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LILIOMVARÁZS
A szegedi Széchenyi téren teljes
díszében pompázik a liliomfa.
A járókelők megcsodálják.

f

DUNA TÉVÉ, SZOKOL RÁDIÓ
A vásárhelyi Konyecsni Sándor régi
műszaki cikket, 50 tévét, 100 rádiót, 50
szalagos magnót gyűjtött össze.

VESZÉLYES BŰNÖZŐK
Lapunkban közreadjuk a megyei
rendőr-főkapitányság által körözött
bűnözők listáját.
6. oldal

HÚSVÉTTÓL ÚJBÓL ÉRDEMES MEGNÉZNI A MAGYAROK BEJÖVETELÉT - ÓRIÁSDARU AZ ÓPUSZTASZERI PUSZTÁN

Üvegösvény a Feszty-körképnél
Élénkebb színű honfoglalók, új
terepasztal, a képhez közel vezető „üvegösvény" várja húsvéttól az ópusztaszeri emlékpark látogatóit. Közben kívtil és
belül is dolgoznak a főépületen,
a 640 milliós beruházás nyomán
nyárra elkészül az 5 új kiállítás.
ÓPUSZTASZER
BAKOS ANDRÁS
Kilométerekről látszik, hogy
építkeznek Ópusztaszeren, a
toronydaru folyamatosan pakolja föl az ú j tető szigetelőelemeit. A jellegzetes, jurta
alakú épületen lesznek világítóablakok, másutt patinázott lemez fogja borítani. A
640 millió forintos beruházáson sokan dolgoznak, és az
egész m u n k a csak nyárra készül el. Az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti
Emlékpark
Nonprofit Kft. azonban tegn a p bejelentette: húsvétra a
fő látványosság, Feszty Árpád festménye már ismét látható lesz - közelebbről, mint
eddig.
Munkások a Honfoglalás kellős közepén. A körképet ezután az épülő ösvényről közelebbről is meg lehet nézni. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Folytatás a 3. oldalon

Henriette a vérlázról forgatott Füvet szívott a lány,
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Titokzatos betegség pusztított el ötven éve egy bolíviai
indián falut. Az amazonasi
vérlázat amerikai orvosok

próbálták megfékezni, de a
vírus őket is megfertőzte. Végül rájöttek, hogy egy egér
terjeszti a kórt. A National
Geographic 50 perces filmet
forgatott a dél-amerikai fertőzésről, a szegedi antropoló-

gus, Szabó Henriette közreműködésével. A súlyos vérzéssel és rendkívül magas
lázzal járó ragálynak máig
nincs ellenszere. Csak a tüneteket tudják kezelni.
Bővebben a 6. oldalon

Kevés a jelzés, dugó a Bertalan hídon
i

rosszul lett a buszon

SZEGED
BOBKÓANNA
Percekig feltartotta a villamosforgalmat tegnap délután
az a mentőautó, amely a Kálvária sugárút belváros felőli
szakaszán állt meg a buszmegálló előtt a síneken azért hívták ki, mert a 76-os
buszon rosszul lett egy 17 éves
lány, aki feltehetően marihuá-

nát fogyasztott. Az előtte utazó fiútól megtudtuk: a lány
hirtelen elájult, fennakadtak
a szemei, mindeközben azonban végig mosolygott. Szenti
Szabolcs, a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta: a lánynál
kábítószergyanús növényi törmeléket találtak, a gyermekklinikára szállították. Nem
volt kihallgatható állapotban.

Szilvi-kaland
SZEGED, AUSZTRÁLJA. Szakítása
után az évet Ausztráliában
kezdte a Nox énekesnője, Péter
Szabó Szilvia (képünkön). Lapunknak elmesélte, pihen és
nyelvet tanul. Nagyon jól érzi
magát. Szakmai szempontból
legtöbbet Whitney Houston
koncertje jelentett számára;
végigsírta azt. Az egyik női hírportál által a legszexisebb
szinglinek választott énekesnő
legalább május közepéig a tengerentúlon marad,
írásunk a 8. oldalon

Szociális
boltok
SZEGED. A gazdaszövetség szerint olcsóbb a szociális bolt még
a piacnál is. Körutunkon nem
ezt tapasztaltuk. Friss, olcsó és
jó minőségű zöldséget és tojást
kerestünk a húsvéti asztalra.
Megversenyeztettünk egy úgynevezett szociális boltot, egy hipermarketet, valamint a Mars
téri piacot. A szociális bolt,
amely az Ág utcában nyílt, meglévő üzletből alakult át úgy,
hogy csatlakozott a Magosz hálózatához. Közvetlenül a termelőktől vásárolt árut adja tovább,
olcsóbban, de az üzlet bérleti díjat fizet a helyiségért, amit ki
kell termelnie. A hipermarketekben drágább zöldséget találtunk, mint a szociális boltban.
Bővebben a 3. oldalon
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F o r d Fiesta c s a k n á l u n k a k á r 2 . 5 9 0 . 0 0 0 Ft-ért
Egy hónapig javítják a szegedi Bertalan hidat, fél pályán járható tegnap óta. Balesetveszélyessé vált az
átkelő dilatációja két szakaszon, azokat állítják helyre 10 millió forintból. A forgalomkorlátozás csak a reggeli
csúcsban okozott torlódást, a nap folyamán eloszlottak a kocsisorok. Az útlezárást csak későn, a híd közepén
lehet észrevenni. Figyelmeztető táblát pár méterre előtte raktak ki - amint azt Schmidt Andrea fotója mutatja.
A gyorshajtók hirtelen fékeznek, ezzel veszélyeztetik az útépítő munkásokat és egymás biztonságát. Az útkezelő állítja, jól táblázták ki az útszűkületet. írásunk az 5., jegyzet a 3. oldalon
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Vegyes átegfbgyasztás: 4,2-6,51/100 km, C02-Wbocsálás: 110-154 g/km. * Az ajánlat 2010. március 304ÓI ápnlis 30ng az Ambiente. 3 ajlós, 1251 benzines.
60 LE modellekre vonatkozik a készlet erejéig. Részletek a márkakereskedésünkben Az autó illusztráció.
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BELFÖLD-KÜLFÖLD
MOSZKVA - A HETF0I KET ROBBANTAS HALALOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA KEDDRE 39-RE NŐTT

ITTHON

Gyásznap és hadgyakorlat

Jogerős az MDF
fővárosi listája
Helybenhagyta a Legfelsőbb Bíróság (LB) kedden az Országos Választási Bizottság (OVB) határozatát az MDF fővárosi listájának nyilvántartásba vételéről így az jogerőssé vált. Az LB megállapította,
hogy az MDF a budapesti területi
lista bejelentésekor rendelkezett a
szükséges nyolc egyéni választókerületben jelöltállítási igazolással
Ezért az FVB jogszerűtlenül döntött a fővárosi területi lista nyilvántartásba vételének visszautasításáról Az OVB határozata a fővárosi
területi lista nyilvántartásba vételéről helytálló, ezért azt helybenhagyta, ám indokolását megváltoztatta, ugyanis az LB szerint
nem a területi listáról döntés pillanatában kell fennállnia a listaállítás
törvényi feltételeinek, hanem a lista bejelentésekor.

Moszkvában kedden gyásznapot tartanak a metróban elkövetett robbantásos merényletek áldozatainak tiszteletére:
nagyon sok házon félárbocra
engedett, fekete szalaggal átkötött zászló leng, a lapok a
szokásos viccrovatok nélkül jelentek meg, és a két érintett állomásnál egyre gyűlik a sok virág és mécses.

A hétfői két robbantás halálos
áldozatainak száma keddre
39-re emelkedett, a kórházakban 73 sérültet ápolnak, közülük öt állapota súlyos, életveszélyes, a többségé súlyos. Eddig 25 halálos áldozatot azonosítottak a hozzátartozók. Az Interfax hírügynökség a rendvédelmi szervektől úgy értesült,
hogy a keddre virradó éjjel a
rendkívüli helyzetek kezelésére hadgyakorlatot tartottak a
moszkvai metróban, és alaposan ellenőrizték a metró összes
- mintegy 500 - szerelvényét.
A kedd reggeli csúcsforgalomban a szokásoshoz képest
kevesebb utast szállított a metró. Olyannyira, hogy miközben
máskor hatalmas a zsúfoltság
ebben az időpontban, kedden a
szemtanúk szerint szinte min-

Az Európai Bírósághoz fordul
Magyarország azért, mert Szlovákia tavaly augusztusban nem
engedte be az országba Sólyom
László köztársasági elnököt.
budapest
mti

A kormány az Európai Bizottsággal való korábbi egyeztetést és a bizottság válaszát figyelembe véve döntött arról,
hogy az Európai Bíróság előtt
is folytatja az eljárást. Az ügy
jogszerű és megnyugtató lezárásával elkerülhető, hogy a jövőben az uniós jogra való hivatkozással bármely tagállam-
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Közületeket is kiszolgálunk.
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Obama aláirt
WASHINGTON. Barack Obama
kedden aláírta a történelmi jelentőségű - a betegbiztosítást
több tízmillió amerikaira kiterjesztő - egészségügyi törvény
módosító csomagját.

Az áldozatok emlékére sokan gyertyákat gyújtottak, mások az emlékezés virágait vitték el a Park Kulturi áll o m á s r a . FOTÓ: MTI/EPA/MAKSZIM SIPENKOV

den utas talált ülőhelyet. A
pszichológusok szerint ez teljesen érthető reagálás, az emberek félnek, s ha tehetik, elkerülik a metrót egy ideig. Sokan
helyeztek el kedden is virágot a
két metróállomás bejáratánál.
Akadt, aki egy-egy áldozat
fényképét tette ki, mások gyertyákat, mécseseket gyújtottak,
és nem kevesen sírtak. Mindkét
állomáson plakátot helyeztek

ki, amelyek tudatják, hogy hamarosan emléktáblát helyeznek majd el, amely tudósít róla,
hogy 2010. március 29-én itt
robbanás történt, amely emberek életét oltotta ki.
A Megváltó Krisztus-templomban, az orosz ortodox egyház főtemplomában délben újra gyászistentiszteletet tartanak az áldozatok emlékére.
Előzőleg hétfőn Kirill pátriárka

is tartott gyászistentiszteletet,
és azt mondta, minden egyes
áldozatért és sérültért külön
Imádkozni fog.
Közben Ingusföldön a hatóságok megkezdték az ismertebb szélsőségesek családjainak ellenőrzését. Az orosz külügyminiszter szerint nem zárható ki, hogy a robbantásokat
külföldi támogatással hajtották végre.

Felgyújtották az iskolát
PESAVAR. Tálibok felgyújtottak
egy iskolát Pakisztán északnyugati
részén a keddre virradó éjszaka közölte a rendőrség. A támadók
kerozint locsoltak szét majd felgyújtották a fiúiskola épületét a
Szvat-völgy közelében lévő Alsó-Dir körzetében. A rendőrség
közlése szerint az iskola öt tanterme teljesen kiégett. Nem sérült
meg senki, mivel az iskola a támadás idején zárva volt. (mti)

50 millió is járhat
Sólyom-ügy: nem hagyják annyiban
kartellfelderítőknek

Ma ítélethirdetés
a Zuschlag-perben
Ma hirdet ítéletet a Zuschlag János
és tizenöt társa ellen indított büntetőperben a Bács-Kiskun Megyei
Bíróság. A perben az elsőrendű
vádlottat, Zuschlag János egykori
szocialista politikust és hét társát
bűnszervezetben elkövetett csalással vádolja az ügyészség, (mti)
1
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AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGNAK HÁROM HÓNAPJA VAN, HOGY LÉPÉSEKET TEGYEN

Adatvédelem
és korrupció
A korrupció miatt új egyensúlyra
van szükség az adatvédelem és az
adatnyilvánosság között, ugyanis
az adatvédelem sok esetben az
átláthatóság rovására érvényesül derül ki a szakombudsman éves
parlamenti beszámolójáról A biztos bírságolási jogot szeretne hivatalának. )óri András adatvédelmi
biztos szerint 2009-ben a fő feladat az országot foglalkoztató korrupciós ügyek nyomán az adatvédelem és adatnyilvánosság viszonyának újragondolása, a két érdek
közti új egyensúlyt megfogalmazása volt. Ennek lényege, hogy az
adatvédelem mindenkor a magánszféra-védelem fontos eszközeként érvényesüljön; ám ne váljon
öncéllá, és különösen ne akadályozza az adatnyilvánossághoz fűződő legitim érdekeket.
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MÁRCIUS

Nagy-Britannia kilépne
LONDON. Nagy-Britannia értelmetlennek tartja a Nyugat-európai Uniót (NYEU), és
ezért ki akar lépni a védelmi
szervezetből - jelentette be
kedden a védelmi tárca képviselője. Chris Bryant szerint
London áprilisban fogja hivatalosan tájékoztatni fenti
szándékáról a belga kormányt,
amely 2010 második felében
veszi át az elnöki tisztséget a
NYEU-ban. A politikus azzal érvelt, hogy a szervezet betöltötte
szerepét, amelyet idővel a NATO és az EU vett át, viszont évi
kétmillió eurójába kerül a londoni államkasszának.

moszkva
mti

Az LMP a választóktól
kér támogatást
Az állampolgárokhoz fordul az
LMP, hogy az országgyűlési választásokig hátralévő két hétben
tovább tudja folytatni a kampányát - mondta el keddi sajtótájékoztatóján a párt sajtófőnöke. Karácsony Gergely úgy fogalmazott,
„gyakorlatilag üres a kassza". A
politikus kijelentette, hogy nem
kevesektől kémek sokat, hanem
sokaktól keveset. Hangsúlyozta,
emellett nagyon fontosnak tartják, hogy az ő kampányuk átlátható, mert a párt honlapján nyomon követhetőek a kiadások és a
bevételek.

Pénznem

2010.

budapest. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)
felszólítja a kormányt és az Adóés Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt
(APEH), hogy a vállalkozóknak
biztosítson moratóriumot az alkalmi munkavállalók bejelentésére vonatkozó szabályok alkalmazásánál. A kamara szerint a
nyomtatványokat az APEH-nak
a vonatkozó törvény szerint a
benyújtás határideje előtt 30
nappal közzé kellett volna már
tennie. A kamara úgy látja, a
helyzet azzal járhat, hogy az
APEH a saját mulasztása által
előidézett vállalkozói mulasztásokat fogja bírságolni, (mti)

*

ban hasonló incidens történhessen. Az uniós eljárási szabályok
szerint ebben az esetben is először az Európai Bizottság elé
kell terjeszteni az ügyet; Balázs Péter külügyminiszter a
magyar kormány beadványát
megküldte Jósé Manuel Barroso elnöknek címezve. Az Európai Bizottságnak három hónapja van, hogy a szükséges
lépéseket megtegye. Ezt követően Magyarország benyújthatja keresetét az Európai Bíróságnak.
A magyar kormány továbbra is annak megállapítását kéri, hogy a Szlovák Köztársaság

Sólyom László köztársasági elnök belépésének megtiltásával
megsértette az alapszerződéseket és az irányelvet a közösségi
jog visszaélésszerű hivatkozásával, illetve azzal, hogy nem
zárja ki hasonló intézkedés
megtörténtét a jövőben. A szlovák hatóságok 2009. augusztus 21-én egy uniós irányelvre
hivatkozva tiltották meg Sólyom László belépését Szlovákia területére. Az államfő aznap egy szlovákiai társadalmi
szervezet meghívására érkezett volna Révkomáromba,
hogy beszédet mondjon Szent
István szobrának avatási ünnepségén.

Kuba ápolta ingyen
a csernobili sérülteket
tarara. A csernobili atomerőmű-robbanás mintegy 25.500
áldozatát ápolták ingyen az elmúlt húsz évben Kubában közölték helyi idő szerint hétfőn a szigetország hatóságai.
A robbanás következményeitől szenvedők többsége a

mti

Újabb eszközt jelenthet a kartellezés felderítésében, hogy csütörtöktől informátori díjat kaphatnak azok, akik nélkülözhetetlen
bizonyítékot szolgáltatnak a Gazdasági Versenyhivatalnak (GVH)
- mondta Wallacher Lajos, a versenyhivatal elnökhelyettese egy
keddi háttérbeszélgetésen. Az
akár 50 millió forint díjat az ügy
végezte után a versenytanács állapítja meg a kartellezésért kiszabott bírság 1 százalékában, de
legfeljebb 50 millió forintban.
Wallacher Lajos kiemelte: az
informátori díj hozzájárulhat ahhoz, hogy hatékonyabb legyen a
kartellezés felderítése, elősegítve
a prevenciót. Az elnökhelyettes
hangsúlyozta, hogy az írásbeliség a főszabály a nélkülözhetet-

katasztrófa 1986. április 26-i
bekövetkezte után született,
ukrán nemzetiségű gyermek
volt. A Szovjetunió felbomlása
után, 1991-ben Oroszország és
Fehéroroszország
megvonta
anyagi hozzájárulását a gyó-

belgrád. Búcsúzik az interneten kedd éjfélkor Jugoszlávia, a

gyításhoz.

v i l á g h á l ó r ó l végleg e l t ű n i k a .yu

Lezuhant a dúsgazdag sejk
rabat. Holtan húzták ki egy
víztározóból kedden a marokkói főváros közelében Ahmed
bin Zajed an-Nahajan sejket, az
Egyesült Arab Emírségekhez
tartozó Abu-Dzabi állami be-

budapest

fektetési alapjának (ADIA) vezetőjét. A 41 éves an-Nahajan
sárkányrepülés közben zuhant
a vízbe. A Forbes magazin szerint a férfi a világ 27. leggazdagabb embere volt.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a március 30-i kenószámok:
6, 8, 9,12,16, 20, 23, 28. 30, 32,42, 46, 48, 50, 57, 58, 60,62, 69, 75.

len bizonyítékra, és szeretnék elkerülni a hallomás alapján történő bejelentéseket. Nem jár informátori díj abban az esetben, ha a
bejelentő bűncselekmény útján
jutott a bizonyítékhoz.
Wallacher Lajos az informátor védelmével kapcsolatban elmondta, hogy bizonyos esetekben lehetőség van az anonimitásra, illetve a közigazgatási hatósági eljárásról szóló jogszabály
alapján a zárt adatkezelés is alkalmazható. Felhívta az elnökhelyettes a figyelmet arra, hogy
az elévülési időn belül lévő kartellezés esetében is érdemes bizonyítékkal szolgálni, de csak az
április 1-je után tett bejelentésért
járhat informátori díj. A háttérbeszélgetésen elhangzott, hogy
a 2002 és 2006 között felszámolt
kartellezés 64 milliárd és 142 milliárd forint közötti kárt okozott a
fogyasztóknak.

