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BELLA LEHET A BEFUTÓ

Bella Árpádot jelölte a Pick Szeged
férfi kézilabdacsapatának
elnöksége az ügyvezetői posztra.

MAGÁNOVIBA NEHÉZ BEJUTNI

A NŐNEK OTTHON A HELYE?

Csongrád megyében az önkormányzati
óvodákban van hely, a többiben viszont
két-háromszoros a túljelentkezés.

Ugyanolyan arányban gondolják
nálunk, hogy a nőknek nem kellene
dolgozniuk, mint Kínában.

7. oldal

6. oldal

15. oldal
ELKEZDIK A 2-ES MUNKÁLATAIT A RÓKUSI KÖRÚTON

Új villamosvonal épül Szegeden
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AZ ÚJ 2-ES VILLAMOSVONAL ÚTJA A RÓKUSI KŐRÚTON

A rókusi csomópont és a Csongrádi sugárút között

Q

végállomás

Csáky József u.

Vértói út

megállók
Körtöltés u,

Csongrádi sgt.

Szatymazi u.
Kisteleki Ede u,

Kossuth Lajos sgt,

A Kossuth Lajos sugárúton az l-es
és a 2-es villamos közös sínpáron
megy tovább a nagyállomásig.

Forrás: DM/DV-gyűjtés
SZEGED. Rókuson épül a város
legújabb, negyedik villamosvonala: a 2-es. A Szeged Villamos 2
Konzorcium munkája eredményeként a leggyorsabb és legzöldebb villamosvonalon jut-

DM-GRAFIKA
hatnak el a szegediek az Indóház téri végállomástól a Kossuth Lajos sugárúton és a Rókusi körúton át a Csongrádi sugárútig - és vissza.
Ősszel kezdődik a 3745 mé-

Kétszer próbált rálőni volt élettársára tegnap egy 41 éves férfi
Vásárhelyen. Miután a fegyver nem sült el, fojtogatta a 40 éves
asszonyt. A nőt sokkos állapotban szállították kórházba.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

TÖRÖK ANITA

_

Fegyverrel támadt volt élettársára tegnap délután egy
férfi Vásárhelyen. A 40 éves

nőt - információink szerint lakása előtt, az Ormos Ede utca egyik tízemeletesének parkolójában bántalmazta. A
szintén vásárhelyi, 41 éves
férfi kétszer megpróbált rálőni

teres vágányrendszer kiépítése - felsővezetékekkel, megállókkal.
- A rókusi csomópontból a
körút közepére kanyarodik ki
a villamos, és ott halad to-

egy átalakított pisztollyal, de
miután az nem sült el, fojtogatni kezdte az asszonyt, aki
elvesztette az eszméletét.
A sértett egyik ismerőse értesítette a rendőrséget. Mire az
egyenruhások kiértek, a férfi
elmenekült a helyszínről. Pár
utcával távolabb találták meg.
Folytatás az 5. oldalon

Elkezdődött a húsvéti készülődés a boltokban

Kész a két
nagy párt
megyei
listája
CSONGRÁD MEGYE. A 7 egyéni
választókerületi
képviselői
hely mellett a 6 területi mandátum megszerzéséért is küzdenek a Csongrád megyében jelöltet indító pártok. Térségünkben azoknak a pártoknak lehet
listája, amelyek az itteni 7 egyéni választókerület egynegyedében, de legalább kettőben egyéni képviselőjelöltet indítottak.
A minden itteni körzetben megméretkező három párt közül az
MSZP már a területi választási
irodának is bejelentette, a Fidesz-KDNP pedig a narancsos
párt honlapján közölte azt a
18-18 nevet, amelyet listára vett.
A Jobbik az utolsó simításokat
végzi a névsoron. Rajtuk kívül
az eddig 2 egyéni képviselőjelölt állítására képes MDF is remélheti: részesülhet a töredékszavazatokból összeálló területi
mandátumokból.
Információink a 3. oldalon

vább a Tescóig. Azért középen, mert műszakilag ez a legoptimálisabb útvonala, és így
szeli át az épülő többsávos,
jelzőlámpás körforgalmat a
leggyorsabban és legbiztonsá-

gosabban - indokolt Tapasztó
Sándor, a szegedi tömegközlekedési nagyprojektet irányító
Szeged Pólus Kft. projektigazgatója.
Bővebben az 5. oldalon

Még mindig
zárva az
ásotthalmi
határátkelő

1 milliárdból fejlesztik
a megyei szakképzést

Még több vajdasági vásárló
költené el a pénzét nálunk, ha
könnyebb lenne átjönniük.
Újabb átkelőhelyek kellenek:
erről szólt a magyar és a szerb
külügyminiszter találkozója tavaly. Áz ásotthalmi kapunyitás
ügye mégis áll, nehéz kideríteni, miért.
ÁSOTTHALOM
BAKOS ANDRÁS

Április első hétvégéje: húsvét ünnepe. Már hetek óta csokinyuszik, bárányka- és csibefigurák sorakoznak az üzletek polcain. A csokiból készült - Schmidt Andrea fotóján is látható közepes nagyságú tapsifüleseket 165-345 forintért, a méretesebbeket 410-től 690 forintig kínálják. Az otthonunkba húsvéti hangulatot
varázsoló díszek választéka is lenyűgöző. Összeállításunk az 5. oldalon
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Még több határátkelőhelyre
lesz szükség a magyar-szerb
határon - erről beszélt Balázs
Péter magyar és Vuk Jeremic
szerb külügyminiszter december 19-én Röszkén. Akkor
szűnt meg a szerbiai polgárokat érintő vízumkényszer, és
szóba került, hogy számítani
kell rá, az emberek élni fognak az új lehetőséggel. Ez Szegednek, a megyének elsősorban még több vajdasági vásárlót jelent, egyáltalán nem
mindegy, mennyit. Gazdasági
érdek is a mielőbbi átkelőnyitás. Balázs Péter arról beszélt
az újságnak, nem lehet akadály, hogy a szerb államnak
erre kevesebb a pénze: a magyar-osztrák szakaszon egy
időben úgy folyt a munka,
hogy az ellenőrzést az egyik
oldalon végezték. A magyar
oldalon is lenrte helyük a
szerb útlevélvizsgálóknak.
Folytatás a 4. oldalon

A megyei szakképzés integrációja és fejlesztése egymilliárd forintból valósul meg. Már épül,
júniusra készül e( a TISZK.
CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL

rendezik be. A 3 oktatótermet,
8 labort és tanműhelyeket befogadó épület várhatóan júniusra készül el, a gyakorlati
oktatás szeptembertől kezdődik. A megye gépészeinek
nagy része, és jó néhány informatikusa t a n u l majd itt. Az

A Területi Integrált Szakképzési Központ (TISZK) centrumát a móravárosi szakközépiskola és szakiskola egykori
kollégiumi épületében alakítják ki. A felső két szinten a
megyei szakképzést szervező
1000 Mester Kft. központját

elméletet továbbra is az iskolában tanulja a 18 ezer diák,
de gyakorlati idejét ott töltheti, ahol a többi szakmabeli. A
TISZK összehangolja és a megyei cégek igényeihez igazítja
a szakmák tanítását.
Részletek a 3. oldalon

RAGASZKODJON A JÓ ÜZLETHEZ!
RENGETEG EXTRA FELÁR NÉLKÜL A PEUGEOT-TÓL!

• klímaberendezés
• ESP és kipörgésgátló
• külső elektromos és fűthető tükrök
' • ködlámpa
• ródió-CD

EXPERTFUU

PROFIT

FT 270 L1 H l 1.6 l HDi 90 LE*
mór nettó
3 8 9 9 0 0 0 Ft-tót
mór bruttó 4 873 750 Ft-tól
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BOXER FULL

PROFIT

FT 300 L1H1 2.21 HDi 100 LE
mór nettó
3 9 9 9 0 0 0 Ft-tói
mór bruttó 4 998 750 Ft-tól

Válassza a kényelmi és biztonsági extrákkal gazdagon
felszerelt, gazdaságos HDi motorral ellátott Peugeot Full profit
haszongépjárműveket! További kedvező haszongépjármű
ajánlatainkról érdeklődjön márkakereskedésünkben!

PEUGEOT

PEUGEOT C-MOBIL
6725 Szeged, Kálvária sgt 83-85.
6600 SZENTES, Vásárhelyi út 112.
Tel.: 62/554-554
www.peugeotcmobil.com
Tel.: 63/560-200
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BELFÖLD-KÜLFÖLD
VÉRFÜRDŐ - A GYERMEKEIT ES FELESEGÉT MEGGYILKOLÓ FÉRFI PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS ALATT ÁLLT

KÜLFÖLD
Madárinfluenza

ROMÁNIA. Romániában madárinfluenza-járvány kitörését
észlelték egy baromfitelepen,
a hatóságok 20 kilométer széles megfigyelőövezetet alakítottak ki körülötte - jelentette be tegnap Brüsszelben az
Európai Bizottság (EB). „A román nemzeti laboratórium
tegnap megerősítette, hogy a
legújabb járványt a madárinfluenza rendkívül fertőző
H5N1-vírustörzse okozta" - áll
az EB közleményében.

Az apa végzett a családjával

í m

A szexuális visszaélések
feltárását sürgette

NÉMETORSZÁG. Az iskolai
szexuális visszaélések feltárását sürgette és üdvözölte a
Vatikán ezzel kapcsolatos ál- lásfoglalását a német kancellár. A tegnapi lapokban megjelent nyilatkozatában Angéla
Merkel - aki először szólalt
meg az elsősorban német katolikus iskolákban elkövetett,
az elmúlt hetekben napvilágot
látott szexuális bűncselekmények kapcsán - hangsúlyozta,
hogy olyan iszonyatos cselekedetekről van szó, amelyeket
minden körülmények között
fel kell tárni.

Lekerültek a listáról

GÖRÖGORSZÁG. Levette a tavaly december óta érvényben
tartott, negatív kihatású figyelőlistáról Görögország szuverén
adósbesorolásait a Standard &
Poor's, amely szerint a görög
kormány költségvetési konszolidációs programja megfelel az
ország jelenlegi osztályzatainak.

Magyar kamionos
balesete

ANGLIA. Őrizetbe vettek tegnap egy magyar kamionost
Angliában, halálos baleset
okozásának gyanújával. A baleset az északnyugat-angliai
Cumbria megyében történt. A
teherautó egy Ford Transit
furgonnal ütközött; ennek vezetője a kórházba szállítás
után meghalt. A cumbriai
rendőrség a magyar kamion
46 éves sofőrjét veszélyt okozó járművezetés gyanújával
őrizetbe vette, és kérte a baleset tanúinak jelentkezését.

Lövöldözés
a Vörös téren

MOSZKVA. Kisebb lövöldözés
tört ki hétfőn a moszkvai Vörös
téren, amikor egy férfi be akart
hatolni a Lenin-mauzóleumba, s
az ezt megakadályozni próbáló
őrre lőtt egy gumilövedékes
fegyverrel. Az incidensben,
amelyről az orosz sajtó kedden
adott hírt, senki nem sérült meg.

pénzváltó
Szeged, Kölcsey u. 5. • Tel.: 62/319-347
Nyitva: mindennap 8-21 óráig.
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Közületeket is kiszolgálunk
Napközbeni árkorrekció lehetséges.
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Kettő az elkövetés eszközei közül egy kés és a motoros fűrész. FOTÓK: BERLEFF

A gyermekszoba ablakaiban lévő játékok még várják a két kislányt.

Az apa pszichés betegsége áll a
tényői családi tragédia hátterében, amely hétfőn reggel történt. A családfő eddig tisztázatlan indíttatásból fejszével sebezte halálra 5 és 8 éves kislányát és feleségét. Szörnyű tette
után magával is végzett egy
láncfűrésszel.

küdt, mellette egy láncfürész, körülötte balták, kések. Az ezredes
elmondta: az eddig rendelkezésre álló adatok szerint a férj - aki
pszichiátriai kezelés alatt állt hétfőn reggel 8 óra körül reggelit
készített a családjának. A bűncselekmény ezután történhetett,
mert később már senki nem válaszolt a rokonok, barátok telefonhívásaira.
A sajtótájékoztató idején még
tartott a helyszíni szemle a tragédia helyszínén. A nyomozást irányító Károlyi Zoltán alezredes elmondta: a kislányok és anyukájuk koponyáján fejszétől származó sérülések voltak láthatók. A
férj mozgatta a holttesteket, a
gyermekszobába vonszolta, ott
paplanba csavarta őket, majd
megpróbált öngyilkos lenni.

TÉNYŐ
TÓTH GYULA
A tragédia eddig feltárt körülményeiről a Győr-Moson-Sopron
Megyei Rendőr-főkapitányságon
tartottak tájékoztatót tegnap délután. A főkapitány, Szabadfi Árpád dandártábornok elmondta: a
férj testvére hétfőn este 7 órakor
tett bejelentést az ügyeleten,
hogy otthonukban halva találta a

Az edzett nyomozókat és bűnügyi technikusokat is elborzasztotta a kép, ami a házban fogadta
őket. Mint azt Bánhalmi Zsolt ezredes, bűnügyi igazgató közölte:
a gyermekeket a szobájukban,
édesanyjukat az ajtóban találták.
Azt még vizsgálják, hogy müyen
sorrendben váltak áldozattá. A
férj a garázsban, vértócsában fe-

Pénzmosás, adócsalás
MAGYARORSZÁG
MTI
Mintegy 10 milliárd forintos
pénzmosást és 3 milliárd forintos
adócsalást derített fel a vám- és
pénzügyőrség (VP), az eddigi
nyolc gyanúsítottból heten már
előzetes letartóztatásban vannak, Katzenbach Imre, az MTK
volt labdarúgója ellen pedig körözést adtak ki - hangzott el tegnap a vám- és pénzügyőrség sajtótájékoztatóján.
A gyanú szerint az érintettek
több, elsősorban építőipari tevékenységet folytató vállalkozás bankszámláiról 2007-2009
között jelentős mennyiségű
készpénzt vettek fel úgy, hogy
az érintett vállalkozások nem
tettek eleget adóbevallási és
adóbefizetési kötelezettségüknek. Az építőipari vállalkozások

által kiállított költségszámlák
mögött nem voltak valós gazdasági ügyletek, csak a pénzösszegek továbbutalásának igazolásául szolgáltak, s a fiktív számlát kiállító vállalkozások bankszámláiról a pénzt továbbutalták a következő fantomcég
bankszámlájára.
A vállalkozások azonos személyi körhöz köthetően működtek, informatikai szolgáltatással
foglalkozó cég bevételeihez kapcsolódó adócsalás elleplezését
szolgálták. A vállalkozást a VP
nem nevesítette, az MTI azonban
úgy tudja, hogy az Eclipse Informatikai Rendszerház Zrt.-ről van
szó. Az Eclipse tavaly nyert el
nettó 4 milliárd 950 millió forintot a járművek előzetes eredetiségének hatósági megállapítását
támogató központi informatikai
rendszer módosítására és négyéves üzemeltetésére.

Az első Michelin-csillagos
magyar étterem
BUDAPEST. Bár a tulajdonost hivatalosan tegnap estig még
nem tájékoztatták, sajtóértesü-

kilétüket, egyeztettek a séffel,
megnézték a konyhát - tette
hozzá.

lések szerint Magyarországon

Az ellenőrök mindig anonim

elsőként kapott Michelin-csillagot a Ráday utcai Costes étterem. Gerendai Károly, az étterem tulajdonosa azt mondta:
egyelőre ő is csak az újságíróktól hallotta a hírt. A Michelin
ellenőrei a januári séfváltás
után jártak az étteremben, akkor a fogyasztás után felfedték

módon vizsgálódnak, nem jelentik be előre az érkezésüket, és
nem lehet megismerni őket, mert
kétszer nem találkozni ugyanazzal - hangoztatta Gerendai. „Nagyon meglepett, hogy az új séfet
üyen rövid idő elteltével tesztelték, és az is, hogy csillagot kapunk" - mondta, (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a március 16-i kenószámok:
2,14,15,17,19, 24, 26, 37, 42, 43, 49, 52, 60, 64, 68, 71, 73, 74, 75, 78.

Újra házi őrizetben
Megszüntette Regőczi Miklós
volt BKV-vezető előzetes letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nem jogerősen
tegnap és ezzel egyidejűleg ismét házi őrizetbe helyezte április 16-ig. A BKV volt kommunikációs vezérigazgató-helyettesét
azért helyezték vissza házi őrizetbe, mert az előzetes letartóztatással elérni kívánt célok a házi őrizettel is elérhetők.

Hagyó feljelent

\±.A

családot, amikor elment hozzájuk. Az anya és a két kislány a
gyermekszobában feküdtek holtan, a lakás csupa vér volt. A főkapitány hangsúlyozta: a helyszíni szemle megkezdésekor az elsődleges benyomása az volt a
szemlebizottságnak, hogy az elkövető nem kívülről érkezett. A
jelek azt mutatták, hogy három
áldozatot megöltek, a negyedik,
az apa pedig öngyilkos lett.

ITTHON

A férfi csuklóján vágott sérülések voltak, önsebzés nyomai. Egy
késsel kétszer mellkason is szúrta
magát, végül a garázsba ment,
ahol a láncfűrészt beindítva a fejét többször próbálta megvágni.
Amikor az sem járt eredménnyel,
ráhajolt a gyorsan forgó fűrészre.
Ez már halálos volt.
Az alezredes által ismertetetteket az Igazságügyi Szakértő és
Kutató Intézetek Győri Intézetének igazgatója, dr. Tóth Zsuzsanna is megerősítette. Hangsúlyozta: a boncolás azt bizonyítja,
hogy az apa önkezével vetett véget életének. A kérdésre: hogy az
apa előre eltervezhette-e a cselekedetét, dr. Tóth Zsuzsanna anynyit mondott: úgy látni, érzelmi,
hangulati állapotban elkövetett,
rohamszerű támadás volt.

Hagyó Miklós rágalmazás miatt
feljelentette Balogh Zsoltot, a
BKV korábbi megbízott vezérigazgatóját - jelentette be tegnap a főpolgármester-helyettes.
Hagyó ma részt vesz a fővárosi,
a BKV-nál történt szabálytalanságokat vizsgáló bizottság ülésén.

Támogatás
Jeórjiosz Papandreu görög
kormányfő Budapesten azt
hangsúlyozta, hogy Görögország nem pénzügyi mentőövet
kér az Európai Uniótól, hanem
segítséget a reformokhoz.

Nyomozás
Nyomozást rendelt el a Központi Nyomozó Főügyészség,
mert egy internetes portál
nyilvánosságra hozta Borovszky Tímea - az oktatási
minisztérium esélyegyenlőségi
főigazgatóságának felfüggesztett vezetője elleni - gyanúsítotti jegyzőkönyvét, (mti)

Legyen
zöl»eK
Világunk!
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"essük a regio lego
még működő elektromos háztartási

Nevezz és nyerj! A győztes készülékeket kiállítjuk március 19-én a Szegedi VadasparkbanJ
a Múlt és Jövő Házánál. Nevezés: info@forgomorgo.hu - 2010. március 16-ig.

Iskolai e-hulladék gyűjtés

Gyűjtsd össze otthon a kisméretű e-hulladékot és vidd be a suliba!
Értékes ajándékokat nyerhetsz iskoládnak! 2010: március 8-16., Szeged általános iskoláiban.

//Zöld Ki-M i t-Tll d ? " a Városi TV-ben és a Rádió Pluszban

Játékos vetélkedő - Te is lehetsz

nyerő!

Múlt és Jövő Háza

Megszabadulnál már felesleges elektromos készülékeidtől?
Mi visszavesszük, amit a természet nemi*
Játék a Házban - ökototó, ahol értékes jutalmat nyerhetsz!

Ne dobd ki!

•Gyűjtünk minden olyan fölöslegessé vált elektronikai eszközt, melytől meg kíván szabadulni, és méretét tekintve
bedobható egy 43X23 cm nagyságú nyílással rendelkező e-hulladékgyűjtő konténerbe.
^

Részletes informádó, letölthető nevezési felhívás és lap:
a a l k a l ^ ^ ^ n a l j a j ^
www.forgomorgo.hu,www.cecedhu.hu,
„ ... a Víz ^ i l á g n f f J a e < H V(* m í L
www.electro-coord.hu
rAárÓUs
sO^-át"

*
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AKTUÁLIS

A VESZCSENGOS KOPOGTATOCEDULA-GYUJTESEN MÚLIK A LISTAALLITAS IS

Nők fogságban

4 párt már remélhet
területi mandátumot
Honatyává nem csupán az
egyéni választókerületben
megválasztott politikusjelölt
lehet. A pénteken záruló kopogtatócédula-gyűjtési finis
tétje a pártlistaállítás is.
Csongrád megyében négy jelölőszervezet már reménykedhet listás mandátumban.
CSONGRÁD MEGYE
ÚJSZÁSZI ILONA

A politikai erőviszonyok kiegyenlítése az egyik célja annak, hogy nem c s u p á n az
egyéni
választókerületek
győztes képviselőjelöltjei kerülhetnek a Parlamentbe. A
rendszerváltozás utáni választási szisztéma újítása,
hogy a pártok területi és or-

I

amennyi az adott területi választókerületben megszerezhető m a n d á t u m o k száma.
Csongrádban 18 nevet tartalmazhat a pártlista, mivel
e térségből összesen 6 területi listás m a n d á t u m szerezhető. A www.valasztas.hu
adatai szerint március 10-én
vette nyilvántartásba a választási iroda az MSZP területi listáját. Ezen az első hat
„befutó helyen" Botka László, Búzás Péter, Kozma József, Bedő Tamás, Csengeri
István, Móra József neve olvasható - m i n d a n n y i a n ind u l n a k egyéniben is. A hetedik: Solymos László szegedi
alpolgármester, míg a „sereghajtó": Géczi József, aki
1991 óta honatya.

Országos névsor. Az országos listaállítók közül is az MSZP a legfrissebb: a március 12-e óta nyilvántartásba vett névsor ötödik helyén
Botka László, míg a tizediken - az ugyancsak szegedi körzetes egyéni induló - Újhelyi István áll. A Fidesz-KDNP országos listáját a Fidesz-honlapon böngészhetjük: az első 20 helyen nem találtunk megyebeli politikust.

szágos listáján szereplő politikusok
is
országgyűlési
m a n d á t u m h o z juthatnak az egyéniben fel nem használt, úgynevezett töredékszavazatokért.
A területi (vagyis a megyei, illetve a fővárosi) választókerületben azok a pártok indíthatnak listát, amelyek a térség például
Csongrád megye 7 - egyéni
választókerülete
egynegyedében, de legalább kettőben
egyéni jelöltet t u d n a k indítani. Az általános szabályok
közül ismert: két vagy több
párt - közös egyéni jelölés
alapján - közös listát indíthat. A listán háromszor anynyi jelölt indítható, mint

A Fidesz és a KDNP közös
területi listája még csak a narancsos párt honlapján olvasható, a n a p o k b a n kerül a
helyi illetékesekhez. E névsor érdekessége, hogy itt is a
legelőkelőbb helyen szerepel
a megyei pártelnök és képviselőjelölt, Lázár János, valamint a további 6 egyéni kerület honatyajelöltje, vagyis
Vincze László, Farkas Sándor,
Mágori
Józsefné,
Bohács
Zsolt, Nógrádi Zoltán és Bodó
Imre. Ugyanakkor a biztos
b e f u t ó n a k számító 2. helyre
tették a korábban szegedi
polgármesterjelöltként emlegetett B. Nagy Lászlót. Itt is a
tisztelet jele lehet, hogy az
utolsó helyre közismert poli-

ÚJSZÁSZI ILONA

ujszaszi@delmagyar.hu

TERÜLETI PÁRTLISTÁK

aTER
mostani nyilvántartás szerint, Csongrád megyében
[ amo!
Fidesz-KDNP

MSZP

1.

Lázár János

Botka László

2.

B. Nagy László

Búzás Péter

3.

Vincze László

Kozma József

t*.

Farkas Sándor

Bedő Tamás Albert

5.

Mágori Józsefné

Csengeri István

6.

Bohács Zsolt

Móra József Antal

7.

Nógrádi Zoltán

Solymos László

8.

Bodó Imre

Beőthy-Fehérné
Sebők Zsuzsanna

9.

Kalmár Ferenc

Simicz József

10.

Magyar Anna

Varga Péter

11.

Zakar Péter

Gazdag János

12.

Gémesi László

Varga Árpád

13.

Halmai László

Kis Andrea

14.

Gyimesi László

Kaczibáné Molnár Katalin

15.

Hűvös László

Varga Zoltán

16.

Csepreghy Nándor

Hekáné
Szondi Etelka Ildikó

17.

Kispál Ferenc

Pálmai Antal József

18.

Deutsch Tamás

Géczi József Alajos

Forrás: www.fidesr.hu,www.valasrtas.hu

tikus, Deutsch Tamás neve
került.
Az utolsó simításokat végzi a 7 egyéni képviselőjelöltet
már bejelentett Jobbik a területi pártlistáján. Erre legkésőbb hétfőn 16 óráig adott a
lehetőség. A területi választási irodán még az MDF is jelentkezhet, hiszen két egyéni

DM-GRAFIKA

választókerületben m á r ' á l l í tott jelöltet. A többi kis párt
- például az egy-egy megyebeli képviselőjelölttel büszkélkedő Civil Mozgalom, MIÉP, Munkáspárt, illetve az
ezért még küzdő LMP - pedig
hajráz: gyűjti a kopogtatócédulát. Péntekig természetesen teheti.

Lapunk egyik alapító újságírója, Vásárhelyi Júlia 80 évvel
ezelőtt vetette papírra: „Előítélettel minden nő találkozik,
akinek akár valamilyen irányban kifejezésre jutó tehetsége, akár egyéni adottsága, vagy esetleg csak körülményei
alakulása folytán élétvonala kisiklik a megszokott, általánosan ismert és elfogadott asszonyi élet vágányaiból." Az
idei nőnap alkalmából lapunkban már idézett mondatot a
március 8-i ünnepre készített nemzetközi felmérés ismét
eszembe juttatta. A 23 országra kiterjesztett közvélemény-kutatás arra utal: nyolc évtized alatt alig haladt előrébb a világ. Magyarországon legalábbis a férfiak 40, a nők
28 százaléka máig úgy gondolja, hogy csak a férfiak vállal.
, ,
janak munkát.
t t
Érzékeltük, most
számszerűsítik is,
hogy a legtöbb fejlett
társadalomban még
mindig él az a felfogás, hogy a család fenntartása, a
pénzkereset a férfiak dolga. A lányok és asszonyok csak
látszatra választhatnak - fogságban maradtak.
A gyengébbiknek mondott nem hátrányainak mélységére számok is utalnak. 1873-ban nyílt meg Pesten az az első Állami Polgári Iskolai Tanítónőképző Intézet - mellesleg a szegedi tanárképző főiskola egyik jogelődje - , amely
tízféle nőnevelési iskolát egyesített. Némely egyetem kapuja csak 142 éve nyílt ki a lányok előtt. Igaz, manapság az
egyetemi hallgatók többsége nő, de munkaerőként alulértékelt. Fizetésük általában kevesebb, mint hasonló korú és
beosztású férfi kollégáiké. A ranglétrán fölfelé kapaszkodó
nők pedig beleütköznek az üvegplafonba: míg az ügyintézői kategóriában 40 százalékos a nők aránya, addig a felsőés középvezetők közül csak minden ötödik nő. Karrierjük a
férfiakéval szemben eleve korlátozott.

f f A fölfele kapaszkodó nők beleütköznek az üvegplafonba.

A közéletben 7-10 százalékos részvételi arányt enged a
nőknek a kelet-közép-európai országok politikai gyakorlata. Most is 7 választókerületünk eddig nyilvántartásba vett
26 képviselőjelöltje közül csak 3 nő. E csapdából kiszabadulhatunk? Talán. A férfiak támogatásával. A 80 évvel ezelőtti recept szerint: „Minél több tehetséges, kiváló férfit
meg kell nyerni a női munka ügyének."

Értékelték a bíróságot
SZEGED. A Csongrád Megyei Bíróságon tavaly 1068 elsőfokú
polgári, közigazgatási és gazdasági peres, valamint 1164 nem
peres ügyet fejeztek be. A megyei bíróság másodfokon 666
peres és 577 nem peres eljárás
végére tett pontot. Büntetőügyből elsőfokon 35, másodfokon
537 érkezett a bíróságra - hangzott el a megyei bíróság munkáját vizsgáló értekezlet utáni saj-

tótájékoztatón.
A
szegedi,
csongrádi, hódmezővásárhelyi,
makói és szentesi városi bíróságokon 6537 polgári és gazdasági
peres ügy zárult ítélettel. Büntető peres ügyből 3416-ot fejeztek
be. A bírósági épületek közül a
Széchenyi téri van a legrosszabb
állapotban. A szegedi cégbíróság és munkaügyi bíróság, a vásárhelyi, a makói és a szentesi
bíróság akadálymentes lett.

TÖBB MINT 18 EZER DIÁKOT ÉRINT A SZAKKÉPZÉS INTEGRÁCIÓJA

Egymilliárd forintból valósul
meg a megyei szakképzés integrációja és fejlesztése. Tegnap bejártuk a móravárosi iskolában épülő TISZK emeleteit
- több ezer megyei diák jár
majd ide, a gépészeti és informatikai laborokba.

—

CSONGRÁD MEGYE
R. TÓTH GÁBOR

Piros sisakok a leendő tantermek padlóin, meszes vödrök a
szakképzési laborokban lógó
vezetékek között - javában
épül a TISZK (Területi Integrált Szakképzési Központ) a
Szegedi Ipari és Szolgáltató
Szakképzőiskola Szeged-Móravárosi Szakközépiskola és
Szakiskola egykori kollégiumi
épületében. A várhatóan júniusra elkészülő épületet tegnap szemrevételezte a sajtó és
a város több prominense.
- Itt lesz a gépészeti oktatóterem, itt az akadálymentes
mosdó, az ívhegesztő tanműhely, 12 munkaállomással. Minősített vizsgahelyként is mű-

ködik majd - kalauzolt a
négyszintes létesítmény 8 laborjában Sindel János projektvezető. Szerencsés helyzetben
lesznek a diákok: a szellőztetőrendszer gépháza a szakmai
továbbképzés helyszíne is lehet. A fizikai mellett szellemi
műhelyek is helyet kapnak: 3
oktatótermet alakítanak ki (a
legnagyobb 60 fős lesz), projektorokkal felszerelve. A felső két szinten a megyei szakképzést szervező 1000 Mester
Kft. központját rendezik be.

eszközfejlesztésre
megy.
- Makón, Vásárhelyen, Szentesen és Orosházán előkészítették a műhelyeket, az informatikai eszközök egy része
már megvan, a többi gépészeti eszköz beszerzésére folyamatban van a közbeszerzési
eljárás, ezeket várhatóan nyáron szállítják - tájékoztatott
Solticzky József.

A kalapálásos háttérzajban
Solticzky
József
ügyvezető
igazgató elárulta: szeptembertől kezdődik a gyakorlati oktatás az épületben, a megye
gépészeinek nagy része, és jó
néhány informatikusa tanul
majd itt. Fordítva is működik
az átjárás: a szegedi diákok is
mehetnek makói, vásárhelyi
tanműhelyekbe, ha ott vannak az adott képzés legfejlettebb eszközei. Az elméletet továbbra is az iskolában tanulja
a diák, de gyakorlati idejét ott
töltheti, ahol a többi szakma-

Az 1000 Mester TISZK pályaválasztás előtt álló nyolcadikosoknak üzemlátogatásokat
szervez - novemberben a fiatalok megnézhették a Fingerprint
Nyomdát, a Szegedi Öntödét, a
Cserepes sori pékséget is. A
szervezet pályaválasztási tanácsadást is tart. Az ügyvezető
szerint a februártól elindított
ösztöndíjrendszer szintén segíthet a hiányszakmák felszámolásában, s az, ha a fiatalok látják: megélhetést, karriert jelent
egy jó szakma.

Kiből lesz jó munkásember?

Diákok a móravárosi iskola udvarán. Várhatóan júniusra készül el az épületet. FOTÓ: VERÉB SIMON
beli, nem függ attól a tudása,
hogy hol járt gyakorlatra. A
TISZK összehangolja a szakmák tanítását, és a megyei cégek igényeihez is igazítja azt.
Az intézményeknek még ki

kell alakítaniuk a szakképzés
pontos ütemezését, megvizsgálni, mennyien kelnek útra,
milyen rendszerességgel - az
ügyvezető szerint a napi ingázás helyett a kollégiumi elhe-

lyezés a valószínűbb. A változás 18 ezer szakmát tanuló,
nappali tagozatos megyei diákot érint,
Minderre egymilliárd forintot fordítanak - az összeg fele

[ AKTUÁLIS
KÖRKÉP
Vendégségben Tompán
ÁSOTTHALOM. Kiállítás látható Ásotthalom bemutatkozik
címmel egy hétig a tompái
művelődési házban. Az érdeklődők láthatnak gobelineket,
szőtteseket, csuhéfigurákat,
kosarakat. Emellett bemutatkozik a Kiss Ferenc Általános
Iskola, a Bedő Albert Erdészeti
Szakiskola és a Homokháti
Kistérségi Társulás Integrált
Szociális és Gyermekjóléti
Központ Ásotthalmi Tagintézményének klubja is.

Katonák, Autóklub,
fórumok
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Az afganisztáni misszióból visszatérő katonák tiszteletére tartanak ünnepséget ma délelőtt
háromnegyed 10-kor a Kossuth téren. A visszafogadó ceremónián köszöntőt mond
Lázár jános, a város polgármestere.
- Az idei üdülési, nyaralási lehetőségekről és a várható változásokról tart előadást Horváth Csabáné ma délután 4
órától az Autóklub helyi csoportja Belvárosi Olvasókörben
kezdődő ülésén.
- Választási fórumot tart Lázár János képviselőjelölt ma
délután fél 5-től a Tarjáni Általános Iskolában, majd fél 7-től
a volt szikáncsi általános iskolában.
- író-olvasó találkozót rendez
a képzőművészeti önképzőkör
ma este 6 órától a Mária Valéria utcai iskolaépületben.
Fehér Józseffel Korom András, lapunk munkatársa beszélget.

15 éves a magánzeneiskola
MAKÓ. Jubileumi hetet rendez
a 15 éves fennállását ünneplő
makói Magán Zeneiskola ezekben a napokban. Ma délután 5
órától a Hagymaházban a művészpályára lépett növendékek
adnak hangversenyt, holnap
délután 2 órától képzőművészeti alkotónapot tartanak, 5-kor
pedig kiállítás nyílik a Szent János tér 19. szám alatt. A jubileumi ünnepi gálaműsor péntek
délután 5 órakor kezdődik az Erdei jános Városi Sportcsarnokban, fellép az iskola koncertfúvós-zenekara és mindegyik néptánccsoportja.

Baráth Lajos
a kihívásokról
SZENTES. Az egészségügy és
a kórházak kihívásairól, a
szentesi Dr. Bugyi István Kórház jövőképéről tart előadást
és lakossági fórumot dr. Baráth Lajos, az intézmény megbízott főigazgatója a Kurca-parti Esték rendezvénysorozat ma esti rendezvényén,
18 órakor a Művelődési és Ifjúsági Házban (Tóth J. u.
10-14.).

Testületi ülés
SZÉKKUTAS. A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása, valamint polgármesteri tájékoztató is szerepel
a ma délután 4 órakor a művelődési házban kezdődő testületi ülés napirendjén.

ASOTTHALMI ATKELO: KINÉL PATTOG A LABDA?

HÍREK

Nehezebb, mint
boltot nyitni
ÁSOTTHALOM
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Joggal
gondolhatták
ezek
után az Ásotthalom és Királyhalom között nyitandó átkelő
hívei - helyi politikusok, vállalkozások - , hogy most fölgyorsulnak az események.
Határátkelőhelyet
azonban
nem olyan egyszerű nyitni,
mint üzletet. Két ország kétféle jogrendjét, döntéseit kell
összehangolni, nemcsak pénz
és jó szándék, hivatali előkészítés és államközi megállapodás is kell. Erről a dokumentumról hangzott el januárban Egeresi Sándor vajdasági parlamenti elnök szegedi
látogatásakor, hogy a magyar
fél még mindig nem írta alá.
Ettől függetlenül a Homokháti
kistérség
önkormányzatai

Ingatlanbérletről és
-árakról vitatkoztak
FÓRUMOT TARTOTT TEGNAP
SZEGEDEN az Élhető és Lakható Belvárosért Mozgalom.
Ezúttal a szegedi belvárosi ingatlanok bérleti díjáról és áráról vitatkoztak a meghívott politikusokkal. Makovi Mária, a
közösség képviselője elmondta: szerintük újra kell gondolni
az önkormányzati tulajdonú lakások és üzletek bérleti díját
és eladási árát, mert nincs számottevő különbség a felújított
és a renoválásra szoruló házak
között. Úgy látják, a kezelő IKV
nem kártalanítja azokat a kiköltöző üzletbérlőket, akik felújították a bérleményüket. Sérelmezik azt is, hogy annak ellenére hajnalig hangosak egyes
belvárosi vendéglátóhelyek,
hogy elméletileg este 10-kor
be kellene zárniuk.

Szabadka önkormányzatával
összefogva sikerrel lobbiztak
azért, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beadjon egy pályázatot, amelynek
révén másfélmillió euróból 3
kilométeres út épülhet még
idén Ásotthalom és Királyhalom között. Elhangzott, hogy
a vám- és pénzügyőrség vállalta, megépíti az átkelőt. Azóta a szerbiai határőrizeti
szervek is úgy nyilatkoztak,
támogatják az átkelőhelyet,
de nálunk még mindig hiányzik az aláírás.
A Külügyminisztériumtól azt
az információt kaptuk, hogy az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium az ügy gazdája. Az
IRM sajtóosztálya pedig később
tájékoztat.
- Nem történik semmi érdemi lassan másfél éve - mondja

Kiszombor egy évtizedig várt. A kiszombori képviselő-testület már
1991-ben eldöntötte, hogy területet ad, és hozzájárul a költségekhez, ha
a Belügyminisztérium kishatárátkelőt nyit a községnél a romániai Csanád
felé. A két oldalon dolgozó polgármesterek, testületek szándéka kevés volt,
a kormányok nem találták az összhangot. A román oldalon már széles út
vezetett a sorompóig amikor ideát még földes úton lehetett megközelíteni.
A háttér-információk arról szóltak, a hivatalok nem sietnek 2000 októberében - állítólag az akkori miniszterelnök, Orbán Viktor határozott utasítására - hárult el minden adminisztratív akadály, és nyílt meg az átkelő.

Mindszent lemaradt

Még mindig csak zöldhatár létezik Asotthalomnál - ahol a polgárőrök is járőröznek, ARCHÍV FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT
Nógrádi Zoltán mórahalmi polgármester, országgyűlési képviselő, aki rendszeresen érdeklődik. - Néhány éve, ha tárgyaltunk minisztériumi főosztályvezetőkkel, helyettes államtitkárokkal, a hivatal vitte tovább
az ügyet. Most ez nem így

Szórólapháború Mindszenten
Névtelen szórólap kavar indulatokat Mindszenten - a téma
továbbra is Abdul Rahim autóügye. A szerző Zsótér István
polgármestert és Hevesi Tamás
jegyzőt is bírálja.
MINDSZENT
TÖRÖK ANITA
yyAbdul Rahim, számolj el! Miközben a mindszentiek súlyos
anyagi problémákkal küzdenek, és az önkormányzat is a
csőd szélén áll, addig Abdul
Rahim önkormányzati képviselő még mindig nem fizette
meg a város jogos követelését,
ezzel majd 1 millió forintos
kárt okoz az önkormányzatnak és a tisztes adófizető polgároknak" - olvasható „egy
aggódó mindszenti" szórólapján, amelyet a napokban dobáltak be a kisváros postaládáiba. Abdul Rahim fotóját is
rányomtatták, valamint egy
nyitott sportautó képét.

A röplap nemcsak Rahimot
kritizálja, Zsótér István polgármester, valamint Hevesi
Tamás jegyző neve is szerepel
rajta, őket az ismeretlen alkalmatlannak találja feladatukra, miután több éve képtelenek visszaszerezni a pénzt,
„egy olyan jól szituált háziorvostól, aki nemrégiben vadonatúj nyugati gépjárművet vásárolt magának és családjának".
Abdul Rahim még 2008
nyarán szenvedett balesetet
az
önkormányzat
Citroen
Jumper típusú autójával. A
kocsinak volt casco biztosítása, de ez minden kárt nem térít meg. A képviselő akkor elismerte felelősségét, de később úgy látta, szerinte nem
neki kellene kifizetnie a 900
ezer forintot.
- Hülyeség a szórólap úgy,
ahogy van - fakadt ki Abdul
Rahim. - A bíróság megszüntette az eljárást az autóügy-

ben, ami annyit jelent, nem
kell fizetnem mondta.
- Nem vásároltam mostanában ú j autót. 3 éve ugyanazzal
a Ford Mondeóval járok. A feleségemnek egy 11 éves, a lányomnak pedig egy 7 éves Suzukija van. Utóbbiak céges
járművek, már évek óta megvannak - sorolta indulatosan.
Hozzátette: ha a névtelen írogató is annyit tesz a mindszentiekért, mint ő, akkor kritizálhatja.
Gyomorforgatónak tartja az
anonim röpcédulát Zsótér István polgármester. Elmondta:
nem foglalkozik ilyen irományokkal, ha valakinek véleménye van, akkor vállalja a
nevét is. Az autóügy végére
pedig még nem került p o n t
Az önkormányzat ismét bírósághoz fordult. Ezt erősítette
meg Hevesi Tamás, a város
jegyzője is. A névtelen szórólap kapcsán viszont nem
akart nyilatkozni.

Lions-nap pénteken Bordányi
SZEGED. A magyarországi Lions
klubok pénteken Szegeden, a
Klauzál téren Lions-napot rendeznek - hazai szövetségük
megalakulásának 20. évfordulóján - , hogy az emberek megismerjék tevékenységüket. Az
eseményt beharangozó sajtótájékoztatón tegnap Németh István, a Lions klubok második
alkormányzója és Kővári Árpád, a Szeged Első Lions Klub
elnöke számolt be arról, mit
láthatnak majd a szegediek. Elmondták: fél napra „megszállják " a várost, a 49 hazai klub
képviselői lesznek itt, beszédet
mond Farkas Zoltán kormányzó is. A korzó, valamint a Klauzál tér sárga színű zászlófüzérekbe, molinókba öltözik. A
mozgalom jelképe az oroszlán,

ezért a rendezvény központja is
az oroszlános kútnál lesz. Az
esemény nyitányaként a meghívottak együtt vonulnak a Dugonics térről a Klauzál térre,
ahol estig tartanak a programok. A Lions-himnuszt Tolcsvay László
adja elő. A
Lions-mozgalom fő célja a látás
megóvása, a látásukban korlátozott emberek segítése, ezért
támogatják a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségét. Ezt a sajtótájékoztatón a
fogyatékos szervezet Csongrád
megyei elnöke, Györgyné Kiss
Adrienn köszönte meg. A
Lions-nap programjában vak
művészek lépnek fel: Szabó
András énekes, Jánoki Márió
szintetizátor- és Érdi Tamás
zongoraművész.

beruházások

BORDÁNY. Átadták tegnap a
bordányi védőnői szolgálat új
épületét. A 14 millió forintos
uniós támogatással kialakított
intézményben működik ezután
a terhesgondozás, a csecsemővédelem, az ifjúsági és családvédelmi ellátás. Az önkormányzat a Dél-alföldi Operatív Program pályázatán 83,4
milliót nyert, az összegből Integrált Nappali Szociális Központ épül, amely az elavult
épületek kiváltásával önállóan látja majd el a szociális feladatokat a településen. A ber u h á z á s alapkövét t e g n a p tette le Balogh Ferenc polgármester.

megy, megállt a munka. Mintha az lenne az alapelv, hogy ha
nem csinálunk semmit, nem is
hibázhatunk.
Mindettől
függetlenül
március 27-én ideiglenes határnyitást rendez Ásotthalom
és Királyhalom.

Érdemrend
és érdemkeresztek

CSONGRÁD MEGYE. Március
15-én a Magyar Köztársasági
Érdemrend lovagkeresztje, katonai tagozat kitüntetésben részesült Lele András ezredes, a
szegedi katonai ügyészség vezetője. A Magyar Köztársasági
Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át a mezőgazdasági minisztertől Szigeti Sándor.
A Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági
és
Állategészségügyi Igazgatóság
igazgató-főállatorvosa magas
színvonalú, több
évtizedes
szakmai munkáját, tudományos kutató és oktatói tevékenységét ismerték el. Ugyanezt a díjat kapta az önkormányzati Minisztérium központi ünnepségén Balogh Imre közlekedési üzemmérnök, a Dél-alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. szakmai vezetője. Algyő nagyközség polgármestere, Piri József a Magyar
Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetést vehette át szakmai munkája elismeréseként a nemzeti ünnepen.

A CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZELMÚLTBAN DÖNTÖTT a sportcélú támogatásokról. A grémium 12 település 26 klubjának
szavazott meg 69 millió forintot. Ebből az osztásból a
mindszenti sportegyesületek
kimaradtak, és ezért a kisváros képviselő-testülete Zsótér
István polgármestert okolja,
aki tagja a megyei közgyűlésnek. Érdeklődésünkre a megyei önkormányzatnál elmondták: első körben valóban
nem érkezett semmilyen igény
a településről, de elvileg még
van rá lehetőség, hogy a
mindszenti sportklubok is
kapjanak támogatást. Ehhez
módosítani kell(ene) a már elfogadott költségvetést.

115 éves a szegedi erőmű
AZ EDF DÉMÁSZ ZRT. csütörtökön Klauzál téri székházában 10 órától konferenciát és
kiállítást rendez 115 éves a
szegedi erőmű címmel. Az előadások egyik témája a megújuló energiatermelés.

Kérdezőbiztosok
ÉVENTE ISMÉTLŐDŐ KÉRDŐÍVES KUTATÁS KEZDŐDIK SZEGEDEN. Az idei jubileumi, mert tizedik adatfelvétel. Az elmúlt években 15
ezer szegedi segítette a Szegedi Tudományegyetem szociológia szakos hallgatói számára szakmai gyakorlatot is
jelentő közvélemény-kutatói
munkát. A diákok 1500 szegedit szólítanak meg - felmutatják megbízólevelüket, s kitűzőben viselt fényképes diákigazolvánnyal igazolják magukat. A SZEGED 2010 elnevezésű kérdőíves kutatás célja, hogy megbízható képet
adjon arról: hogyan élnek a
szegediek, és miként vélekednek az élet egyes fontos kérdéseiről.

Az Innoratio Kutatóműhely Csongrád Megyei Gazdaság- és Társadalomfejlesztő Közhasznú Egyesület „Magyarország a nemzetközi térben" címmel, neves előadók meghívásával konferenciát szervez a régió civil szervezeteinek. A konferenciára várjuk a nemzetközi együttműködések iránt fogékony, Magyarország külpolitikája
és az Európai Unió soros elnökségével kapcsolatos ismeretek iránt
érdeklődő civil szervezetek képviselőit.
Időpont: 2010. március 24. (szerda) 10 óra
Helyszín: Újszegedi Rendezvényház,
6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
A rendezvény résztvevőit büféebéddel vendégeljük meg. A konferencián való részvétel ingyenes, előzetes regisztráció szükséges. A
jelentkezési lap és a részletes program letölthető a www.innoratio.hu
honlapról. A rendezvény a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának KÜM-2009-4 pályázati támogatásával valósul meg.
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A LEGGYORSABB ES LEGZÖLDEBB MEGOLDÁS

Új villamosvonal
születik, a 2-es
Épül Szeged legújabb villamosvonala, a rókusi 2-es. Az Indóház
téri végállomástól a Kossuth Lajos sugárúton és a Rókusi körúton át a Csongrádi sugárútig
közlekedik majd. Útvonalát műszaki és forplomszámlálási adatokra alapozva alakították ki.

Szeged legújabb, negyedik villamosvonalát kezdte el építeni
a kivitelező Szeged Villamos 2
Konzorcium Rókuson: a 2-est.
Az Indóház tér és a rókusi csomópont között az új villamos
útvonala megegyezik a város
első és eddigi leghosszabb villamosvonalával, az l-esével. A
2-es a Kossuth Lajos sugárút és
a Rókusi körút kereszteződéséből a Rókusi körútra kanyarodik, és azon megy végig a
Csongrádi sugárútig. Ehhez a
kivitelező őszre 3745 méteres
vágányrendszert épít, felsővezetékekkel, megállókkal. A terepmunka egyelőre nem érinti
a lakóházak előtti szervizutak
és a Rókusi körút forgalmát; a
Csáky utca és a Vértói út közötti
zöldterületen jelölik ki a munkaterületet. Ott a következő hetekben alapozzák a felsővezeték-tartó oszlopokat és a villamosvágányokat.

sabb útvonala, és így szeli át az
épülő többsávos, jelzőlámpás
körforgalmat a leggyorsabban
és legbiztonságosabban - indokolt Tapasztó Sándor, a szegedi
tömegközlekedési nagyprojektet irányító Szeged Pólus Kft.
projektigazgatója. így az újrókusiak közvetlenül elérik a belvárost és a nagyállomást.
A 2-es megáll majd a Kisteleki Ede, a Szatymazi és a Körtöltés utcánál. A Körtöltés utcai
megállót elhagyva a tuja a körút Vértó felőli, külső oldalára
kanyarodik ki. A közúttól elkülönített, zöld, füves pályán folytatja útját a Csáky utcai, majd a
Vértói úti megállóba, és a Vértó
melletti hurokfoídulóban lesz a
végállomása. Vitát váltott ki,
hogy miért nem megy tovább a
Makkosházi körúton a villamos, mondjuk, a József Attila
sugárútig vagy egészen a Felső
Tisza-partig. A projektigazgató
elmondta: a megalapozó forgalomszámlálási adatok szerint a
makkosháziak és a tarjániak a
villamosra ezen a 'szakaszon
nem szállnának fel annyian,
hogy megérje üzemeltetni. A lakótelepekről a belváros vagy a
nagyállomás felé többen választják a sugárirányban befelé
közlekedő járatokat. Ezért erre
uniós támogatást nem is lehetett kérni.

- A rókusi csomópontból a
körút közepére kanyarodik ki a
villamos, és ott halad tovább a
Tescóig. Azért középen, mert
műszakilag ez a legoptimáli-

Az új 2-es vonalra 9 új, alacsony padlós villamost vásárol a város, amelyek színére a
delmagyar.hu oldalon lehet
szavazni.

SZEGED
DOMBAI TÜNDE

Mínusz 723 tonna évente. Miért villamos? Gyors tömegközlekedési
eszköz, mert külön pályán halad, és előnyt élvez a kereszteződésekben, ráadásul kétszer annyi utas szállhat fel rá, mint egy buszra vagy
trolira. A projektigazgató szerint ez a legkörnyezetbarátabb megoldás,
a Rókusi körút levegőjébe ugyanis - a számítások szerint - évente
723 tonnával kevesebb szennyező anyag kerül majd.