Búcsúzik Jugoszlávia
kiterjesztés. A hét éve nem létező állam az interneten még tovább élt a .yu végződés formájában. Az internetcímek kiosztásáért felelős nemzetközi testület, az ICANN már 2009. szeptember 30-ával meg akarta
szüntetni a kiterjesztést, végül
fél évvel meghosszabbította érvényességét. A .yu végződést két
éve az .rs és a .me váltotta fel
Szerbiában, illetve Montenegróban. Az egykori „nagy" Jugo-

szlávia 1992-es széthullása után
kikiáltott Jugoszlávia 2003-ban
tűnt el végleg, a m i k o r S z e r b i a és
Montenegróra változtatta nevét.
Ez az államalakulat 2006-ban
oszlott fel Montenegró kiválásával. Szerbiában még pár hónapig „tovább él" Jugoszlávia,
mégpedig a még érvényben lévő
jugoszláv útlevelek révén. A régi
útlevéllel rendelkezőkkel szemben vízumkényszer van érvényben az Európai Unióban, míg a
szerb útlevéllel utazók 2009 decemberében vízummentességet
kaptak, (mti)
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AKTUALIS

SZERDA

HÚSVÉTTÓL ISMÉT ÉRDEMES MEGNÉZNI A MAGYAROK BEJÖVETELÉT

Új sapkát kap a körkép

A daru folyamatosan emeli be a tető új elemeit. Ennek már nem szabad beáznia. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
mint a kezdetekkor, a budapesti Városligetben. Üvegkorlát és helyenként üvegpadló
készül, és lent is lesz látnivaló, mert változtatnak a terepasztalon. A kép világát a térben folytató
látványosság
megtisztult, és bővül, két elesett szláv harcossal. Ezek a
bábuk még nem készültek el máris eltűntek viszont azok az

ÓPUSZTASZER
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Tokovics Tamás igazgató arról
számolt be, hogy miután különleges vegyi eljárással portalanították, megújították a
körképet, épül egy új ösvény
is, amelyen
a
látogatók
ugyanolyan távolságból nézhetik a festmény részleteit,

egyébként korhű cserépedények, amelyekkel a beázó tetőről csöpögő vizet fogták föl
eddig, hogy ne legyenek gyanús foltok a száraz földön.
Amellett, hogy a körképnél
és a tetőn is dolgoznak, elkezdik megépíteni azt az 5 új kiállítást is, amely az Árpád-kort
mutatja be. Ez azért lesz különleges, mert az a 300 év a

magyar történelem legjobban
kutatott korszaka. Rengeteg
az új eredmény, amit látványos formában lehet bemutatni. Lesz egy kiállítás a honfoglalás koráról - és ez majd tisztázza, mi is a különbség a
Feszty Árpád idejében létezett
romantikus honfoglaláskép és
a valóság között. Külön mutatják be a szeri monostort,
olyannak, amilyen lehetett. A
koponyák alapján, a legújabb
technika segítségével nézhetik meg a látogatók a honfoglalók rekonstruált arcát. Lesz
egy bemutató, amely a csengelei kunokról szól, egy másik
pedig az Árpád-kor kulturális
értékeit összegzi. A tárgyi világot látványosan bemutatva
idézi fel a kiállítás az Árpád-kor emberét.
A park nem kevesebbet vár
az új látványosságtól, mint
azt, hogy újból emelkedik a
látogatók száma. Ennek érdekében április 4-én és 5-én húsvéti mulatságot, májusban betyártoborzót tartanak. A hagyományos néprajzi rendezvények mellett új ötletek is
várhatók, és még tavasszal
köszöntik a 4 milliomodik látogatót.

SZOCIÁLIS BOLTBAN, HIPERMARKETBEN ÉS A MARS TÉREN JÁRTUNK

A piacot egy üzlet árai sem verik meg
Az úgynevezett piaci árnál lényegesen olcsóbb a szociális
boltok zöldség-gyümölcs kínálata, mivel közvetlenül a termelőktől vásárolnak - állítja a
gazdaszövetség. Tegnapi körutunkon azonban azt tapasztaltuk, hogy az asztalos piac továbbra is verhetetlen, már ami
az árakat illeti.

99 Kerjuk Szent
Bertalant, a gyógyítás
védőszentjét, hogy
irtsa ki a tudatlanság
töviseit.

kivárni, míg az
M43 as elviszi róla a
^

hónapja pici

pénzért elkerítették a

híd egy darabját, akkora a gáz a hőtáguló
szerkezettel. Na, de olyan különleges acéllemez kell
hozzá, hogy pici pénzért külföldön kell gyártatni. Az
sincs ám „adj uram isten, de rögtön", ezért állt a híd hónapokig. 10 millióba kerül a két nyúlfarknyi darab. Tehát a hét szerkezetből megint csak azt teszik rendbe pici
pénzért egy hónap alatt, amit nem lehet szőnyeg alá söpörni. Meg pár kátyút, ami kézre esik. Nem kell hozzá
nagy ész, hogy kitaláljuk, az egyforma terhelés tönkrevágta a többi lemezt is. Csakhogy arra most sincs keret,
majd pici pénzért pár hónap múlva, ha nagyon ég a
ház. Lesz megint tábla, kerítés, közbeszerzés is, meg
ú j a b b foltozás. De ez csak a jéghegy csúcsa. A közös
zsebből kell még pici pénz a kátyúkba, nyomvályút
gyalulni, aknatetőt betonozni. Mikor mire. Csak rendes
híd nem lesz ebből a szerencsétlen Bertalanból.
Azt tudjuk mi, hálátlanok, hogy nekünk semmi se jó,
soha nem lehet jókor lezárni azt a fránya átkelőt. Mert nekünk olyannak látszik ez a hídfoltozás, mint a hátramenés. Mintha direkt lassítaná a nagy útfelelős az életünket.
Vagy a pénzköltést. Mert akkor a sok pici pénz nem látszik olyan nagynak. Addig is kérjük Szent Bertalant, a
gyógyítás védőszentjét, hogy irtsa ki a tudatlanság töviseit. Még akkor is jól jöhet a segítség, ha a mi Bertalanunknak Bertalan Lajos vízügyi mérnök a névadója.

MINDSZENT
TÖRÖK ANITA
A szegedi Ág utcai üzlet korábban is üzemelt. Most csatlakozott a szociális bolthálózathoz. FOTÓ: KARNOK CSABA
az üzletek, olcsóbban, mivel
kihagyják a közvetítőket.
Az Ág utcai parányi „garázsboltban" rögtön a zöldségeket kerestük: a kis alapterü-.
let miatt természetesen nem
bukkantunk széles választékra. A retek és a zöldhagyma
csomója egyformán 99 forintba került, tojás kétféle volt,
M-es és L-es, tíz darabért 340,
illetve 380 forintot kértek. Az

MAGYAR TERMÉKEK ÁRAI
Szociális bolt

Mars téri piac

Hipermarket

Retek (csomó)

99

60-100

139

Zöldhagyma (csomó)

99

100-120

149

34-38

28-30

30-40

Paprika (kg)

999

650

660

Paradicsom (kg)

699

750-790

529

59

50-130

149-399

Forrás: DM/DV-gyfijtés

Évek óta szajkózzuk, baj van a szegedi Bertalan híddal.
Emlékezzenek rá, három éve ki is billent az egyik dilatációs lemez a helyéről, azt kellett tűzoltómunkával, „pici
pénzért" orvosolni. Az állami útfelelős nyilván nélkülünk is tisztában volt a helyzettel. És mert nagygenerálra akkor sem futotta, nekiállt, és pici pénzért kitáblázta, hogy „úthiba", meg hogy lassíts, te marha, ha nem
akarsz itt felfordulni! A sofőrök meg úgy, ahogy van, rá
se bagóznak. Itt legalább lehet haladni, ha a város másik felén nem is annyira. Addig nyomta a gázt boldog-boldogtalan, hogy megint elsősegély kell a hídnak.
Úgy felgyorsult a Bertalan leépülése az illetékes sze.
rint, hogy nem tudja

Hamarosan adók módjára hajtják be az elmaradt szennyvízcsatorna-beruházáshoz szükséges hozzájárulásokat azoktól,
akik eddig nem vagy nem
rendszeresen fizettek Mindszenten. Az ingatlantulajdonosők mintegy 27 millió forinttal
tartoznak.

Forintban

Alma (kg)

DOMBAI TÜNDE
dombai@delmagyar.hu

Behajtja a társulás
a csatornapénzt

Friss zöldséget és tojást kerestünk a húsvéti asztalra
tegnap, természetesen olcsót
és jó minőségűt. Hogy a bevásárlásból a lehető legjobban jöjjünk ki, megversenyeztettünk egy úgynevezett
szociális boltot, egy hipermarketet, valamint a Mars téri piacot.
Először a szociális boltba
mentünk, az Ág utcába. Azért
oda, mert szombati lapunkban megírtuk: országgyűlésiképviselő-jelöltek
jelenlétében ugyanazon a napon
nyílt meg két magyar, más néven szociális bolt is Szegeden,
egyik az Ág utcában. Pontosabban fogalmazva, már meglévő üzletek csatlakoztak a
Magosz szociális bolthálózatához. A gazdaszervezet azért
hozott létre ilyen hálózatot,
hogy a termelőktől közvetlenül vásárolt árut adják tovább

Tojás (db)

^ ^

AZ INGATLANTULAJDONOSOK NEGYEDE TARTOZIK

SZEGED
FEKETE KLÁRA

TERMÉK

Pici pénzért

DM GRAFIKA

alma kifejezetten olcsó volt,
59 forintért mértek egy kiló
kissé szépséghibás gyümölcsöt.
A hipermarketben óriási kínálat fogadott bennünket: a
világ minden tájáról származó
zöldség és gyümölcs között
megtaláltuk a magyar árut,
hogy összehasonlítást tehessünk. A retek és a zöldhagyma
csomója közel 140-150 forintba került, többe, mint a szociális boltban, a tojást és a paprikát barátságosabb áron mérték, és ezerféle volt belőlük.
Almát nem találtunk 59-ért,
viszont kilónként 149 forintért
már kifogástalan - és ráadásul magyar - portékát vásárolhattunk.
Utoljára a Mars téri piacra
mentünk, és első pillantásra
azt állapítottuk meg: az árháborúból a „város gyomra" kerül ki győztesen. A kisebb tojások darabját 26-28 forintért,
az átlagosnak számító M-es

A kisbolt nehéz sorsa
A szociális boltban Tanner Géza
- akinek a felesége viszi a kis
üzletet - azt mondta: megérzik,
hogy sok a multi a környéken.
Nyolc éve nyitottak, az IKV-nak
ennyi idő alatt 20 millió forint
bérleti díjat fizettek ki - ezt a
pénzt is ki kell valahogy termelni. Magunkban megállapítottuk:
ezért sem tudják lekörözni az
asztalos piacot. A Magoszban
azért bíznak - közölte még - ,
mert a szövetség segít a reklámban, és abban, hogy felvegyék a
kapcsolatot a termelőkkel.

méretűt 30-ért adták. A retek
csomója mérettől függően
60-100,
a
zöldhagymáé
100-120 forint volt. Almából
az 50 forintos fajta ugyan kísértetiesen hasonlított a szociális bolt „foltosához", de
100-ért már kifogástalan minőségűt is árultak.

Két év alatt a 3 ezer mindszenti
ingatlantulajdonos közül mintegy 750 halmozott fel tartozást,
vagy nem fizetett egy fillért
sem a szennyvízcsatorna-beruházás kapcsán. A víziközmű-társulás januárig adott haladékot arra, hogy nyilatkozzanak a tartozás kiegyenlítéséről,
Ezt a többség meg is tette, de
még mindig akadnak olyanok,
akik nem hajlandók erre.
- Akik továbbra sem fizetnek, azok ellen hamarosan behajtást kezdeményez a víziközmű-társulás. A kintlévőség
mintegy 27 millió forint -

mondta Hevesi István, a társulás elnöke. Hozzátette: eddig
összesen 128 millió forintot fizettek be a mindszentiek. Ebbői törlesztették a lakáskassza
felé azoknak a részét is, akik
tartoznak. - Ennek viszont véget kell vetni, ha nem megy
szép szóval, akkor adók módjára hajtjuk be - hangsúlyozta.
^ társulás elnöke cáfolta
an yagi gon
f ' f
,
"
dokkal kuszkodo onkormanyzatnak adják oda a befizetéseket, hogy azt a város fenntartására fordíthassák. Társberuházási szerződést kötöttek
egymással, ennek értelmében
a beruházáshoz szükséges önrészt, azaz 16,2 millió forintot
a hozzájárulásokból előlegezték meg az önkormányzatnak.
Ezt az összeget azonban csak
a
szennyvízcsatornázáshoz
szükséges tanulmányok elkészítésére fordíthatja a város. A
mintegy 3,8 milliárdos beruházás egyébként várhatóan
jövő tavasszal kezdődik, és
2013-ban fejeződik be.

Megújult óvodák
CSANÁDPALOTA, KIRÁLYHEGYES.
Két felújított óvodát is átadtak
a napokban Makó térségében.
A csanádpalotai óvodát egy
használaton kívüli iskolaépületből alakították ki 4 csoportszobával, étkezővel, orvosi és

tornaszobával, valamint irodákkal. A beruházásra a város
132,7 milliós pályázati támogatást nyert. Királyhegyesen a
régi óvoda tetőszerkezetét újították fel. 9 millióba került,
amelynek tizedét a falu állta.

AKTUALIS
KÖRKÉP

Óvodai beíratás, véradás
DOMASZÉK. Az óvodai beíratás április 12-14-éig, 8-tól 16
óráig lesz az óvodában. A beíratáshoz vigyék magukkal a
gyermek anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyát, orvosi igazolást az óvodaérettségről,
valamint a szülő/gondviselő
személyi igazolványát.
- Véradást tartanak a sárkányhegyi közösségi házban
(Dankó P. tér 11.) április 7-én,
10 és 13 óra között.

Találkozók, választási
fórumok
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Lázár
János, a Fidesz-KDNP országgyűlésiképviselő-jelöltje ma
három helyszínen is rendezvényt tart. Délután 4 órától
utcafórum lesz a Nádtető és a
Hosszú utca kereszteződésében, a rendezvényház előtt a
új-kishomokiaknak, míg délután 5-től a tanyaközpontban
a barattyosiaknak, 6 órától
pedig a belvárosi olvasókörben (Andrássy út 30.) a belvárosi lakosoknak tart választási
fórumot.
- Kristó Gabriella, a Jobbik országgyűlésiképviselő-jelöltje a
tegnap délelőtti találkozókon
betegség miatt nem tudott
részt venni, ma viszont 10
órától és délután 5 órától az
Andrássy úton, az OTP előtt
találkozót tart, majd választási fóruma lesz este 7 órától a
szikáncsi olvasókörben.
- Ma délután 6 órakor nyitják
meg a fővárosi Mednyánszky
Galériában a Nyitányt, a Vásárhelyi Képzőművészeti
Szimpózium csoportos kiállítását, amely április 14-éig tekinthető meg.
Sokk Fesztivál
amatőr zenekaroknak
KISTELEK. Sokk Fesztivál Amatőr Zenekarok Találkozója
címmel tartanak rendezvényt
a kisteleki helytörténeti gyűjtemény kertjében április
16-án. A szervezők április
9-éig zenei stílustól függetlenül várják zenekarok jelentkezését a 62/597-421-es és a
70/335-6515-ös telefonszámon.
Húsvéti nyitva tartás
SZEGED. A húsvéti ünnepek
alatt a sportuszoda vasárnap
hétvégi nyitva tartás szerint
üzemel, hétfőn zárva tart. Az
Anna fürdő április 4-én és
5-én reggel 6-tól este 8-ig
tart nyitva. A műjégpálya vasárnap kinyit, hétfőn azonban
nem lehet siklani a jégen.

2010. M Á R C I U S

A CSONGRÁD MEGYÉBEN LISTÁT ÁLLÍTÓ 7 SZERVEZET PROGRAMJÁBÓL (4. RÉSZ)

LMP:
A
ciklusonként
I |yvp
LEHET MAS A POLITIKA
változó oktatáspolitika,
a
sokszor átgondolatlan reformok és a túlzott liberalizáció ellehetetlenítette a tanárok munkáját. Az iskola nem csökkenti,
hanem növeli a szülők társadalmi helyzetéből fakadó különbségeket. Vissza kell állítani
a tanári szakma megbecsültségét. Szükséges egy szakmai
szervezetek által kidolgozott
nemzeti stratégia, amelyet minden kormány követ. Meg kell
szüntetni a korai, „készség"
alapú szelektálást, a hangsúlyt
az esélyteremtésre kell helyezni. A munkaerőpiac igényeinek
megfelelően át kell alakítani a
szakképzés és a felsőoktatás finanszírozását.

Civil Mozgalom:
^—~
A közoktatásban
legyen
egy úgynevezett nemzeti minimumszint, és az legyen
m i n d e n magyarországi településen megvalósítható. Az
o k t a t á s b a n - a szak- és fels ő o k t a t á s b a n egyaránt - a
gazdaság várható igényeihez
igazodó,
szükséges
szakmákat o k t a s s a n a k . Fontos cél a p e d a g ó g u s o k megbecsülésének helyreállítása
is. A jövendő nemzedékek
t a n á r a i ne azokból a hallgatókból kerüljenek majd ki,
akik alacsony p o n t s z á m a i k
miatt más felsőoktatási intézménybe nem t u d t a k bejutni.

Fidesz:
A rendszerváltás
után a külföldi tőkebefektetések
motiváló tényezője a hazai munkaerő jó szakképzettsége volt. Az elmúlt
években az oktatás területén
megbomlottak az egyensúlyok.
A fiatalok nagyobb hányada
vesz részt a felsőfokú oktatásban. A szakképzés nagyot vesztett presztízséből. Szükséges a
vállalkozói utánpótlást biztosító fiatalok tudásának növelése.
A magas hozzáadott értékű
iparágak fejlesztéséhez szükség
van a hazai természettudományos és mérnökképzés megerősítésére. Jelenleg a felsőoktatásban szerezhető diplomák felére
nincs piaci kereslet.

rfr
riÁép^
S

MIÉP:
Új, nemzeti oktatási programot
kell
készíteni,
amely a tárgyi ismeretanyag
elsajátítása mellett a nemzeti,
történelmi, kulturális kincs
megismertetését, befogadását
írja elő. Vissza kell szerezni a
tanári pálya szakmai, társadalmi, erkölcsi és anyagi megbecsülését. Ismét be kell vezetni a tanfelügyelői rendszert. Ki kell irtani a léha, tudáselszámoltatás nélküli iskolai előmenetel liberális gyakorlatát. Kizárással vagy törvényi felelősségre vonással
kell sújtani az oktatás rendjét
zavaró, a többi tanuló vagy a
pedagógus testi épségét veszélyeztető tanulói és szülői
megnyilvánulásokat.
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MDF:
*
A magyar gazdaságban
egyszerre
van jelen munkaM D F
erőhiány, illetve tömeges munkanélküliség: az intézményeknek az
oktatási rendszer minden szintjén a munkaerőpiac felé kell fordulni, biztosítva a tanulók sikeres és tartós elhelyezkedését.
Minden intézmény kimeneti teljesítményét rendszeresen mérni
és nyilvánosan értékelni szükséges. Fontos az egész napos iskola létrehozásának programja,
amely feltétele az esélyegyenlőség érvényesülésének. Szükséges a szakmunkásképzés és a
felsőoktatás gyökeres, átfogó
reformja, vállalati és egyetemi
kutatóintézetek átjárható hálózatának létrehozása.
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Jobbik:
A Jobbik erős
l a H
nemzettudattal
és versenyképes
tudással felvértezett fiatalokat szeretne, akik
itthon találják meg a számításaikat. A legfontosabb alapelvek: magyar tradíciókra épülő
hagyományos, érték- és tudásközpontú oktatáspolitika,
kötelező tanterv és
tanügy-igazgatási rendszer, a pedagógusok
tekintélyének
helyreállítása, a felsőoktatás
színvonalcsökkenésének
megfékezése. A Jobbik támogatja az osztályzást és az évismétlést. Támogatjuk a magyarországi és határon túli
magyar felsőoktatási intézmények együttműködését.
MSZP:

*

•MSZP

Folytatjuk

»Új

az

tudás"

programot,
hogy a leghátrányosabb szociális és kulturális helyzetű
gyermekek nevelésében, tehetségének kibontakoztatásában a közoktatás eredményesebb legyen. Szakmunkásösztöndíjjal t á m o g a t j u k a
hiányszakmákat tanuló fiatalokat.
Szakmacsoportonként felülvizsgáljuk a bolognai rendszert, és elvégezzük a korrekciókat. Nemzeti
Nyelvtanulási Programot indítunk. Újabb oktatási épületek ú j u l h a t n a k meg országszerte, Szegeden az elmúlt 6
évben 10 milliárd forint értékű oktatási b e r u h á z á s t valósítottunk meg.