SOKKOS ALLAPOTBAN VITTEK EL AZ ASSZONYT

Fegyverrel támadt
a volt élettárs
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A rendőröket meglátva próbált elmenekülni, de rövid üldözést követően sikerült elfogni, és őrizetbe venni. Ruhájának átvizsgálása
után
megtalálták nála a fegyvert.
- Nagyon megdöbbentett,
ami az asszonnyal történt.
Rendkívül barátságos, rendes
édesanya, aki válását követően egyedül nevelte 13 éves
kislányát - mesélte a ház
egyik lakója, aki azt kérte,
hogy ne írjuk le a nevét. - A
kislánya szerencsére nem volt
otthon, úgy tudom, hogy néhány nappal ezelőtt elvitte az
édesapja. Ismertem a volt
élettársát is. 1-2 évig élhettek

együtt, de megromlott a viszonyuk, a férfi viszont nem hagyott békét az asszonynak.
Úgy hallottam, továbbra is
zaklatta - mesélte a szomszéd.
A férfi kihallgatása tart, ellene a megyei rendőr-főkapitányság emberölési kísérlet
bűntett megalapozott gyanúja
miatt indított büntetőeljárást
- tudtuk meg Tuczakov Szilvána sajtószóvivőtől. Az őrnagy
hozzátette: a férfit korábban
személy elleni erőszakos bűncselekmény miatt a bíróság
már jogerősen elítélte.
A nőt sokkos állapotban
szállították a mentők Szegedre. A bántalmazás során 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A szegedi utak feléről
hiányzik a szegély

Az útszéli sárban álló autók földet hordanak az aszfaltra. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
Miért sárosak a szegedi utak akkor is, amikor nem építkeznek
egyszerre a város több pontján? A kérdésre egyszerű a válasz:
azért, mert a kis utcákban nincsenek útszegélyek, az autók a sárban állnak, onnan hordják fel a földet a főútvonalakra.
SZEGED
FEKETE KLÁRA
Mintaszerű, ahogy útszegély
választja el az aszfaltot a zöldterülettől a Petőfi Sándor vagy
a József Attila sugárúton: a füves, fás, üde, zöld négyzetmé-

Húsvéti
csomag
csibével,
ezresért

Idén április 4-5-én lesz húsvét,
a desszertek és dekorációk
már hetek óta sorban állnak a
polcokon.
SZEGED
KOVÁCS KRISZTA
Már hetek óta haptákban állnak a csokinyuszik az üzletek
polcain, idén április első hétvégéjén lesz húsvét. Aki idejében
indul vásárolni, rengeteg, kakaós masszából készült figurából és zöld-sárga dekorációból
válogathat a belvárosban és a
hipermarketben is.
- A keresztfiamnak nagyobb nyulat, a többieknek
közepes méretűt vásárolok.
Fontos az ár, de pár száz forinton nem múlik - mutatta
kosarát Molnár Józsefné, amiben már ott hevert három piros csomagolású csokifigura.
A nyulat formáló, úgynevezett „üreges figura kakaós tejmasszából" idén is minden méretben kapható. Legolcsóbban

terektől, amelyek a járda és a
főútvonal között húzódnak.
A szegély, ha teljesítené
legfontosabb hivatását, azt a
célt szolgálná, hogy ne kerüljön sár az utakra. Megakadá-,
lyozná, hogy a gyökerek belenőjenek az út felületébe, hogy

a burkolóanyag szétcsússzon.
Az útszegélyeknek az interneten vaskos irodalma van, érdemes szemezgetni belőle.
Az útszegélyekkel azonban
csak akkor lehet tisztán tartani a várost, ha azokat mindenhová lerakják. Ha a fél városban van ilyen, a másik felében nincs, a végeredmény
ugyanaz: por, sár lepi el a települést. Emlegettük már a
Petőfi Sándor sugárutat, ahol

Traktor, sáros kerékkel
A KRESZ szerint a földutakrói a
főutakra kanyarodó traktoroknak, kombájnoknak a manőver
előtt meg kellene állniuk. A vezetőnek ki kellene szállni a pilótafülkéből, és letakarítani a rátapadt sarat a kerekekről. Csak eztán folytathatná útját a kiemelt
vagy süllyesztett, vagyis szintben lévő szegéllyel ellátott utakon. A gyakortatban ilyenre nincs
példa. Ha a felhordott sártól csúszós úton baleset következik be,
akkor ma azt mondják: a sofőr
nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel vezetett.

példás útszegélyt építettek, de
a legszélső sáv olyan sáros,
hogy csak lapáttal lehetne levakarni a több év alatt képződött földréteget. Itt a takarítógépek a parkoló autók miatt
tehetetlenek.
Nyilvánvaló, hogy a szegélyek megdrágítják az útépítést.
Megkérdeztük, mennyivel kerül többe 1 kilométer aszfaltút
az előírt útszegéllyel. Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút
Zrt. kommunikációs menedzsere elmondta, csak pontos tervezés után lehet megmondani a
szegélyezés árát, amely utcáról
utcára változhat. A kopóréteg
cseréje esetén a marás és a
mintegy 4 centi aszfaltréteg terítése körülbelül 10-30 millió
forintba kerül 1 kilométeren. A
teljes útfelújítás a pályaszerkezet cseréjével már 50-200 millió forint között mozog - ezek
az árak összefüggésben vannak
az út állapotával és a környezeti adottságokkal is. A költségeket tovább növelheti, ha a vízelvezetést is meg kell oldani.

Újra a PMK
nevéről
tárgyaltak
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY.
Petőfi
Sándor vagy Bessenyei Ferenc?
A megújuló vásárhelyi művelődési központ névváltoztatásáról
vitatkoztak tegnap lakossági fórumon a városházán. Nemrégiben Almási István alpolgármester önálló képviselői indítványként javasolta: az Agóra progA bőség zavara. Halomban állnak a dekoratív műtojások. FOTÓ: VERÉB SIMON ramban 1 milliárd 200 millió fo-

rintból f e l ú j í t a n d ó Petőfi S á n d o r

99 forintért láttunk közepes
méretűt, nagyobbat 199-ért.
Csokiból
készült,
közepes
nagyságú
tapsifüleseket
165-345 forintért, a méretesebbeket 410-től 690 forintig kínálják az üzletek, az óriási megközelíti az ezer forintot.
A piros, fehér, sárga, lila és
zöld csomagolású csokinyuszik
mellett a tojások tartják a frontot, a csibék és bárányok - úgy
tűnik - nem divatosak.
A közepes méretű masszából készült tojás 19-39, a nagyobb 100-110 forintba kerül.
Az utóbbi csokiváltozatát 365
forintért találtuk meg.
- Húsvéti csomagot veszek
az unokámnak - árulta el a
nyugdíjas Barna Ferencné. A
plüsscsibét, csokinyulat és -tojást tartalmazó zacskóért 1119

forintot hagyott a kasszánál.
Ugyanennek a bögrés változata
1339-1530 forintba kerül. A
desszertkészítők is „piacra dobtak" néhány húsvéti terméket:
nyuszi alakú bonbonokat, táblás csokikat és nápolyikat tehetünk a kosarunkba.
Ahogyan karácsony, úgy
húsvét előtt is divattá vált ünnepi díszbe öltöztetni otthonunkat. A pici, puha, sárga
kiscsibéktől kezdve a kék és
zöld nyuszikig találtunk játékokat a boltokban, a legolcsóbb 499 forintba kerül. Népszerűek a húsvéti kosarak és a
lógó szobadíszek. A tojásfesték 69-169 forint, a díszítőfóliát 419-től árulták. Egy helyen találtunk locsolókölnit: a
35 milliliteres kiszerelésért
225 forintot kérnek.

Művelődési Központ a kétszeres
Kossuth-díjas színész, Bessenyei Ferenc nevét vegye fel. A
város közgyűlése már rábólintott a változásra, a tegnapi lakossági fórumon azonban Lázár
János azt mondta, az elhangzott
javaslatokat a legközelebbi testületi ülésen megtárgyalják.
- Nem szabad Petőfi Sándor nevét elvenni - vélték egyesek,
más szerint viszont Bessenyei
nevét kell felvenni. Köztes megoldásként az is elhangzott: továbbra is a költő nevét viselje a
művelődési központ, de Bessenyei Ferencről nevezzék el a
színháztermet. Ezzel több jelenlévő is egyetértett. A közgyűlés
döntése óta 38 lakossági fórumot tartott - jegyezte meg Lázár
János - , de egyik helyen sem tiltakoztak a névváltoztatás ellen.

Toulouse-

LAUTREC

regionális osszmuveszetl sozoon

Tisza Lajos krt. 56
www.reok.hu

6

2010. MÁRCIUS 17., SZERDA

MAGYARORSZÁG, OROSZORSZÁG ÉS KÍNA EGYETÉRT

Barát Erzsébet, az SZTE
egyetemi docense, a nőirodalommal és nőmozgalmakkal
foglalkozó kutató azt mondta:
a választás szabadsága egyelőre csak látszat. A valóság:
a fogság. Kicsi koruktól másra
szocializálják a nőket, és másra a férfiakat. A nőt aggódó,
ellátó szerepre készítik fel, a
férfit arra, hogy megálljon a
saját lábán. Az önállóságot
azonban - részben - a nők teszik lehetővé. Ha egy házaápár gyereke megbetegszik, akkor az anyától elvárás és
vele szemben
előfeltevés,
hogy a munkahelyén
ís
folyton a gyerekért aggódik, míg az apánál
ez nem merül fel. Ez azonban
nem fair egyikükkel szemben
sem - érzékeltette a kutató a
szerepek szigorúságát.

A nőnek otthon lenne a helye?
Egy 23 országra kiterjedő kutatás alapján a felnőttek 26
százaléka szerint a nőknek
otthon a helyük. Magyarországon ennél többen gondolják
így: a megkérdezettek 34 százaléka. Kétszer annyian, mint
Lengyelországban, és ugyanannyian, mint Kínában és
Oroszországban.
KUTATÁS

GONDA ZSUZSANNA
A nőnek otthon a helye! egy 23 országot érintő felmérés szerint négyből egy ember így gondolja. A mi átlagunk ettől eltér: a Magyarországon élők 34 százaléka vélekedik úgy, hogy a nőknek
egyáltalán nem kellene munkát vállalniuk.
A Reuters/Ipsos felmérése
során 24 ezer felnőttet kérdeztek meg a világ minden tájá-

ról. Magyarország olyan országokkal került egy csoportba, mint Kína és Oroszország
- ezekben is ugyanaz az eredmény, mint nálunk. A vizsgált
országok közül egyébként Indiában (54 százalék) és Japánban (48 százalék) él legerősebben az a felfogás, hogy a
nő „csak" anya és feleség legyen. Dél-Koreában a magyarhoz hasonló: 33 százalék az
arány.
Érdekes, hogy a konzervatívnak gondolt Olaszországban csak a megkérdezettek
19 százaléka ért egyet a hagyományos családmodellel,
Mexikóban pedig csupán 9
százalék. Magyarország a hasonló történelmi fejlődésű
országok közül is kilóg:
Csehországban 28 százalék
az eredmény, Lengyelországban pedig 18 - tehát nálunk
nagyjából kétszer annyian

vizsgálták
országonként.
Azok, akik egyetértenek a kiinduló kijelentéssel, legnagyobb
valószínűséggel
a
18-34 év közötti korcsoportba
tartoznak, és nem az idősebbek közé.

ff A vizsgált országok közül
Indiában és Japánban él legerősebben az a felfogás, hogy a nő
„csak" anya és feleség legyen.

Anya és gyermekei. Azért otthon az igazi, DM/DV-ILLUSZTRÁCIÓ
gondolkodnak úgy, hogy a
nőnek otthon a helye,, mint a
lengyeleknél.

SPANYOLORSZÁGBÓL TÉRT HAZA A JOBBIK VÁSÁRHELYI JELÖLTJE

Üzletasszonyként készül
a magyar parlamentbe

Kristó Gabriella: Most olyan a magyarországi helyzet, hogy szakemberként kénytelen vagyok politikával foglalkozni. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
Nem lépett be a Jobbikba, mert
nem politikus, hanem közgazdász - ezt mondja a párt 37
éves vásárhelyi országgyűlésiképviselő-jelöltje, aki 10 évig
éit Spanyolországban, és tavaly nyáron tért haza szülővárosába. Kristó Gabriella állítja:
az ország gondjaira szakmai
szemmel keresi a megoldást,
bizonyos kérdésekben viszont
a Jobbiknál is radikálisabb nézeteket vall.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
SZÖGI ANDREA
- Fél éve még teljesen ismeretlen volt a vásárhelyi közéletben.
Mi az a három legfontosabb dolog, amit a választóknak tudniuk
kell önről?
- Kétgyermekes anya vagyok. Közgazdászként rendkívül fontosnak tartom, hogy az
ország gazdasága végre jól
működjön, és ha valamit elvállalok, azt végigcsinálom.
- Tíz évig Spanyolországban élt.
Hogy került oda, és végül miért
tért tavaly vissza?
- Spanyolországba mentem férjhez, a gyerekeim is ott
születtek. Egy utazási irodánál költségvetési igazgató, később egy halászati cégnél
pénzügyi igazgató
lettem.

Fontosnak tartottam, hogy a
gyerekeim körül magyarok is
legyenek, így születésük óta
spanyolul
tanuló
magyar
egyetemisták laktak a házunkban, és legalább évente
háromszor hazajöttünk. Közben a házasságom tönkrement, és mivel szerettem volna, ha a gyerekeim itthon nőnek fel, és a kisfiam itt kezdi
az iskolát, felszámoltam mindent, és nyáron hazaköltöztünk.
- Hogyan került kapcsolatba a
Jobbikkal?
- Vásárhelyen azt láttam,
hogy az emberek furcsán beszélnek a politikáról, gazdaságról, félnek dolgokat kimondani. Később édesanyám
találkozott a párt helyi vezetőjével, és akkor derült ki, hogy
gyakorlatilag senki nem mert
Lázár János ellen elindulni.
Tudták rólam, hogy csináltam
egy céget, amely magyar termékeket exportál, és olyan
termékeket importál, amelyek
nem jelentenek konkurenciát
a magyar gyártóknak, termelőknek. Megkérdezték, vállalnám-e. Gondolkodtam, utánanéztem a pártnak, és igent
mondtam.
- Valójában miért nem lépett be
a Jobbikba?

- Mert közgazdász vagyok,
,nem pártember. Nem vágyom
pártkarrierre. De most olyan a
helyzet, hogy szakemberként
kénytelen vagyok politikával
foglalkozni.
Spanyolországban szerzett tapasztalataim
miatt lettem egyébként a Jobbik külügyi kabinetjének latin-amerikai szakreferense.
- Miben látja a megoldást a mostani gazdasági helyzetre?
- Legfontosabbnak az államadósság újratárgyalását, a
mezőgazdaság talpra állítását
és az erre épülő feldolgozóipar újraélesztését tartom. Sokan támadnak minket amiatt,
hogy a volt szovjet tagállamok
felé akarunk nyitni. Holott ha
Oroszországban például a
Glóbus márkát emlegetjük,
mindenki tudja, miről van
szó. Nem kellene semmit csinálnunk, csak eladni a bejáratott termékeket. Ha az Unióban nem találunk felvevőpiacot, keressünk máshol. Itt van
például Latin-Amerika a maga
570 millió lakosával. Nem
mindegy, hová adjuk el a terméket? A lényeg, hogy eladjuk végre. A legfontosabb,
hogy munkahelyeket tudjunk
teremteni, például az Emlékpont Múzeum építése helyett
inkább a Majolikagyárat kellett volna feltámasztani.
- Lázár János négy és nyolc éve
magabiztosan nyert. Mire számít,
mi történik áprilisban?
- Statisztikailag megvizsgáltam
az
eredményeket,
2006-ban több olyan körzet is
volt, ahol Lázár ellenfele, Balogh Jánosné nyert. Most a választás kettőnk között dől
majd el. Minden azon múlik,
hogy addig hány fórumot tudok tartani, hány embernek
tudom elmondani a programomat. Bizonyos esetekben
egyébként még radikálisabban gondolkodom, mint a
párt. Például ami a vagyoni
elszámoltatást illeti, de ezt is
közgazdászként mondom. Önmagában a korrupció megszüntetésével sok milliárdot
spórolhatnánk, és akkor még
nem is csináltunk semmit.

A kutatás különbséget tett
életkor szerint is: a 18-34,
35-54 és az 55 év felettieket

John Wright, az Ipsos piackutató munkatársa az eredmények kapcsán arra hívta
fel a figyelmet, hogy bár a
múlt század folyamán a nők
társadalmi szerepvállalása jelentősen javult, még mindig
rengeteg akadályt kell legyőzniük. Szerinte a kutatás
tanulsága, hogy a választás
lehetőségét kell megadni a
nőknek.

Azzal kapcsolatban pedig,
hogy inkább a fiatalokra jellemző a nő ne dolgozzon felfogás, azt mondta: fiatalon
az elvárás a létező értékrendhez igazodik, később a realitáshoz.

Rost Andrea énekli Mimit a szegedi Bohéméletben
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Pál Tamással, a Bohémélet rendezőjével és Gyüdi Sándor színigazgatóval, a produkció karmesterével
első közös próbájuk után tegnap sajtóbeszélgetésen vett részt a Novotel Hotelben Rost Andrea, aki Mimi
szerepét énekli pénteken és vasárnap a Szegedi Nemzeti Színházban. A Kossuth-díjas szoprán lapunknak
elmondta: mindig örömmel lép fel Szegeden; bár énekelte már a Puccini-opera női főszerepét, Pál Tamás
rendezését érdekesnek találja, mert számára is új, őszinte megközelítését adja a darabnak. A rövid és sűrű próbaidőszak miatt a világjáró dívának szabadidős programokra nem marad ideje, de felkeresi azt a
szegedi üzletet, ahol csokoládékülönlegességeket - talán kedvencét, a tengeri sóval ízesített tejcsokoládét is - árusítanak. FOTÓ: VERÉB SIMON

Víz Világnapja-2010.

Nyüt Napok a Szent István téri víztoronyban!
Az „Öreg Hölgy" ismét Nyílt Napokon várja az érdeklődőket a Víz Világnapja
alkalmából - a Szegedi Tavaszi Fesztiválhoz kapcsolódva. A belépés ingyenes!

Víz-Világnapi koncert március 19-én 12 és 13 óra között-a Szent István téri víztoronyban,
a Kiráty-Kőnig Péter Zeneiskola tanulóinak közreműködésével.
A Szent István téri víztorony nyitva tartása:

2010. március 19. (péntek): 9-17 óráig
2010. március 20-21. (szombat-vasárnap): 10-17 óráig.
Kapcsolódó programok:
Víz Világnapja a Szegedi Vadasparkban (www.zoo.szeged.hu).
• Vadaspaiki játékos túra és vetélkedő március 19-én, pénteken, 9-16 óráig.
• Múlt és Jövő Háza a Vadasparkban. Játssz és nyerj: találd meg, hol szökik az energia!"
Víz Világnapja az SZTE Füvészkertben (www.fuveszkert.u-szeged.hu)
• „Még a kaktusz sem élhet víz nélkül..." címmel március 22-től 31-ig interaktív kiállítás és játékos foglalkozás.
ATDÍÖVIZIG programok (www.atikovizig.hu)
• Országos és helyi pályázatok.
Szegedi Tavaszi Fesztivál (www.sztf.hu)
• Víz, fény, forma, szín címmel kiállítás nyílik a Víz Világnapja alkalmából Brzózka Marék szobrász és Szántó Cecília Mária festő munkáiból
a Somogyi-könyvtárban, a Szegedi Vízmű Zrt. támogatásával. Megnyitó: március 22., 16 óra.
Kérjük, látogassanak ki rendezvényünkre!

Szegedi Vízmű Zrt
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MEGYEI TÜKÖR j
NEM AKAR A HAJLÉKTALANSZÁLLÓRA MENNI

Bánfi Lajos 9 éve
él lakókocsiban
Kilenc éve egy réges-régi lakókocsiban él Bánfi Lajos. A
nyugdíjas vásárhelyi férfi semmi pénzért nem menne hajléktalanszállóra.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KOROM ANDRÁS
Kilenc éve végrehajtó lakoltatta ki Holló utcai házából a
vásárhelyi Bánfi Lajost, aki
azóta is egy kiszuperált lakókocsiban él a Hódtó kietlen
részén. Hogy miért kellett
mennie, azt nem árulta el,
csak azt, hogy a házat édesapja építette. - Jól érzem itt
magam, a világ minden kincséért sem mennék be a hajléktalanszállóra, pedig próbáltak becsalogatni - mondta, miközben igazgatta a bejárathoz vezető csapás mellett
felhalmozott műanyag és pa-

Hatan-heten csöveznek
Vásárhelyen
Hat-hét olyan hajléktalan lehet
Vásárhelyen, aki nem hajlandó
bemenni a hajléktalanszállóra
vagy az éjjeli menedékhelyre.
Van, aki a vasúti töltés melletti
átjáróban, más romos tanyák
melléképületében, megint más
elhagyott hétvégi házakban
húzza meg magát. Akadt, aki
fóliából, faágakból és kartonpapírokból épített magának házacskát.

pírhulladékot. - Ezekkel tüzelek. Engem nem érdekel,
hogy erősen füstölnek, az a
lényeg, hogy meleg legyen,
hiszen még így is volt olyan
reggel a télen, hogy odafagyott a cipőm talpa a padlóhoz. Pedig éjszakánként háromszor is felkelek, hogy a
tűzre rakjak. Csak hát az
gyorsan leég. Nem fázom, hiszen három paplannal és egy
birkabőrrel takarózom. És várom a tavaszt! De nem szabad
bejönni hozzám, nem készültem vendégekre - mondta
Bánfi Lajos.
A vásárhelyi férfi elmondta: negyven évig dolgozott különböző helyeken, termelőszövetkezetekben, a Csomiépnél, s megfogott minden munkát. Kőműves szakmájával
azonban nem sokra vitte. Havi
30 ezer forintos nyugdíjából
éldegél.
- Sokan segítenek rajtam,
például ezt a cipőt is úgy kaptam - mutatja lábbelijét. Bánfi
Lajos azt mondta, szeret a lakókocsijában élni, igaz, nyáron
odabenn 50 fok is van, télen
meg nehéz a hideget túlélni, de
úgy érzi, itt szabadon él, senki
sem háborgatja. - Most haladnom kellene, mert megyek a
kórházba. Nem én fekszem be,
hanem egy ismerősön van ott.
A paperei kertekben húzta meg
magát, de a nagy hideg megártott neki. Viszek neki sajtot és
egyebeket.

Bánfi Lajos otthonában. A vásárhelyi férfi havi 30 ezer forintos nyugdíjából él. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Többszörös a túljelentkezés
a megyei magánóvodákba
Az óvónő személye és a pluszfoglalkozások lehetnek szempontok
az óvodaválasztásnál. Csongrád
megyében az önkormányzati
óvodákba minden jelentkezőt fel
tudnak venni. Az egyházi és magánóvodákba már nehezebb bekerülni, akad olyan, ahol két-háromszoros a túljelentkezés.
CSONGRÁD MEGYE
TÖRÖK ANITA
Gombolják be a ruháját, töröljék
meg az orrát, vigasztalják meg,
ha sír, s főként vigyázzanak rá,
és szeressék - sorolta alapvető
elvárásait az óvodával kapcsolatban egy szülő. A választék
megyeszerte bőséges, önkormányzati, egyházi, alapítványi,
azaz magánóvodák várják a kicsiket.
Szentesen talán a belvárosban működő 4 önkormányzati
intézmény - a munkahelyek közelsége miatt - a legkedveltebb,
de a többi 7-be is bőven van jelentkező. A Kurca-parti város
önkormányzati óvodáiban öszszesen 992 férőhely van, ami elegendő.
Két nagy óvoda 4-4 tagintézményébe vihetik csemetéiket a
makóiak. Az Újvárosiba jelenleg
353, míg a Belvárosiba 425 gyerek jár, közel 100 százalékos a
kihasználtság. Sarró Ferencné, a
Belvárosi óvoda vezetője szerint
Makón nincsenek úgynevezett
elitóvodák. A szakmai munka
vagy a pluszfoglalkozások - náluk kézműveskedés, gyógytestnevelés, néptánc - és az óvónő
személye dönt. Minden jelentkezőt fel tudnak venni.
50 önkormányzati tagóvoda
közül választhatnak a szegediek. összesen 4985 gyerek jár
most az intézményekbe, ami
102 százalékos kihasználtságot
jelent - mondta Lóczi Tünde,
az Óvodák Igazgatóságának
vezetője. Várhatóan 1350 gyermek megy iskolába ősszel. Szegeden mintegy 1300 beiratkozóra számítanak. Elsősorban a
felvételi körzeteket veszik figyelembe, persze ettől el lehet
térni akkor, ha a kiszemelt intézményben még van férőhely.
Az igazgató szerint nincs népszerűségi verseny az önkormányzati óvodák között. Mind-

Ebéd a vásárhelyi evangélikus óvodában. Tavaly 23 helyre 40 gyermek jelentkezett. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

a megye nagyobb városaiban
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Forrás: DM/DV-gyüjtés

egyik más pluszt próbál nyújtani. A művészeti neveléstől a
mozgásfejlesztésig széles a paletta.
Más a véleménye az óvodák
közötti népszerűségről az egyik
szegedi magánóvoda tulajdonosának. Szerinte - legalábbis a
magánintézmények között van verseny. Ő saját otthonában, férjével együtt vezeti az
óvodát, ahová 10 gyermek jár.
- Pontosan azért hoztuk létre
ezt a pici intézményt, hogy családias légkört biztosítsunk. A
3-5 éveseknek még ez a legfontosabb - magyarázta Martomé
Iványi Anna. - A játéknak óriási
szerepe van, ezáltal fejlődik a
gyerek. Nem hiszem, hogy ilyen
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DM-6RAFIKA

életkorban a nyelvtanulásra kell
helyezni a hangsúlyt - jegyezte
meg Martonné, aki inkább a hagyományokkal ismerteti meg a
piciket. Közösen főznek lekvárt,
vagy őrlik a búzát a kenyérsütéshez. A lakásóvoda népszerű a
szülők körében. A tulajdonos elmondta: előjegyzésük van, és
háromszoros túljelentkezésük is
volt már.
Telt házas Hódmezővásárhely evangélikus óvodája is. Jelenleg 85 gyerek jár a Zrínyi utcai intézménybe, ahová legutóbb 23 helyre 40-en pályáztak. Benséné Sándor Erzsébet
szerint egyre népszerűbbek az
egyházi óvodák. Pedig a hozzájuk járó picik és szüleik többsé-

ge nincs is megkeresztelve. Úgy
vélte: az óvodaválasztásnál a bizalom a leglényegesebb, és az is
sokat számít, hogy végig ugyanaz az óvónő foglalkozzon a gyermekkel. Az úszás- vagy az angoloktatás csak másodlagos
szempont lehet.
Vásárhelyen 17 önkormányzati óvoda van, amelyekbe 974
gyermek jár, közel 100 százalékos kihasználtsággal működnek. Itt is a körzetek a döntők, de
férőhely esetén másik intézménybe is be lehet íratni a gyermeket.