Molnár és Bedő tette le az alapkövet
CSONGRÁD
MUNKATÁRSUNKTÓL
Molnár Csaba, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter és
Bedő Tamás polgármester tegnap ünnepélyes keretek között
helyezte el a csongrádi városközpont
rekonstrukciójának
jelképes alapkövét a történelmi
belvárosban. Csongrád első
embere úgy fogalmazott, hoszszú évtizedekre meghatározza
majd a település arculatát ez a
fejlesztés, amelyre 932 millió
forint támogatást nyert a város,
de az összköltség meghaladja
az 1 milliárd 173 millió forintot.
Molnár Csaba arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a program -

amelyhez hasonló tucatnyi fut
a régióban - nem csupán állagmegőrzésről szól, hanem a teljes megújulásról, és arról, hogyan lehet élhetőbb környezetet teremteni az emberek számára.
A miniszter elárulta, egyetemistaként járt utoljára Csongrádon, mégpedig a Körös-torokban, de azóta rengeteget fejlődött a város, köszönhetően annak a 17 milliárdos fejlesztési
forrásnak, amely az elmúlt
években érkezett ide. A kancelláriaminiszter ma délután 5
órától Makón, a Korona dísztermében tart választási fórumot
Búzás Péterrel, az MSZP országgyűlésiképviselő-jelöltjével.

Molnár Csaba egyetemistaként járt utoljára Csongrádon. Ugy véli,
azóta rengeteget fejlődött a város. FOTÓ: BÍRÓ DÁNIEL

Herényi Károly: Hatékony állani kell
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

Veszettség elleni
vakcinák
ZÁKÁNYSZÉK. Veszettség elleni vakcinákat szórnak szét a
település legelőin április 3-8.
között, ezért a kutyákat 14
napig megkötve vagy zárva
kell tartani. A kezelt területeken ez idő alatt tilos legeltetni. Aki a vakcinázott területen
elhullott vadon élő vagy háziállatot talál, haladéktalanul értesítse a legközelebbi állatorvost, a helyi önkormányzatot
vagy a vadásztársaságot. A
csalétekbe helyezett vakcina
emberre és állatra ártalmatlan, de tilos hozzányúlni.

- Nem ilyen demokráciát álmodtunk 20 éve. Méltatlan,
hogy a kampány eddig arról
szólt, ki hogyan próbálja versenyképtelenné,
hiteltelenné
tenni vetélytársait. Példátlan az
a lejárató kampány, amely az
MDF ellen indult az elmúlt hetekben - fogalmazott Herényi
Károly, a párt elnökhelyettese
tegnapi szegedi sajtótájékoztatóján, amelyen részt vett Hódi
Tamás, a 2-es, Rabi Mihály, a
4-es és Szabó Sámuel, a 7-es választókerület jelöltje is. Az 5-ös
körzetben induló Takács Róbert nem tudott jelen lenni.
Herényiék nem ilyen demokráciát álmodtak 20 éve. FOTÓ: KARNOK CSABA

- Nem erős, hanem okos és
hatékony államra van szükség,

SZERDA

HÍREK

Oktatásügyi elképzelések
Összehasonlíthatóvá
szeretnénk tenni olvasóink számára a pártok
programját, ezért felkértük a Csongrád megyében területi listát állító
hét jelölőszervezetet,
hogy mindegyik adjon
rövid áttekintést a programjáról, terveiről. Most
arra a kérdésre válaszolnak: melyek az oktatásügy kulcskérdései?

31.,

amely a lehető leghatékonyabban használja fel az adófizetők
pénzét. 20 pontban foglaltuk
össze az okos állam koncepcióját, honlapunkon is olvasható.
Az állam például nem tud
munkahelyet teremteni, csak
olyan körülményeket, amelyekkel lehetőséget ad erre a
vállalkozásoknak. Az okos állam csökkenti az adókat, járulékokat, de kiterjeszti az adófizetők körét. Öngondoskodásra
ösztönöz - fogalmazott Herényi Károly. Az MDF célja a minőségi oktatás bevezetése,
„diplomagyárak"
helyett
20-22, versenyképes tudást
adó felsőoktatási intézmény,
valamint a szakmunkásképzés
fejlesztése. 15 ezer rendőrrel
több kell - tette hozzá.

Fidesz: kiút a szociális
válságból
- AZ ORSZÁGOS ÁTLAG, AZAZ
11,4 SZÁZALÉK FÖLÉ KÚSZOTT
A MUNKANÉLKÜLISÉG a dél-alföldi régióban - mondta Bodó
Imre, a Fidesz-KDNP országgyűlésiképviselő-jelöltje tegnapi sajtótájékoztatóján a szegedi Fidesz-irodában. Kósa
Ádám európai parlamenti képviselő - aki az intézmény első
siket tagja - szerint a fogyatékosok foglalkoztatása kulcskérdés hazánkban, munkahelyeket kell teremteni számukra. Soltész Miklós, a pártszövetség népjóléti kabinetjének
vezetője mutatta be a Nemzeti
ügyek politikája című program
szociális vonatkozásait.
Jobbik-fórum
LAKOSSÁGI FÓRUMOT RENDEZETT tegnap Molnár Áron,
a Jobbik országgyűlésiképviselő-jelöltje Szegeden, a párt
Hét vezér utcai kampányirodájában. A 3. körzetben induló
jelölt standját ma 15 és 17 óra
között az Anna-kútnál találják
meg az érdeklődők.
Családi gazdálkodás
A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS KILÁTÁSAIRÓL tartott sajtótájékoztatót Ángyán József, a gödöllői
Szent István Egyetem professzora Mórahalmon Nógrádi Zoltán
országgyűlési képviselővel. - A
polgári oldal stratégiájának alapeleme a helyi piacok, a családi
gazdálkodás megerősítése, utóbbiak szövetkezése a piacon; a
nehéz helyzetbe került tészek
megsegítése hitelkonszolidációs
programmal és forgóeszközhitellel - emelte ki a professzor.
Bemutatkozik
a Civil Mozgalom
SERES MÁRIA, A CIVIL MOZGALOM PÁRT ELNÖKE április
1-jén 17 órakor Makón, a
Pulitzer-kollégiumban (Posta utca 4.) beszél a szervezet programjáról, s bemutatja a szervezet csongrádi, makói és szegedi
országgyűlésiképviselő-jelöltjeit.
Nem volt vita
NEM VOLT VITA TEGNAP DESZKEN, mert a települési önkormányzat által meghívott országgyűlésiképviselő-jelöltek
közül csak Újhelyi István vett
részt a kampányeseményen.
Szintén meghívott jelölttársa,
Bodó Imre nem ment el, bár erre az elmúlt vasárnap tartott
sajtótájékoztatóján Újhelyi kifejezetten kérte - ha már a
szegedi városi tévé vitafórumain való részvételt a fideszes
jelöltek visszautasították. Tegnap a Telin TV forgatott Deszken.
Szegeden az LMP
listavezetője
SCHIFFER ANDRÁS, AZ LMP
ORSZÁGOS LISTAVEZETŐJE
ismerteti a párt programját
azon a fórumon, amelyen a
párt szegedi jelöltjei, Bozsóné
dr. Margóczi Katalin és Máiovics György mutatkoznak be a
szegedi lakosoknak ma 17 órakor az MTESZ-Székházban (Kígyó utca 4.).
Színház az egész család
- korábban
A SZEGEDI TAVASZI FESZTIVÁL PROGRAMJÁBAN meghirdetett időpontnál másfél
órával korábban, 17.30-kor
kezdődik csütörtökön az IH
Rendezvényközpontban a
Színház az egész család című
zenés est.
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családsegítő helyén Kevés a jelzés a Bertalanon
Hamarosan megkezdődik a
szentesi családsegítő központ
új telephelyének kialakítása az
Ady Endre utcában. A pályázat
szerint ráérnének jövőre költözködni, de lehet, hogy sietni
keik az úttörőházat hotellé építené át a Szeviép-csoport
egyik tulajdonosa.
SZENTES
BÍRÓ DÁNIEL
92 millió forint támogatást
nyert Szentes arra, hogy új telephelyet alakítson ki a családsegítő központnak. Eddig az intézmény a Széchenyi ligetnél,
az egykor gázfürdőnek épült,
később úttörőházként használt
ingatlanban működött. Utóbbi
épület idegenforgalmi hasznosításáról többször tárgyalt a
képviselő-testület, ezért kapóra jött az az uniós pályázat,
amely lehetőséget biztosított a
költözködésre.
Tavaly decemberben született meg a támogatói döntés, de
szerződést még nem kötöttek a
felek, a közbeszerzés viszont folyamatban van. Az Ady Endre
utcai - korábban általános iskolai kollégiumként működő épület korszerűsítésére a Nor-

vég-alapból is nyert némi forrást Szentes, így összesen közel
130 millió forint használható
fel. A felújítás során kicserélik a
nyílászárókat, modernizálják a
fűtési rendszert, hőszigetelést
kap a homlokzat, átépítik az udvart és a belső tereket, bebútorozzák az intézményt, és informatikai gépparkját is bővítik.
Ha minden zökkenőmentes
lesz, május derekán elkezdődhet a kivitelezés. A pályázat szerint a családsegítők ráérnek
2011 derekán elköltözni a volt
úttörőházból, de lehet, hogy
egy másik beruházás miatt átmeneti helyre kényszerülnek,
amíg el nem készül új otthonuk.
Mint arról korábban beszámoltunk, a Szeviép-csoport
egyik tulajdonosának, Bárányi Sándornak az érdekeltségébe tartozó Complex-99 Kft.
hotellé alakítaná át a Kurca-parti úttörőházat. Úgy tudjuk, hogy a 800 milliós fejlesztéshez pályázati forrást
szeretne nyerni a beruházó. A
pályázatot már befogadták,
eredmény április végén várható. Ha nyernek, a volt gőzfürdő átépítése csak akkor kezdődhet el idén, ha a város kiüríti az épületet.

Húsvéti menetrend
CSONGRÁD MEGYE. A Tisza Vo
Ián Zrt. járatai Szegeden a tavaszi szünet és a húsvéti ünnepek
körüli napokon az országos
menetrendi naptárnak megfelelően közlekednek. A tavaszi

szünet ideje alatt (április
2-6-áig) az iskolai előadási napokra meghirdetett járatok
nem közlekednek, de a tanév
tartama alatt munkanapokra
meghirdetett buszok járnak.

Egy hónapig javítják a szegedi
Bertalan hidat, fél pályán járható tegnap óta. Az útlezárást
csak a híd tetején lehet észrevenni. Az útkezelő állítja, jól
táblázták ki.
SZEGED
DOMBAI TÜNDE
Rendben halad a szegedi Bertalan híd dilatációs lemezének javítása, problémát a kitáblázás jelent. Hétfő éjszaka
a kezelő Magyar Közút Zrt. a
felére csökkentette a négy sávot a híd közepén egy 50 méteres szakaszon. Azért, hogy a
tavaly novemberben elkerített
balesetveszélyes szerkezethez
hozzáférjenek a javítók. Szeged és Újszeged irányában is
egy-egy sáv marad ezen a részen az autósoknak, kamionosoknak. A reggeli csúcsban
rövid időre torlódott fel a sor;
Szeged felé, a Temesvári körúton a Fő fasorig álltak a járművek. Utána egész nap jól
lehetett
haladni
mindkét
irányban. Délelőtt a kivitelező
munkásai is bontani kezdték
a dilatációs lemezt és az aszfaltburkolatot, látszott, nem
hiába korlátozták a forgalmat.
Megírtuk: ezen az oldalon előreláthatólag két hét alatt készül el a sürgős javítás,
amelyhez most lezárták a Szegedre vivő két sávot. Utána a
másik oldalon, megközelítőleg 300 méteres szakaszon
foglalják el az Újszeged felé
haladó sávokat, és ott javítanak. A dilatációs lemezek javítása 7 millióba kerül, a hely-

A sofőrök az utolsó pillanatban veszik észre a terelőtáblát. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
reállítás összköltsége a forgalomtechnikával együtt nem
egészen 10 millió forint.
A terelés, figyeltük tegnap
többször is, balesetveszélyes.
A Bertalan hídon - más belterülethez hasonlóan - hiába
szabály az 50 kilométeres sebességhatár, a legtöbb autós,
kamionos felfelé és lefelé is
gyorsabban halad át rajta. A
híd közepén hiába az „útszűkület" figyelmeztetés és az
újabb, 30 kilométeres korlátozás, a táblákat csak a munkaterület előtt pár méterrel látni.

Az utolsó pillanatban szembesülnek a sofőrök a helyzettel.
Fékcsikorogva lassítanak, és
vágnak át a másik sávba, hogy
egymásba ne csússzanak, vagy
le ne tarolják az építőmunká-

Jelzések szabálykövetőknek. Érdeklődésünkre Gádzser Gábor, a
közút megyei osztályvezetője elmondta: a szabályoknak megfelelően
tábláztak. Száz méterrel előbb, mondjuk a két hídfőnél csak akkor kellene figyelmeztetést kitenni, ha külterületen lenne a híd. Aki betartja a
sebességhatárokat, az észreveszi a jelzéseket. A városban a többi útfelbontás miatt amúgy is óvatosabban közlekednek a sofőrök - tájékoztatott a szakember.

Mit hoz a Tesco
"'
nyuszi húsúéira?
Friss pulykamellfilé
tálcás, baromfipultban kapható

Edei
UHT tej

Fejessaláta

sokat. És ez sima hétköznap
volt, csütörtöktől - a húsvéti
szabadságolások miatt - ismét
Szegeden ömlik át a román határ felé a nyugat-európai vendégmunkás-áradat.

Március 31.

Value füstölt-főtt tarja
csomagolt

1,5%, 1 i
MAGYAR

TERMÉK

Value búza
1 kg

•

finomliszt

é n s a v a s üdítőital
2 I, és 7UP, Mirinda
z é n s a v a s üdítőital

Hofbrau München
dobozos sör

Tokaji
3 puttonyos Aszú

0,51,

0,51,1598,-/11

258,-/11

Áraink forintban értendők, a z áfát tartalmazzák. Ajánlatunk március 31-én, a késztet erejéig a Tesco hipermarketekben érvényes. A z esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. *MVM: maximálisan vásárolható mennyiség/vásárló/nap.
" R é s z l e t e k az áruházakban.
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Célkeresztben
a veszélyes bűnözők 50 tévés, 100 rádiós kollekció
KONYECSNI SÁNDOR KÜLÖNLEGES GYŰJTEMÉNYE

Egy új név szerepel a Csongrád
Megyei Rendőr-főkapitányság
márciusban közzétett, a 10 legveszélyesebb megyei bűnözőt
megnevező listáján.
c s o n g r á d megye

MUNKATÁRSUNKTÓL
Az előzőhöz képest egy helyen változott a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság áltál kiadott top 10-es bűnözők
listája. A csalás miatt februárban még a legveszélyesebb
bűnözők között számon tartott, 33 éves szegedi Varga Attila helyét a 26 éves szentesi
Kiss Attila János vette át. A
férfi ellen 5 elfogatóparancs
van érvényben, többek között
csalás és magánokirat-hamisítás miatt keresik Csongrád
megyében és Budapesten.
Továbbra sem találják a ma
már több mint egy éve szökésben lévő 60 éves Czibulya Istvánt, aki ellen csalás miatt 4 elfogatóparancs él. Bujkál a 41
éves szegedi Sós László is, akit a
bíróság csempészet, vámorgazdaság, készpénzt helyettesítő
fizetőeszközzel
visszaélés és
adócsalás miatt keres. A 24 esztendős szegedi Gárgyán László
ellen lopás és közokirat-hamisítás miatt hét elfogatóparancsot
adtak ki. Szűcs Tibort a bíróság
keresteti: a 33 éves hódmezővá-

sárhelyi férfit kétszer is elítélték, de egyszer sem vonult be a
börtönbe. Névrokonát, a 44
éves szegedi Szűcs Tibort csalás
miatt üldözik.
A 43 éves szegedi Demeter
Lászlót néhány hónapja körözik: őt is csalás miatt szeretnék
megtalálni. Csaló a 43 éves érdi Menyhárt József is, akit Szegeden és Székesfehérváron keresnek. Vecseri Barnabásnak
garázdaság és közokirat-hamisítás miatt kellene felelnie. A
25 éves szentesi férfi ellen két
elfogatóparancsot adtak már
ki. Csalás miatt akarják hűvösre tenni a 33 éves szegedi Kovács Zsolt Lászlót is.
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Czibulya István, Demeter László, Gárgyán László, Kiss Attila, Kovács Zsolt
László, Menyhárt József, Sós László,
Szűcs Tibor (33), Szűcs Tibor (44),
Vecseri Barnabás. FOTÓK: CSMRFK

Besurranót fogtak
csongrád. Egy 23 éves helybeli férfit gyanúsít a Csongrádi
Rendőrkapitányság a városban
a közelmúltban történt besutranásos tolvajlással. A gyanú
szerint a fiatalember március
25-én a kora hajnali órákban
hazafelé tartott, amikor a városközpontban
elhatározta,
hogy megnézi, bezárták-e a lakások ajtaját. Egy ajtót nyitva
talált, bement, és magához vette az ott lévő készpénzt, iratokat és mobiltelefont. Benyitott
a szomszédba is, ahol szintén

nem zárták az ajtót. Ott is öszszepakolt: készpénzt, iratokat,
kerékpárt, sportcipőt vitt magával. A bejelentést követően
gyorsan meglett a feltételezett
tettes: a 23 éves férfinál megtalálták a mobiltelefont és a
sportcipőt is. Kihallgatása során kiderült, az összes lopott
pénzt elitta, illetve játékgépbe
dobta. Az iratok előkerültek. A
fiatalember ellen lopás, illetve
okirattal, bankkártyával viszszaélés bűntette miatt indult
büntetőeljárás.

A Szegedi Szabadteri Nonprofit Kft.
nyári rendezvényeihez kapcsolódó
vendéglátó-ipari tevékenységéhez
vállalkozót keres az alábbi egységek
üzemeltetésére:
DÓM TÉR
• MŰVÉSZBÜFÉ
•CSONTVÁRY TERASZ
•ÓRA TERASZ
• v i p - t e r a s z

• LELÁTÓ, MOZGÓÁRUSÍTÁS
ARADI VÉRTANÚK TERE
ÚJSZEGEDI SZABADTÉRI SZÍNPAD
Helyszínbejárás, részletes tájékoztatás
2010. április 2-án 11 órától a Dóm téren.
Bérleti a j á n l a t o t a z e g y s é g e k
t e k i n t e t é b e n e g y b e n , illetve k ü l ö n - k ü l ö n
is v á r u n k í r á s b a n 2010. á p r i l i s 7-ig a
S z e g e d i S z a b a d t é r i N o n p r o f i t Kft.
igazgatóságára,
S z e g e d , Tisza L a j o s krt. 56.

50 régi tévét, 100 rádiót, 50
szalagos magnót és 50 lemezjátszót gyűjtött össze Konyecsni Sándor, aki hamarosan állandó kiállításon mutatja be kollekcióját Vásárhelyen.
hódmezővásárhely

KOROM ANDRÁS
Munkácsy, Tisza, Duna, Carmen, Nárcisz, Kékes, Colorstar
- csak néhány tévémárka azok
közül, amelyek megtalálhatók
a vásárhelyi Konyecsni Sándor
gyűjteményében, aki büszke
régi műszaki kollekciója darabjaira. Nem véletlen, hiszen
nemcsak
az
első,
még
1958-ban készült Munkácsy tévét mondhatja magáénak, de
100 régi rádiót, 50 szalagos
magnót, 50 lemezjátszót és nagyon sok fényképezőgépet is
őriz. - Ezek jobbára a kukákban vagy a padlások sötétjében végezték, alig maradt belőlük
néhány.
Amikor
1985-ben használtcikk-keres-

Konyecsni Sándor gyűjteménye darabjaival. Ritkaságokat is őriz. FOTÓ: FRANK YVETTE

töm a múlt emlékeit - mesélte.
A még ma is újszerű állapotban lévő Vörös Szikra magnót
például egykor az Ifjúsági Ház
vásárolta, de a szovjet készüléket alig merték
használni,
f f A gyűjtemény jó része ma is
ugyanis életveműködőképes. Annak idején
szélyes
volt,
tartós anyagokból készítették
rázott. A Sony
kempingtévémindegyiket.
nek pedig műKonyecsni Sándor
ködés közben
el
lehet
fordítani
a képernyőkedelemmel kezdtem foglalkozni, sokan hoztak be olyan jét, de Konyecsni Sándornak
tévét, rádiót, lemezjátszót, olyan hordozható lemezjátszóamelyeknek már nem volt ke- ja is van, amely akkora, mint
reskedelmi értékük, azaz már egy női táska, kislemezt kellett
nem lehetett eladni azokat. El- beledugni, s az utcán is műköhatároztam, hogy összegyűj- dött. Birtokában van a szala-

gos magnók közül a magyar M
sorozat a híres Mambótól az
Mll-ig, Tesla magnóból 5-6-félét is őriz, de van első kiadású
Sony Walkmanje is. A magyar
BRG kazettás magnói közül
szinte
mindegyikből
van
egy-egy példánya, s a raktárban ott sorakoznak azok a
Commodore komputerek a
16-ostól a 64-esig, amelyekért
mi, magyarok a 80-as években
annyian kimentünk Bécsbe.
- A gyűjtemény jó része ma
is működőképes. Annak idején tartós anyagokból készítették mindegyiket. Nekem is
volt olyan M5-ös szalagos
magnóm, amely egy kerti buli
közben kitört vihar során tel-

jesen beázott, előbb nyávogni
kezdett, majd kicsapta a biztosítékot. Másnap csak kiöntöttem belőle a vizet, s máris
újra működött - mondta a vásárhelyi férfi.
Konyecsni Sándor elhatározta, hogy a vásárhelyi üzlete mintegy 50 négyzetméterén kiállítja gyűjteménye legszebb darabjait. Úgy tartja,
hogy az egykor 1 - 6 havi fizetésből megvehető eszközöket
érdemes megmutatni a mai
fiataloknak.

r V o v á b b i FOTÓK

a neten
www.delmagyar.hu

SZABÓ HENRIETTE A NATIONAL GEOGRAPHICNAK FORGATOTT A REJTÉLYES KÓRRÓL

Amazonasi vérláz - szegedi producer
Titokzatos betegség pusztított el ötven éve egy bolíviai indián falut. Az amazonasi vérlázat amerikai orvosok próbálták megfékezni,
de a vírus őket is megfertőzte. A National Geographic filmet forgatott a fertőzésről a szegedi Szabó Henriette közreműködésével.
szeged

DOMBAI TÜNDE
Magyar-olasz, majd antropológus diplomát szerzett a szegedi Szabó Henriette,
akit
amerikai dokumentumfilmesek kértek fel, hogy előbb
Észak-Amerikában, majd délen segítse a munkájukat fordítással, forgatókönyvírással,
kutatással. Ezután magától
értetődött, hogy öt éve, amikor a National Geographic tévécsatorna angol stábja bolí-

viai terepmunkára keresett
helyi filmest és kutatót, aki jól
beszél angolul és spanyolul,
Henriette lett a producerük.
- A természetadó a világ
érdekes járványairól készített
50 perces epizódokból álló
hatrészes sorozatot. Ebből egy
rész mutatta be az amazonasi
vérlázat. A járvány 1959-ben
tört ki egy indián kisfaluban,
San Joaquinban. Azért nem
terjedt el, mert gyéren lakott a
környék, a települést ráadásul
körbezárja az Amazonas. A

betegséget azóta sem sikerült
felszámolni, mind a mai napig
meghal benne évente tíz ember Bolíviában, de nem lett világjárvány, ezért nem költenek a kutatására - mesélte
Szabó Henriette. - Nincs ellenszere, mi is félve mentünk
arra a környékre. Amúgy az
ebolához hasonló, 90 százalékos halálozási aránnyal járó
betegség; a vírusát az ételt
összerágó rövid farkú egérféle
terjeszti.
Súlyos
fogíny-,
nyelv-, fül-, bőr- és belső vérzést okoz, ami 41-42 fokos lázzal jár együtt. Ez tarolta le az
akkor ötezer lakosú falut. Három amerikai orvos - Johnson, Kuns és Mackenzie - fej-

Húsvéti bevásárlás bankkártyával
Pár nap, és itt a húsvét! Talán
Ön is a következő n a p o k b a n
i n t é z i el a n a g y b e v á s á r l á s t ,
t a n k o l j a m e g autóját, és veszi
m e g mindazt, amire szüksége
l e h e t a tavaszi ü n n e p a l a t t .
A z o n b a n b á r h o v á is i n d u l
v á s á r o l n i , MasterCard® é s
Maestro" b a n k k á r t y á j á t s o h a
n e feledje o t t h o n !
A kártyás vásárlás ugyanis amellett, hogy gyors, biztonságos és kényelmes - azért különösen kedvező, mert szinte mindenhol díjmentes, azaz nem számítanak fel az üzletek pluszköltséget.
Praktikus plasztiklapunkat hipermarketekben, benzinkutaknál és a bevásárlóközpontokban is biztosan elfogadják fize-

téskor. Ám a MasterCard® bankkártya-elfogadást ösztönző progr a m j á n a k köszönhetően több
száz magyarországi kisboltban
szereltek fel kártyaelfogadó terminált az elmúlt időszakban,
így olyan üzletekben is fizethetünk kártyával, ahol korábban
nem remélhettük azt. Számos

fodrászat, kozmetika, virágüzlet,
barkácsbolt, vegyeskereskedés
és patika került a bankkártyát
elfogadó kereskedők közé.
Éppen ezért ma már nemcsak
műszaki cikket, ruhákat vagy
nagybevásárlást érdemes bankkártyánkkal fizetnünk, hanem a
kisebb kiadásainkat is. (x)

tette meg a vérlázjárvány
okát, hogy ellenszert keressen. Ketten közülük elkapták
a vírust, sőt egyikük felesége
is megbetegedett az Egyesült
Államokban, rajta mutatták
ki, hogy emberről emberre is
terjed a járvány. Az amerikaiakat végül meggyógyították,
de náluk is csak a tüneteket
kezelték.
Az angol dokumentumfilmesek féltek elmenni az eredeti helyszínre, helyette Henriette-ék az eredetihez hasonló díszletfalut kerestek, azt
rendezték be, hogy rekonstruálják a járványhelyzetet. Filmjüket világszerte vetítette a
természetadó.

Ludas
„Ha a fideszesek kerülnek
kormányra, akkor mindaz, amit ők adtak az elmúlt években az
MSZP-nek, azt nem háromszor - mint Ludas
Matyi -, hanem huszonháromszor fogja majd nekik visszaadni a Jobbik."
Ezt mondta Budapesten, egy ferencvárosi lakosságifórumon az előző
miniszterelnök, és mintha
már előre örült volna a
káprázatos
kilátásnak.
Pedig ha így lesz, ahogy
mondja, attól még nem
lesz jobb az MSZP-nek.
Sőt, senkinek.
Vagy neki mégis?
BAKOS ANDRÁS
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MEGYEI TÜKÖR

SZERDA

Móra Józsefet és Farkas Sándort
kérdeztük az 5-ös választókerületből

Ismert politikusokat, eddigi életpályájuk miatt közérdeklődésre számot tartó képviselőjelölteket kérdezünk a kampányban - tekintet nélkül arra, melyik
párt vagy szervezet jelölte őket, de a kiegyensúlyo-

zottságra törekedve minden oldalról választunk.
Az 5-ös számú, szentesi központú választókerületben
a fideszes Farkas Sándor 1998 óta csak egyszer nem
nyert, és szocialista vetélytársa, Móra József sem elő-

MÓRA JÓZSEF: NEKÜNK VAN MIRE BÜSZKENEK LENNÜNK

szőr méreti meg magát választáson. Ráadásul mindketten agrárszakemberek, így kézenfekvő volt a mezőgazdaságról kérdezni őket. Az interjúkat Bíró Dániel
készítette.

FARKAS SÁNDOR: BIZTONSÁGOS GYŐZELEMRE TÖREKSZÜNK

- Az 5-ös választókerületben három mezőgazdasági szakember
száll versenybe a szavazatokért.
Miben különbözik az ön helyi agrárprogramja a többiekétől?

- Egy, leginkább a termálenergiára alapozó tudásközpont létrehozását nagyon fontos feladatnak tartom, mert
ebben a megújuló energiaforrások felhasználhatóságán túl
meg lehetne jeleníteni azt az
intenzív kertkultúrát, amely
meghatározza a térség mezőgazdaságát. A szentesi belvárosba tervezett Megújuló Energia
Kompetencia
Központ
alapjainak lerakása már megkezdődött. A környékben megtermelt fehérpaprikának még
több piacot kell találni, a kertészetek fejlődéséhez megfelelő körülményeket kell biztosítani. Ebben mi élen jártunk:
többek között azzal, hogy Szirbik Imre javaslatára a meglévő
kutakra vonatkozóan az országgyűlés eltörölte a termálvíz visszasajtolására vonatkozó kötelezettséget, ami óriási
terhet jelentett volna a gazdálkodók számára. A jövő záloga
lehet az élelmiszer-feldolgozás erősítése, amely a munkahelyteremtésben is komoly
eredményeket hozna.
- Egyes közvélemény-kutatások
szerint országosan már utolérte
az MSZP-t a jobbik, jelöltjeik
versenye is lehet szoros abban a
körzetben, ahol 4 éve egy erős
baloldali személyiség maga mögé tudta állítani a szavazópolgárok többségét?

- Bár ez a térség tradicionálisan baloldali, az urnákhoz járulóknak tudniuk kell,
hogy április 11-én választás
lesz, nem szavazás. A tét,
hogy megőrizzük demokratikus hagyományainkat. A Jobbik és a Fidesz ígéreteikkel
olyan világot szeretnének teremteni, hogy az emberek ne

megpróbálom
maximálisan
teljesíteni. Ennek az országnak a megváltoztatása, az ú j
kormány felállítása olyan
nemzeti ügyet fog szolgálni,
amelyben
szeretnék
részt
venni - pusztán ennyi a személyes ambícióm.
- Mit tart a legégetőbb kérdésnek a szentesi térségben?

Móra József: A tét az, hogy megőrizzük demokratikus hagyományain-

Farkas Sándor: Az új kormány felállítása olyan nemzeti ügyet fog szol-

kat. ARCHÍV FOTÓ: TÉSIK ATTILA

gálni, amelyben szeretnék részt venni. FOTÓ: KARNOK CSABA

gondolkodjanak, ne beszélgessenek, fogadják el, amit
nekik mondanak. Ezzel a szabadságságunkat akarják korlátozni. Az egyik radikálisan,
a másik finomabban.
- Melyek azok a feladatok a
körzetben, amelyek azonnali
cselekvést igényelnek a térség
következő országgyűlési képviselőjétől?

- Legfontosabb a munkahelyteremtés
elősegítése.
Emellett a szentesi kórház további fejlesztése, az új műtőtömb pályázatának sikerre vitele, illetve Szegvár és Nagymágocs szennyvízkezelésének
megoldása élvez elsőbbséget.
- A rendszerváltás óta nem volt
ilyen csendes a kampány Szentesen. Kinek kedvezhet a vitákat
nélkülöző választási hajrá?

- Egyértelműen a jobboldal jöhet ki jól ebből. Mégpe-

dig azért, mert nem esik szó
azokról az ígéreteikről, amelyeket évek óta sulykoltak az
emberekbe.
Adócsökkentésről, a 13. havi nyugdíjról, a
forgalmi adó csökkentéséről,
az oktatásról egy szó sem esik
a Fidesz programjában, inkább arra ügyelnek, hogy
mindennap megpróbálják különböző botrányokkal elbizonytalanítani a szocialista
szavazókat. Pedig nekünk van
mire büszkének lennünk az
elmúlt 8 év kapcsán. Szentesre és környékére 13,5 milliárd
forint fejlesztési pénz érkezett. Visszatérve a kampányra, én annak örülnék, ha a következő ciklusban sikerülne a
parlamenti erőknek bizonyos
minimumokban megállapodniuk. Az önkormányzati rendszer és az alkotmány ügye is
ilyen megoldásra vár.

- Bármelyik jelölt is győz Szentesen, biztosan olyan képviselője lesz a térségnek, aki jártas a
mezőgazdaságban. Ennek tükrében mire lehet számítani az első
fordulóban?

- Nem hiszem, hogy ez a
hasonlóság befolyásolná a
választókat. Már csak azért
sem, mert ennél jóval szerteágazóbb munkát végeztem az
elmúlt tizenkét évben, amely
nem merült ki csupán a mezőgazdaság és a gazdák körülményeinek javításában - már
amikor egyáltalán erre volt
kormányzati
fogadókészség
-,
hanem a
termálenergia-hasznosítás, környezetvédelem és sport területén is sikerült hozzájárulnom az itt
élők körülményeinek előmozdításához. Ami az első forduló eredményét illeti, semmilyen latolgatásba nem men-

nék bele. Biztonságos győzelemre törekszünk, hogy támogatóink, a szavazópolgárok
javaslatait
beilleszthessük
programunkba. A Fidesz az
egyetlen politikai erő, amely
alkalmas elképzeléseik megvalósítására.
- Sajtóhírek szerint győzelme
esetén a Jobbik szentesi jelöltjét,
Varga Gézát ültetné a földművelésügyi miniszteri székbe. Mint a
mezőgazdasági bizottság korábbi elnöke, számít-e hasonló felkérésre pártjától?

- A Fidesz-Magyar Polgári
Szövetségnél nem pozíciókat,
hanem
munkát
osztanak
szét. Egy hasonlattal élve:
először nem a szűcsöt kell
megkeresni, hanem a medvét
kell lelőni. Engem a posztok
nem motiválnak, ezért nem is
foglalkozom a kérdéssel. Bármilyen feladatot is kapok,

- Az országos problémák
köszönnek vissza Szentesen
és a környékén is. A térségben
13 százalékos a munkanélküliség, ezt mihamarabb kezelni
kell. A kis- és középvállalkozásokat olyan adópolitikával
kell segíteni, hogy terheik, adminisztrációs költségeik mielőbb csökkenjenek. A gazdaságpolitikának olyan irányba
kell hatni, hogy új, magasabb
hozzáadott értekkel bíró terméket tudjanak előállítani a
vállalkozások. A fiatalok helyzetén szintén gyorsan javítani
kell. Innen is elmennek a
szakképzett és tanult pályakezdők. Ezért olyan környezetet kell kialakítanunk, ahol ők
is megtalálják számításukat.
Szinte mindenkit érint a megyében az ivóvízminőség-javító program, aminek véghezvitele elfogadhatatlan terhet róna az önkormányzatokra és a
fogyasztókra. Ezt a kérdést újra kell gondolni.
- A szentesi kórház évek óta a
helyi politika feszültségforrása.
Meddig marad ez így?

- Megbocsáthatatlan, hogy
a kormány romboló hatású intézkedéseinek köszönhetően
katasztrofális helyzet alakult
ki az egészségügyben, amely
a szentesi kórházat sem kerülte el. A Dr. Bugyi István Kórház vezetése most megpróbálja az intézményt új kitörési
pályára állítani. Ezt mi támogatni fogjuk, mert csak fejlesztésekkel lehet kilábalni a
tarthatatlan helyzetből.

EZÜST ÉRDEMKERESZTET KAPOTT GILA ANDRASNE

Szívvel-lélekkel gondozza az időseket
Csak szívvel-lélekkel lehet gondozni az időseket - vallja a vásárhelyi Gila Andrásné, akit nemrégiben ezüst érdemkereszttel tüntetett ki a szakminiszter. A Kovács-Küry Időskorúak Otthonának
szakmai vezetőhelyettesét az idősek iránti tisztelet vezérli.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
TÖRÖK ANITA
Elsőként és sokáig egyetlenként látogatta a vásárhelyi
időseket szociális gondozónőként 1970-ben Gila Andrásné.
A Kovács-Küry Időskorúak
Otthonának jelenlegi szakmai

vezetőhelyettesét
március
15-e alkalmából a szaktárca
minisztere, Herczog László a
Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjével tüntette ki.
- Szociális gondozónőként
gyalog, majd később szolgálati kerékpárral jártam a várost.
Befűtöttem a gondozott házá-

SZEGEDI
SZABADTÉRI

ban, de ha úgy adódott még a
hajmosásban is segítettem.
Később megbíztak a szociális
otthon
vezetésével,
majd
ahogy a gyógypedagógiai főiskolát elvégeztem, 1983-ban kineveztek az intézmény élére.
2007-ig voltam igazgató, most
pedig 4 órában dolgozom ott magyarázta Gila Andrásné.
Az idősek iránti tisztelet
gyermekkorából
gyökerezik.
Szüleivel - akik mezőgazdaságból éltek - tanyán lakott, édes-

anyja, édesapja sokat dolgozott, s ezért egy néni vigyázott
rá. - Nagyon sok szeretetet kaptam tőle, de megtanultam azt
is, hogy az életben az egyik legfontosabb az idősek tisztelete jegyezte meg. 32 év alatt több
ezer nénit, bácsit gondozott az
otthonban. Gila Andrásné sosem siet sehová, mindig van
ideje arra, hogy meghallgassa a
lakókat.
Ezt a munkát csak szíwel-lélekkel és nagy türelemmel lehet

végezni - vallja. Az időseknek
ugyanis talán az a legfontosabb, hogy kibeszélhessék örömüket, bánatukat. Főként akkor, amikor bekerülnek az otthonba. Akadnak olyanok, akik
nehezen szokják meg a közösséget, a házirendet. Ápolni kell a
lelküket - állapította meg Gila
Andrásné. Hozzátette: számára
is lelki megnyugvást jelent ez a
feladat. Az egész életét erre áldozta, a kitüntetés pedig azt jelenti: ez nem volt hiábavaló.

ALAN JAY LERNER - FREDERICK LOEWE

MY FAIR LADY
M U S I C A L - JULIUS 2., 3., 9., 10., 11.