Óvodai beiratkozások
Vásárhelyen március 29-én
reggel 8-tól este 6 óráig,
30-án délután 1-től este 6-ig,
31-én reggel 8-tól délután
2-ig, Szentesen március
29-én, 30-án, 31-én reggel
7-től délután 5 óráig, Makón
március 31-én és április l-jén
reggel 8-tól délután 4-ig, Szegeden pedig április 20-án és
21-én reggel 8 órától délután
5 óráig írathatják be gyermekeiket a szülők az óvodába.

SZŰCS ÉDUA KUTYÁJA REPÜLŐN, HAJÓN UTAZIK, KIÁLLÍTÁSRA JÁR, ÉS HOTELBEN ALSZIK

Tücsök és Maxi a család kedvence
Ismert emberek meséltek lapunknak kedvenc háziállatukról.
Kiderült: Veprik Róbert vadaspark-igazgatót felvidítja tacskója, Szűcs Edua karikaturista
westie-je pedig igazi megélhetési kutya. A színművész Pataki
Ferencéknél igazi családtag Maxi, a kétéves labrador.

- A kutya igazi társ, az évezredek során állandóan alkalmazkodott az emberhez. És
rájuk mindig számíthatunk...

Jó program a Tücsökkel való
foglalkozás, kikapcsol a napi
robotból. Nagyszerű érzés,
amikor farkcsóválva fogad az

CSONGRÁD MEGYE
IMRE PÉTER
A Szegedi Vadaspark igazgatója, Veprik Róbert (35) panelben
nőtt fel, ott nem tarthatott állatott. Gyermekkori álma vált valóra, amikor kertes házba költözve, 10 évvel ezelőtt először
kutyát vehetett. Jelenleg a 8
hónapos tacskó, Tücsök (névmagyarázat: kicsi, és sokat ugrál) a négylábú családtag. Korábban egy kivert vizslát is befogadott, de annak fél éven belül új otthont talált.

Szűcs Édua első kutyájával, Gubanccal, FOTÓ: DM/DV

udvaron. Ha rosszkedvű vagyok, felvidít. Szeretnék még
egy vizslát, vadászfortélyokra
tanítgatnám - mondta a vadaspark igazgatója.
A szegedi kötődésű festő,
karikaturista, Szűcs Édua (50)
felnőttként kapta első, egyben
mostani kutyáját, a jelenleg 9
és fél éves Gubancot, a hófehér westie-t. - Negyven felett
minden nőnek jár egy bunda,
azt mondtam a családnak: nekem elég lesz egy kicsi, és
agyon sem kell ütni érte eredeti viselőjét. Ő lett Gubanc.
Nagyon megszerettem, és igazat adok Csányi Vilmos etológusnak, aki intelligenciájukra, tanulékonyságukra célozva kijelentette: az első állat,
amelyik beszélni fog, a kutya
lesz - közölte a művésznő.
Gubanc egyébként nem gubancos, vagyis nem problémás
eb. Mindenhová elkíséri Éduát,

Risztov kutyát szeretne. A vásárhelyi-mártélyi kötődésű hatszoros
rövid pályás Európa-bajnok, háromszoros vb-, ötszörös Eb-ezüstérmes úszó, Risztov Éva (24) is nagy állatbarát. A hosszútávúszással
kacérkodó sportoló jelenleg Debrecenben edz, s a hajdúsági megyeszékhelyen kollégiumban lakik, ott nem tarthat állatot. Korábban volt
három kutyája, és barátnőjével, Benkő Noémivel a fogathajtást is kipróbálta. Amint lehet, szeretne újra egy hűséges ebet.

utazott már repülőn, hajón, és
1000 kilométert kocsiban, fegyelmezetten a hátsó ülésen.
Lakott szállodákban, legutóbb
a debreceni Nagyerdő Hotelben
töltött el - természetesen a gazdival együtt - egy hetet. A kiállítások, tárlatok megnyitójáról
sem hiányozhat. - Jól viselkedik, a beszédeket a lábamnál
ülve hallgatja végig, de utána
rögtön ott terem a pogácsától,
ételtől roskadozó asztaloknál,
és mindenkitől két lábra állva
kunyerál. Megélhetési kutya,
csakis érdekből jár kiállításra...
Pataki Ferenc (33) színészt
éppen forgatás közben zavartuk, de amikor megtudta, miről lesz szó, kicsit hosszabbra
nyúlt a diskurzus. Maxi, a 2
éves labrador a família hato-

dik tagja, mindenki imádja, a
családfő sajnálja, hogy sok
munkája, elfoglaltsága miatt
viszonylag keveset törődhet
vele. A debreceni születésű
művész mindig is kötődött a
kutyákhoz, szülei masztiffokat tartottak. - Középiskolás
koromban is sokat sétáltattam
őket, jó volt barangolni a
Nagyerdőben. Ilyenkor kiöntöttem a lelkem, # panaszkodtam: leültünk a padra vagy a
fűbe, az ölembe hajtotta a fejét, végighallgatta a monológomat, majd mikor úgy érezte, befejeztem, rám nézett, és
vigasztalásként megnyalta a
kezem. Mintha felfogta volna,
miről beszélek, de szerintem a kutyások ismerik ezt az érzést - valóban értette.

A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG MELLÉKLETE
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Hétfő

Kalendárium, A hét témája.
Lakberendezés

Kedd
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NEMZETKÖZI SIKERT HOZOTT SZABÓ KLÁRA PETRA DIVATBLOGjA

Vászonként használja
az internetet

művészetet. Gondoltam, indítok egyet,
csak én nem fényképekkel, hanem
festményekkel illusztrálom. Száz képet
terveztem, egy kicsivel több lett, majd
a blog lezárásaként a budapesti Viliin galériában rendeztem kiállítást. Az itt látható anyagot hamarosan Dubaiban mutatják be. Az egyik kínai divatmagazin
pedig,
amelynek szerkesztője a vüághálón talált a
blogomra, külön mellékletet szentelt nekem - mutatta a nyugati színvonalú, csak
európai modellekkel
illusztrált kiadványt.

Szabó Klára
Petra festményei melléklet
ként jelentek
meg egy kínai
divatmagazinban. FOTÓK:
KARNOK CSABA
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Formatervezőként végzett, de
divatblogjának köszönhetően
festőművészként is ismert a
vásárhelyi Szabó Klára
Petra. A fiatal alkotó műveit hamarosan Dubaiban
állítják ki. Fiatalokat ábrázoló képei pedig egy rangos
kínai divatmagazin mellékleteként jelentek meg.
DIVAT
KOROM ANDRÁS
Sikeres divatblogot írt, YouTube-os
installációval hívta fel magára a figyelmet, kínai
divatmagazinban
mellékletként jelentek meg festményei, s a legnépszerűbb internetes
kereső több mint 99 ezer találatot ad
ki Szabó Klára Petra (28) vásárhelyi
formatervező nevére.
- A szegedi Tömörkény-gimnázi-

um grafika szakán végeztem, s grafikusnak felvételiztem a képzőművészeti egyetemre, de sikertelenül. A
következő évben ismét jelentkeztem
oda és a soproni Nyugat-magyarországi Egyetemre is. Ez utóbbi formatervezési szakára egyből felvettek.
Úgy gondoltam, hogy ez egy égi jel,
akkor ezzel kellene foglalkoznom árulta el Szabó Klára Petra, hogyan
választott pályát.

Szabó Klára Petra
számára az internetes bemutatkozás rendkívül fontos,
hiszen így a világ minden részére eljutnak művei. Nemcsak festményeket, hanem papírbabás sorozatot is
készített, szőnyeget tervezett.

KIRÁLYI ÜVEGKOPORSÓ
70 LESZ
II. Margit királynő április
16-án tölti be
hetvenedik
életévét.
Meglehetősen
szokatlan dolognak számít, hogy
még az uralkodó életében elkészül
annak végső
nyughelye.

Az alkotó nagy sikerű internetes divatblogot
indított.
Az
artstyleblog.blogspot.com ötlete a véletlennek
köszönhető. - Németországban jártunk a férjemmel, ahol megállítottak
bennünket az utcán azzal, hogy lefotózzanak egy blognak. Utánanéztem az
interneten, s láttam: rengeteg divatblog létezik, s nagyon megtetszett,
mert ezek ötvözték a képző- és az iparKiállítások és elismerések. A fiatal alkotó eddig 5 egyéni és 20 csoportos kiállításon mutatkozott be Japántól Dánián és Portugálián át New Yorkig. Tizennyolc díjat
és elismerést kapott, többek között az utolsó három Vásárhelyi Őszi Tárlaton.
2007-2008 között köztársasági ösztöndíjas volt.

Saját rossz élménye miatt
mondott igent Gregor
Bernadett a felkérésre, hogy
szerepeljen egy nőknek szóló
önvédelmi DVD-n: egy
fiatalember támadta meg a
lépcsőházban. Bár
kétballábasnak tartja magát,
örömmel segít bemutatni a
fogásokat, amelyekkel a nők
megvédhetik magukat.
SZTÁRVILÁG
FARKAS JUDIT
Egymást követik a hírek bántalmazott,
megölt nőkről: Magyarországon hetente
legalább egy nő életét követeli élettársa
vagy férje erőszakos magatartása. A statisztikából kiderül, hogy élete során minden ötödik nő kerül olyan párkapcsolatba, ahol rendszeresen megütik, megverik.
Ezen szeretne változtatni Gregor Bernadett, aki igent mondott gyerekkori barátja, Temesy László kick-box mester felkérésére: vegyen részt egy nőknek szóló önvédelmi DVD forgatásán. A színésznő segít
bemutatni, hogyan tudnak védekezni a

Elkészült II. Margit dán királynő és férje végső nyughelyének, az
üvegből készült szarkofágnak a modellje.
A 3,3 méter hosszúságú szarkofágot három, bornholmi gránitból, görög márványból és a Feröer szigetekről származó bazaltból készült oszlop tartja - ezek jelképezik a II. Margit által kormányzott országokat. Az oszlopokat két-két elefántfej díszíti,
amelyek Dánia legrégebbi és legelőkelőbb rendjét, az Elefánt-rendet szimbolizálják. Mindezek francia homokkő alapon
állnak majd - olvasható a www.trondni.blogspot.com internetes
oldalon.
Björn Nörgaard szobrászművész elmondása szerint a Margit
királynő és férje számára készülő koporsó kialakításának ötletén
már 2003 óta dolgozott a királyi párral együttműködve. „Én adtam a forma és az anyag alapötletét, őfelsége és férje pedig elmondták a kisebb részletekre vonatkozó kívánságaikat" - mondta a művész. Elmondása szerint a királynő mindenképpen modern koporsót szeretne.
A Ritzau dán hírügynökség szerint Dánia királynőjét és férjét,
Henrik herceget haláluk után a roskildei dóm kápolnájában fogják örök nyugalomra helyezni. A Koppenhágától harminc kilométerre lévő templomban a dán királynőket és királyokat több
mint ezer éve üveg- vagy átlátszó fedelű koporsóban ravatalozzák fel.
Lis M. Frederiksen, a roskildei dóm tanácsának vezetője és korábbi udvari szóvivő kifejtette, mennyire örül annak, hogy a
dómban lesz majd az uralkodópár végső nyughelye.
r " *" Jf ^L, . „Természetesen amennyiben ezt meg megérem. Re£
mélhetőm
leg addig még
sok év telik el" - tette
hozzá Frederiksen.
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Önvédelmi fogások Gregor Bernadettől
nők az erőszak, a bántalmazás ellen - a
fogásokat öt harcművészeti ágból válogatta össze a kick-box szakértője.
- Főiskolás koromban a Vígszínháznál gyakornokoskodtam. Egy este, ámikor hazamentem a próbáról taxival, szakadó esőben, egy fiatalember bejött utánam a lépcsőházba, és miután bezártam
a kaput, rám támadt - elevenítette fel a
régi, de annál ijesztőbb élményt Gregor
Bernadett. Jó tíz-tizenöt perces dulakodás, sikoltozás után sikerült elmenekülnie, és párjával kihívták a rendőrséget.
Úgy véli, ha vele megtörténhetett a támadás, sok nővel történhet hasonló, Temesy László szerint viszont ezeket az eseteket meg lehetne előzni.
- A támadó zacskóból szívogatott ragasztót, nem volt teljesen magánál. Ez
volt a szerencsém, mert egy bizonytalan
pillanatát kihasználva bemenekültem a
lakásba - osztotta meg velünk a színésznő, hogyan szabadult meg az erőszakoskodótól. - Ha akkor ismertem volna
olyan praktikákat, amelyekkel leszerelhetem a támadót, megúsztam volna a kínos, félelmetes dulakodást - tette hozzá.
Ma már tudja, hová üssön, rúgjon, ha
úgy hozza a sors. Attól függetlenül, hogy

a férfiak testfelépítése erősebb, mint a
nőké, rajtuk is vannak gyenge pontok ilyenek például az ízületek. Ha ezeket eltaláljuk, jó eséllyel ártalmatlanná teszszük az erőszakoskodót, legalább annyi
időre, amíg elmenekülhetünk.
Gregor Bernadett ugyan „kétballábasnak" tartja magát, ám a forgatáshoz
éppen olyan hölgyre volt szükség, aki
nem profi, nincs tapasztalata a harcművészetekben. - Rettenetesen utálok
mozogni, a testem formában tartása
miatt tornázom néha. Nem érzem magam ügyesnek, táncolni is ritkán szoktam. Sőt olyannyira laikus voltam,
hogy még próbát sem tartottunk a forgatás előtt. Ott helyben, a kamerák
előtt tanultam meg, hogyan kell fogni,
csavarni, rúgni, de éppen ezért hiteles
a felvett anyag. Ha én meg tudom csinálni, meg tudják mások is - emlékezett vissza a DVD forgatására, bár a rúgásokkal óvatos tavalyi térdsérülése
miatt. Ősszel a színésznő térdéből előadás közben szakadt le egy porc - kínok között, de végigjátszotta a darabot.
Utána vitték kórházba, és megműtötték: mivel a teste a munkaeszköze, nem
kockáztathat egy újabb sérülést.

„Kifektette" a fia. Amikor a forgatásról hazament, Gregor
Bernadett érdekességképpen megmutatta 15 éves, piros öves karatés
fiának, milyen fogásokat tanult. - „Anya, mi ezt másképp tanultuk
edzésen, megmutassam?" - mondta a fiam az egyik önvédelmi trükk
után. Igent mondtam, és bár a fiam vékony testalkatú, egy pillanat alatt
a földön találtam magam - mesélte a színésznő.

Élete során minden ötödik nő kerül olyan párkapcsolatba, ahol
rendszeresen megütik, megverik.
Gregor Bernadett igent mondott
egy nőknek szóló önvédelmi DVD
készítésére.
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Szombaton ismét kiköltözik a szegedi Dugonics térre a régiségek vására:
minden hónap harmadik szombatján válogathatunk a letűnt korok tárgyai
között. További információ: 62/543-135, www.ordogszeker.eu.

FARKAS JUDIT

Blues és jazz
a moziban

A víz világnapja
MÁRCIUS 19-21.,
PÉNTEK-VASÁRNAP
SZEGED, SZENT ISTVÁN TÉRI VÍZTORONY, FÜVÉSZKERT, VADASPARK

Péntektől vasárnapig megnyitja kapuit
a Szent István téri műemlék víztorony:
pénteken 9 és 17, szombat-vasárnap 10
és 17 óra között. A vadasparkban márci-

us 17. és 19. között játékos kérdésekkel
és békasimogatóval várják az óvodás-,
iskoláscsoportokat 9 és 16 óra között,
vasárnap pedig a családokat 10 és 16
óra között (infó: www.zooszeged.hu). A
Somogyi-könyvtárban március 22-én 16
órakor nyílik a „Víz-művek": fény, forma, szín című kiállítás Brzózka Marék
és Szántó Cecília Mária munkáiból. A
füvészkertben interaktív kiállítást és játékot tartanak iskolásoknak, óvodásoknak 22-étől 31-éig, bejelentkezés:
30/749-2375. A helyszínekre kilátogató
iskolák, óvodák a idén is gyűjthetik a
pecséteket, információ: 62/558-808, balaton@szegedivizmu.hu. Az Újszegedi
Rendezvényházban 23-án rendeznek
jótékonysági hangversenyt a Tiszáért
18.30-tól, ahol a vendégek a ciánellenes
Tisza memorandumot is aláírhatják.
Fellépnek többek között a szentesi Horváth Mihály gimnázium diákjai, a
StoryvUle Jazz Band, és itt lesz Mészáros
Balázs, az örökségünk: Egy halász története főszereplője.

Péterfy Miklósa
Erika
Bori
MÁRCIUS 18.,
CSÜTÖRTÖK
SZEGED, JATE-KLUB

22.00: Péterfy Bori, a
népszerű énekesnő, az
Amorf Ördögök együttes
egykori tagja lép fel a JATE-klubban, utána jugyus buli DJ Egonnal.
TÁK-tagságival a koncert
és a buli ingyenes.
X3
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MÁRCIUS 20., SZOMBAT
SZEGED, KISSZÍNHÁZ

19.00: Rossini: Ory
grófja. Legendás sztárvendéggel bővül az
Ory grófja szereplő- %
gárdája: Miklósa Eri- -M.
kát (képünkön), a vi- ^ f c
lághírű opera-énekesnőt
hallhatja a közönség a főszerepben: Adélé de Formoutiers grófnő szerepében. További információ se a Szegedi Tavaszi Feszonline programajánlónk- tivál része, a produkció
ban
vagy
a létrehozásában
együttwww.sznsz.hu webolda- működő partner a Budalon. A művésznő fellépé- pesti Tavaszi Fesztivál.

Tavaszi Fotószalon
MÁRCIUS 19-23., PÉNTEK-KEDD
SZEGED

Szegedi Tavaszi Fesztivál: pénteken 17
órakor nyílik meg a Tavaszi Fotószalon az
Olasz Kulturális Központ és a Román Kulturális Intézet Szegedi Fiókintézetében,
szegedi fotográfusok képeivel, résztvevők: Básthy Gábor, Frank Yvette, Gyenes
Kálmán, Illés Tibor, Németh György,
Schmidt Andrea, Segesvári Csaba (képünkön: Schmidt Andrea fotója). Kedden
a Korzó Zeneházban zenés meseórát tartanak 9.30-tól és 11-től, 19 órától az IH Caféban Szüágyi Annamária és Járai Máté

Furcsa pár című zenés estjét láthatják az
érdeklődők. Infó: online programajánlónkban és a www-sztf.hu weboldalon.

MMMMHM

JÓ A S2ÖVEÍ :D7 Akkor mutasd meg a világnak! írj SMS-t
a )6-2( 5 í-5333-es telefonszámra, és mi megjelentetjük!

A ROVAT TÁMOGATÓJA A PANNON.
pannon

pannon-SMSI

Névnapos titkos édesem! Mindig is a szívemben voltál, de most már jobb lenne,
ha a karjaimban lennél!

MÁRCIUS 19-20.,
PÉNTEK-SZOMBAT
SZEGED, BELVÁROSI MOZI

ÓRIÁSBÁBOK ÉS ÉGIG
ÉRŐ FA

Március 17,
szerda, márdus 21, vasárnap, márdus
22, hétfő
Szeged,
Százszorszép Gyermekház
Szerdán 10
órától a Hetet
egy csapásra
dmű zenés
mesejátékot
adja elő a Grimask Színház
óriásbábokkal. Az Égig
érő fa című
tánc-mesejátékot vasárnap 11
és 15, hétfőn 10 és
15 órától
nézhetik
meg a
gyerekek.

18.00: 5. Szegedi Blues & Jazz
Fesztivál. Pénteken 18 órától a
Rambling Blues, 19.15-től a
Band of Gypsys Reincarnation
(Jimi Hendrix-számok jazzfeldolgozásaira épülő muzsika),
21.15-től az Oláh Kálmán Trió
játszik Tim Riesszal (képünkön), a neves jazzszaxofonossal, aki rendszeresen fellép a
Rolling Stonesszal is. Szombaton 18 órától a Ráczoforte játszik,
19.15-től
a
Nigun,

Utazás kiállítás

Március 21„
vasárnap
Szeged, Belvárosi mozi
19.00: Snétberger Ferenc
és Dhafer
Youssef koncertje. A kozmopolita zeneszerző,
énekes és
oud (arab
lant) játékos
Dhafer Youssef megindító
vokálja, lantjátéka, arab
színezetű zeneművei, formabontó
elektronikus
vibrafonjátéka
a kortárs
elektronikus
és világzene
színpadának
ragyogó csillagává teszik.
A két zenész
a 90-es években adta első
duókoncertjét.
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Frankofón
programok
MÁRCIUS 17-23.,
SZERDA-KEDD
SZEGED, IH, MILLENNIUMI KÁVÉHÁZ, MÓRA FERENC MÚZEUM

MÁRCIUS 20-21.,
SZOMBAT-VASÁRNAP
SZEGED, IH RENDEZVÉNYKÖZPONT

10.00-18.00: IV. Utazási
Börze - utazás és szabadidő
szakkiállítás a Majoros International Kft. szervezésében. A börzén 55 kiállító
vesz részt, határon túli régiók és hazánk turisztikai,

VILÁGZENE
A MOZIBAN

21.15-től pedig a Czumo Trio
Belépők: 1. nap elővételben
1990, a helyszínen 2490 fo- 4
rint. 2. nap: elővételben
és a helyszínen 990
forint, a magyar
Jazz
Szövetség
támogatásával.
Infó:
online
programaján- vmt
lónkban,
www.ihrendezpont.hu,
veny :
www.belvaro
koz
simozi.hu.

szabadidős kínálatából válogathatunk. Akciókkal várják a látogatókat, akik megismerkedhetnek a szegedi
Napfényfürdő Aquapolissal
is. A gyerekeket játszóház,
testfestés szórakoztatja. Belépő: felnőtt 300, diák,
nyugdíjas 200 forint, 10 év
alatt ingyenes. Információ:
www.majorosinter.hu.

A frankofónia ünnepe az Alliance Francaise szervezésében.
Szerdán 20 órától a CQMD, egy
bohém-vidám francia banda
lép fel az IH-ban, belépő: 700
forint. Pénteken nyílik plakátkiállítás a Millenniumi Kávéházban a fenntartható fejlődésről, 19 órától ugyanitt Oulipo irodalmi est a francia kortárs
irodalom
kiemelkedő
alakjaival, résztvevők: Jacques Roubaud, Hervé Le Tellier,
Jacques Jouet. Kedden 18 órától hárfakoncert lesz a Móra-múzeumban. További részletes
információ:
szeged@af.org.hu,
62/420-427,
30/372-39-79, www.af.org.hu.

Avatás

Könyvtári éjszaka

MÁRCIUS 2 0 . , SZOMBAT
SZENTES, KURCA-HÍD, SPORTSZÁLLÓ

MÁRCIUS 17., SZERDA
SZEGED, JATIK

10.00: Tavaszköszöntő az ifjúsági ház mögötti Kurca-hídnál, majd Extrém Sportbázis
avatása
bemutatókkal
a
Sportszállóban.

Citeratalálkozó
Makón
MÁRCIUS 20., SZOMBAT
MAKÓ, HAGYMAHÁZ

19.30-2.00: 5. Könyvtári Éjszaka az egyetemi könyvtárban.
Lesz kitűnő zene, rengeteg tréfás és komoly vetélkedő, activity „antiquity" módra, delphoi
jósda, színházi előadás, tudós
prezentációk Rómáról, görögökről, óegyiptomi orvoslásról, kiállítások, titkokat felfedő túrák,
s még százféle ötlet, díszlet, jelmez, érdekesség. További információ
a
programokról:
ww2.bibl.u-szeged.hu,
62/546-621.

Rockoratórium
MÁRCIUS 17., SZERDA
SZEGED, DÓM

15.00: I. Makói Nemzetközi
Hármashatár-menti Citera- és
Népdalkör Találkozó.
A megyei települések citerazenekarai, népdalkörei mellett
érkeznek
vendégek
Bács-Kiskun megyéből és a
határon túlról is. Információ:
www.makohagymahaz.hu.

19.00: Gyárfás Levente Csiszér László: Hiszek a romokon - rockoratórium az
Erdélyi Egyházmegye 1000
éves fennállásának ünnepére, agyarországi premier. A
belépés díjtalan.

Tudod, mi igazán soha n e m haragudtunk egymásra. Igaz, Foxis?
pannon
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Ahol n e m csak vadétel van! • Szeged, M a r o s utca 37.

en napra: Q u i i K j ^
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asztalfoglalás: 62/315-640

• Http://illespanzio-vadaszetterem.hu
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KAPCSOLATOK

Csörög a telefon

MEGKÉRDEZTÜK MAKÓI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 3. OLDALON

Melyik szakmát becsüli legjobban?