Gila Andrásné 1970 óta gondoskodik
idősekről, ARCHÍV FOTÓ: TÉSIK ATTILA

TOMPOS KATYA
SZÉLES LÁSZLÓ
GÁLVÖLGYI JÁNOS
BEZERÉDI ZOLTÁN
SZABÓ KIMMEL TAMÁS

A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG MELLÉKLETE

» NAPRÓL NAPRA MINDIG MAS

Hétfő

Kalendárium, A hét témája,
Lakberendezés

Kedd

Gyógy-ír
•
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Csütörtök Bizalmasan

Néhány hónapos pihenőt iktatott be
Péter Szabó Szilvia, a Nox énekesnője.
Miután hónapokkal ezelőtt szakított nagy
szerelmével, az új évet már Ausztráliában
kezdte, ahol angolt tanul és feltöltődik.

Szilvia végigsírta
Whitney Houston
koncertjét
SZTÁRVILÁG
farkas JUDIT

Péter Szabó Szilvia vajon felejteni utazik Ausztráliába? - találgatták néhány hónappal ezelőtt
számos lapban, miután a Nox
énekesnője szakított volt kedvesével, az együttes menedzserével. Szilvi ugyanis - akit az egyik
női hírportál olvasói a legszexisebb szinglinek választottak úgy döntött: elhagyja egy időre
Magyarországot. Jó barátnője
Brisbane-ben él, ezért választotta
Ausztráliát úti célul, ahol a pihenés, a feltöltődés mellett angoltudását tervezte elmélyíteni. Az
énekesnő az új évet már új kontinensen kezdte, január elsején
érkezett meg Ausztrália harmadik legnagyobb városába, egyben Queensland állam fővárosába. Megkerestük és megkértük: meséljen az olvasóknak,
milyen az élete odakint.

Nem oszlik fel a Nox. Novemberben indult útjára a pletyka,
miszerint feloszlik a közkedvelt, népzenei alapokat felhasználó Nox
együttes. Nem csak Péter Szabó Szilvia, a szegedi születésű, 27 éves
énekesnő készült ugyanis hosszabb pihenőre. Ugyanekkor derült ki:
Nagy Tamás kiszáll a zenekarból, azzal az indokkal, hogy ezentúl az
apaságra szeretne összpontosítani. Szilvia azonban a távolból is
megnyugtatta a rajongókat, elmondta, hogy folytatják tovább a zenélést.
A 2009-es új album után tavasszal kerül a boltokba a Best of
Nox-lemez, a rajta szereplő dalokat a rajongók szavazatai alapján
válogatják össze. A koncertek pedig folytatódnak, miután Szilvi visszatér.

- Jól érzem magam. Itt minden új: a tájak, az utcák, a sarkok, a kávézók, az emberek, a
barátok, a nyelv... - sorolta,
amikor arról faggattuk, kellően
kikapcsolja-e a környezetváltozás. - Hogy miben más Ausztrália, mint Magyarország? Olyan
fák, növények fogadtak, amelyeket még soha sehol nem láttam. Az első, amire mindenki
felfigyel, de aztán megszokják
az emberek, hogy a rengeteg virág miatt parfümillatú a levegő.
Ráadásul minden növény nagyon nagyra nő az állandó meleg és a sok eső miatt. Az állatvilág is nagyon más, mint nálunk. Kengurut itt nemcsak az
állatkertben láthatunk, és ami
nem túl kellemes hír: a csótányokat odakint nem a kosz

vonzza. Ott vannak mindenütt,
repülnek és háromszor-négyszer
akkorák, mint az itthoniak. Kertes házba költöztem és a kert végében lakik két oposszum. Néha
hallani, ahogy veszekednek és a
teraszon hagyott mangót, a
konyhakerti növényeket is megdézsmálják - beszélt az első benyomásokról.
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A nyelvtanuláson és a pihenésen kívül mással nem foglalkozik, hiszen olyan nyelviskolát választott, ahol reggel 9-től délután
három óráig tart a tanítás hétfőtől péntekig. Az angollal jól halad és nagyon élvezi a tanulást.
- Az órák után nagyokat beszélgetünk az iskolatársaimmaí és
már el is ment a nap. Nagyon
gyorsan telnek a hetek. Hétvégente pihenek vagy kirándulok a
környéken. Csodaszép helyeken
jártam már, csak azt kell megszokni, hogy rengeteg a bogár, az
apró állatka - mesélte a Nox énekesnője, aki a tengerpartra is szívesen lejár. Fürödni azonban az
erős tengeri áramlatok miatt nem
mindenhol lehet, zászlókkal jelölik ki azokat a részeket, ahol biztonságos a vízbe menni.

Alig egy év alatt Susan meghódí- ezt az álmát már régen szeretné
totta az egész világot, s a brit nem- valóra váltani.
zet hőse lett az az asszony, aki borBoyle lemeze - amelynek címe
zas hajjal, otthonkához hasonló természetesen az I Dreamed A
r u h á b a n adta elő az I Dreamed A Dream - tavaly jelent meg, és hoszDream című slágert. Most pedig - szú ideig vezette Nagy-Britanniászületésnapja környékén - négy- ban az eladási toplistát. Csak négy
millió angol font (!) érkezik a hét alatt 3,1 millió példány kelt el
bankszámlájára - a vagyon első al- belőle, a mai napig világszerte 8,5
b u m á n a k bevételéből származik. A milliót vásároltak meg Susan rajonlemezt világszerte nagy érdeklődés gói. Az egyik napról a másikra vikíséri.
lághírűvé vált énekesnő csütörtöSusan Boyle J a p á n b a n és Auszt- kön Tokióba repül egy koncertre,
ráliában is turnézik. Hozzá közel amelyet egy 10.000 fő befogadásáállók szerint elsőként egy luxus- • ra alkalmas stadionban ad majd. A
villát vesz majd Blackburnben a japán fővárosban ünnepli majd
lemezkiadással keresett pénzből, születésnapját.

Délmadár

Szombat

Szieszta

KEVIN COSTNER ÚJRA,
HETEDSZER IS APA LESZ
Hamarosan megszületik Kevin Costner hetedik
gyermeke. Az 55 éves, Oscar-díjas színész második felesége, a német táskatervező, Christine
Baumgartner júniusban ad életet harmadik közös gyermeküknek. Costner gyermekei közül a
legkisebb 13 hónapos, a legnagyobb pedig már
25 éves, a sztár három különböző házasságából
születtek. A nyáron érkező kisbabát már nagyon várja Costner és Baumgartner két közös
gyermeke, a kétéves Cayden Wyatt és a 13 hónapos Hayes Logan.
A pár 1999-ben kezdett randizni, egyszer
majdnem szakítottak. 2003-ban végül eljegyezték egymást, majd egy évvel később egy romantikus ceremónián mondták ki a boldogító igent
Costner coloradói farm/
PS
ján. A színész elmondta:
g nagyon boldog, bár a
f . kisbaba
születésekor
rendkívül
elfoglalt
lesz, mert
legújabb
filmjét, a The
Company
Ment
forgatja, amit
vélhetően
év végén
mutatnak
be a mozikban.
A júniusban
megszülető
babának
köszönhetően Costner
beléphet
a
hét-,
illetve
többgyermekes sztárapák
klubjába,
amelynek már
tagja Rod Stewart (7 gyermekkel), Mel Gibson
(8 gyermekkel),
valamint
az
örökbefogadásairól híres Brad
Pitt, akinek három saját és három örökbe fogadott
gyermeke
van - eddig.

Szakmai szempontból pedig
Whitney Houston koncertje jelentett hatalmas élményt, aki a közelmúltban járt a tengerparti városban. - Érződött rajta, hogy
még nincs teljesen jól, de nem értem, miért húzta le annyira a sajtó
a fellépéseit. Ott voltam, láttam és
hallottam, akkorát énekelt, hogy
leszakadt a mennyezet. Végigsírtam a koncertet - emlékezett Szilvia, aki május közepéig mindenképpen Brisbane-ben marad. Akkor ér véget a nyelvtanfolyam utána hazatér és újult erővel veti
magát a munkába, ugyanis rengeteg terve van.

GEORGIA MAY JAGGER FARMERT REKLÁMOZ

SZÜLETÉSNAPI AjANDEK:
SUSAN BOYLE MILLIOMOS LESZ
A brit Csillag születik tehetségkutató versenyben feltűnt
Susan Boyle-ra jó idők járnak: bár nem ő nyerte meg a
versenyt és emiatt ideg-összeroppanást kapott, a média
és a rajongók szeretete kísérte a tévéműsor óta. Az
énekesnő, aki április l-jén ünnepli születésnapját, olyan
ajándékot kap, mint még soha: milliomos lesz.

Péntek

TAKARÍTÓ
FÉRFIAK
A férfiak időnként beállnak
főzni, és kicserélnek egy
villanykörtét.
De kérjük
csak meg
őket, hogy takarítsanak átmeneti süketségbe menekülnek... A kutatók arra
mutattak rá: a
férfiak 59 százaléka egyszerűen nem
hallja meg, ha
a felesége
vagy barátnője megkéri, ragadjon porrongyot.

Nincs nehéz dolguk a sztárgyerekeknek, főleg, ha
anyjuk nyomdokába lépnek. így van ez Georgia
May Jagger esetében is, aki modellként a sokadik
felkérését kapja.
Most éppen egy farmert reklámoz a retró jegyében. A fekete-fehér képeken pontosan úgy tekint a kamerába, mint egykor édesanyja, a híres
modell, Jerry Hall.
A 18 éves Georgia May szőke, dögös, minden
megvan benne, ami a modellszakmához kell, mert ráadásul
ambiciózus is - nyilatkozták
i,
róla a modellvilág szakértői.
T o p l e s s f o t ó k is

készültek

róla, ami az apját, a Rolling Stones frontemberét nem zavarja, igaz,
nem is különösebben
büszke ezekre a felvételekre. Korábban a
farmercég azért nem
készített róla részben
ruhátlan
fotókat,
mert még nem töltötte be 18. életévét.
Most már azonban
szabad a pálya. A
fiatal lány tehetségét mi sem bizonyítja
jobban,
mint hogy megkapta 2009-ben a brit
modellje" díjat.
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Április első napja nem csak a bolondoké: 15.30-tól frankofón filmeket vetítenek
a szegedi Grand Caféban. Új filmek és régi kedvencek egyaránt előkerülnek, köztűk egy igazi klasszikus, az 1997-es Dobermann. Infó: www.grandcafe.szeged.hu.

SZERKfsTlI FARKAS JUDIT

Húsvéti programok

Bolha a fülbe és
Aranycsapat ~

MÁRCIUS 31-ÁPRIUS 6.,
SZERDA-KEDD

SZEGED, ÓPUSZTASZER,
MINDSZENT,
ALGYŐ,
SÁNDORFALVA, CSONGRÁD, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

MÁRCIUS 31-ÁPRIUS 6.,
SZERDA-KEDD

SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ, KISSZÍNHÁZ
Továbbra is műso
ron Georges Feydeau vígjátéka, a
Bolha a fülbe, Gregor
Bernadett
vendégszereplésével: a szegedi kis
színházban nézhetjük
meg
március
31-én 18 órától, április
2-án és 6-án 19 órától,
3-án pedig 15 és 19 órától. Aki pedig eddig
nem nézte meg Tasnádi
István fergeteges musicaljét, amelynek zenéjét
Fenyő Miklós írta, megteheti a Szegedi Nemzeti
Színházban április l-jén, 2-án7
3-án és 6-án 19 órától.
További információ a színdarabokról: www.sznsz.hu, va-

ZENÉSZBÁL
lamint online programajanlónkban.

Március 3 1 „
szerda
Szeged, Pick
étterem
19.00: II. Ze-

nészbál Szegeden.
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ROMHÁNYI,
A RÍMHÁNYÓ
Április 1.,
csütörtök
Szeged, Bib-

HANGVERSENY ÉS KIÁLLÍTÁSOK
A szegedi Vox Nova kórus
húsvéti hangversenyével
kezdődik az ünnepi programkínálat 31-én Tápén, a
Heller Ödön Művelődési
Házban 16.30-tól. A Liszt
Ferenc
Kamarakórus
Egyesület április 2-án 18
órától Szegeden, a Jezsuita temlomban előadja
Wernel Alajos Nagypénteki passióját. A Somogyi-könyvtár
gyermekkönyvtárának könyvkiállítása a húsvéti előkészületekhez ad ötleteket: április 3-áig látogatható. Április elsején, 17 órakor
nyitják meg Algyőn, a Faluház Galériában az ünnepi tárlatot Oláh Ernő fafaragó, ikonfestő és Bereczné Lázár Nóra hímestojás-festő alkotásaiból. A
szegedi Móra-múzeum tojáskiállításával, a zengővárkonyi Míves Tojás Múzeum legszebb darabjaival is hangolhatunk az
ünnepre. A múzeum vasárnap és hétfőn zárva
tart.

AiÉ *
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HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZAK
Csongrádon pénteken lesz
húsvéti kézművesklub 15
órától: húsvéti díszeket
készítenek majd tojástartóból a bokrosi fiókkönyvtárban.
Sándorfalván
szintén pénteken tanulhatják meg a kézműveskedni vágyók a tojásfestés
különböző technikáit a
Budai Sándor Kulturális
Központban 9-től 12 óráig.
Húsvéti kosarat, díszeket
is készíthetnek, belépő: 5
nyers tojás. A szegedi füvészkertben, az ébredő
természetben húsvétvasárnap 9 órától növényekkel festhetnek tojásokat a
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ÁPRILIS 6., KEDD
ÚJSZEGED, RENDEZVÉNYHÁZ
17.00: Csillaglépő csodaszarvas. A nagyváradi Lilliput
Társulat a magyarság legősibb eredetmondáját, a csodaszarvas regéjét viszi színre
Arany János és Buda Ferenc

szövege alapján. A szépen faragott bábok Hunort, Magyart
és honfoglaló társaikat jelképezik. A sámándobok az árnyjáték eszközévé vagy éppen
lovakká alakulnak, miközben
a háttérben fel-feltűnik az ifjakat csalogató csodaszarvas.

Müller
az örömről
nítványaival... Én erről a
dalról, s a táncról akarok
beszélgetni. Az önfeledtségről. A derűről. Nincs ma
ennél fontosabb."

Motoros nyílt nap
ÁPRILIS 3., SZOMBAT
SZEGED, CSONGRÁDI SUGÁRÚT VÉGI OKTATÓPÁLYA
14.00:
Motorkerékpáros
vezetéstechnikai
tréning - a
Gomby motorostréning-iskola
ingyenes
nyílt
napja
motorkerékpárosok részére,
motortípustól
függetlenül. A résztvevők betekintést nyerhet-

TOJÁSVADÁSZAT,
HÚSVÉT AZ EMLÉKPARKBAN
Idén sem marad el a nagy
sikerű húsvéti tojásvadászat a vadasparkban (infó:
www.zoo.szeged.hu)
húsvétvasárnap és húsvéthétfőn családi napot
rendeznek nyereményjátékkal, amelyen a látogatóknak a vadasparkban

elrejtett tojásokat kell
megtalálniuk, majd a feltett kérdésre helyesen válaszolniuk (fenti képünk a
tavalyi vadasparki húsvéton készült). Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark is a szokásos
gazdag programkínálattal
várja a látogatókat (információ:
www.opusztaszer.hu). Húsvétvasárnap
lesz ételszentelés, Mátyás
király meséit adja elő a
Barboncás Társulat, fellép
a szabadkai Juhász zenekar. Húsvéthétfőn 10 órától kvízjátékkal várják a
vendégeket a bejáratnál:
húsvéti
ajándékkosarat
nyerhetnek. Az alsóvárosi
háznál megtapasztalhatjuk, milyen a „kibicsaklott
locsolkodás", az ördögről
mesél az Impro Stúdió,
fellép a Kankalin Táncegyüttes és a Rozsdamaró
zenekar. Mindkét napon
élő skanzen: locsolkodás,
tojásdíszítés,
kézműves-foglalkozások, papucsos bemutató, tanyasi oskola. Mindszenten húsvéthétfőn 15 órától hagyományos tojáskereső játékot szerveznek a kulturális központ előtti parkban.

Családi Kiscsillag
színház
ÁPRILIS 2. PÉNTEK
SZEGED, JATE-KLUB

ÁPRILIS 2., PÉNTEK

SZEGED, IH
19.00: Müller Péter előadása az örömről. „Az Örömről
beszélek majd. És ez összefügg a nagypéntekkel is. Jézus az utolsó vacsora végén táncolt, s dalolt a ta-

hányi, a rimhányó - Romhányi József
verseit adják
elő Németh János vezetésével az alkotókör tagjai:
Budai István.
Goda józsefné,
Olajos Imre,
Sántáné
Kurunczi Mária
és még sokan
mások. Ezután
Takács Istvánná és Varga
Ferencné vidám jelenetét
láthatják.

gyerekek, családok. Hódmezővásárhelyen, az Árpád utcai tájházban tojásfestéssel és hímestojás-kiállítással, nyusziugró és
tojásgurító
versennyel,
bárány- és nyúlsimogatóval várják nagypénteken
kora délután az érdeklődőket. A játszóházban
nemcsak az ünnepi dekoráció elkészítését, a tojásfestés technikáit és jellegzetes motívumait tanulhatják meg a gyerekek,
hanem a hétfői locsolkodásra is gyűjthetnek strófákat a locsolóversmondó
versenyen
(információ:
www.hodmezovasarhely.hu).
Mindszenten
nagypénteken mehetnek
húsvéti játszóházba és
nyuszibuliba a kicsik és
nagyobbacskák.

i

nek a képzés menetébe, kipróbálhatnak több akadályt.
A tréningek célja a biztonságos motorkerékpár-kezelés elsajátítása, a manőverezések
begyakorlása,
a motor menettulajdonságainak
jobb megismerése, a
vezetési
tudás kibővítése.

ÁPRILIS 1.,
CSÜTÖRTÖK

SZEGED,
IH
RENDEZVÉNYKÖZPONT
17.30: Színház
az egész család. Olyan família lép a
színpadra,
amelynek
tagjai elis; mert színészek. Közreműködik:
Fekete Gizi
* • (képünkön),
Rácz Rita, Rácz
Tibor, Rácz Máté
és Silló István.
Jegyár elővételben 1500, az
előadás napján
1800 forint.

21.00: Kiscsillag-koncert. A Kiscsillag zenekar 2005-ben alakult három
olyan zenészből, akik a 90-es évek
elején játszottak együtt a Kispál és a
Borz zenekarban. Lovasi Andráshoz
(képünkön), Bráutigam Gáborhoz,
Ózdi Rezsőhöz csatlakozott Leskovics
Gábor, a Pál Utcai Fiúk frontembere.
A zenekar már a második lemeznél
tart, a dobos 2008 óta Mihalik Ábel.

Médiakonferencia
MÁRCIUS 31-ÁPRIUS 1.,
SZERDA-CSÜTÖRTÖK

SZEGED, JGYPTK FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET
Folytatódik a közművelődési konferencia. Ízelítő a programokból:
szerdán Nóvák Péter ad elő a civil
kurázsiról, a Magna Cum Laude

beszél részvételéről a Nemzeti Civil
Alapprogramban, itt lesz Herendi
Gábor, Pindroch Csaba. Másnap
Éder Krisztián (SP) ad elő mint fotográfus, a magyar underground
zenéről beszélget Beck Zoltán, a
30Y énekese és Németh Juci. Infó:
online programajánlónkban.

EJ STÜSZI VADÁSZ ÉTTEREM ASZTALFOGLALÁS: 62/315-640 Péntek esténként
hangulatos élő zene!
Ahol n e m csak vadétel van! • Szeged, M a r o s utca 37. • H t t p : / / i l l e s p a n z i o - v a d a s z e t t e r e m . h u

Program minden napra: http://program.delmagyar.hu
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Milyen volt az első tévéje?

Csörög a telefon 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!

MAJSAI LÁSZLÓNÉ
rokkantnyugdíjas:
- A hetvenes évek közepén vásároltuk az első televíziónkat, természetesen fekete-fehér volt, és ha jól
emlékszem, Orion márkájú. Emlékszem, akkor még hétfőn nem sugároztak adást, illetve amíg nem volt
saját tévénk, Királyhegyesen, a kultúrházba jártunk műsort nézni.

SZERTARTÁSOK
SZEGED, FOGADALMI TEMPLOM:
Április l-jén, nagycsütörtökön 10
órakor olajszentelési szentmise, bemutatja: Kiss-Rigó László megyés
püspök és az egyházmegye papsága. 18 órakor az utolsó vacsora emlékmiséje. 22 óráig virrasztás a
szent sírnál. Április 2-án, nagypénteken egész nap gyónási lehetőség
a dómban. 9-kor énekes zsolozsma, 15 órakor misztériumjáték a
hittanos gyerekek előadásában, 16
órakor keresztút a papnövendékek
vezetésével. 17 órakor nagypénteki
szertartás, passió. 20 óráig virrasztás a szent sírnál. Április 3-án,
nagyszombaton 9-kor énekes zsolozsma, 20 órától vigília Kiss-Rigó
László megyés püspök vezetésével,
majd körmenet a Dóm téren. Április
4-én, húsvétvasárnap Urunk föltámadásának ünnepe, szentmisék
8.30,10,11.30 és 18 órakor. 10
órakor ünnepi püspöki szentmise.
Április 5-én, húsvéthétfőn szentmisék 10 és 18 órakor. SZENT JÓZSEF JEZSUITA TEMPLOM (Dáni
u. 3.J: Nagycsütörtökön 18 órakor
ünnepi szentmise, 19.15-től éjfélig
szentségimádás, gyóntatás, nagypénteken 8-tól fájdalmas rózsafüzér, közben gyóntatás. 9—10-ig a
Mária Kongregáció imaórája, 15
órától keresztút, közben gyóntatás,
18-kor nagypénteki szertartás, közben gyóntatás. Nagyszombaton a
templom 10 és 16 óra között nyitva, szentsír-látogatás, közben
gyóntatás. Húsvétvasárnap
4.30-tól vigília, utána ételszentelés.
Ünnepi szentmisék 8,11 és 19.30
órakor, 17.30-kor ovismise. Húsvéthétfőn szentmisék 8,11 és 18.30
órakor. PIARISTA VÉRTANÚK
TEMPLOMA (Bálint Sándor u.
14.): Nagycsütörtökön és nagypénteken mise 18 órakor, nagyszombaton 21, húsvétvasárnap 7
órakor FELSŐVÁROS, SZENT
MIKLÓS-TEMPLOM, (Munkácsy
Mihály u. 7.J: Nagycsütörtökön és
nagypénteken mise 18 órakor,
nagyszombaton 20, húsvétvasárnap 7,9,11 és 18 órakor. Húsvéthétfőn szentmise 11 és 18 órakor.
SZEGED-SZENTMIHÁLY, SZENT
MIHÁLY-TEMPLOM (Palánta u.
2.J: Nagycsütörtökön 18 órakor az
utolsó vacsora szentmiséje, nagypénteken 18-kor liturgia, nagyszombaton 20-kor feltámadási liturgia.
Húsvétvasárnap 9-kor ünnepi szentmise SZENT RÓKUS-TEMPLOM
(Kossuth Lajos sgt. 40.): Nagycsütörtökön mise 18 órakor, nagypénteken 17 órakor keresztútjárás, 18
órakor szertartás. Nagyszombaton
19 órakor mise, húsvétvasárnap 7,
9 és 11 órakor mise, Béketelepen
12 és 18 órakor. Húsvéthétfőn
szentmise 7, 9,11 órakor, Béketelepen 12 és 18 órakor mise.
!

BÁNFI IMRÉNÉ
nyugdíjas varrónő:
- A hatvanas évek közepén, talán
66-ban vagy 67-ben vettünk egy fekete-fehér Munkácsyt. Elégedettek
voltunk vele, s amennyire emlékszem, az akkori fizetésekhez képest
drágának, szinte luxusnak számított. Manapság egy hagyományos
színes televízióm van.

GAJJAS MIHÁLY
volt téesztag:
- Egy kis képernyős orosz televíziót,
ha jól rémlik, junoszt volt a márkája,
kaptunk 20 évvel ezelőtt a gyerekektől. Azóta is fekete-fehér van, 10
esztendeje cseréltük nagyobbra.
Nem szeretem a színeset, az akciófilmeknél a vér látványa kevésbé rémisztő fekete-fehérben.

KORSÓS ÁGNES,
Vásárhely jegyzője:
- A nővéreméknek Tavasz, nekünk
Benczúr volt, a hatvanas évek végén
vásároltuk, és mindkettő fekete-fehér képernyős volt. Az hazánkban
még a televíziózás hőskorának számított, ezt a készüléket is időnként
oldalba kellett ütni, hogy ne legyen
töredezett a kép.

POSTABONTAS

Felhívás a választókhoz
A levelet az aláíró szegedi professzorok, Péter László és Solymosi Frigyes kérésére közöljük.
„Mi, a nemzetért felelősséget érző
konzervatív értelmiségiek mérhetetlen aggodalommal figyeljük az
új szélsőjobboldali párt, a Jobbik
erősödését. Nem értünk egyet
nyers szóhasználatukkal, politizálásukkal, félkatonai szervezetek
alakításával, az egyes népcsoportok elleni gyűlölködésükkel. Rendkívül rossz színben tüntetik fel hazánkat, amint ez rövid idő alatt kiderült az Európai Unió parlamentjében tanúsított eddigi szereplésükből. Hangzatos szólamaik nem
a belső békéhez, hanem az ellenségeskedés fokozásához, az ellentétek mélyüléséhez vezetnek. A
romakérdést nem ők fogják megoldani, mint ahogyan gazdaságunk

fejlődéséhez, a kulturális értékteremtéshez sem a veszélyes eszmék botrányosan viselkedő hirdetői járulnak hozzá. Arra kérjük a
magyar választókat, hogy ne higygyenek az indulatokat gerjesztő
szavaknak, az országot már többször katasztrófába sodró, békétlenséget szító megnyilvánulásoknak. Senkinek sem szabad megfeledkeznie arról: hová vezetett hazánkban már többször is a szélsőséges pártok megerősödése, hatalomba jutása, és hogy ez az ország számára milyen tragikus következményekkel járt. Az idősebbek erkölcsi kötelessége, hogy a
múltról keveset tudó és a radikális, forradalmi eszmékhez gyanútlanul vonzódó fiatalok figyelmét
fölhívják a történelmi tanulságokra. Az országnak arra nincs szük-

sége, hogy hasonlóan, mint a háború előtt és után, a lakosság veszélyes, kirekesztő nézetek befolyása alá kerüljön, ami sohasem
fellendüléshez, hanem csak pusztuláshoz vezetett. Arra kérjük a
választópolgárokat, gondolkozzanak el mindezen, mielőtt április
11-én az urnához lépnek.
Jávor Béla író, ügyvéd; Jeszenszky Géza volt külügyminiszter; Klinghammer István
akadémikus; Kodolányi Gyula
író, a Magyar Szemle főszerkesztője; Lányi András író, a
Védegylet alapítója; Makovecz
Imre, a Művészeti Akadémia elnöke; O'sváth György, az Európai Dokumentációs Központ elnöke; Péter László egyetemi tanár; Solymosi Frigyes akadémikus; Sótonyi Péter akadémikus"

att, és gyér hallgatóságával kőzölte, hogy a belépődíj 15 ezer
forint is lehet.
Nos, akkor most miről is beszélünk? A belépőjegyek ára látogatóbarát, mint azt korábban egy
telefonáló is megjegyezte.

VIRÁG CUKRÁSZDA
Szegedi olvasónk, Róna Mária kivételesen jó várospolitikai döntésnek
tartja a Virág cukrászda megvásárlását. A hely patinás, Szeged egyik
meghatározó létesítménye, szinte
elképzelhetetlen nélküle a város.
Az ügylettel kapcsolatos reklamáló
telefonok olvasónk számára értelmezhetetlenek, illetve egyetlen
magyarázatot talált ezekre: az úgynevezett sapkaeffektust, azaz ha a
polgármester úr leveszi a sapkát,
az a baj, ha felteszi, az a baj.
TESSÉK A ZEBRÁN LESZÁLLNI!
A 20/290-6553-as számról szegedi olvasónk a Csörögben kedden
megjelent, kerékpárosoknak szóló
jó tanácsok sorát egészítené ki azzal: jó lenne, ha a kerékpárosok
leszállnának a gyalogátkelőhely
előtt, és áttolnák a biciklijüket. Olvasónk autóval és biciklivel is jár,
és a minap, amikor kocsival közlekedett, bele kellett taposnia a fékbe, mert a Dugonics téren az
egyébként nem jól belátható kerékpárúiról lekanyarodó biciklis

átszáguldott előtte a zebrán. Szerinte ez nagyon veszélyes, és
nemcsak az autósokat, hanem a
gyalogosokat is zavarja!
KÜBEKHÁZI ISKOLA
Kövér Károly, szegedi olvasónk
örömmel olvasta a lapban, hogy
Kübekházán katolikus iskola fog
működni. Annak idején, amikor ő
ott dolgozott, még a kommunista
erkölcs szellemében kellett tanítani. Gyökeres változás, hogy most
Isten tanításainak szellemében nevelik majd a gyerekeket. Olvasónk
gratulál a szülőknek és a polgármesternek a döntéshez.
GYALOGJÁRDA
A 70/580-9235-ös számról telefonáló
olvasónk mesélte: a Gábor Áron és a
Lugas utca kereszteződésében ment
a járdán, ami borzalmas állapotban
van, töredezett a beton. Olvasónk lába megbicsaklott, fáj a bokája. Kéri az
illetékeseket, tegyék rendbe ezt a
szakaszt is, valamint a Retek utcai bicikliutat, mert az is rettenetes állapotban van.

ELVESZETT
LABRADOR
A 20/400-8305-ös számról jelezték: Petőfitelepen elszökött egy
fekete labrador kan kutya, a mel-

lén kis fehér folttal. Goldy gyerekszerető, barátságos. Aki látta a
kutyust, hívja a fenti számot, nagyon várják otthon Goldy-t.

MEGJÖTTÜNK

Szeged új élményfürdője
Nagyon jól emlékszem rá, hogy
még a beruházás megkezdése
előtt hazaindultam a SZUE-ból,
amely előtt ellenzékünk egyik jeles képviselője egy katasztrófa
képeit festette fel az égre a fürdővel kapcsolatos építkezés mi-

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.

Azt pedig, hogy a privatizáció réme ott lebeg-e a létesítmény fölött, jelen pillanatban senki sem
tudja, csak Szeged mindent előre
látó ellenzéke.
Róna Mária,
Szeged

MAKÓ
KÁROLY RAJMOND
Március 26., 17 óra 5 perc, 2340
g. Sz.: Mezei Renáta és Károly József (Makó).
ZSEMBERI ZSELYKE
Március 29., 8 óra 47 perc, 3410
g. Sz.: Zsemberi Zita és Horga Péter (Vásárhely).
SZEGED
LAJOS ROLAND
Március 29., 16 óra 34 perc, 3520
g. Sz.: Magony Ildikó és Lajos József (Ópusztaszer).
DEÁK BENCE DOMINIK
Március 29., 18 óra 18 perc, 3620
g. Sz.: Körmöci Éva és Deák Bence
(Szeged).
SÓGOR-JÁSZ SOMA
Március 29., 18 óra 55 perc, 4180
g. Sz.: dr. Jász Judit és Sógor Zoltán (Szeged).
NOVOTH ADRIÁN
Március 29., 20 óra 7 perc, 3030
g. Sz.: Szabó Korinna és Novoth
Kornél (Szeged).
TÓTH CSENGE
Március 30., 1 óra 10 perc, 3290
g. Sz.: Horváth Viktória és Tóth
Miklós (Szeged).

SERES BALAZS
Március 30., 1 óra 50 perc, 3300
g. Sz.: Papp Boglárka és Seres Dénes (Szeged).
RÉTI LILI GRÉTI
Március 30., 6 óra 50 perc, 3750
g. Sz.: Lintner Brigitta Dézi és Réti
Endre (Szeged).
SZENTES
CSATORDAI RÉKA
Március 26., 10 óra 5 perc, 3880
g. Sz.: Bihari Hajnalka és Csatordai
László (Szegvár).
APRÓ PANKA
Március 29., 2 óra 5 perc, 3960 g.
Sz.: Buda Zsanett és Apró György
(Szegvár).
BLÁZSIK BENCE ISTVÁN
Március 28., 5 óra 5 perc, 3740 g.
Sz.: Varga Anikó és Blázsik István
(Csongrád).
BARI ISTVÁN
Március 27., 6 óra 14 perc, 2340
g. Sz.: Rostás Mária és Bari István
(Szentes).

FARAGÓ BARBARA
Március 29., 20 óra 39 perc, 3770
g. Sz.: Kelemen Anikó és Faragó
Róbert (Csanytelek).
GRATULÁLUNK!

ORVOSI ÜGYELETEK SZEGEDEN

A büszke nagypapa, Oltványi József küldte el szerkesztőségünknek a Borcsa nevű kis unokájáról készült felvételt. A kislány kedvenc játéka egy óriási plüsstigris. Barátját szívesen megkínálja pótcumijával. Arról a nagypapa nem számolt be, hogy a tigris mit szól mindehhez. FOTÓ: TOLNAY LŐRINC

Szeged, baleseti sebészet, felnőtt:
traumatológiai klinika (Semmelweis u.
6 ). Sebészet, nem baleseti: sebészeti klinika A részlege (Pécsi u. 4.).
Felnőtt sürgősségi betegellátás,
urológia: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt. 57.). Baleseti sebészet, gyermek: gyermekgyógyászati
klinika (Korányi fasor 14-15.). Szemészet szemészeti klinika (Korányi fasor
10-11). Gyermek és felnőtt orvosi

ügyelet: 16- 7.30-ig, Kossuth L.
sgt. 15-17. Tel.: 62/433-104.
S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat:
80/820-111. Gyógyszertár: Pingvin Patika (Kálvin tér 3., tel.:
543-425), hétfő-szombat 22-7-ig.

I

TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELETI
DENTHA FOGÁSZAT
Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532 1
H - p . 8 - 2 2 , szo-v. 9 - 1 9 óráig.
w w w . d e n t h a . h u ,„„.,
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SZÍNHÁZ
SZEGED
KISSZÍNHÁZ
18 óra: Bolha a fülbe. Tömörkény
István 2.-bérlet.
SZTEAGE KAMARASZÍNHÁZ
20 óra: Interaktív színház.

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Alice Csodaországban - 3D (m.
b.): 14,16,18 óra,
Kilenc (feliratos): 20 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Agora (feliratos): 16 óra,
Valami Amerika 2. (m. b.): 19
óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Elveszett személyek körzete
(feliratos): 16.15, 20.45 óra,
Bibliotheque Pascal (m. b ):
18.30 óra.

Komfortos mennyország (feliratos): 17.15 óra.
Viharsziget (feliratos): 14.30,17,
19.30 óra.
Éli könyve (feliratos): 20 óra.
Villámtolvaj - Percy Jackson és
az olimposziak (m. b.): 15.30 óra.

április 15-éig tart nyitva 180 éve
született Szinnyei József kiállítás
(3. emelet),
május 12-éig látható Szeresd a
gyermeket! - 1 6 0 éve született
Pósa Lajos író.
A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN
április 3-áig látható Hova bújt a
húsvéti nyuszi? - könyv- és ötletajánló könyvkiállítás.
A NÉPRAJZI ÉS KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIAI TANSZÉKEN
(EGYETEM U. 2.)
megnyílt Forgó Géza Torockói képek című fotókiállítása.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Szinglik éjszakája. Színes, magyar romantikus film: 18.30 óra.

KONCERT
SZEGED
A HELLER ÖDÖN MŰVELŐDÉSI HÁZBAN (TÁPÉ, BUDAI N.
A. U. 20.)
18 óra: A Vox Nova kórus húsvéti
hangversenye.

KOZELET
BAKS
A POLGÁRMESTERI HIVATAL
HÁZASSÁGKÖTŐ TERMÉBEN
13 óra: Képviselő-testületi ülés.

KIÁLLÍTÁS

GRAND CAFÉ
California Dreamin' (feliratos): 18
óra,
0" Horten (feliratos): 21 óra.
PLAZA CINEMA CITY
így neveld a sárkányodat - 3D
(m. b.): 14,16,18, 20 óra.
így neveld a sárkányodat (m.
b.): 13,15,17,19 óra.
Kecskebűvölők (feliratos): 14.15,
16.15,18.15, 20.15 óra.
A sötétség határán (feliratos):
13.15,18, 20.15 óra.
Igazából apa (m. b .): 15.45,
17.45,19.45 óra.
Légió (feliratos): 14.30,16.30,
18.30, 20.30 óra.
Alice Csodaországban - 3D (m.
b.): 13.30,15.45,18.15, 20.30
óra.
Alice Csodaországban (m. b.):
13.30 óra.
Sárkányvadászok (m. b.): 13.30,
15.30 óra.

CSANÁDPALOTA
A POLGÁRMESTERI IRODÁBAN
15 óra: Képviselő-testületi ülés.

SZEGED
A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
ELŐCSARNOKÁBAN
megnyílt Az örök buffó - 70 éves
lenne Gregor József. A kiállítás
megtekinthető május 29-éig.
A SZÁZSZORSZÉP GYERMEKHÁZBAN
a Cifra szoba Mérából című kiállítás április 26-áig, hétfőtől péntekig 8 - 1 8 óráig látható.
AZ ÚJSZEGEDI RENDEZVÉNYHÁZBAN (KÖZÉP FASOR 1-3.)
a Nagybányai Tájképfestő Telep
művészeinek festményeiből nyílt
kiállítás, amely megtekinthető április 11-éig, hétfőtől péntekig
8 - 2 0 óráig.

DÓC
AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL
(ALKOTMÁNY U. 17.)
15 óra: Képviselő-testületi ülés.
SZEGED
A VASÚTÁLLOMÁS FÖLDSZINTI
UTASCSARNOKÁBAN (INDÓHÁZ
TÉR 1.)
13-17 óra: Regionális vasutas
véradó nap.
SZENTES
A VASÚTÁLLOMÁSON
(KOLOZSVÁRI U. 2.)
13-17 óra: Regionális vasutas
véradó nap.