1
I

mi
C

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Nyemcsok Éva újságíróval oszthatják meg.
Az ügyeletes újságíró hétfőtől péntekig 9 és 21 óra között
hívható a 06-30/218-1111-es mobiltelefonszámon.
E-mail: kapcsolatok@delmagyar.hu
SMS-számunk: 06-30/303-0921
Ha nem kapott újságot: hívja a 62/567-864-et, vagy jelezze
a terjesztes@delmagyar.hu e-mail címen!

!'rt: m/P i ,

B f W
ERDEI FERENCNÉ
eladó:
- A magamét. Szerintem a kereskedelemben dolgozni a legszebb dolog. Jó dolog az emberekkel foglalkozni, beszélgetni,
kiszolgálni őket. Sajnálom, hogy
épp nincs munkám, és a korom
miatt valószínűleg már nem is
lesz.

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
BALOGH BENEDEK
Március 12., 8 óra 25 perc, 3500
g. Sz.: Palik Mónika Szilvia és Balogh Gergely (Újszentiván).
SZŰKÍTS DÉNES
Március 12., 10 óra 32 perc, 3730
g. Sz.: Szolga Emese és Szukits
László (Szeged).
TÓTH SÁRA
Március 12., 8 óra, 3000 g. Sz.:
Molnár Barbara Katalin és Tóth
Zsolt (Szeged-Kiskundorozsma).
KOCSIS GÁBOR MILÁN
Március 12., 11 óra 52 perc, 3410
g. Sz.: Kocsis Katalin Erika
(Tiszasziget).
TÓTH FRUZSINA ZSUZSI
Március 12., 12 óra 55 perc, 3540
g. Sz.: Pető Jusztina és Tóth Krisztián (Szeged).
OROJÁN CSILLA
Március 13., 6 óra 1 perc, 2630 g.
Sz.: Kiss Csilla és Oroján István
(Gyula).
SZŰCS JÁZMIN RÓZSA
Március 13., 12 óra 30 perc, 3400
g. Sz.: Komlósi Renáta és Szűcs
László (Szeged).
SÁRI HANNA
Március 13., 7 óra 2 perc, 3820 g.
Sz.: Konczos Zsuzsanna és Sári
Béla (Szeged).
AMBRUS KINCSŐ BEATRIX
Március 13., 10 óra 25 perc, 3450
g. Sz.: Benkő Rita és Ambrus István (Szeged).
BERMULA VIKTÓRIA
LILLA
Március 13., 14 óra 30 perc, 3410
g. Sz.: dr. Ferenczik Edit és Bermula Ákos Milán (Szeged).
SOÓS NELLI LUCA
Március 13., 22 óra 25 perc, 4050
g. Sz.: Püspöki Krisztina és Soós
Gábor (Szeged).
BÖRCSÖK JÁZMIN
Március 13., 23 óra 26 perc, 3400
g. Sz.: Milasin Karolina és Börcsök
Zsolt Ferenc (Szeged).
MIKULÁS BÍBORKA
Március 14., 0 óra 30 perc, 2 9 9 0

g. Sz.: Tóth Annamária és Mikulás
Roland Pál (Orosháza).
KOVÁCS ÁRON
Március 14., 3 óra 52 perc, 3350
g. Sz.: Holb Beáta és Kovács
György (Üllés).
MOLNÁR MÉDA
Március 14., 9 óra 31 perc, 3450
g. Sz.: Dudás Katalin és Molnár
Áron (Algyő).
PUSZTAY CSILLA
Március 14., 9 óra 5 perc, 2590 g.
Sz.: Erdős Boglárka és Pusztay István (Szeged).
VASS REGINA
Március 14., 14 óra 55 perc, 2720
g. Sz..- Szabó Mariann és Vass
Károly (Szatymaz).
GRATULÁLUNK!

BÍRÓ SÁNDORNÉ
nyugdíjas könyvkereskedő:
- A kőművesszakmát. A férjem
is kőműves, amivel családi hagyományt követ: az ő apja is az
volt. Nagyon jó érzés végigsétálni a városon, sok háznál megállunk, ő pedig mesél arról, hogyan dolgozott a felépítésén.

KOVÁCS ISTVÁN
eladó:
- Az olyan szakmunkákat, mint
például az asztalosé. Tetszenek a
míves bútordarabok, tudom, hogy
sok munka van velük. A másik hivatás, amit tisztelek, a pedagógusoké - szerintem egyértelmű,
hogy miért. Diákkoromban én is
az szerettem volna lenni.

|

HORVÁTH ZOLTÁN,
a Makói Oktatási Központ
igazgatója:
- Informatikatanárként természetesen az informatikai szakmák, ezen
belül a programozás áll a legközelebb a szívemhez. Iskolaigazgatóként
nem tudnék választani az intézményben oktatott 18 szakma közüL
mindnek megvan a maga szépsége.

POSTABONTAS

ORVOSI ÜGYELETEK

Nyugdíjasok
és fiatalok
Hogy is volt?
Azon kisnyugdíjasok közé tartozom,
akinek a havi járadéka a minimálbér
alatt van. Bár ledolgoztam 40 évet, és
fizettem a nyugdíj- és egészségügyi
járulékot abban a reményben, hogy
tisztességes öregkorom lesz.
Neveltem gyereket, akkor a szülési
szabadság 6 hét, majd 6 hónap lett.
Családi pótlék egy gyerek után nem
volt, 2 gyerek után minimális.
A szabadságunkat bizony arra tartogattuk, ha gyermekünk beteg lesz,
tudjuk ápolni.
Váltott műszakban dolgoztunk, hogy
szeretetben neveljük gyermekünket.
Lakásunkért bizony megdolgoztunk túlmunkát és nehéz munkákat vállaltunk, míg ki tudtuk fizetni.

Szüleinket, mikor az élet úgy hozta,
ápoltuk.
Ez volt a múlt! A jelen? Egy helyiségben lakunk, hogy az energiaszámlánkat ki tudjuk fizetni. A nyugdíjunk 20
százalékát orvosságra költjük, ha élni
akarunk. Még mindig erőnkhöz képest kis kertünkben dolgozgatunk,
nevelünk egy-két háziállatot, hogy
pótoljuk azt, amire a nyugdíjból nem
futja, és szerényen tudjuk segíteni
családunkat.
Aggódunk gyermekeinkért, hogy legyen munkájuk, biztos megélhetésük,
mert nagyon kiszolgáltatott világban
élnek. Végül bocsánatot kérünk, hogy
élünk, és egy kis tiszteletet remélünk.
Katona Jánosné,
Vásárhely

OLVASOINK FIGYELMEBE
rözik, amelyek nem feltétlenül
egyeznek meg a szerkesztőség véleményével.
Olvasói leveleket csak teljes névvel aláírva áll módunkban közölni.
Az olvasói levelek maximális terjedelme 2200 karakter.

Tisztelt Olvasóink! Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a
jogot arra, hogy a beérkezett
észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja
közre.
Az írások olvasóink nézeteit tük-

Szeged, baleseti sebészet, felnőtt ügyelet: 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: gyermekgyógyászati klinika (Korányi fasor
14-15.). Szemészet: szemészeti
klinika (Korányi fasor 10-11.). Felnőtt sürgősségi orvosi ügyelet:
hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt.
15-17. Tel.: 62/433-104 vagy 104.
Sürgősségi gyermekgyógyászati
ügyelet: 16 órától másnap reggel
7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17.
Tel.: 62/433-104 vagy 104. S. 0.
S. Lelkisegély-szolgálat: megyeszerte ingyenesen hívható telefonszám : 80/820-111. Gyógyszertár:
Pingvin Patika (Dugonics tér 1.,
tel.: 423-306), hétfőtől szombatig
22-től reggel 7-ig, vasárnap 20
órától másnap reggel 7-ig, munkaszüneti napokon (ünnepnapokon)
reggel 7-től reggel 7-ig.
DENTHA FOGÁSZAT

Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532

H-p. 8-22, szo-v. 9-19 óráig.
www.dentha.hu
„

Rejtvényünk számozott soraiban Feleki László aforizmája olvasható.
Előző rejtvényünk megfejtése: Hajszálon múlik a siker, de én kopasz vagyok.
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AZ MSZP MEGEMLÉKEZESE
Nagy Józsefné lapunk keddi számának első oldalán olvasta, hogy Budapesten az MSZP által rendezett március 15-i ünnepségen „alig ezren" vettek részt. Olvasónk hétfőn este megnézte az m1-en a fővárosi megemlékezésekről készült összeállítást, és
meglepődve látta, hogy nagyon sokan
- szerinte több ezren - voltak.
KÉRIK VISSZA A ZÁSZLÓT
Szabó Gábor a 30/637-0808-as
számról jelezte: március 15-én
Szegeden, a Szent István tér 16.
szám alatti irodaházra kitűzött
nemzeti zászló az erős szél miatt
kiesett a tartójából. Ezt egy arra
kisgyermekét sétáltató anyuka felvette. Az eseményt a társaság kamerarendszere rögzítette. Kérik az
anyukát, szíveskedjen a zászlót leadni az irodaház alatt működő
élelmiszer-áruházba.
VÁRJÁK MEG A NYUGDÍJAT!
Nyugdíjas szegedi olvasónk a
62/479-921-es telefonszámról javasolta a különböző szolgáltatóknak: a készpénzutalási megbízásra szolgáló sárga csekkek kiküldését igazítsák a nyugdíjak
megérkezéséhez! Olvasónk nem
tud pénzt tartalékolni, és ez sok
nyugdíjasra vonatkozik. Most
kapta meg a gépjármű adójára
vonatkozó csekket, ám a nyugdíj

csak 23-án érkezik, a határidő
pedig március 15.
„BÉBITERROR"
E-mailben írta szegedi olvasónk, Rózsa Krisztina: „Szeretnék elnézést
kérni a Citibank azon ügyfeleitől, akiket esetleg megzavart a pénteki napon, március 12-én folytatott kis magánakcióm. A bank többször is jogtalanul emelt le pénzt a számlámról, és
sajnos többszöri telefonos megkeresésem sem vezetett megoldáshoz. így
maradt a bébiterror... pénteken beültem a kisfiammal a bankba, hogy
megvárjam a pénzem visszaszolgáltatását. A hosszadalmas ügyintézés
közben természetesen megetettem
és megszoptattam. A bébiterror-akció
sikeresen zárult, a pénzemet kisfiamnak köszönhetően visszakaptam. Köszönöm a bank dolgozóinak pozitív
hozzáállását, és a forró teát."
HELYESÍRÁSI VERSENY
Lapunk keddi számában jelent meg a
Reflektorfényben a helyesírás című
beszámoló a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny városi fordulójáról. Ebben az egyik eredményt elírtuk. Helyesen: a 6. évfolyamon holtversenyben végzett az első
helyen Dani Orsolya (Tisza-parti Ált.
Isk., felkészítő tanár: Gazsóné Sári
Mária) és Gyulai-Nagy Szuzina (Zrínyi
Ilona Ált. Isk., felkészítő tanár: Balogh
Kinga).

E-MAIL CÍMÜNK:
KAPCSOLATOK@DELMAGYAR.HU

TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET

KERESZTREJTVENY - AKARATTAL

Lám T
Római
szám

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.

Végtagjával
üzen
•

Egyen!
Tanuló
vezető
•

UTÁNAJÁRTUNK OLVASÓNK PANASZÁNAK
IDŐPONT-EGYEZTETÉS
a helyszínen, a kiszállást az
Szegedi olvasónk, Szendrei
EDF ki fogja számlázni részére
Zsolt írta e-mailben: az EDF
(4150 forintot).
Démász Zrt.-től levelet kaptak
Az EDF Démász Zrt. a következő
„Mérőhely ellenőrzése" tárgytájékoztatást adta a mérőhelyek
ban. A levélben a szerelő megellenőrzésére vonatkozó eljárásjelenési idejeként 3 órás időin- ról: „A Magyar Energia Hivatal áltervallumot adtak meg. A métal jóváhagyott Garantált Szolgálrőóra azonban egy üres telken
tatásaink szerint ügyfeleinkkel a
van, azon mindössze egy kis
felhasználási helyükön végzett elszerszámosbódé található. Ollenőrzésekre, tervezett munkákra
vasónk túl tágnak tartja a
időpontot egyeztetünk, amelynek
megadott időintervallumot:
időtartama az előírás szerint 4
úgy véli, nem várható el, hogy
óra. A tényleges időpont-egyezteaz ügyfél egy üres telken 3
téseink az előírtnál rövidebb, 3
órán keresztül várjon a szereórás időtartamúak. Ennél rövidebb
lőre. A szerelőt ráadásul kizáidőtartamra az üzemeltetési szemrólag főmunkaidőben (7-17
pontok figyelembevétele miatt jeóráig) biztosítja a társaság, ollenleg nincs lehetőségünk. Amenyvasónk pedig főleg vidéken
nyiben Társaságunk kezdeményezi
tartózkodik, nem tud ezért
az időpont-egyeztetést, minden
szabadságot kivenni. Felesége
esetben levél útján értesíti az
6 hónapos babájukkal van ottérintett felhasználót, amelyben lehon, ő sem tud a kicsivel 3
hetőséget biztosít a megadott időórát tölteni a hidegben, az
pont módosítására (telefonszám
üres telken. Olvasónk már
közlése az egyeztetéshez). Abban
több ízben próbált egyeztetni
az esetben, ha valamelyik fél az
a pontos időpontról az ügyfélegyeztetett időtartamban az
szolgálattal - sikertelenül. Miegyeztetett helyen nem jelenik
ért megoldhatatlan, hogy
meg, kötbért köteles fizetni a máegyedi esetekben a szerelő kö- sik félnek. Természetesen ügyferülbelül 1 órával a helyszínre
lünknek is lehetősége van - előérkezést megelőzően telefonon zetesen - az időpont módosításáértesítse az ügyfelet? - kérra, illetve a helyszínen írásbeli
dezte olvasónk. Az is felhábo'meghatalmazottja is eljárhat ügyérítja, hogy ha az ügyfél a megben a megfelelő dokumentáció
adott időben nem tartózkodik
birtokában."

2 0 1 0 . M Á R C I U S 17.,
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SZERDA

S z i n g l i k é j s z a k á j a : 15.15, 2 0 . 3 0

amely március 31-éig, 1 0 - 1 8 óráig

óra.

tart nyitva.

ködésével.

SZEGED

F a r k a s e m b e r (feliratos): 2 0 . 3 0

A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN

A VADASPARKBAN

NAGYSZÍNHÁZ

óra.

március 2 0 - á i g látható az 5 0 éves

A víz hete - játékos ismeretter-

19 óra: Bohémélet. Bérletszünet.

Villámtolvaj - Percy Jackson és

lenne K a s z á s Attila című kiállítás,

jesztő feladatok óvodai, iskolai

KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ

a z o l i m p o s z i a k (m. b.): 13.15,

március 27-éig látható a 1 0 0 éve

csoportok számára.

1 0 óra: A kis Mukk. Mókus-bérlet.

15.30,17.45, 2 0 óra.

született László Gyula című kama-

BELVÁROSI MOZI

A v a t a r - 3 D (m. b.): 1 3 , 1 6 , 1 9

rakiállítás,

1 0 óra: Hetet egy csapásra... -

óra.

április 7-éig látható Ormos Zsu-

SZÍNHÁZ

zenés mesejáték Grimm meséje

pályázat résztvevőinek közremű-

KONCERT, BULI

zsa: Alakváltozások című grafikai

SZEGED

nyomán a Grimask Színház elő-

GRAND CAFÉ

kiállítása.

A ZENEISKOLA HANGVERSENY-

adásában.

V i t a m i n - irodalmi b e s z é l g e t é -

A PETŐFITELEPI MŰVELŐDÉSI

T E R M É B E N ( T Á B O R U. 3.)

MILLENNIUMI K Á V É H Á Z

s e k - F a r k a s Péter: Kreatúra (re-

H Á Z B A N ( S Z Á N T Ó K. J. U. 2 8 . )

17.30 óra: Zene-kép-természet cí-

19 óra: Interaktív színház az Art-

gény): 19 óra,

megnyílt Márkus Imre amatőr fes-

mű rendhagyó hangverseny.

stabbal.

Köntörfalak: 21 óra.

tőművész Válogatás című, első

A KORZÓ ZENEHÁZBAN

önálló kiállítása, amely március

( S Z É C H E N Y I T É R 9.)

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

19-éig tekinthető meg, 1 0 - 1 7

19 óra: Székely Erika énekesnő,

A s z e g e d i z e n e i s k o l a h a n g v e r s e n y t e r m é b e n m a 17.30 ó r á t ó l Z e -

S h e r l o c k Holmes. Színes, m. b.

óráig.

előadóművész előadói estje.

n e - k é p - t e r m é s z e t c í m m e l r e n d h a g y ó koncertet t a r t a n a k . Természet-

A REÖK-PALOTÁBAN

ről szóló zeneművek és versek hangoznak el a zeneiskola növendé-

19 óra: Az S Z T E Zeneművészeti

keinek és tanárainak előadásában, a művészi hátteret Molnár Gyula ter-

Kar hangversenye.

mészetfotói adják.

SZEGED

angol film: 18.30 óra.

B E L V Á R O S I MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
A l i c e C s o d a o r s z á g b a n - 3D (m.

ISMERETTERJESZTES

KOZELET

SZEGED

A SZOTE-KLUBBAN
2 2 óra: ÁJTK-s buli Patkós

b.): 1 0 , 1 4 , 1 6 , 1 8 , 2 0 óra.

SZATYMAZ

A Közéleti Kávéház rendezvénye

BALÁZS BÉLA TEREM

A DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI

A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN

doktorral.

H o v á lettek M o r g a n é k ? (m. b ):

HÁZ ÉS KÖNYVTÁR NAGYTER-

17 óra: Árpás Károly: Történelmi

A JATE-KLUBBAN

16, 2 0 . 3 0 óra,

M É B E N ( D Ó Z S A GY. U. 4 2 . )

lecke, nem a fióknak - könyvbe-

2 2 óra: TTIK-s est - Magna Cum

A k v á r i u m (feliratos): 18.15 óra.

14 óra: Képviselő-testületi ülés.

mutató.

Laude-koncert. Házigazda: DJ

A SZÁZSZORSZÉP GYERMEK-

Gesbin.

HÁZBAN (KÁLVIN TÉR 6.)

A PORT ROYAL

CSÖKE JÓZSEF TEREM
V a r g a K a t a l i n balladája (n. b.):

KIÁLLÍTÁS

16.15,18.30 óra,

17 óra: Iskolai étrend-kiegé-

ÉTTEREMBEN

A s z á l l í t m á n y (feliratos): 20.45

SZEGED

szítés, a növényitej- és növényi-

2 0 óra: Lounge Bar DJ Krizzsel.

óra.

A BELVÁROSI KAMARA

sajt-készítés titkai, bemutató

A NEMZETISÉGEK

GALÉRIÁBAN

saját receptekkel, érdekvé-

HÁZÁBAN

PLAZA CINEMA CITY

május 1-jéig látható Fodor Tibor

delem.

18 óra: Görög táncház. Vezeti:

S á r k á n y v a d á s z o k (m. b.): 14.15,

festőművész Smogcity című kiállí-

A VÁROSHÁZA HÁZASSÁGKÖTŐ

Szeltner László (lliosz együttes).

16.15,18.15 óra.

tása.

TERMÉBEN

A MILLENNIUMI K Á V É H Á Z B A N

K o m f o r t o s m e n n y o r s z á g (felira-

A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ

17 óra: Afrika közel van - látni és

( D U G O N I C S T É R 12.)

tos): 15,17.30, 2 0 óra.

ELŐCSARNOKÁBAN

megismerni a világot - videopro-

2 0 óra: Legyen a zene mindenkié!

Alice C s o d a o r s z á g b a n (m. b.):

megnyílt Az örök buffó - 7 0 éves

jektoros vetítés.

- az S Z T E Z M K hallgatóinak ko-

14.45,17 óra.

lenne Gregor József. A kiállítás

A Z Új- É S L E G Ú J A B B K O R I MA-

molyzenei koncertje.

Alice C s o d a o r s z á g b a n - 3 D (m.

megtekinthető május 29-éig.

G Y A R T Ö R T É N E T I T A N S Z É K 7.

AZ ALL MUSIC CLUBBAN

b.): 1 3 . 3 0 , 1 5 . 4 5 , 1 8 , 20.15 óra.

A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI

TERMÉBEN (ADY TÉR 1 - 3 . )

( B R Ü S S Z E L I KRT. 6 . )

Éli k ö n y v e (feliratos): 1 3 , 1 9 . 3 0

HÁZBAN

18.15 óra: Trianon okai.

2 0 óra: Rock-Pöri Plesivel.

óra.

megnyílt Pósa Ágnes amatőr festő

A JUGYU-KLUBBAN

AZ AFRIKA CAFÉBAN

b e s z é l g e t é s t é m á j a F a r k a s P é t e r k i s r e g é n y e , a Kreatúra. A Kölnben

M i n d e n k i m e g v a n (feliratos):

kiállítása, amely március 18-áig,

(HATTYAS SOR 6 - 8 . )

2 0 óra: R'n'b party.

élő író ebben a művében az ember által átélhető testi és lelki szenve-

16.30 óra.

1 0 - 1 8 óráig tekinthető meg.

18 óra: Iránytű - Az időutazás

A MEMPHIS KÁVÉZÓBAN

dés legmélyebb bugyraiba vezeti az olvasót. A három hosszabb fejezet-

V i h a r s z i g e t (feliratos): 14,16.45,

A TÖMÖRKÉNY ISTVÁN MŰVE-

problémái a sci-fiben és a való-

18 óra: Diszkont esték.

re tagolódó alkotás legfőbb kérdése: meddig ember az ember?

19.30 óra.

LŐDÉSI HÁZBAN (SZŐREG,

ságban.

E g e k ura (feliratos): 1 4 . 3 0 , 1 8 . 3 0

M A G Y A R U. 14.)

A CSILLAG TÉRI FIÓKKÖNYV-

MAKÓ

óra.

megnyílt Tájak és virágok festmé-

TÁRBAN

A HAGYMAHÁZBAN

V a l e n t i n - n a p (m. b.): 17.15,19.45

nyen és grafikán - Németh Ist-

15 óra: Felolvasódélután a Mesélj

17 óra: Művészpályára lépett nö-

óra.

vánné Nagy Mária kiállítása,

még kérlek! című szenior novella-

vendékek hangversenye.

K
S.25 Teleshop
6.00 Két Testőr
6.25 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája [12]
9.10 Babapercek [12]
9.20 Telekvíz Telefonos játék
10.30 Teleshop
11.30 Ébren álmodó
Amerikai romantikus dráma [12]
13.20 Kvízió Telefonos játék
1455 Dokik
Amerikai vígjátéksorozat, 57. [12]
15.25 Hegytakó
Kanadai-francia kalandfilmsorozat, 75. Az istennő haragja [12]
16.25 Bűbájos boszorkák
Amerikai filmsorozat, 18. Érzék-

L

U

S z e g e d e n , a G r a n d C a f é b a n m a 19 ó r á t ó l a V i t a m i n című irodalmi

6

R

asztalfoglalásból) 433-157

V

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VAN1

DUNA

B
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©

GŐry Pince & Terasz,
6 7 3 3 Szeged, Liszt u.

9.

VIASAT3

17.30 joshi Bharat Talkshow [12]
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Mr. és Mrs.
A sztárpárshow [12]. Utána:
skandinávlottó-sorsolás

5.30 Topshop
8.00 Híradó
6.00 Reggeli Reggeli magazinműsor
8.05 Sporthírek
10.05 Topshop
8J5 Időjárás-jelentés
12.00 RTL-híradó - Déli kiadás
9.00 Önök kérték Kívánságműsor a
12.10 06-91/33-55-33
nézők levelei alapján
Hívjon! látsszon! Nyerjen!
9.55 Nappali Közéleti szórakoztató
13.30 Fél kettő
magazin. Benne:
Magazin a legjobb történetekkel 11.05 Sírjaik hol domborulnak?
14.15 Fehér leander Amerikai film [12] 12.00 Déli harangszó
16.20 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg
12.01 Híradó délben
Mexikói filmsorozat, 38. [12]
12.15 Időjárás-jelentés,
R.: Benjámin Cann, Eric Morales.
sporthírek
Fsz.: Barbara Mori (Rubí Pérez
12.30 Kárpát expressz
Ochoa), Eduardo Santamarina
13.00 Szomszédok Magyar teleregény
(Alejandro Cárdenas Ruíz),
13.35 Hrvatska krónika
Jacqueline Bracamontes (Maribei 14.05 Ecranul nostru
De La Fuente), Sebastián Rulli
14.35 Kormányváró
(Héctor Ferrer Garza), Ana Mart- 15.05 Ez történt ma reggel
ín (Refugio Ochoa viuda de Pé16.25 Körzeti híradók
rez), Yadhira Carrillo (Elena Na16.35 Hírek
varro), Paty Díaz (Cristina Pérez 16.45 Teadélután
Ochoa)
17.35 McLeod lányai
17.20 Mónika - A kibeszélöshow
Ausztrál tévéfilmsorozat, 74/52.
Show-műsor [12]
Az eljövendő szellemek

8.00 Hiradó
8.05 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Romamagazin
9.25 Domovina
9.50 Sorstársak
10.20 Századfordító magyarok
11.10 Szeműnk fénye, a gyermek
11.30 Átjáró
12.00 Déli harangszó
12.01 Híróra Benne:
12.01 Híradó
12.16 Időjárás-jelentés, sporthírek
12.30 Kárpát expressz
1Z55 Záróra
13.45 Homokzenemesék
13.55 ...és még egymillió lépés
14.40 Szabadlábon Zalában
15.10 Szép otthonok, remek házak
15.35 Magyar válogatott
16.30 Egy lépés előre
17.20 Zene az életem
17.45 Kormányváró
18.10 Ez történt ma reggel

5.20 Váltó Gazdasági híradó
5.35 Gazdakör
6.00 Hattól nyolcig
8.00 Térkép - Reggel
8.40 Duna-színpad (angol felirattat)
9.25 Újrakezdés
955 Újrakezdés
10.30 Család-barát
11.30 Kívánságkosár
14.00 Hiradó
14.10 Kikötő - Friss Kulturális hírek
14.20 Az alkotás útja
14.45 Mátyás király és a reneszánsz
15.15 Latin-amerikai Táncok Magyar
Bajnoksága Vác, 2009
16.15 Csodafa
17.00 Zorro Amerikai tévéfilmsorozat
17.30 Térkép
18.00 Hiradó
18.35 Mese
18.40 jamie és a csodalámpa
Angol mesesorozat
19.00 Újrakezdés
19.30 Újrakezdés

5.50 Miért éppen Alaszka?
6.45 Christine kalandjai
7.10 Szívek szállodája
Amerikai tévéfilmsorozat
8.00 Halálbiztos diagnózis
8.55 Gyilkos sorok
950 Smallville - az ifjú Superman
kalandjai Amerikai filmsorozat
10.40 Szívek szállodája
11.40 A nagy házalakítás
12.45 Gordon Ramsay - A pokol
konyhája Gasztroreality
13.40 Nyomtalanul
14.30 Nyomtalanul
15.20 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
16.10 Két pasi - meg egy kicsi
Amerikai vígjátéksorozat
16.45 Két pasi - meg egy kicsi
Amerikai vígjátéksorozat
17.15 Gordon Ramsay - A pokol
konyhája Gasztroreality
18.15 A nagy házalakítás
19.10 Elvált Gary

6.00 Ki nyeri a bajnokságot?
7.40 Alkonyat
Amerikai romantikus fantasy
9.40 Kísértetváros
Amerikai romantikus vígjáték
11.20 Meleg helyzet
'
Francia romantikus vígjáték
1250 Papírkutyák Magyar vígjáték
14.25 Fogadj vissza! Olasz vígjáték
16.00 Valami Amerika 2.
Magyar vígjáték
17.50 Across The Universe - Csak a
szerelem kell
Amerikai zenés filmdráma
R.: Julié Taymor. Fsz.: Evan Rachel Wood, Jim Sturgess, joe Anderson, Dana Fuchs, Martin Luther McCoy
Azok a lázongó hatvanas évek, a
békemozgalmak, a hippik, a kábítószer és a beatzene hőskora,
jude, a liverpooli dokkmunkás
Amerikába utazik, hogy megkeresse rég nem látott apját.

20.15 Aktív [12] A TV 2 magazinja
2050 jóban-rosszban
Magyar filmsorozat, 1165. [12]
21.20 Doktor House Amerikai orvossorozat, 112. Romlás, 2/2. [12]
22.20 Született feleségek
Amerikai vígjátéksorozat, 112.
Vétkes kertváros [12]
Közben: kenósorsolás
23.20 Szellemekkel suttogó
Amerikai misztikus sorozat, 71.
Darabkák az életedből [16)
0.20 Tények este
0.50 Ezo TV 06-90/602-022 [12]

18.30 RTL-hfradó - Esti kiadás
19.05 Vacsoracsata Gasztroreality [12]
20.05 Fókusz
Közszolgálati magazin [12]
20.40 Barátok közt
Magyar filmsorozat, 2565. [12]
Közben: RTL-hírek
21.20 Száguldó erőd
Amerikai akciófilm [16]
Utána:
23.15 RTL-hirek
23.30 Születés
Amerikai-német thriller [16]
1.25 Reflektor Sztármagazin [12]

19.25
19.35
19.45
20.00
20.20
20.23
20.25
21.10
22.05
2255
23.50
1.35
2.25
3.15

20.00 Kleopátra
Argentin játékfilm
21.40 Híradó, sport
21.55 Közbeszéd
Aktuális háttérmúsor
22.15 Váltó Gazdasági híradó
22.30 Szigetvilág Olasz játékfilm
23.55 Váltó-különkiadás
Gazdasági híradó
0.30 Kikötő - Friss Kulturális hírek
0.40 Vers, Himnusz
0.45 Hiradó, sport, időjárás-jelentés
1.00 Térkép
1.25 Carlo és vendégei

19.40 Két pasi - meg egy kicsi
20.05 Két pasi - meg egy kicsi
Amerikai vígjátéksorozat
20.30 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
21.20 Nyomtalanul
Amerikai krimisorozat
22.10 Esküdt ellenségek. Különleges
ügyosztály
23.00 Esküdt ellenségek. Bűnös
szándék
2355 Nyomtalanul
0.45 Esküdt ellenségek. Különleges
ügyosztály

20.00 Az esemény Amerikai-indiai
fantasztikus filmdráma
21.30 Vér a véremből
Amerikai-argentin thriller
R..- Christopher Zalla. Fsz.: lesús
Ochoa, Armando Hemández, Jorge Adrián Espíndoia, Paola Mendoza, Eugenio Derbez
23.25 Tudorok
0.15 Tudorok
1.05 Halálos kitérő 2.
Amerikai akcióhorror
2.40 A tánc szenvedélye
Amerikai zenés filmdráma

V Telin

mester. Portrésorozatunk mai főszereplője Páva Zoltán, Komló
polgármestere 17.30 Képújság
18.00 Verseny 18.30 SzemeSZTEr 19.00 Szegedi hírek 19.25
Mese 19.30 Szemközt 19.45 Artista 20.15 Szemközt (ism.)
20.30 Hírháló 21.00 Lézer miszszió. Amerikai-német-dél-afrikai
akciófilm 23.00 Szegedi hírek

zottja, a hucul 20.55 A Baradla-barlang 21.30 Vásárhelyi magazin (ism.) 22.30 Híradó 22.50
Nap kérdése 22.55 Csillagposta
23.00 Kézilabda-magazin

telenség [12], Utána: Tények

18.20 A palota ékköve
19.30 Híradó este
19.50 Sporthírek
19.55 Időjárás-jelentés
20.00 Yorkshire-i szívügyek
Angol tévéfilmsorozat, 8/5.
21.00 Szerda este
21.30 Sötét anyag Amerikai film [16]
23.00 Prizma
23.15 Hírek Benne: időjárás-jelentés
23.20 Mementó
23.30 Teadélután
0.20 Nappali

Gyerekjáték az internet
Esti mese
Malackó
Híradó
Sporthírek
Időjárás-jelentés
A fagyos folyó lovasa
Tűzvonalban [16]
Záróra
Magyar válogatott
A gyilkos Angol bűnügyi film
Tűzvonalban [16]
Dublini doktorok
Bűvölet

1.25 Sírjaik hol domborulnak?
ORVOSSOROZAT

FILM

FILMSOROZAT
FILM
m

21.20 DOKTOR HOUSE
A Mayfield Klinikán történt Szuperhős balesete miatt House magát
okolja, ráadásul jogosan, ezért dr
Nolan segítségét kéri. A pszichiáter
így különböző feladatokon keresztül tanítja meg neki, hogy hogyan
bízzon meg az emberekben és ismerje el önmagát, ráadásul még
képes is legyen bocsánatot kérni...

14.15 FEHÉR LEANDER
Ingrid gyönyörű, szenvedélyes nő,
aki egyedül neveli 15 éves kislányát. Egy szép napon felbukkan
egy férfi is az életében, és a nő
minden szenvedélyével beleveti
magát az új szerelembe. Amikor rádöbben, hogy kihasználták, becsapták és darabokra törték a szívét, Ingrid kedvenc virágából, a fehér leanderből készített halálos
méreggel tesz pontot a történet végére...

21.30 SÖTÉT ANYAG
Liu Xing kínai egyetemista a világegyetem eredetét kutatja egy híres
amerikai egyetemen a '90-es évek
elején. Eleinte minden remekül
megy. Sikerül olcsó lakást bérelnie
néhány kínai ismerősével, és megismerkedik a helyi teaboltban dolgozó csinos amerikai lánnyal. A
tanszékvezető, [acob Reiser beveszi Liut a kozmológiával foglalkozó
kutatócsoportjába...

21.10 TŰZVONALBAN
Demsa jelentkezik Bordásnál és találkozót kér. Bordás már nem bízik
senkiben és csak Mike-ot avatja be
a terveibe. A titkos találkozón Bordás megérti, hogy Demsa megfigyeléséhez és későbbi elfogásához
semmi köze a heroinnak, a szálak
messzebbre nyúlnak.

8.00 Tudományegyetem 8.30
Deszki magazin 9.15 Sisuli II. 9.45
Vegyed-e? - fogyasztóvédelmi
magazin 13.30
Receptvarázs
14.30 Deszki magazin 15.15 Sisuli
II. 15.30 Egész életen át... Egyetemről mindenkinek 16.00 Vegyed-e? - fogyasztóvédelmi magazin 19.00 Receptvarázs 19.30
Portrék az albumból: juronics Tamás 20.05 Színház 20.30 Szó-tér
extra - Határ-Látó-Határ
V Á R O S I TV
S Z E G E D
(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi hírek
7.55 Verseny 8.25 SzemeSZTEr
8.55 Képújság 17.00 A polgár-

16.00 Képes üzenet - kívánságműsor 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 20.30 Őslovak leszárma-

pSST
6.00 Napi gondolat 7.00 Napi
gondolat (ism.) 8.00 Napi gondolat (ism.) 10.00 Heti közélet
10.35 Nonstop - ifjúsági magazin
11.35 Vitrázs 12.00 A Tisza lll-IV.
rész 18.00 Szántó Cecíliával beszélget Goda Szilvia 18.30 Gyerekbeszélgetés 19.00 Rocktörténet: Vad Róberttel beszélget
Szekszárdi Miktós 19.30 Nonstop
koncertek 20.00 Stachó László és
Maxim Emelyanychev hangversenye 21.00 Heti közélet 21.35
Nonstop - ifjúsági magazin (ism.)
22.35 Vitrázs

APRÓBÖRZE

2 0 1 0 . M Á R C I U S 17., S Z E R D A

GRATULALUNK

© Apróbörze

6 0 éves lettem
Szeretettel

MOLNÁR
ANTALNÉT

ÁLLÁST KÍNÁL
Ha üzenetet szeretne küldeni, keresse fel
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkat
vagy hirdetőirodáinkat!

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, navigáció, kiszállással. www.regiofinance.hu.
30/6 78-5 5 35.(092316438)
MŰSZAKI vizsga 23.165 Ft.
Toyota TMax. 62/551-700.
:

Í092316529)

H

ÁLLÁST KÍNÁL

TANFOLYAMOK H É T V É G E K E N

S Z E G E D E N
2 5 . 0 0 0 - F t + OKI v l z s g a d l l
F.lnftttk.pzé.l nyB..nl«rti.l „tmunt 11415405

OG

20/444-07-12

• A MELLKASI Betegségek Szakkórháza Deszk
szakképzett ápolót, továbbá életmód tanácsadóegészségnevelőt vagy foglalkozás illetve rehabilitációs tevékenység terapeutát
keres, határozatlan időre.
(Bérezés a Kjt. szerint).
Érdeklődni lehet Pálfy Lászlónó munkaügyi előadónál
az571 -516telefonszámon.
(092419158)

• IRODAI gyakorlattal rendelkező, precíz, megbízható ügyintézőt keresünk. Elvárásaink:
felhasználói
szintű számitógépes ismeret. Előny: angol-, vagy
németnyelv-tudás. A pályázatokat
"Ügyintéző
092419020" jeligére kérjük
a S z e g e d , Gutenberg u. 5.
s z á m (DM Ügyfélszolgálat)
alatt leadni. Megváltozott
munkaképességűek jelentkezését iS Várjuk. (092419020)
• FELSŐVÁROSI székhelyű vállalkozás könyvelési
gyakorlattal rendelkező adminisztrátort keres. Jelentkezni:
konyvelo91
©freemail.hu (092419095)
• MAGAS- vagy ofszetnyomdai
végzettséggel
rendelkező gépmestereket
keresünk. A pályázatokat
,,Nyomda-092419023" jeligére kérjük a S z e g e d , Gutenberg u. 5. s z á m (DMügyfélszolgálat) alatt leadni. Megváltozott munkaképességűek jelentkezését is
Várjuk. (092419023)

TISZA PALOTÁBAN KLIMATIZÁLT LAKÁSOK KIADÓK
1 szobás
7 0 OOO Ft
.
1+1 s z o b á s
9 0 OOO Ft
1+2 s z o b á s
115 OOO Ft
A bérleti díj tartalmazza az összes REZSIT és közös KÖLTSÉGETI
I ÉVEN BELÜL TÖRTÉNŐ LAKÁSVÁSÁRLÁS ESETÉN
A BÉRLETI DÍJ FELÉT BESZÁMÍTJUK A VÉTELÁRBA!
ÉRDEKLŐDNI: 62/499-814, 7 0 / 3 7 2 - 0 0 3 6

(092213791)

ÉPÍTÉSI TELEK
• A VADASPARK I akóparkban 1.416 m 2 -es, kereskedelmi-szolgáltató épület
építésére alkalmas, közművesített telek eladó. Ár:
8.000 Ft/m 2 + áfa. Tel.:
62/555-821,
06-70/312-

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

Hirdetésfelvevő hely:
VEGYESKERESKEDES
Nagy Gyula Üllés,
Dózsa Gy. u. 6.

06-62-282-080

Az apróhirdetéseit tartalmáért
a Délmagyarország Kiadó nem vállal felelősséget!

• NÉMET-OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünk! 06-1/
2 1 0-49 04.(092417878)

MEZOGAZD. GEP
• KOMBÁJN,
dobkosár
felújítása. Tel.: +36-30/

HASZONÁLLAT

KOZLEMENY
• A POLAR-STÚDIÓ KFT.
értesíti a lakosságot, hogy a
Szeged, Árvíz utca 36.
szám
alatti
ingatlan
villamosenergia-ellátására
szolgáló földkábelt és az
épület falába telepített elosztószekrényt 2010. március 19-én az EDF-DPartner Kft. feszültség alá
helyezi. Az elosztószekrény
és tartozékainak érintése
É L E T V E S Z É L Y E S É S TlL O S ! (09241 7415)

SZOLGÁLTATÁS

9 4 7 - 5 6 7 2.(092315676)

• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete folyamatosan.
S z e g e d . 06-20/335-6114

NOVENY

(092416739)

(092316248)

• MALACFELVÁSÁRLÁS.
Házhoz megyek. Tel.: 70/
4 1 8 - 9 3 99.(092419046)

tanfolyamokat indít. §
RÉSZLETFIZETÉS1
§
S
LEHETŐSÉG!
MIOK
Dél-alföldi Régió Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft.
6724 Szeged, Rigó u. 24/1)
Tel.: 62/425-5%. 20/247-1740
E-mail: infotg'miokszeged.liu

MAGÁNHÁZ

(092213367)

Szenzációs HALVASAR
Szürke harcsa
1600 Ft/kg helyett 1199 Ft/kg>ért
Tükrös ponty
750 Ft/kg helyett 650 Ft/kg áron

• Kéz- és lábápoló,
műkörömépítő
• Fodrász
• Virágkötő'

• A1 és személygépkocsi
kategóriában akciós tanfolyamok.
www.kovacsautosiskola.hu,
30/429-5581.
• KÜLÖNLEGES, 69.900
Ft-os, egyszeri, korlátozott
létszámú
tanfolyamunk
március
18-án
indul!
www.csillag.autosiskola.hu
Londoni krt" 10. 62/426433.(092417982)

\

Felnőttképzési nyt. sz.: 00508-2008
Intézményakkreditációs
lajstromszám: AL-2117

• GYÜMÖLCSFÁK,
szőlőoltványok,
bogyós
gyümölcsök, tuják, díszfák,
sövénynövény.
SzegedRókus, Körtöltés u. 31.
06-20/518-0038
http://
www.abeliaskert.atw.hu

GÉPJÁRMÜVEZETŐ-KEPZÉS

MIOK

• CLASSIC ÜVEG. Üvegezés, képkeretezés. Pulz u.
4 6 . , 6 2 / 4 9 9 - 1 1 1 .(092316260)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS csatornakamerázással 17 éve
éjjel-nappal.
62/499-992.
(092212045)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS garanciával, mindennap. Érd.:
+36-30/945-7677,
62/533999, Szász Péter. (092314561)

• OSZLOPOStuják, gömbtuják, díszfák, egyéb dísznövények széles választéka! Bolgár Díszfaiskola,
Szeged-Kecskéstelep, Ger a S . 18.,62/427-991. Nyitva: e g é s z nap, vasárnap
délig.(092315281)

• REDŐNY, reluxa, szúnyogháló javítása, készítése.
Érd.:
+36-30/6396131, Horváth
Sándor.
(092314531)

• REDŐNYÖK,
reluxák,
szalagfüggönyök, harmonikaajtók,
szúnyoghálók.
Tel.: 62/640-603, 06-30/
945-7201 .(092213788)

PANELLAKÁS
• SZEGED, Római krt.-i, I.
emeleti, 2 szobás lakás
cseréptetős házban eladó.
06-70/2 26-4 6 7 7(092417725)

TANFOLYAM

• AZ ATKAI holtágnál 5
méteres ladikot vásárolnék, sürgősen. 20/445-

(091804352)

5 1 1 1 .(092519465)

• JÓGATANFOLYAMOK
Szegeden, kezdőknek hétfőnként 10.00-tól, szerdánként 17.00-tól. J ó g a a Mindennapi Életben Egyesület,
www.jogaszeged.hu, +3620/39 8-36 77.(092418740)

• REDŐNY, reluxa, szúnyogháló készítése, faredőny javítása. Tel.: 62/
457-562,
06-30/9436411,
Török
Tibor.
(092213810)

(091804342)

PROFESSZIONÁLIS TŐZSDEI képzés indul minden hénapban Szegeden. 06-30/
662-3181. (092417136)
• SVÉD- és gyógymasszőr
O K J - s képzések indulnak
S z e g e d e n 76.000 Ft-tól.
Kérje ingyenes tájékoztatónkat! +36-30/377-77971,
www.2007kapos.hu
(091804348)

• TANULJON az EU-ban
elfogadott szakmát! O K J - s
képzéseink:
www.2007kapos.hu Kérje
ingyenes tájékoztatónkat!
(091804334)

• WEBLAPKÉSZÍTÉS, Joomlal, webgrafika, Flash,
P H P tanfolyamok indulnak
a
Merlin
Stúdiónál.
www.merlinstudio.hu. 30/
366-7395, 20/524-2358.
(092315609)

TÁRSKÖZVETÍTÉS
• TÁRSAT K E R E S ? Személyre szabottság, diszkréció, fényképes adatbázis. Hívjon mostl Tel.: 0620/406-92 5 0.(092418884)

TÉGLAÉPÍTÉSŰ LAKÁS
• SZEGED belvárosában, a
Bárka u. 5/A sz. alatt I.
emeleti, 65 m 2 -es lakás 19
m 2 -es garázzsal, igényes
kivitelben eladó. Irányár:
17,9 M Ft + 2,75 M Ft.
www.igenyeslakas.segitek.hu. Érd.: 06-20/4468 4 5 1 .(092314294)

• INGATLANKÖZVETÍTŐÉRTÉKBECSLŐ
OKJ-s
képzés indul Szegeden.
Részletfizetéssel: 76.000
Ft.
+36-70/209-0541,
www.2007kapos.hu. Kérje
ingyenes tájékoztatónkat!

SPORT, HOBBI

• KERESKEDŐ-BOLTVEZETŐ, ruházati, illetve
élelmiszer-eladó
OKJ-s
képzések indulnak Szegeden 89.000 Ft-tól.+36-30/
367-9217,
www.2007kapos.hu. Kérje
ingyenes tájékoztatónkat!

• SZEGED, Ő s z 27., teljesen új építésű társasházban 60-74-82 m 2 -es, erkélyes lakások eladók. +3620/94 60-083(092417306)

TÜZELŐANYAG
• TŰZIFA 7.600 Ft/m-től,
vastag, vegyes, ingyenes
házhoz szállítással. 06-20/
6 1 0 - 4 9 4 1 .(092519425)

• TŰZIFA 8.000 Ft/m-től,
szállítással.
06-20/61842 65.(092419015)

PRÍlilAViLL

A 0ÉMÁS2 Prímavill Kft. Szegedi Létesítésvezetősége értesíti
DOMASZÉK lakosságát, hogy az
alábbi területen létesített KIS- ÉS KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZAT
ÜZEMBE HELYEZÉSE A KŐVETKEZŐ IDŐPONTBAN TÖRTÉNIK:
2009. 03.18-án Domaszék, Tanya 853/M ingatlan energiaellátásához, középfeszültségű légvezetéki hálózat 0326. hrsz. földút
mentén (0325/80. hrsz. ingatlantól 0325/61. hrsz. útig), 20 kVos oszlop transzformátorállomás 0326. és 0325/61. hrsz. utak
kereszteződésénél, kisfeszültségű légvezetéki hálózat új transzformátorállomástól 0325/61. hrsz. földút mentén 0325/93. hrsz.
ingatlanig, valamint kisfeszültségű földkábeles hálózat 0325/93.
hrsz. ingatlan előtti földút szakaszon.
AZ ÜZEMBE HELYEZÉST KÖVETŐEN A KIS- ÉS KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ
VEZETÉKEK ÉS BERENDEZÉSEK ÉRINTÉSE TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES!
Hálózatszerelő Kft.

MOZGÁSSÉRÜLTEK

ALTERNATÍV EGYESÜLETE
köszönetet mond mindazoknak, akik
2009. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották.
A befolyt összeget intézményeink fejlesztésére
és akadálymentesítésére fordítottuk.
Váijuk 2010-ben is adójuk 1%-ának felajánlását.
Adószámunk: 19085658—1—06

|

Köszönettel: Szegedi Mozgássérültek
Alternatív Egyesülete

s

092519257

A DÉLMAGYARORSZÁGÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

Kedves Olvasóink, Hirdetőpartnereink! A Délvilág szentesi irodájának
nyitva tartása 2010. március 1-től megváltozik.
eoa:

mm

• LABRADOR, német juhász szerető gazdát keres
szentesi
állatmenhelyen.
06-30/303-63 31 (092213949)

1914.(092419147)

KÖZLEMÉNY

ALAPITVANYOK

D

• ÚTÉPÍTÉSSEL foglalkozó cég mély- és útépítési
munkaterületekre
művezetőt keres. Pályakezdők
jelentkezését is várjuk. Jelentkezni önéletrajzzal a
delut.jani@pantecom.hu email címen lehet 2010. márCÍUS31-ig. (092418492)

• TOLLFELVÁSÁRLÁS!
S z e g e d , Rókusi krt. 25. Tel.:
+36-30/464-6162.

a Szegedfish Kft. Fehértói halgazdaságában
minden csütörtökön és pénteken 8.00-16.00 óra,
szombaton 7.00-12.00 óra között.
A HALAKRA ELŐRENDELÉST FELVESZÜNK,
KÍVÁNSÁGRA MEGTISZTÍTJUK, KIFILÉZZÜK.
j
Érdeklődni a 62/461-444 vagy 62/469-107-es
telefonon lehet.
IDŐBEN RENDELJE MEG HÚSVÉTI HALAIT!!

ALBÉRLETET KÍNÁL

A SZEGEDI

I KÜLFÖLDI munkavállalási lehetőség (vendéglátói,
animátor, stewardess, raktári, nővér)! Célországok:
Anglia, Németország, Görögország,
Olaszország!
Érdeklődés: 20/988-8488,
3 0 / 3 5 3 - 8 8 7 8 , v a g y szeged
©euWOrk.hu. (092314729)

GAZDIT KERES

/

SZAKKÉPZÉS

Szegedi

A LEGNAGYOBB
PÉLDÁNYSZÁMÚ
HIRDETŐÚJSÁG
Csongrád megyében!

gyedik gyermeküket várják. A kisbaba
várhatóén uaptambarban (09

J a m i r ésjools Olivér nagy
boldogsággal értesítenek
arról mindenkit, hogy pár
h ó n a p múlva négygyerraekes szülők lesznek" - j
áll a pár hivatalos közle- '
ményében. Jamie-nrk é»
Joolsnak
már van

Daisv Boo Pamela « Peial Blomom Rainbow. aki 2009 áprilisában született
A sztánzakács feleségének váiandósságáról szóló híreket r
The Daily Telrg
raph weboldalán hozták
előizór
nyilvánosságra.

fiatalnak adott
álláslehetősédéglátóSzándé

j a m i r Olivér
12000. június
_ Z+én wrtte felerségűl Juliette

Honey

Hágszertr, valamint Sydney
és New York területén is állít
.. majd fel ilyen
\
helyeket.

B H p P ^ i m itclil, m
vén J o o b t Olitrt 2003Júniusában
Brit Birodalom
rendjének tagiává
ütöttek. Felállítói
ta a Fiftren jótékonysági éttér
met. ahol 15
hátrányos heh-

10-933 • Szeged, Szabadkai út 20., 6
/213-198 • Hó

MIHDEN SZERDÁK

[ A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

A

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ) SZÜLETÉSNAP, NÉVNAP?

példányban

POSTALÁDÁJÁBAN

Köszöntse szeretteit napilapunkon keresztül, és megajánaéktíz/itk
egy utalvánnyal'.'
NEFELEJCS VIR A G - A J A N D É K

• Az üzenet max. 2(1 szóból állhat

• Ára: 3492 FI, fényképpel 4656 Ft

• Megjelenés: Kiríni kor
• Leadási, illetve beérkezési határidő: megjelenés előtt 2 nappal
• Töltse ki a megrendelöszelvényt, és küldje el címünkre
a hirdetési összegről szóló postautalvánnyal együtt,' vagv
• Keresse fel személyesen ügyfélszolgálati irodáinkat,
hirdetésfelvevö helyeinket!
• Az ajándékulatv.im . • tc-k. • 500 Ft, amit a Neiek-jts viragUzleiekboe válthat he
Cím: Délinagyarurszág Kiadó 6720 Szeged, Gutenberg u. 5.
Tel.: 62/S67-83S

Szöveg:

Cím:
Feladó neve:
Tel.:

. Aláírás:

ÜZLETEK

Online Áruház:
www.nefelejcsvirag.hu

Virágküldés
belföldre, külföldre:
06-30/325-0005

SZTÁRHÍREK
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Gyászközlemények

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,

SZEGED
GYÁSZHÍR
Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy

BULLA TIBORNÉ
VÉGVÁRI SAROLTA
a röszkei, majd az újszegedi
Csikós Iskola Sárika tanító nénije
életének 81. évében, rövid, súlyos betegségben
elhunyt. Drága szerettünket 2010. március 19-én
14 órakor helyezzük örök nyugalomra a Belvárosi
temetőben. Sárika lelki üdvéért mondott szentmise március 19-én 12 órakor lesz
a Piarista Gimnázium kápolnájában.
Gyászolja az egész család

BÁRÁNYI TIBOR

PERÉNYI MIHÁLYNÉ

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

búcsúztatásán megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunkat,

ÖZV. DOMBI MIHÁIYNÉ
KATONA ERZSÉBETET
utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család

GYÁSZHÍR

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünk,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett
feleség és testvér

BINECZ TAMÁS SÁNDORNÉ
NAGY GYÖRGY BEÁTA

. m m G y á s z o l ó család

makói lakos szíve, hosszan tartó, türelemmel
viselt, súlyos betegség után, 31 éves korában
megszűnt dobogni. Temetése 2010. március
20-án, szombaton 10 órakor lesz a makói görög
katolikus temetőben.
Gyászoló férje és családja

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünket,

BATA T1BORNÉ
NAGY IRÉNT
utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

92519517

92418221

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

GYÁSZHÍR
Küzdelmes volt élete, legyen nyugodt pihenése.
Emlékezünk

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

VIDÉKI IMRE

BARICSA SÁNDORNÉ
SZÖSZI MAMA

PETE GYÖRGY

halálának 25. évfordulójára: felesége, leánya,
veje, unokái és dédunokája.

életének 94. évében elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása 2010.03.19-én 13 órakor lesz a Dugonics
temető ravatalozójában.
Gyászoló család

hódmezővásárhelyi lakos, 76 éves
korában elhunyt. Temetése március
19-én 13 órakor lesz a vásárhelyi Kincses temetőben, a sírnál.

Nyugodj békében!

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

TERHES MIHÁLYNÉ
MÁRTA MÁRIA

BÖRCSÖK IMRE
életének 70. évében itt hagyott bennünket. Temetése 2010. március 22-én
13 órakor lesz az Alsóvárosi temető
ravatalozójából.

életének 80. évében eltávozott közülünk. Temetése 2010. március 22-én 14
órakor a Tápéi temetőben lesz.
Gyászoló család

9,4,,,,,

Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

TÓTH JÓZSEFNÉ
SÜVEGH ROZÁLIA

59 éves korában váratlanul elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása március 19-én 14 órakor lesz a Tápéi temetőben.
925,9,91
Gyászoló család

85 éves korában csendben elhunyt.
Temetése március 17-én 13 órakor az
Alsóvárosi Temető ravatalozójában.
924,9,6,
A Gyászoló Család

.Véget ért szenvedésed,
szívedben nyugalom,
a mienkben, kik itt maradtunk,
el nem múló fájdalom."
> Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága feleség, anya,sógornő,

Mitől boldog egy férfi? Miért var a férfiaknak szüksége pótmarnára, milyen az érzelmi intelligenciájuk? Miért nem képesek
udvarolni? Miért nem képesek pihenni és
egyedül is jól érezni magukat? Miért szűnt
meg bennük a bátorság? Miért hasonlít a
legtöbbjük egy papucsállatkára? Egy nyúlra? Egy majomra? Egy vörösboros marhaszeletre... Miért nem mernek felnőni és
miért ennyire rövidlátók? Dr. Csemus Imre
a nők után ezúttal a férfiak felé fordul,
hogy merész és őszinte kérdéseket szegezzen szembe férfiközpontúnak mondott világunk hazugságaival

Fejős Éva:
Eper reggelire
fejős Éva immár negyedik sikerkönyvévej
jelentkezik, és ezúttal arajongóiáltal legjobbnak tartott „Hotel Báli" folytatásával,
melyben beavatást nyerünk férjek, szeretök és szerelmek történetébe, bocsánatos
és helyrehozhatatlan bűnök, valóra váltott és elszalasztott álmok, életre szóló
leckék és szerelmek világába.

VÁMOS
MIKLÓS
Tiszta tűz

székkutasi lakos, életének 67. évében
váratlan hirtelenséggel elhunyt.
Búcsúztatása 2010. március 19-én 13
órakor lesz a székkutasi temetőben, a
sírnál.
Gyászoló szerettei

60 éves korában, rövid ideig tartó betegség után
eltávozott közülünk. Temetése március 19-én 10 órakor lesz a makói görög katolikus temetőben.
Gyászoló családja, Magyarcsanád

92519264

GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

Páros novellák, kisregények

szentesi lakos, életének 65. évében
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása március 19-én, pénteken 15
órakor lesz a Kálvária temető ravatalozójából.
92519246
Gyászoló családja

Megrendelhető:

Kalandozzon Tvrtkóval a Föld körül,
Fekete-Afrikától az „Angyalok Városáig",
Veszprémtől Csecsenföldig.

MENEKÜLÉS
A POKOLBOL

ZOLTAI GÁBORNÉ
ARADI ERZSÉBET

További ajanlatainkat keresse
a www.webaruhaz.delmagyar.hu
címen megtalálható webáruházunkban!

Vujrty Tvrtko:
Menekülés a pokolból

Három dupla kisregény és négy dupla
novella található a kötetben, az elmúlt hat
év termése. Két szemszög, két idősík, két
történet ugyanarról az eseményről vagy
jelenségről két vallomás, két főszereplő.

Gyászoló felesége

SZENTES

MOCSÁRI IMRE

KALMÁR ZOLTÁNNÉ
NAGY MÁRIA
a Tisza Volán volt dolgozója

Vámos Miklós:
Tiszta tűz

92,,„44

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,

A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG HŰSÉGPROGRAM AJÁNLÁSÁVAL
Dr. Csemus Imre: A férfi

PAULIK BÉLA
búcsúztatásán megjelentek, részvétükkel és virágaikkal gyászomban osztoztak.

„Hogyha eljössz a síromhoz, nézd
még a fejfámat. Dalold el a kedves
nótám, hagyötöra bánat. Mertabban
a kicsi dalban benne van a szívem.
Ameddig dalolsz és rám gondolsz,
addig szeretsz, addig él a lelkem."

GYÁSZHÍR

PÉCSI ANTAL

Köszönetet mondok mindazoknak,
akik

92519320

92417263

Megtört szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

i

@ terjesztes@delmagyar.hu
sTg www.webaruhaz.delmagyar.hu
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban
O vagy az alábbi megrendelőszelvénnyel

Eredeti ár: 3.500 Ft

Hűségkártyás ár:

2 . 8 0 0 Ft
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11 Jk
I- i ÍM

Jl

Megrendelő adatai:
Robin Cook:

Rácz Zsuzsa:

Idegentest

Nesze Neked, Terézanyu!

Robin Cook legújabb regénye amellett,
hogy bővelkedik izgalmas kalandokban,
az olvasót India titokzatos, spirituális,
ám sokszor kegyetlen világába is elkalauzolja.

Kéki Kata - alias Terézanyu - , a munka
nélküli újságíró egy csapásra válik Ismert
szerzővé, mint a mesékben. Ám a siker úgy
katapultálja ki életéből a főhőst, hogy a
fal adja a másikat. Terézanyu ijedtében
világgá megy, meg sem áll az Óperencián
tűiig. Pedig még sosem járt ilyen közel
ahhoz, amit mindig is keresett...

T í t ^ Ü

u!

Név:
Aláírás:
Cím:

E-mail:

Eredeti ár: 2.499 FI

Hűségkártyás ár:

2 . 0 0 0 Ft
Sícphdii® Mcycf!
Twilight - Alkonyat
Miután édesanyja újraházasodik, a tizenhét éves Bella Swan önszáitából úgy dönt,
hogy édesapjához, az esős Forks kisváros rendőrfőnökéhez költözik. Az iskolában kíváncsisággal vegyes szeretettel
fogadják, egyvalaki azonban kifejezetten
ellenséges vele. Az ö neve Edward Cullen.
Ö az, akit kerülnek a diákok. 0 az. aki kerüli a diákokat, és ő az. akibe reménytelenül
beleszeret Bella. A város környékén lévő
Indiánrezervátumtagjai félelmetes meséket suttognak Edwatdról és a családjáról

new inoon

Két
rf

New Moon - Újhold
Az Újhold (New Moon) a Twilight sorozat
második tagja, amellyel az írónő azonnal
tinédzserek és fiatal nők millióit hódította
meg. A könyvekben Isabella Swan történetét ismerhetjük meg.

Eredeti ír: 3.999 Ft

Hűségkártyás űr:

3 . 2 0 0 Ft

Stephenie Meyer:
Idipse-Napfogyatkozás
A Twilight-saga folytatódik.

Előfizetői kód:

Megrendelt termékek:
• DR. CSERNUS IMRE: A FÉRFI

I

Idb

• VÁMOS MIKLÓS: TISZTA TŰZ

r

7 1 db
idb

• VUJITY TVRTKO: MENEKÜLÉS A POKOLBÓL
• FEJŐS ÉVA: EPER REGGELIRE

i

Idb

D ROBIN COOK: IDEGEN TEST

í r

:db

• RÁCZ ZSUZSA: NESZE NEKED, TERÉZANYU!

r ~ l db

C STEPHENIE MEYER: TWILIGHT - ALKONYAT

CZ

C STEPHENIE MEYER: NEW MOON-ÚJHOLD

£

C STEPHENIE MEYER: ECLIPSE - NAPFOGYATKOZÁS

Délmagyarország/Délvilág Hűségkártyával olcsóbb!

Az előfizetői kódot
a hűségkártyáján is
megtalálja!

'db
_ . db
i db

Csak hibátlanul kitöltött megrendelést fogadunk el, a vételárat a kézbesítéskor kell fizetni. Megyén belül
a házhoz szállítás ingyenes. Az akció a készlet erejéig érvényes. A megrendelőlapot küldje a következő
címre: Délmagyarország Kiadó, 6701 Szeged, Pf. 153
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AZ INTER ES A CSZKA MOSZKVA A BL-BEN A NYOLC KÖZÖTT

MÁSODIK VONAL

Pedig még vezettek

Matics volt a karmester

DAB.DOCLER-JÉGTÖRŐK
(2.)-TISZA VOLÁN SC (4.)
9-8 (2-2,3-2,4-4)
OB l/B-s férfi jégkorongmérkőzés, alapszakasz.
A szegedi gólszerzők: Egyed
3, Csányi 2, Rózsahegyi, Varga, Bosnyák.
Kalocsa László: - Hiába vezettünk még az utolsó percben, a figyelmetlenségünkért
nagy árat fizettünk.
A bajnokság a rájátszással
folytatódik, a hét végén a Tisza Volán a Debrecennel mérkőzik Dunaújvárosban a döntőbe jutásért. A másik ágon a
Dab.Docler-Jégtörők a MAC-cal
csatáZik.

MAKÓI KC (2.)-KONDOROS
(10.) 39-24 (22-12)
NB ll-es férfi kézilabda-mérkőzés, Dél-keleti csoport, 14.
forduló. Makó, 100 néző. Vezette: Gera, Korponai.
Makó: Avramov - Dombegyházi 3, Sándor 2, Szabó P. 1,
MATICS 9, MADÁR 5, CSELOVSZKI9. Csere: Gera (kapus), Nacsa 1, PAPP 5, Csendes, Kander 1, Pusztaszeri 1,
Cseh 2. Edző: Molnár János.
A Makó szombaton 18 órától
rangadón, Újkígyóson lép pályára.

Remek Szedeák
NAGYKÁLLÓ (6.)-DÉLKONSTRUKT SZTE-SZEDEÁK
(2.) 7 9 - 9 0 (21-28,24-27,
14-16,20-19)
NB I B csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, Keleti csoport, 20. forduló. Vezette: Kisházi, Gergely.
Szedeák: VIDA17/3, Simándi
7/6, Molnár 13/9, Nyilas 9/3,
GÉMES 23. Csere: Tanács
13/3, MÉSZÁROS 8, Szabad.
Megbízott edző: Molnár Csaba.
Bonifert Domonkos: - Köszönöm Molnár Csabának, hogy
munkahelyi elfoglaltságom miatt helyettesített. Egy kellemetlen ellenfél otthonában nyertünk, ennek a sikernek azonban
akkor lesz értéke, ha a pénteki
és vasárnapi bajnokinkat is
megnyerjük.

Volán-vereség
TISZA VOLÁN ll.-DOROZSMA
(9.)-BÉKÉS (3.) 23-28 (10-14)
NB l/B-s férfi kézilabda-mérkőzés, Keleti csoport. Újszegedi
sportcsarnok, 100 néző.
Tisza Volán: Farkas - Temesvári
5, Konkoly 4, Varsandán 3 (1),
Major 2, Teimel 1 (1), GRÜNFELDER 4. Cserék: Komáromi (kapus), Németh 2, Bolvári, Császár,
László 2, Papp, Nagy. Edző: Bartók Csaba.
Bartók Csaba: - Támadásainkban rengeteg labdát adtunk el,
és a helyzeteink zömét az ellenfél kapusa hárította, valamint a
kapunkban sem jöttek a bravúrok. Ennek ellenére jól védekeztünk, és nagyot küzdöttünk.

Kikapott az SZKKSE
INÁRCS-ÖRKÉNY (9.)SZEGED-DOROZSMA-ALGYŐ
(4.) 30-22 (12-10)
NB l/B-s női kézilabda-mérkőzés. Dabas, 100 néző. Vezette:
Alapi, Kovács T.
Szeged-Dorozsma-Algyő:
Dobó M. - Sárkány, Farkas,
Asztalos 5, Kormány, Kozserán
1, Szombati. Csere: Dobó A. 2,
Szögi 9, Szijj, Mészáros, Veinpert, Varga D. 5. Edzők: Nagy
Zoltán és Baunok Bernadett.
Nagy Zoltán: - Azért kaptunk
ki, mert egyrészt tehetetlenek
voltunk a hazaiak beállósjátékával szemben, másrészt pedig támadásban sokat pontatlankodtunk, ziccereket rontottunk el.

Pólósuliban a Neptun
SZEGEDI VÍZIPÓLÓ SULI
(7.J-NEPTUN VSC (3.)
10-7 (2-2, 2-1, 2-2, 4 - 2 )
OB l/B-s férfi vízilabda-mérkőzés, felsőház (1-8. helyért).
Újszegedi sportuszoda, 50 néző. Vezette: Pásztor László.
SZVPS: NAGY P. - KATONA 3,
Nádasdi G„ Major, NÉMETH Z.
4, Tóth D„ Nádasdi Z. Csere:
Tóth Á. 1, Szabó G. 1, Lengyel
G. 1. Edző: Éles Vilmos.
Éles Vilmos: - Küzdelmes
mérkőzésen a hajrában felőröltük rutinos ellenfelünket.
A helyzetkihasználáson van
még mit javítanunk.

Nagy falat volt a Cegléd
BERTÓK SC SZENTES
(17.)—CEGLÉD (10.)
10-18(2-6,3-5,4-4,1-3)
OB l/B-s férfi vízilabda-mérkőzés, alsóház (9-16. helyért).
Szentes, ligeti uszoda, 50 néző. Vezette: Vogel, Füzesi.
Bertók SC Szentes: Ormai Melkuhn, Barna T. 5, Nagy G. 1,
Lakics, OROSZ R. 2, Makra 1.
Csere: Zentai, Szabó R., Pölös,
CZIROK, Juhász T.1, Csuka.
Edző: dr. Bertók Gyula.
Dr. Bertók Gyula: - A nyolcgólos vereség ellenére nincs
szégyenkezni valónk. A felsőházba való, élvonalat megjárt
játékosokkal felálló Cegléd
nagy falatnak bizonyult.

Helytállt a Vásárhely
MAFC (11.)-HVSC (16.)
14-11 (4-2, 3-0, 3-5, 4 - 4 )
OB l/B-s férfi vízilabda-mérkőzés, alsóház (9-16. helyért).
Budapest, Szőnyi út, 50 néző.
Vezette: Horváth Cs„ Mamitz.
HVSC: Frankó - Vigh, Párkányi 1, Kristó 2, Vérségi, RÁCZ
V. 3. VÉKONY 4. Csere: Földesi, Mérai 1, Rácz T„ Könyves.
Edző: Török Sándor.
Török Sándor: - Sajnos csak
a fordulást követően játszottunk
úgy, ahogy azt elképzeltem.

Szegvári és földeáki siker
SZEGVÁRI TSE (^-KAZINCBARCIKA (3.) 7:1 (3256-3104)
NB l-es férfi tekemérkőzés, 16.
forduló.
Szegvári pontszerzők: Márton, Zsibók, Szabics, Kecskés,
Rácz/Bozó.
FÖLDEÁKI TC (lO.)-NYÍREGYHÁZA (6.) 7:1 (3199-3031)
NB l-es férfi tekemérkőzés, 16.
forduló.
A földeáki pontszerzők: Veres,
Hajdú A., Hajdú B„ Angyal, Ács.
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Kitüntetett vasutasok

BUDAPEST. A Magyar Tájékozódásifutó-szövetség közgyűlésén jutalmazták az elmúlt esztendőben legjobban szerepelteket. Az SZVSE tájékozódásifutó-szakosztályából
ketten
kaptak díjat. A tavalyi esztendő
legjobb utánpótláskorú női
versenyzőjének Tóth Rékát választották, aki az ifjúsági Euró-

Mourinho a győztes hadvezér

pa-bajnokságon egyéniben a
negyedik lett, váltóban a hatodik helyen végzett válogatottnak volt a tagja. Az év tájfutóedzője címet pedig Gera Tibor
érdemelte ki, mégpedig azért,
mert tanítványai korosztályos
világversenyeken, felnőtt világbajnokságon
képviselték
Magyarországot.

Ahogy az Inter a Chelsea-t, úgy Mourinho (kabátban) is elhomályosította Ancelottit. FOTÓ: MTI
Az olasz Inter és az orosz CSZKA
Moszkva jutott be a labdarúgó
Bajnokok Ligája negyeddöntőibe
a keddi játéknap során.
EURÓPA
MUNKATÁRSUNKTÓL
Gigászok csatája! - így harangozták be a Chelsea-Internazi-

Beckham optimista
Annak ellenére, hogy a nyári labdarúgó-világbajnokságon nem
vehet részt, Dávid Beckham egy
nappal az operációja után máris
a jövőbe tekint, s reméli, minél
hamarabb felépül.
- Nagyon hálás vagyok Orava
doktornak és a teljes orvosi stábnak a sikeres beavatkozásért mondta az angol labdarúgó a
honlapján olvashatók szerint.
- jól érzem magam, és már arra
figyelek, hogy a következő hónapokban teljesen visszanyerjem a
formámat. A Miiannái kölcsönben szereplő játékos vasárnap a
Chievo elleni bajnoki mérkőzésen
szenvedett Achilles-ín-szakadást,
ami után hétfőn a finnországi
Turkuban operálták meg.

onale BL-nyolcaddöntő-visszavágót az angol és olasz lapok.
Nem volt a megállapításban
semmi túlzó, hiszen mindkét
együttesben hemzsegtek a sztárok. Nem beszélve a szakvezetőkről. Az olasz csapatot az a
Mourinho dirigálta, aki előző
együttesével, a Chelsea-vel
nyert bajnokságot, FA-kupát,
Ligakupát. Kollégája, Ancelotti
még erre is rá tudott tenni egy
lapáttal, ő ugyanis nemcsak
edzőként, játékosként is nyert
BL-t. Az első félidőben alig
akadt helyzet, a hajrában
ugyan nyomott a londoni alakulat, de nem tudta ledolgozni
a Milánóban összeszedett hátrányát (1-2). A fordulás után
megélénkült a játék, de az Inter
tudta tartani a számára oly értékes döntetlent. Jobban, veszélyesebben futballozott az Inter,
de Damoklész kardja ott lebegett a kék-feketék feje felett: ha
gólt kapnak, kiesnek. Nem kaptak, sőt Eto'o révén lőttek is
egyet. Megérdemelten jutottak
tovább. Mourinho megdicsőült
Londonba.
A nap másik meccsét nem
vette körül akkora felhajtás,
mint a londoni összecsapást,

KIMARADTAK A SZENTESI HELYZETEK

Peches vereség
Nagy küzdelemben 2-1-es vereséget szenvedett a Legrand-MetalCom-Szentes NB
l-es futsalcsapata a Cső-Montagetől.
SZENTES
MUNKATÁRSUNKTÓL
Hiába támadott, és dolgozott ki rengeteg helyzetet a
Legrand-MetalCom NB l-es
f u t s a l c s a p a t a a Cső-Montage
elleni b a j n o k i mérkőzésen, a
végén mégis a vendégek
örülhettek, nagy c s a t á b a n
2-1-re d i a d a l m a s k o d t a k . Az
üllői együttes a 9. percben
szerzett vezetést, a meccs
egyik legjobbja, Varga Róbert a z o n b a n egy perc múlva egyenlített. A 18. percben
ismét a vendégek jutottak
vezetéshez - a válogatott
Szente volt a gólszerző - ,
amely végül a győzelmüket
jelentette.
Némethy László: - Zsinórban háromszor is erősebb és
jobb csapatokkal
játszottunk.

A Győr és a Berettyóújfalu ellen nem volt esélyünk, most viszont igen. Rengeteg helyzetet
rontottunk el, sajnálom, mert
most lett volna esélyünk a győzelemre.
Legrand-MetalCom-Szentes-Üllő FC Cső-Montage
1-2(1-2)
NB l-es futsalmérkőzés, 17.
forduló, Szentes, 300 néző.
Szentes: Béry - Keller, Kerepeczky, Brinszky, VARGA.
Csere: Bíró (kapus), Szabó,
Kazán, Kovács, Szarka. Edző:
Némethy László.
Gólszerzők: Varga, ill. Simon, Szente.
További
eredmények:
Aramis-Berettyóújfalu
2-4,
Gödöllő-Gyöngyös
2-2,
Győr-FTC
13-4,
DTE-Royal-Csömör 2-2.
Az állás: 1. Győr 42, 2. Berettyóújfalu 39, 3. Cső-Montage 34, 4. Aramis 31, 5. FTC 20,
6. Gödöllő 19, 7. Gyöngyös 19,
8. Legrand-MetalCom-Szentes
14,9. Borsod Volán 13,10. Csömör 13,11. DTE-Royal 5.

Jegyzőkönyvek.
Chelsea (angoQ-lnternazionale (olasz) 0-1 ( 0 - 0 )
London, 40 ezer néző. Vezette: Stark (német).
Chelsea: Turnbull - Ivanovics, Alex, Terry, Zsirkov (Kalou, 73.) - Ballack (J. Colé, 62.), Miket, Lampard - Anelka, Drogba, Malouda. Menedzser: Carlo Ancelotti.
Internazionale: Júlio César - Maicon, Lúcio, Sámuel, J. Zanetti - Cambiasso, Sneijder (Mariga, 85.), Thiago Motta (Materazzi, 90.) - Pandev
(Sztankovics, 75.), Eto'o, D. Milito. Vezetőedző: Jósé Mourinho.
Gólszerző: Eto'o (78.).
Kiállítva: Drogba (86.).
Továbbjutott: az Internazionale 3-1-es összesítéssel.
Sevilla (spanyol)-CSZKA Moszkva (orosz) 1-2 (1-1)
Sevilla, 30 ezer néző. Vezette: Kassai (magyar).
Sevilla: Palop - Stankevicius, Dragutinovics, Fazio, F. Navarro (Adriano,
74.) - Jesús Navas, Renato (Negredo, 71.), Perotti, Zokora, Diego Capel
(Kanouté, a szünetben) - Luís Fabiano. Vezetőedző: Manuel Jiménez.
CSZKA: Akinfejev - V. Berezuckij, A. Berezuckij, Ignasevics, Scsennikov
- Krasics (Odiah, 72.), Aldonyin, Honda (Rahimic, 82.), Semberas, Mark
González (Mamajev, 88.) - Necid. Vezetőedző: Leonyid Szluckij.
Gólszerzők: Perotti (40.), ill. Necid (38.), Honda (55.).
Továbbjutott: a CSZKA Moszka 3-2-es összesítéssel.
pedig a tét ugyanakkora volt.
Korábban még sem a Sevilla,
sem a CSZKA Moszkva nem tette tiszteletét a BL-negyeddöntőjében. Most hatalmas meglepetésre nem az otthon futballozó
andalúzok léptek be a kapun,
hanem a „keletiek". Méghozzá
egy japán (Honda) góljával.

Mai program. A labdarúgó
BL-nyolcaddöntők mai visszavágóinak programja: FC Barcelona
(spanyol)-VfB Stuttgart (német)
- az első mérkőzésen: 1-1; Giroridins Bordeaux (francia)-Olympiakosz (görög) - 1 - 0 .

Hiába vezettek, kikaptak
SZEGED. Hazai környezetben, a
dorozsmai
Orczy-sportcsarnokban lépett pályára a női futsal NB 116. fordulójában a Szegedi AK Boszorkányok együttese. A Tisza-partiak végül kétgólos - a félidőben még a Boszorkányok vezettek 2-1-re - ,
4-2-es vereséget szenvedtek.
Szegedi
AK
Boszorkányok-Tolna-Mözs 2 - 4 (2-1)
NB l-es női futsalmérkőzés,
Dorozsma, 50 néző. Vezette:
Hegyesi, Orosz.
Szeged: Horváth M. - Zi-

mányi-Kovács, Molnár, Hódi,
Horváth H. Csere: Szolga, Siha, Zsók, Vékes, Baksa.
Gólszerzők:
Zimány-Kovács, Molnár, ill. Simon 2, Kovács, Hodován.
További
eredmények:
Miskolc-Salgótarján 5-3, Vesta-Cityline-Univerzum 7-0.
Az állás: 1. Vesta-Cityline
40, 2. Tolna-Mözs 28, 3. Univerzum 26, 4. Miskolc 25, 5.
Szegedi AK Boszorkányok 15,
6. Salgótarján 4, 7. Somafone-KHTK 3.

REFLEKTOR

Szurkolói busz Bajára
A DÉL-KONSTRUKT
SZTE-SZEDEÁK férfi kosárlabdacsapata pénteken rangadót
játszik Baján. Az NB I B csoportos bajnoki mérkőzésre szurkolói
busz indul a Szeged étterem elől
15.30-kor. Érdeklődni Érdi Zsoltnál lehet a 06-30/912-2957-es
telefonszámon.

Pécsen nyert a Sopron
A CÍMVÉDŐ SOPRON nyerte
meg a női kosárlabda NB I
rangadóját, miután 15 ponttal
győzött Pécsen.
MiZo Pécs 2010-MKB-Euroleasing Sopron 60-75
(18-22,19-17,11-21,12-15).
A legjobb dobók: Ohlde 20,
Vajda 11, ill. Holt 19, Toliver
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Nincs akkora baj
SZEGED. Az elmúlt hétvégén
hiába nyert fontos mérkőzést
Szolnokon a Szeged Beton férfi
vízilabdacsapata, Kásás Zoltán
edző gondterhelt volt a találkozót követően. A gárda két meghatározó tagja, Molnár Tamás
és Vindisch Ferenc ugyanis
megsérült, akkor még nem lehetet tudni, mekkora a baj. A
háromszoros olimpiai bajnoknak a bordája bánta a hazaiak
túlzott keménykedését, míg a
szőke átlövőnek a könyöke
rándult meg.
Azóta kiderült, szerencsére
nem akkora a baj, mint azt
esetleg sejteni lehetett. Molnár Papesz elmondta, valószínűleg a csütörtökön 19 órakor
kezdődő Novi Sad-Szeged Interliga-mérkőzésen nem ugrik
még vízbe, viszont a szombati
(18.30) OSC elleni hazai baj-

HA MEGVÁLASZTJÁK, AKKOR ÁPRILIS 1-JÉN ÁLL MUNKÁBA BELLA ÁRPÁD

nokin már a csapat rendelkezésére állhat.
- Megröntgenezték a bordámat, de szerencsére sem törést,
sem repedést nem állapítottak
meg - nyilatkozta a klasszis
center. - A sérült rész be van
vérezve, egy kicsit fáj még, de
pár nap, és kiheverem.
- Mágneses kezelést kaptam, biorezonanciás matracon kellett feküdnöm
mondta el érdeklődésünkre
Vindisch Ferenc. - Most még
nagyon érzem, tegnap reggel
kihagytam az úszóedzést, este viszont már a többiekkel
gyakoroltam. Igaz, még kicsit
óvatosabban, ezért nem elképzelhetetlen, hogy a csütörtöki Interliga-meccset még
kihagyom, de a bajnokiról
semmiképp sem szeretnék
hiányozni.

Szolnokon pólóznak
SZENTES. Hétfőn még Pécsen
játszott bajnoki mérkőzést a
Bodrogi Bau-IOS-Szentes OB
l-es férfi pólócsapata, ma 18 órától pedig már Szolnokon ugranak vízbe Horváthék. A találkozó esélyese a hazai együttes,
amely az elmúlt forduló előtt
még a négy közé jutással kacérkodott. A Szegedtől azonban kikapott, de az alapszakaszbeli
ötödik helyet még megcsípheti.
- Csak akkor érhetünk el elfogadható eredményt, ha minden meccsünkön küzdünk,
harcolunk - fogalmazott a
szentesiek trénere, dr. Tóth
Gyula. - Pécsen ezzel nem volt
gond, úgy érzem, kondícióban
jobbak voltunk a hazaiaknál,

viszont az ellenfél kapuja előtt
félénknek mutatkoztunk, ziccerek sokaságát hagytuk ki.
Mentálisan akadnak problémáink. Szabó Tamásra sérülés,
míg Döbrőssy Viktorra betegség miatt nem számíthatok.
A bajnokság állása
1 Vasas
16 13 1 2 228-103 40
1513 1 1 168-105 40
2 Eger
3 FTC
1612 1 3 161--122 37
4 Szeged
15 10 2 3 152--104 32
5 Honvéd
15 8 I 6 145--113 25
6 Szolnok
15 7 4 4 134-116 25
7 Pécs
16 3 310 123--170 12
8 Újpest
15 3 111 95--155 10
9 BVSC
15 3 111 117 182 10
10. OSC
16 2 2 12 115-178 8
11 Szentes
16 2 113 103--193 7

Kemény fába vágta a fejszéjét
Bella Árpádot jelölte a Pick
Szeged férfi kézilabdacsapatának elnöksége az ügyvezetői posztra. A 32 éves gazdasági szakember nagy kihívásnak tartja a munkát. A klubhoz ezer szállal kötődik, 18
éve a Pick Szeged kötelékéhez tartozik.
SZEGED

SÜLI RÓBERT
- Gratulálhatok?
- Azért még nem! Az elnökség javasolt az ügyvezetői posztra, azonban a HKSZ
közgyűlésének kell végül
megszavaznia. Ha ők is rám
voksolnak március 30-án,
akkor hivatalosan is munkába állhatok.
- Tudja, hogy mire vállalkozott?
Nem egy nyugdíjas állást fogadatott el!
- Tisztában vagyok vele,
hogy kemény fába vágtam a
fejszét. A jelenlegi helyzet
nem túl rózsás, mégis vonz az
a lehetőség, amit most az elnökségtől
kaptam.
Éppen
ezért is vállalnám el a munkát, mert a Pick vezetése egységesen mellettem tette le a
voksát. Ebben teljes volt az
összhang, és ez erőt ad a
munkához.
- Tervezi már a jövőt?
- Mindennap ezzel fekszem, ezzel kelek. Csak a Pick
Szeged jövője izgat. Nem lesz
egyszerű megtalálni a legjobb
megoldást, de hiszem, hogy
létezik előrelépés és kiút ebből a nehéz helyzetből.

Bella Árpádot csak a Pick Szeged jövője izgatja, FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

- Nehéz a helyzet?
- A mai világban hol könynyű? Ez most pufogtatásnak
tűnik, de egy új ügyvezetőnek
éppen ez a legfontosabb feladata. Készítem az üzleti tervet a 2010/2011-es szezonra,
amelyet Dragan Djukiccsal,
egyeztetve 2 héten belül leteszünk az asztalra...
- Sokan meglepődve vették tudomásul, hogy Bella Árpád lett a
jelölt az ügyvezetői posztra.
- Igazuk van, de már régóta képbe kerültem. 18 éve
szolgálom a Pick Szegedet.
Előbb játékosként, majd edzőként. Irányító voltam, ifiben
megadatott az a lehetőség,

hogy Buday Dani és Nagy Laci
között játszhattam. Egy térdsérülés miatt viszont fiatalon
visszavonultam. Ezután lettem edző, olyan játékosok játszottak a kezem alatt, mint
Vadkerti, Nagy Levente, Vancsics, Lele, Simon vagy éppen
Kupcsik.
- Most azonban nem edzőként
kel helytállnia. A civil életben
mivel foglalkozik?
- Saját vállalkozásom van,
amit megtartok, így abszolút
nem a kézilabdából, a Pick
Szegedből élek majd. Gazdaságfejlesztő pályázatokat írtunk munkatársaimmal, és
ezek sikeresek voltak. Csak az

elmúlt időszakban 27,3 milliárd forintot nyertünk a régióban. Közel 50 munkatárssal
dolgozom, irányítom őket.
- Mi lesz az edzősködéssel?
- Ennek sajnos vége lesz. A
szívem szakad meg, de valamiről mindenképpen le kell
mondanom.
- Ha megválasztják ügyvezetőnek, mikor áll munkába?
- Április l-jén kezdenék.
Sok tervem van, amelyek közül az egyik például az, hogy
szeretném felépíteni a szegedi kézilabda-akadémiát. Ez a
k l u b n a k is fontos lenne,
hosszú távon profitálhatna
belőle.

BALATONFÜREDEN LESZ AZ MK-DÖNTO ÁPRILIS 9-EN ES10-EN

M

Ma Presovban a Djukics-csapat
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100 éve velünk ébred!
DÉLMAGYARORSZÁG
Zenés történelmi emlékezés a Délmagyarország és a Délvilág
Hűségkártyával rendelkező előfizetőinek!
Válaszoljon kérdésünkre, és a helyes megfejtést beküldők között 150 db kétfős és 21 db háromfős belépőt sorsolunk ki!

Ki volt az Aranycsapat kapitánya?
A. Puskás Ferenc

B. Détári Lajos

* A beküldő neve:
» Címe:
« Telefonszáma:
• Hüségkártya száma: [
Jelölje be, hány jegyet szeretne!
Az előadás időpontja:
2010. március 31., 19 óra
Helyszíne: Szegedi Nemzeti Színház
Beküldési határidő:
2010. március 25., 12 óra
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Cím: Délmagyarország Kiadó,
6701-Szeged, Pf. 153.
E-mail: marketing@delmagyar.hu
E-mailen a tárgyhoz, ill. a nyílt postai
levelezőlapra írja rá: „Aranycsapat".

éves a DÉLMAGYARORSZÁG

SZEGED. Balatonfüred lett a befutó. A Balaton-parti város lesz
a házigazdája az idei magyar
kupa négyes döntőnek április
9-én és 10-én. Hogy jó választás-e a helyszín, azt igazán
csak a kézilabda-vezetők tudják, a szurkolók viszont nem
boldogok. A füredi csarnok befogadóképessége elég szűkös,
csak egy oldalon van lelátó, 712
ülőhely van. Mint ismeretes, a
Pick Szeged az elődöntőben
éppen a Füreddel csatázik, míg
az MKB Veszprém a PLER-rel.
A magyar kupa Final Four
még messze van, a Presov elleni bajnoki - a magyar baj-

nokságba nem számít majd
bele az eredmény - viszont
nem, hiszen ma 18 órakor a
Pick Szeged Szlovákiában lép
pályára. Jelentősége nincs a
meccsnek, nagy azonban a
presztízse, hiszen a Tatran
Presov szeretné elkapni a kétszeres magyar bajnokot. 7omás Stranovskynak különös
lesz a meccs, a szlovák válogatott szélső idény közben éppen a Tatran csapatát hagyta
el a Pick kedvéért. Több szegedi szurkoló is vállalkozik az
utazásra, előreláthatólag közel 30-an lesznek ott az eperjesi lelátón.

A védekezésen sok múlhat Szlovákiában. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Domonkos keserves visszatérése
SZEGED. Domonkos Ferenc tehet- majd most télen a Gyula megkeségét oklevelek bizonyítják, ren- reste a Vasast, és kölcsön akarta
geteg tornán szerepelt csapatá- venni. A Tisza Volán azonban a
val, ahol bőven kapott a külön- kölcsönadási szerződés megléte
böző elismerésekből. A Vasas miatt csak 400 ezer forint úgy2009 elején le is igazolta, majd a nevezett nevelési költség kifizeTisza Volán visszavárta, így ta- tése után engedte volna el. Több
valy nyáron egyéves időtartam- fórumon is azt mondták, ne fira, tehát 2010 nyaráig visszake- zessünk, ha valaki kérhetne érte
rült anyaklubjába. Innentől az pénzt, az sokkal inkább a Vasas.
édesanya, Kószó Szilvia folytatja Ha egyedülállóként megtehetném, kifizetem ezt az összeget,
a történetet.
- Azt mondták, szükség van de sajnos nem állok úgy anyagirá a Volán felnőttcsapatnál, de lag. Most Gyulán jár iskolába,
ha ott nem kap lehetőséget, még óda is költözött, ráadásul a Vovisszajátszik az U19-be is. Napi lán U19-es együttesét visszalépkét edzésen vett részt, itt is, ott is tették a bajnokságtól, így három
dolgozott, ám sajnos az NB III-as indok adott, amely alapján felfelnőtteknél nem játszott, egy bonthatták volna a szerződését
szülő, a Vasas és a Volán
percet sem. Pedig a Vasas azért
adta kölcsön, hogy f^flyár^T^p-^ ^együttes belegyezésével. De a
jen. így telt el az e l ő z é s i g ^ ' ^ ^ ü ö i r ^ e í - i j e m járult hozzá. A

klub milyen jogon kér nevelési
költséget, amikor én mint szülő
fizettem mindenért, edzőtáborért, külföldi útért, melegítőért,
cipőért a gyerek eddigi labdarúgó-pályafutása során? Bár jelenleg napi kétszer Gyulán edz a
felnőttcsapattal nyárig, de lelkileg megtört, mert fél évig nem
játszhat - mondta az édesanya.
A Tisza Volán SC labdarúgó-szakosztályának vezetőjét,
Halkó Pált is megkérdeztük,
mi az álláspontja neki, illetve
a klubnak:
- Az elnökségnek, az edzőknek, a játékostársaknak és a józanul gondolkodó szülőknek is
vannak elvárásai, hogy a tehetségeket ne kótyavetyéljük el.
Személyiségi jogok miatt vannak olyan dolgok, amelyeket

nem tárhatok a nyilvánosság
elé, de a mai kor társadalmi
problémái - így például az életmód, a magatartás - hozzájárulnak az ilyen ügyek lezáratlanságához. A szülő kifejezett kérése
volt, hogy a Volán szabadítsa ki
fiát a Vasas szerződéséből, mi
nagy erőfeszítések árán egyéves
kölcsönadást harcoltunk ki azzal a szóbeli feltétellel, hogy az
idény végén véglegesen hozzánk kerül a játékos. Ennek a
megállapodásnak a felbontását
kérték, mi viszont ezt a korábban is kért nevelési, vagy ha úgy
tetszik, képzési, kártalanítási
összeghez kötöttük. A17 éves játékosnak a felnőttkeretben biztosítottunk
edzéslehetőséget,
kupameccsen pedig pályára is
lépett ott.
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Avia Benzinkút
Szened,
Fonógyári út 14.

HETI ARAK, MELEGKONYHA H-P. (EBED)!
MELEGÉTKEZÉSI UTALVÁNYOKAT ELFOGADUNK.

GO: 2 9 7
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HELYENKÉNT SZEMERKÉLŐ ESŐ

100 ÉV - 100 IDÉZET

Készítette:

„Szeged iparának történetével, kulturális és gazdasági helyzetével, állandóan növekvő lakosságával hivatva van arra, hogy
országunk déli határszelének egyik erős és fejlődő
ipari gócpontja
legyen.
Kötelességünk, hogy a város iparosodását a mai
súlyos gazdasági körülmenyek között annál is
inkább
előmozdítsuk,
mert a
mezőgazdasági
foglalkozás Szeged sűrű
lakosságának
megfelelő
megélhetést
biztosítani
nem tud."

Közepesen és erősen felhős időszakok váltakoznak, helyenként lehet kisebb eső. Az

északnyugati, nyugati szél többfelé élénk lesz.

(1935. május 26.)
Bornemisza Géza
kereskedelmi miniszter
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Őzikeszemű kosaras
A tavalyi sikeres verseny után idén is keressük a megye legszebb
sportolónőjét. Hogy megkönnyítsük a választást, napról napra
bemutatunk egy-egy lányt Nap színese rovatunkban, illetve bővebben írunk kiválasztottunkról a honlapunkon.

SZEGED
KOVÁCS KRISZTA
Iva Ciglar, a Szeviép-Szeged
kosárlabdacsapatának irányítója. A 24 éves, horvát származású sportoló kedvenc városa
Dubrovnik. Kedvenc színe a lila, és imádja nagymamája palacsintáját.
A vagány,
öntörvényű
lány hétévesen kezdett el

"ovábbi

edzésekre járni édesapja inspirálására, aki kosáredzőként dolgozott. Mindig az
hajtotta, hogy m i n d e n b e n a
legjobb legyen, legnagyobb
félelme a z u h a n á s .
Iva szívesebben hord farmert, mint miniszoknyát, és
i n k á b b egy szép kabriót választana az autószalonból,
mint egy erős dzsipet. Ha
pedig egy r o m a n t i k u s vacsora és egy féktelen bulizás

FOTÓK a témáról

az interneten! i

KOS (III. 21.-IV. 20.): A bolygóállás miatt ma Fortuna kegyes lehet
önhöz. Örökség vagy nyereség
biztosíthat önnek gondtalan jövőt.
Ne feledje, a pénz nem minden!

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Mivel
kevert aspektusok jellemezhetik
a mai napot, fontos a türelem és
a jó szándék. A kilátástalan helyzetből is van kiút!

BIKA (IV. 21.-V. 20.): A mosoly
potenciális fegyver az ön kezében.
Emellett persze fontos az erőfeszítés. Tennie is kell valami ügyei érdekében, ám Fortuna önre mosolyoghat.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Mások
nézőpontja ma nem feltétlenül
egyezik az önével. A különböző
szituációkat gondolja át újra alaposan, hideg fejjel! A reakciókat
elemezze, hasznára lehet!

IKREK (V. 21.—VI. 21.): A bolygók
hatása sokkal többet segíthet a
mai napon, mint azt ön gondolná,
kedves Ikrek! Egy energikus Ikrek
ott is megtalálja a nyitott ajtókat,
ahol más nem.

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Röviden, tömören kell ma magát kifejeznie. Mindig térjen a lényegre!
Minden mozzanatot javasolt megterveznie, gyorsan, hatékonyan
dogoznia!

RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Legyen
realista minden téren, kedves Rák!
Tanácsot az ügyeiben kizárólag
szakembertől kérjen! Célját
előbb-utóbb elérheti, ha kitartóan
dolgozik!

BAK (XII. 22.-1.20.): Ideje öszszébb húznia a nadrágszíjat, kedves Bak! Habár könnyen hozzászokik a jóhoz, mint mindenki, ön
ügyesen spórol. A pénzügyek vitát
válthatnak ki.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Jelentős feladatot kell elvégeznie.
Ennek határidejét vegye komolyan, kedves Oroszlán! Presztízsén
sokat javíthat mai teljesítményével.

VÍZÖNTŐ (1.21.—II. 20.): Habár
általában véve kellemes nap vár
önre, a pillanatokat ne rontsa el
negatív hozzáállásával! Sok mindent önnek kell elintéznie. Álljon
hát a sarkára!

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Az aspektusok a kiegyensúlyozottságot
hozhatják előtérbe. Ezzel nagyban
megkönnyíthetik napját. Kerülje a
kockázatokat!

HALAK (II. 21.—III. 20.): Kerülje a
stresszes helyzeteket, kedves Halak! Különösen a munkájában
igyekezzen minden idegeskedést
elkerülni!

között kellene választani, az
előbbi mellett t e n n é le a
voksát.
Szereti Madonnát és a U2-t,
a lehetséges 10-ből 8 pontot
adott Britney Spearsnek és a
Csillagok háborújának, de
csak 3-at a pécsi női kosárlabdacsapatnak.
Az őzikeszemű kosarast a
Cosmécanique
Szépségházban kényeztették a fotózás
előtt. Iva Ciglar átváltoztatását - fotókkal és további titkokkal - megnézhetik a delmagyar.hu-n. Miután bemutattuk a többi lányt is, indul a
szavazás!

Rekorderré
eszi magát
WASHINGTON. Nagy elhatáro
zásra jutott az amerikai Donna
Simpson: azért eszik, hogy ő lehessen a világ legkövérebb nője. A New Jersey államban élő
hölgynek jó esélyei vannak arra, hogy beállítsa a csúcsot.
Most 273 kilogrammos, és naponta irdatlan mennyiségű ételt
termel be. Két év múlva már 450
kilót akar nyomni. A 42 éves nő
egy dicsőséges címet már magáénak tudhat: 2007-ben ő lett a
legkövérebb anya a világon 241 kilósán szült. (Lánygyermekét császármetszéssel hozta világra, a műveletnél 30 orvos és
nővér segédkezett.) „Szeretnék
ezer fontos (450 kilós) lenni
(...)" - mondta. Ezért keményen
meg kell majd dolgoznia, miközben a lánya után is kell szaladgálni, és emiatt nem tud kellő ütemben hízni. A 450 kilós
testtömeggel jócskán lekörözné
a jelenlegi csúcstartót, a New
Yorkban élő 66 éves Rosie Carnemollát, aki 385 kilogramm súlyú. Donna azt állítja magáról:
egészséges. Igaz, néhány méternél nem tud tovább sétálni.
Ezért boltba is a túlsúlyos emberek mozgását segítő elektromos
eszközzeljár.
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GERTRÚD, PATRIK
A Gertrúd germán eredetű
név, jelentése: dárdaerő, varázslónő, a dárdák varázslónője. A Patrik a Patrícius név
ír eredetű alakváltozata, jelentése: római, rómainak született nemes.
Ma ünnepel még: JÓZSEF,
BÍBORKA.

Péntek

Szombat

Vasárnap

t
)
Max:ir
Mln:3°
Változó

\ \v \ \\
Max:17°
Mln:4°
Zápor

A.\\ .\Á\
Max:19°
Mln:7°
Zápor

P\

V
)
Max:15°
Mln:2°
Változó

ISTEN ÉLTESSE!

www.delmagyar.hu
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Nap kél:
Nap nyugszik:
Hold kék
Hold nyugszik:

cCb

cCő

További kilátások
A hét további részében a változóan felhős ég mellett hosszabb-rövidebb
időszakokra kisüt a nap. Az időszak elején csapadék nem valószínű, a hétvégén
azonban szórványosan kialakulhatnakzáporok.

KALENDÁRIUM
Iva kedvenc városa Dubrovnik, és imádja nagymamája palacsintáját, FOTÓ: NÉMETH NORBERT
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10°

Hódmezővásárhely
Szentes

100 éves
a DÉLMAGYARORSZÁG

Mórahalom

Szeged

SZERVIZSZEGED.HU
Karosszériadoktor:
kárfelvétel, javítás, festés.

ORVOSMETEOROLOGIA
Hidegfronti hatás várható. Estenként fejfájás, rossz közérzet jelentkezhet, az erős szél idegességet okozhat.

EZT IRTUK
1 ÉVE: Óriásplakáton fenyegették halállal Botka Lászlót, a
másik polgármester, országgyűlési képviselő, Nógrádi Zoltán pedig fehér port kapott borítékban, trágár fenyegetéssel
kísérve.
5 ÉVE: Aggasztó a helyzet térségünkben. már 44 ezer hektárt borít belvíz Csongrád megyében.
10 ÉVE: Most ötven, szeptembertől száz Szegeden tanuló
egyetemista kap fél évre szóló, havi tízezer forintos ösztöndíjat a várostól.

Bosszú

A NAP VICCE

ZÁGRÁB. Felgyújtott bosszúból
egy bokrot Horvátországban
egy diák, mert az állandóan
megbökte töviseivel, ám erdőtűz lett a dolog vége - és börtön.
A diák 9 milbárd forintnyi kárt
okozott, a Paklenica nemzeti
park védett növényzete mellett
számtalan állata is elpusztult.
Az ifjú a bíróságnak elmondta,
hogy baleset történt, ő csak a
bokrot akarta leégetni, mert
minden reggel és este megkínozta, amikor teológiai tanóráira igyekezett, de olyan gyorsan
terjedt a láng, hogy képtelen
volt megfékezni.

VÍZÁLLÁS
A TISZA Csongrádnál 393
cm, Mindszentnél 439 cm,
Szegednél 408 cm (hőfoka
3,1 °C).
A MAROS Makónál 4 cm.

A diákot a bíróság 15 hónap börtönre ítélte.

Kórházban:
- Hölgyem, itt van az a fiatal
taxis, aki tegnap elütötte magát. Virágot is hozott! Bejöhet? - kérdezi a nővér.
- Igen, de csak akkor, ha gyalog van!

BŐRKABÁT.
VÁSÁR!!!
NŐI-FÉRFI
BŐRKABÁTOK,
TAVASZI MODELLEK
ÓRIÁSI
VÁLASZTÉKBAN,
TERMELŐI ÁRON!

Szőrme & Bőr í

Szeged, Zákány u. 41.
(Rókuson)
Ny.: h-p. 9-18, szo. 9-13.
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NISSAN PATHFINDER SE

7 ÜLÉSSEL, KÉSZLETRŐL

10 6 2 0 OOO FT-ÉRT,

NISSAN X-TRAIL
6 7 6 2 OOO FT-TÓL,

amely tartalmaz:
1 700 000 Ft kirobbanó kedvezményt
500 000 Ft autóbeszámítási kedvezményt

amely tartalmaz:
1 000 000 Ft kirobbanó kedvezményt
400 000 Ft autóbeszámltasr kedvezményt

NISSAN NAVA!

CSÚCSFELSZERELTSÉGGEL. KÉSZLETRŐL

5 5 9 0 OOO FT+ÁFA

(BRUTTÓ 6 987 500 FT),
amely tartalmaz:
1 846 000 Ft kirobbanó kedvezményi
400 000 FI aulóbeszámitást kedvezményt

NISSAN HOVANY

Szeged, Algyői út 44/9. Tel: 62/559-520
www.nissanhovany.hu

NYÍLT HÉTVÉGE
MÁRCIUS 20-21
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S H I F T lh« wuy you move

ik illusztrációk. Jelen hirdetésben közölt adatok ós tények kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak
5010 március 1-31. között megkötött vevői szerződésekre vagy a készlet erejéig érvényes Kombinált üzemanyag-fogyasztás: Navara: 9,6-10,2 l/100km.
~ 9,8-10,21/100 km. X-Trail: 7,1-8.71/100 km. Kombinált C02-kibocsátás: Navara 264-276 g/km, Pathfinder 264-276 g/km. X-Trail 190-216 g/km