A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN
április 7-éig látható Ormos Zsuzsa Alakváltozások c. grafikai kiállítása,
április 7-éig tart Egy csirkefogó
élete és halála - Molnár Ferenc
Liliom cimű darabjához kapcsolódó kiállítás,
április 8-áig várja látogatóit a 125
éve született Kosztolányi Dezső
költő, író, fordító emlékkiállítás,

ISMERETTERJESZTES
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN
15.30 óra: Panoráma Világklub megemlékezés gróf Széchenyi Ist-

ván halálának 150. évfordulójáról
- könyvbemutató.
AZ SZTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR 3. EMELETI TÁRSALGÓJÁBAN (TISZA L. KRT. 54.)
17.30 óra: Az úti cél: Szlovénia.
AZ ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZBAN (PLÁZA)
18 óra: Boros Lajos, a Bumeráng
reggeli műsorának tagja dedikálja
a Best of Bumeráng Tripla kiadványt.
A PETŐFITELEPI FIÓKKÖNYVTÁRBAN
15 óra: Szép húsvétot, kiskomám
címmel húsvétváró gyermekfoglalkozás.
A TARJÁNI FIÓKKÖNYVTÁRBAN
16 óra: Húsvéti ünnepkör - beszélgetés a húsvéti szokásokról és
kézműves-foglalkozás gyerekeknek.
SZENTES
A KÖNYVTÁRBAN
18 óra: Nagy Lajos A Szentesi tévéállomás első 50 éve című könyvének bemutatója.

SZEGED
A SZOTE-KLUBBAN
22 óra: Face II face DJ párbaj Nóvák vs. Lennard.
A JATE-KLUBBAN
22 óra: Jogászbuli. Házigazda: DJ
Afus.
AZ IH CAFÉBAN
20 óra: Rock & Roll Dance Party.
A PORT ROYAL ÉTTEREMBEN
20 óra: Lounge Bar DJ Krizzsel.
A NEMZETISÉGEK HÁZÁBAN
18 óra: Görög táncház - vezeti:
Szeltner László (lliosz együttes).
AZ ALL MUSIC CLUBBAN
(BRÜSSZELI KRT. 6.)
20 óra: Rock-Póri Plesivel.
AZ AFRIKA CAFÉBAN
20 óra: R'n'b party.
A MEMPHIS KÁVÉZÓBAN
18 óra: Diszkont esték.
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A Szeged Plázában lévő Alexandra Könyváruházban ma 18 órától Boros
Lajos, a Bumeráng műsorvezetője dedikálja a Best of Bumeráng Tripla
kiadványt.

A tápéi Heller Ödön Művelődési Házban ma 18 órától a Szegedi Vox
Nova kórus húsvéti hangversenyt ad. A kórus 2000 októberében alakult. Az alapító tagok azzal a céllal gyűltek össze, hogy megismerkedjenek a kóruskultúra kiemelkedő alkotásaival, és ezeket előadva megismertessék azokat másokkal is.
ASZTALFOGLALÁS:

6 0 « t
AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VAN!

(62)

422~1$?

Gó'ry Pince & Terasz,
Szeged. Liszt u. 9.
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5.30 Topshop
Teleshop
6.00 Reggeli
Két Testőr [12] (ism.)
Reggeli magazinműsor
Tények reggel
10.05 Topshop
Mokka
12.00 RTL-hiradó - Déli kiadás
Stahl konyhája [12]
12.10 06-91/33-55-33
Babapercek [12]
Hívjon! látsszon! Nyerjen!
Telekviz Telefonos játék
13.30 Fél kettő
Teleshop
Magazin a legjobb történetekkel
Gyógyító szeretet
14.35 Chartie nénje
Amerikai film [12J
Német vígjáték
13.25 Kvízió Telefonos játék
R.: Sönke Wortmann Fsz.: Tho14.55 Dokik
mas Heinze (Stefan Lohmann),
Amerikai vígjátéksorozat [12]
Anya Hoffmann (Lucia D'Alva15.20 Hegylakó KanadaMranda kalandrez), Niels Ruf (Karl-Heinz; Charfilmsorozat. 85. Veszélyes kettős [12j
ley), Max Raabe (Attila), Dorkás
16.20 Bűbájos boszorkák
Kiefer (Barbie Piickler), Horst
Amerikai filmsorozat, 118. A szerKrause (Waldemar Piickler)
ződés [12], Utána: Tények
16.15 Rubi, az elbűvölő szörnyeteg
17.25 Joshi Bharat Talkshow [12]
Mexikói filmsorozat. 48.
18.30 Tények Hírműsor
17.15 Mónika - A kibeszélőshow
19.05 Mr. és Mrs.
Show-műsor
A sztárpárshow Liptai Claudiával 18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
és Till Attilával [12], Utána: skan- 19.05 Vacsoracsata
dinávlottó-sorsolás
Gasztroreality

5.25
6.00
6.25
7.00
9.00
9.10
9.20
10.40
11.45

20.15 Aktív A TV 2 magazinja [12]
20.50 )óban-rosszban
Magyar filmsorozat, 1175. [12]
21.20 Doktor House 114. A zsarnok [12]
22.20 SzUletett feleségek 114. Ki a
legszebb e vidéken? [12]
Közben: kenósorsolás
23.20 Szellemekkel suttogó
73. Vészhívás [16]
0.20 Tények este
0.50 Ezo TV 06-90/602-022 [12]
1.40 Az időjós
Amerikai vígjáték [16]
3.15 Két Testőr [12] (ism.)
3.40 Animációs Filmek [12]

MISZTIKUS SOROZAT

23.20 SZELLEMEKKEL SUTTOGÓ
Delia megbízást kap, hogy adja el a
Bancroft család házát. A lakók
azonban olyan sebesen költöztek
ki, hogy még a személyes holmijukat sem vitték magukkat. Később
kiderül, hogy ennek a kisebbik fiuk
halála az oka. josh ugyanis „fűnyíróbalesetben" vesztette életét, és
azért nem akar belépni a fénybe,
mert nem akarja, hogy a családja
széthulljon a bűntudat miatt. így
aztán Melinda segítségét kéri...

5.20 Hajnali gondolatok
5.23 Kárpát expressz
5.50 Ma reggel
8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Önök kérték
10.00 Nappali
11.05 Sírjaik hol domborulnak?
12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó délben
12.15 Időjárás-jelentés, sporthírek
12.30 Kárpát expressz
13.00 Szomszédok Magyar teleregény
13.35 Hrvatska krónika
14.05 Ecranul nostru
14.35 Kormányváró
15.05 Ez történt ma reggel
16.25 Körzeti híradók
16.35 Hírek

16.45 Teadéiután
17.45 A vadon bűvöletében
Angol tévéfilmsorozat, 10/8.
18.40 McLeod lányai
74/62. Tiszta lappal

19.30 Híradó este
20.05 Fókusz Közszolgálati magazin
19.50 Sporthírek
20.40 Barátok közt
19.55 Időjárás-jelentés
Magyar filmsorozat, 5149-5150.
20.00 Yorkshire-i szívügyek
Közben: RTL-hírek
Angol tévéfilmsorozat, 8/7.
21.20 Rendőr-akadémia 6. - Az ostromlott város Amerikai vígjáték 21.00 Magyarország választ
21.30 Meghalsz újra
Utána: RTL-hírek
23.15 Gyilkos múlt
Amerikai thriller [16]
23.25 Hírek Benne: időjárás-jelentés
Amerikai thriller [18]
R.: Kyle Dean Jackson, Alan Pao. 23.30 Mementó
Fsz.: Michael Madsen (Kevin Har- 23.40 Teadélután Hétfőtől péntekig
minden, ami szórakoztató!
rison), Gary Busey (Marcos Aifi0.40 Nappali Közéleti szórakoztató
ri), Meat Loaf (Dick Valbruno),
magazin. Benne:
Corey Large (Colé Oavies)
1.45 Sírjaik hol domborulnak?
1.30 Reflektor Sztármagazin

i

VÍGJÁTÉK

21.20 RENDŐR-AKADÉMIA 6. AZ OSTROMLOTT VÁROS
Ostrom alatt a váras! A szórakozott rendőrcsapat az akadémia büszkeségei folytatják vidám, ám „kissé" megfontolatlan
harcukat a bűnözők és a törvénysértők
ellen. Újra akcióba lép Hightower, Jones,
Taddeberry, Harris őrnagy és az elmaradhatatlan Lassard parancsnok. Az inkább
ütődottnek, mint ütőképesnek mondható
kis csapatnak a rendkívül titokzatos és
még annál is veszedelmesebb Főaggyal
kell megküzdenie, hogy megoltalmazza a
város becsületes polgárait a bűnözéstől..

TÉVÉFILMSOROZAT

Hajnali gondolatok
Kárpát expressz
Ma reggel
Híradó
Sporthírek
időjárás-jelentés
Romamagazin
Domovina
Sorstársak
Századfordító magyarok
Babits Mihály
11.10 Szemünk fénye, a gyermek
11.30 Átjáró
12.00 Déli harangszó
12.01 Híróra
12.55 Záróra
13.45 Néprajzi értékeink
13.55 Kerekek és lépések
14.35 1100 év Európa közepén
15.00 Szép otthonok, remek házak
15.25 Magyar válogatott
16.25 Egy lépés előre
17.15 Zene az életem
17.45 Kormányváró
18.10 Ez történt ma reggel

5.20 Váltó Gazdasági híradó
5.30 Gazdakör
6.00 Hattól nyolcig
8.00 Térkép - reggel
8.40 Duna színpad
9.25 Újrakezdés Olasz tévéfilmsorozat
950 Újrakezdés Olasz tévéfilmsorozat
10.30 Család-barát
11.30 Kívánságkosár
14.00 Híradó

19.25 Gyerekjáték az online szolgáltatás
19.35 Esti mese
19.45 Malackó
20.00 Híradó
20.21 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.25 A fagyos folyó lovasa
65/44. Hetti Lewis tárgyalása
21.15 Tűzvonalban 43. Tisztáldozat [16]
22.05 Záróra
22.55 Magyar válogatott
23.50 Egymillió dolláros zsákmány
Amerikai bűnügyi film
1.30 Tűzvonalban
2.25 Dublini doktorok

19.00
19.25
20.00
22.15
22.25
22.30
22.50
23.05

5.20
5.23
5.50
8.00
8.05
8.15
9.00
9.25
9.50
10.15

TEVEFILMSOROZAT
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20.00 YORKSHIRE-I SZÍVÜGYEK
Yorkshire városában most már
szinte nincs olyan ember, aki nyugalomban végig tud aludni egy teljes éjszakát. Az álmatlanság mindenkit megtalál. Sarah Dávid és Adrién között gyötrődik. Rick a váláson gondolkodik. Theó erősen beüti a fejét, Fiona sokkos állapotát
Tom orvosolja...

21.15 TŰZVONALBAN
A váratlanul felbukkanó Herceg
szerint az NBH-s ügynökök halálának okát a távoli múltban kell keresni. A rendőrség Lucky segítségével akarja felderíteni a gyilkossági
ügyet. Miközben Bordás az akciócsoportot
szervezi,
titokzatos
e-mailt kap az állítólagos gyilkostól.

14.10 Kikötő - triss Kulturális hírek
14.20 Az alkotás útja
14.45 A világörökség kincsei
15.00 Debreceni tücsökzene
Magyar dokumentumfilm
15.40 Talentum
Magyar dokumentumfilm-sorozat
16.15 Csodafa
17.00 Zorro
Amerikai tévéfilmsorozat
17.30 Térkép
18.00 Híradó
18.35 Mese
18.40 Jamie és a csodalámpa
Angol mesesorozat

550 Miért éppen Alaszka?
6.45 Két pasi meg egy csajszi
7.10 Szivek szállodája
8.00 Halálbiztos diagnózis
855 Gyilkos sorok
950 Smallville - az ifjú Superman
kalandjai
10.40 Szívek szállodája
11.40 A nagy házalakítás
12.45 Gordon Ramsay - A pokol
konyhája Gasztroreality
13.40 Nyomtalanul
Amerikai krimisorozat
14.30 Nyomtalanul
Amerikai krimisorozat
15.20 G l . A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
16.15 Ki ez a lány?
Amerikai sorozat
17.15 Gordon Ramsay - A pokol
konyhája Gasztroreality
18.15 A nagy házalakítás
Otthonteremtő show
19.10 Ki ez a lány?
Amerikai sorozat

Újrakezdés Olasz tévéfilmsorozat 20.05 Két pasi - meg egy kicsi
Amerikai tévéfilmsorozat
Újrakezdés Olasz tévéfilmsorozat
20.30 CSI. A helyszínelők
Angel Francia játékfilm
Amerikai bűnügyi sorozat
Híradó-esti
21.20 Nyomtalanul
Sport - esti
Amerikai krimisorozat
Közbeszéd Aktuális háttérműsor
22.10 Esküdt ellenségek - KülönleVáltó Gazdasági híradó
ges ügyosztály
Richárd Strauss: Ariadné NaAmerikai krimisorozat
xosban
23.00 Esküdt ellenségek - Bűnös
1.15 Váltó-extra Gazdasági híradó
szándék
1.25 Kikötő - friss Kulturális hírek
2355 Nyomtalanul
1.35 Vers
0.45 Esküdt ellenségek - Különle1.40 Himnusz
ges ügyosztály
1.45 Híradó - esti
1.35 Miért éppen Alaszka?
2.00 Térkép

6.00 ZseniKém - Az ügynök halál)
Amerikai akcióvígjáték
7.50 Felvétel indul!
Amerikai filmmagazin
8.20 Valami Amerika 2.
Magyar vígjáték
10.15 Több a sokknál
Amerikai vígjáték
12.00 Papírkutyák
Magyar vígjáték
13.35 Rémbo fia
Francia-angol-német vígjáték
15.10 Szerelemlecke
Amerikai vígjáték
16.45 Szikraváros
Amerikai kalandfilm
R.: Gil Kenan. Fsz.: Saoirse Rónán. Harry Treadaway, Tim Robbins. Bili Murray, Martin Landau
18.20 A macskám, a családom és a
fiúk Amerikai vígjáték
R.: Gurinder Chadha. Fsz.: Georgia Groome, Alan Davies. Karén
Taylor. Aaron johnson, Steve jones
20.00 A szabadság útjai Amerikai-angol romantikus filmdráma
R.: Sam Mendes. Fsz.: Leonardo
DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates, Michael Shannon, Kathryn
Hahn
22.00 Golyózápor Amerikai akciófilm
23.25 Tudorok
ír-kanadai-amerikai filmsorozat
0.15 Tudorok
1.05 A nyolcadik utas: a halál
Amerikai-angol sci-fi horror
3.00 Vérző olaj
Amerikai filmdráma
5.30 Filmek és sztárok

^smmbmhhhi

V Telin
8.00 Tudományegyetem 8.30
Deszki magazin 9.45 Vegyed-e?
10.15 Könnyűzene 13.30 Receptvarázs 14.30 Deszki magazin
15.15 Könnyűzene 15.30 Egész
életen át... Egyetemről mindenkinek 16.00 Vegyed-e? 19.00 Receptvarázs 19.30 Portrék az albumból: Palánkai Tibor 20.05
Színház 20.30 Szó-tér extra - Határ-Látó-Határ

v á r o s i "tv
s z e g e d
7.30 Szegedi hírek 7.55 Verseny
8.25 NÓVUM - A jövő záloga, 5.
rész. Dr. Hadlaczky Gyula és a
mesterséges kromoszóma 8.48
Gyerekjáték a számítógép 8.56
Választás 2010. Bemutatkoznak a

Szeged 2-es körzet egyéni képviselőjelöltjei 17.00 A polgármester
17.30 Választás 2010. - Bemutatkoznak a Szeged 3-as körzet
egyéni képviselőjelöltjei 18.18
Verseny (ism.) 18.48 Gyerekjáték
a számítógép (ism.) 18.56 Heritage 19.00 Szegedi hírek 19.25 Mese 19.30 Szemközt 19.45 Artista
20.15 Szemközt 20.30 Hírháló
21.00 Én és a MOB. Amerikai film
23.00 Szegedi hírek

s
16.00 Képes üzenet 17.00 Szippancsok 17.30 Híradó 1750 Nap
kérdése 17.55 Csillagposta 18.00
Vásárhelyi magazin 18.55 Nyugi-torna 19.00 Kézilabda-magazin
20.00 Híradó 20.20 Nap kérdése
20.25 Csillagposta 20.30 Imago

Mundi-koncert 21.30 Vásárhelyi
magazin (ism.) 22.30 Híradó
22.50 Nap kérdése 2255 Csillagposta 23.00 Kézilabda-magazin

pSRT
8.00 Napi gondolat (ism.) 10.00
Heti közélet 10.35 Nonstop - ifjúsági magazin 11.35 Vitrázs 12.00
Nótaparti 18.00 A történelmi egyházak és az 1848/49-es forradalom. Dr. Zakar Péter: Egyház és
forradalom 1848/49-ben. Bona
Gábor: Zsidók a 48-as honvédségben 18.40 A koboz 19.00 Világjáró muzsikusok - Várdai István
(gordonka) és Fülei Balázs (zongora) koncertje 20.00 Népi ékszerek; Rozetta magazin 21.00
Heti közélet 21.35 Nonstop - ifjúsági magazin (ism.) 22.35 Vitrázs
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ALLAST KINAL

• A U T Ó Ü V E G E Z É S , cascokárfelvétel önrészátvállalással, üvegfóliázás. 62/
405-888,
www.kippkOpp.hU.(092519571)

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, navigáció, kiszállással. www.regiofinance.hu,
06-30/678-5535.
(092316438)

• L A D A 2 1 0 7 , 1990-es, fehér szfnü, vonóhoroggal,
9 0 . 0 0 0 km-rel eladó. Érd.:
62/255-393, 20 óra után.
(092623168)

ALLAST KINAL
• A M E L L K A S I Betegségek Szakkórháza szociális
munkást keres, 6 órás részmunkaidőben, határozott
idejű kinevezéssel, G Y E S •en lévő munkatárs helyettesítésére. Bérezés a Kjt.
szerint. Megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk.
Érdeklődni lehet Pálfy Lászlódé munkaügyi előadónál a
62/571 -516-os telefonszámon. (092622405)
• A M E L L K A S I Betegségek Szakkórháza Deszk
Műszaki osztályára adminisztrátort keres, határozatlan idejű kinevezéssel,
bérezés a Kjt. szerint. Elvárások: érettségi, felhasználói szintű számítógépes ismeret (Excel, Word). Megváltozott munkaképességű
munkavállalók jelentkezését is várjuk. Érdeklődni
lehet Pálfy Lászlóné munkaügyi előadónál a 62/571 516
telefonszámon.
(092622391)

• BESZERZŐIfeladatokellátására ügyintézőt keresünk. Elvárásaink: felhasználói szintű számítógépes
ismeretek, önálló munkavégzés. Angol vagy németnyelv ismerete előny. Feladata: termeléshez szükséges anyagok beszerzése,
beszállltókfelkutatása, versenyeztetés,
árajánlatok
bekérése, rendelések lebonyolítása. Fényképes önéletrajzot
„Beszerző
0 9 2 6 2 3 2 8 1 " jeligére kérjük
a Szeged, Gutenberg u. 5.
szám (DM-ügyfélszolgálat)
alatt leadni. (092623261)

• ITALAUTOMATÁK töltésére saját autóval rendelkező műszaki beállítottságú munkatársat keresünk
Szegedre.
Tel.:
06-30/
3 7 2 7-405.(092622062)

• JOGI asszisztensi munkakörbe munkatársat keresünk.
Elvárások:
jogi
asszisztensi
végzettség,
tárgyalóképes angol nyelvtudás. Szakmai tapasztalat
előny. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal
emailben:
jogiasszisztens.eletrajz201
©gmail.com. (092723701)
• KFT. keres szegedi é s
mórahalmi telephelyre alumínium
lemeztermékek
gyártására hegeszteni tudó
lakatosokat.
Jelentkezés
szakmai
önéletrajzzal:
szeged@ikg. hu. (092622655)
KOMOLY értékesítési tapasztalattal rendelkezik? Versenyképes iövedelmet szeretne? Sikerorientált csapat tagja
akar lenni? Akkor nézze meg a
http://villam.rexamo.corrV
alias oldalt és jelentkezzen
m o s t l (092622623)

• KŐMŰVEST
felveszek
Szegedre hideg-burkoló és
gépi vakoló előnyben. Érd.:
70/368-7224.(092724004)

• KÖNYVELŐIRODÁBA
könyvelőt keresek, önéletrajzot:
„Egyszeres
és
kettős-92723682" jeligére
a Gutenberg u. 5. Ügyfélszolgálati irodába kérjük.

NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL: 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5 ( ü z e n e t r ö g z í t ő

© Apróbörze

• S Z E G E D I telephelyre keresünk munkatársakat új és
használt autók értékesítésére. Fényképes önéletrajzokat a
szegedi.szerviz
©gmail.com e-mail címre
V á r j u k . (092723820)

• TANÍTÓT keres általános
iskola szeptembertől vagy
részmunkaidőben.
Azonnali jelentkezés fényképes,
szakmai
önéletrajzzal
"Gyermekközpontú
0 9 2 6 2 3 4 4 3 " jeligére, hird e t ő b e . (092623443)

• W E L L N E S S , fitnesz cég
keres fó- vagy mellékállású
munkatársat. Magas kereseti lehetőség! Feltétel:
min. érettségi. Érd.: 9-12
között. 30/211-40-91, 70/
63 7-54-1 7.(092623505)
• É P Í T S karriert pizzériánkban! Pizzaszakácsokat
keresünk, tapasztalat nem
előfeltétel. Jelentkezésed
10-14 óráig várjuk: 06-30/

EGESZSEGUGY
• A1 és személygépkocsi
kategóriában akciós tanfolyamok.
www.kovacsautosiskola.hu,
06-30/429-5581

(092622782)

• T E L J E S hagyatékok, antik bútorok, festmények,
porcelánok
folyamatos
készpénzes
felvásárlása,
bármilyen régiség azonnali
vétele 15 éve egy helyen.
Körút Régiség Kereskedés,
T i s z a L. krt. 59. Ingyen
hívható:
80/820-820

ÉPÍTÉSI TELEK
• A VADASPARK lakóparkban 1.416 m 2 -es, kereskedelmi-szolgáltató épület
építésére alkalmas, közművesített telek eladó. Ár:
8 . 0 0 0 Ft/m 2 + áfa. Tel.:
62/555-821,
06-70/3121 9 1 4.(092723793)

ÉPÍTŐANYAG
• T É G L A - és betondarálék
olcsón eladó. Tel.: 06-30/
5 5 8 - 5 1 93.(092519611)

2 9 9 - 7 9 33.(092724054)

• S Z A K K É P Z E T T villanyszerelőt keres szegedi cég.
Önálló munkavégzésre alkalmas jelentkezőket várunk. Tel.:
06-30/9383-

BÚTOR
• TOLLFELVÁSÁRLÁS!
Szeged, Rókusi krt. 25.Tel.:
+36-30/464-6162.
(092213791)

• NATÚR bútorlap (18 mmes) eladó. Ár: 3 . 8 0 0 Ft/
tábla. Divian-Mega Kft.,
Szeged, Vértói út 18., munkanapokon
8-16-ig.
(092724160)

109.(092724222)

• ÉDESSÉGIMPORTŐR
cég keres megyei értékesítő üzletkötőket. Feltétel:
kistehergépkocsi, számlaképesség, indulótőke. 0670/611-82 00(092724092)

HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor
Miklós Z s u z s a n n a

OKTATÁST VÁLLAL

• ULTRAHANGDIAGNOSZTIKA:
ízületi,
lágy rész, pajzsmirigy, haskismedence, herék, erek
vizsgálata. Dr. Mihalik Mária, dr. Gion Katalin. Cím:
Dr. Szemerédi Kft., Szeged,
Korda u. 18. Tel.: 444-493,
8.00-12.00
között.

GEP-SZERSZÁM

(092723682)

• RAKTÁROSI munkakörbe munkatársat keresünk.
Feltétel:
targoncavezetői
engedély, B - C kategóriás
jogosítvány. Fényképes önéletrajzot
„Raktáros
0 9 2 6 2 3 2 7 4 " jeligére kérjük
a Szeged, Gutenberg u. 5.
szám (DM-ügyfélszolgálat)
alatt leadni. 1092623274)

is)

• E S Z T E R G A G E P E K TOS
L - 2 7 600/2000, E U 630
630/2000, E2N 250/750,
faipari lengőfűrész, egykés e s altalaj-lazltók, 3/4 fejes
félfüggesztett IH ekék, targoncavillák
eladók.
Érdeklődési lehetőség: 0670/311-9538, 06-76/441417(092621351)

4 2 6-433(092622253)

62/591-080,
06-20-262-1277.

8 6 0 7.(092621084)

(092213367)

PANELLAKAS

KÖNYV

(092622944)

n

KÖZLEMÉNY

INGYENES nyereményjáték, 1.500.000 Ft-os fődíj. Regisztráció:
www.tritech.hu
(092621361)

n

MEZÖGAZD. GÉPI

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

•

9 4 7 - 5 6 72.(092315676)

• 1,5 szobás, jó állapotú
panellakást vásárolnék 4
szintes,
panelprogramos
házban, Szeged, Tarján városrészben 6,5 M Ft-ig.
Érd.:
30/978-4339.
(092623369)

• S Z E G E D , Kemes utcai,
c s e n d e s helyen lévő, 53
m 2 -es, 2 szoba-hallos, kllmás, vízórás, hőmennyiségmérős, V. emeleti panellakás ötszintes épületben
eladó. Panelprogramra a
ház
előtakarékosságot
folytat. Befektetéscéljából,
diákoknak kiváló,
mivel
mindkét szoba külön bejáratú,
tömegközlekedés
minden irányba biztosított.
Ár: 7 M Ft. Érd.: 06-70/36699-03, hétköznap 17-19
óra között. (092622538)

NÖVÉNY

• GYÜMÖLCSFÁK,
fenyők, tuják, díszfák, leylandiciprus
újdonságok.
Szeged, Derkovitsfasor53.
Tel.:
+36-30/915-2373.
(092520356)

• A NAGY Tavaszi Akció! B
kategória már 2 0 . 7 0 0 Ft
induló
részlettel,
www.csillagautosiskola.hu, Londoni krt. 10., 62/

• NYUGDÍJASOK,
figyelem! Kedvezményes alapfokú internettanfolyam indul
Szegeden!
06-70/263-

• O S Z L O P O S t u j á k , gömbtuják, díszfák, egyéb dísznövények széles választéka! Bolgár Díszfaiskola,
Szeged-Kecskéstelep, Ger a S . 1 8 . , 6 2 / 4 2 7 - 9 9 1 . Nyitva: egész nap, vasárnap
délig.(092315281)

RÉGISÉGEK, ÉKSZEREK
• A K Ö R Ú T Antikvárium vásárol használt könyveket,
könyvhagyatékokat,
magánkönyvtárakat, régi é s új
kiadású könyveket. T i s z a L.
krt. 59. Ingyen hívható:
8 0 / 8 2 0 - 8 2 0.(092622941)

• G Á Z K É S Z Ü L É K E K szervizügyelete folyamatosan.
Szeged, 06-20/335-6114
(092416739)

DUGULÁSELHARÍTAS csa-

TEGLAEPITESU LAKAS
• I G É N Y E S E N kialakított,
fiatalos, modern, 1 s z o b á s
lakás eladó Szegeden, a
J a k a b Lajos utcában. Érd.:
3 0 / 9 7 8 - 4 3 3 9 . (092623374)

tornakamerázással
17 éve
éjjel-nappal.
62/499-992.

TÜZELŐANYAG

(092212045)

DUGULÁSELHARÍTAS

ga-

ranciával, mindennap. Érd.:
+36-30/945-7577,
62/533-

9 9 9 , S z á s z Péter. (092314561)

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

• REDŐNY, reluxa, szúnyogháló készítése,
faredőny javítása. Tel.: 62/
457-562,
06-30/9436411,
Török
Tibor.
(0922J3810)

• REDŐNYÖK,
reluxák,
szalagfüggönyök, harmonikaajtók,
szúnyoghálók.
Tel.: 62/640-603, 06-30/

• A K C I Ó S tűzifa: 8 . 0 0 0 Ft/
m3,
szállítással.
06-20/
925-7302(092724169)

• APRÍTOTT akác tűzifa
10.000 Ft/m 3 -től, szén rendelhető szállítással. 06-70/
6 2 4 - 8 9 4 9 . (092520766)

• TÖLGY-BÜKK-AKÁC!
Fedett helyen, kamionos
tételnél már 1.550 Ft-os
mázsaártól, hasítva isi 0630/999-78 1 6(092315070)
• TŰZIFA 7.600 Ft/m-től,
vastag, vögyes, ingyenes
házhoz szállítással. 06-20/
6 1 0 - 4 9 4 1 .(092519425)

• TŰZIFA 8000 Ft/m-től,
szállítással.
06-20/6184265.(092623459)

9 4 5 - 7 2 0 1 .(092213788)

TANFOLYAM
• BIZTONSÁGI
őr
(vagyonőr-testőr),
eladó,
boltvezető, fodrász O K J - s
tanfolyamok:
06-30/3108934. (Eng.: 0 0 1 0 4 - 2 0 0 9 . )

ÜZIETH., MŰHELY, IRODA
• MAGÁNTULAJDONÚ,
100 m 2 -es üzlet eladó Szeged, Szent István téren:
4 0 0 . 0 0 0 Ft/m 2 . Érd.: 0630/9 7 86-38 4. (092622784)

VÁLLALKOZÁS

(092724046)

EMELŐGÉP-ÜGYINTÉZŐ

tanfolyamot indít a NOVIT Bt.
ÉrdekISdés: 06-20/339-6196.
(092622970)

• K É Z - L Á B Á P O L Ó , műkörömépítő O K J - s tanfolyam
indul április elején. 06-30/
376-1702(092520224)

ÉRINTÉSVÉDELMI szabványossági felülvizsgáló tanfolyamot indít a NOVIT BT, 06-

2 0 / 3 3 9 - 6 1 9 6 . (092822978)

• HÉVÍZ legforgalmasabb
utcáján bejáratott étterem,
borozó
berendezéssel
együtt eladó vagy kiadó.
06-70/431-6767,
06-70/
4 3 1 - 6 7 66.(092724120)

HIRDETÉSFELVÉTEL
SZENTESEN:
Városi szerkesztőség:
Kossuth u. 8.
Tel./ fax: 63/314-838.

HIRDETÉSFELVÉTEL SZEGEDEN:

SZOLGALTATAS
• ALPINTECHNIKA: homlokzatfelújítás alpintechnik a alkalmazásával. 06-30/
9 4 3 - 3 6 34(092519610)

A i apróhirdetések tartalmáért
i D é l m a g y a r o r s x á g K i a d ó nem v á l l a l felelősséget!

SZOLGALTATAS

A DÉLMAGYARORSZÁG
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁIBAN
Szeged, Gutenberg u. 5.
Tel./fax: 62/310-933.

• CLASSIC ÜVEG. Üvegezés, képkeretezés. Pulz u.
46.,62/499-111. (092316260)

Szeged, Szabadkai út 20.

Szegedi

A LEGNAGYOBB
PÉLDÁNYSZÁMÚ
HIRDETŐ ÚJSÁG

j 100 éve velünk ébred!
J

/DÉLMAGYARORSZÁG
Szuperkoncert

2010. május 22.
Szegedi Szabadtéri Játékok, Dóm tér

Csongrád megyében!

Elképesztő

tojáscsodák y

Zenafivirk a » v h

pi hímes tojásokat. A baranyai település
kiállítótermében szinte mindegyik tojás
különlegesség. Kínából. Indonéziából
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'ővárkonyi M/vej Tojás
^-^agyvomigon ai
.'•an is ritkaságnak
kiállítáz. amely
tojáson keres?
•kéreti, patkolt,
kkal díszített és
nagy miiltú m

MINDEN S Z E R D Á N \péMánybari

A POSTALÁDÁJÁBANTnPl
I a szkforizis
ellenszerei
lókkal voll alacsonyabb a »klcrózis kockázata, mini azoknál,
akiknek az anyja kevesebb
mini hámin pohár tejet ivou
meg havonta* - fogalmazott
txfcUróxit muhipWMt kMon. di . Fariba Mirzaei, a Harvard
A kutatók úgy találták, hogy a közegészségügyi intéznének
.zkUróxú multiplex kiala- orvosa, aki a kínálást vezette
.Azt is megállapíthattuk.
kulásának kockázata alacsohogy azoknál a
nyabb azoknál a
kismamáknál.
kismamáknál,
akik sok tejes iszanyja a terhes
nak - akái napi
ség alatt a napi
5-4 pohárral is - teihexaégüh
min bevitel
tében legalább
nál. akik csak
20 százaléknyi
néhány pohárral inak liavon
zetébe, 45 százalékkal volt
alarsonyabb a
794 nói rizsgál
szklerózis koclak. akiknek az
kázata. mint
azoknál, akik
adotl a lerhesnem kaptak D-vitamim a terség alatt, mii kell fogyasztania, liöség alatt." Majd hozzátette:
6 annak idején mit is ainálL „Egyre lőbb jel uul arra is.
A 16 éves időszak alalt 199 hogy a D-vitamin hatással van
n fejlődön ki szklerózis
a szklcióziz multiplexre. A
tanulmány eredménvei att
sugallják, hogy ez a hatás már
az anyaméhben elkezdődik.
betegsége, amelyben időnként
A D-vitamin iontos forrásai
javulhat a beteg állapota, ám
ezt visszaesések követik, semi- a napfény, az olajos halak aii fokozatosan romlik az. élei mint például a lazac és a makminősége. Ez a betegség mint- léla - és a lej. A Driiamin segíegy 100 ezer embert érint ti a kalcium felszívódását a
szervezetben
jsUgwBriunniáhan
„Azoknál a lányoknál, akik
mA.aderniofNrumbpsnjn
nek az édesanyja legalább négy

Azok x n A . o k * torhuuógJh
•UH nsponU tanÁ *«»»«.

Ákos, Tankcsapda, Magna Cum Laude
Jegyárak: Szuperkedvezményes jegy Délmagyarország- vagy
Délvilág-előfizetőknek csak:
Teljes á r ú jegy a z I n t e r t i c k e t - h á l ó z a t
partnereinél vásárolható!
K e d v e z m é n y e s jegy (egy előfizetőnek
m a x i m u m 4 db) c s a k ügyfélszolgálati
i r o d á i n k b a n kapható:

4990 Ft.

Teljes árú jegy: 7990 Ft.

Szeged

S z a b a d k a i ú t 20. • 62/567-835
G u t e n b e r g u . 5. • 62/310-933
Hódmezővásárhely
Kinizsi u . 27. • 62/242-419
Makó
S z e g e d i u . 9-13. • 62/213-198
Szentes
K o s s u t h u . 8. • 63/314-838

http://www.delmagyar.hu/100ev

I

éves a DÉLMAGYARORSZÁG
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V8nnak cgycdi dara
"
A kínaiakat készítői egy speciális
ecsettel festették ineg. belülről A
legapróbb tojás a múzeumban minik
össze egy centis. A legnagyobbak a
t r u r r u j á s o k , azokat speciális fogftíróval csipkézték ki, aprólékos,
f gondos munkával készültek, mint a
í múzeum legtöbb darabja.
A legkülönlegesebb egy tűvel és
cérnával kihímzelt tojás. Készítője
hetekig dolgozott rajta. Előbb
lefűrészelte a tojás alját, majd belefúrta a mintát, ezután hímezte ki
Húsvétkor igen sokan keresik fel a
l OJ
. L , m Í £ " " " " Ne<nrég
forgatott
náluk az MTV Híradójának stábja is
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SZENTES

MAKÓ
GYÁSZHÍR
Fájdalommal tudatjuk, hogy
ERDEI JÓZSEFNÉ

SZEGED

HADOBÁS KATALIN

GYÁSZHÍR
Fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető Édesapa,
NÓTÁRI PÁL
2010. március 18-án, életének 60.
évében elhunyt. Kívánságának megfelelően szűk családi körben a szegedi Dóm altemplomában helyeztük
végső nyugalomra.
Szerető fia
926236H

és az elhunyt családja

Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
OLASZKI FERENC
49 éves korában elhunyt. Temetése
április 7-én 11 órakor lesz a Baksi temetőben.
92621320

Gyászoló család, Baks

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett Férj, édesapa és rokon,
MARKÓ ZOLTÁN
42 éves korában elhunyt. Hamvait
április 2-án 13 órakor helyezzük örök
nyugalomra a Belvárosi temetőben.
Gyászoló család
92724270

86 éves korában elhunyt. Temetése
április l-jén 12 órakor lesz a római
katolikus temetőben.
Gyászoló család
92724037

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, testvér és
rokon,
MIKLÓS IMRE
életének 69. évében, hosszan
tartó, súlyos betegségben elhunyt.
Végső búcsút április 6-án 11 órakor veszünk tőle a Dugonics temetőben. Szentmise aznap 9 órakor
a Tátra téri templomban.
Gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Sok szeretettel emlékezem meg
MATÓKNÉ IVÁN ETELKA
halálának első évfordulójára. Misét mondatok
érte április 4-én, vasárnap az Algyői katolikus
templomban 8.30 órakor.
Gyászoló férje, Matók Ferenc

Fájdalommal emlékezünk
VARGA TERÉZIA

halálának 1. évfordulójára.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,
ÖZV. BARTHA SÁNDORNÉ
KANFI HORVÁTH JUSZTINA

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, utolsó útjára
elkísérték, fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek.
92724081
Gyászoló családja

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk
HEGEDŰS SÁHDOR
Mártély, Béke u. 5. szám alatti lakos
rövid ideig tartó súlyos betegség után
77 éves korában elhunyt. Temetése
2010. április 2-án, 13 órakor lesz a
mártélyi temetőben.
Gyászoló család
Megrendülten tudatjuk, drága szerettünk
NAGY LAJOS
hódmezővásárhelyi lakos 95 éves
korában elhunyt. Búcsúztatása 2010.
április 2-án, 9 órakor lesz a vásárhelyi Kincses temetőben.
92724275

Gyászoló család

JOÓ JÓZSEFNÉ
FEHÉR KLÁRIKA
halálának 2. évfordulójára.
Édesanyád, a család
92622973
és a két pici unokád

BEMUTATJA:

onoissü

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,
CSERI BÁLIHTNÉ
BEHCSIK ERZSÉBET
búcsúztatásán megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Gondviselői és családja
Q1TJV7/1S
*

GYÁSZHÍR

MAUSZ IBOLYA ESZTER
szentesi lakos, 59 éves korában
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása április 2-án, pénteken 11 órakor
lesz a Kálvária temető Szórókútjánál.
Kérjük, végtisztességet 1 szál virággal
vegyenek!
92724215

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
JUHÁSZ ISTVÁN
Hódmezővásárhely, Széchenyi utca
24. szám alatti lakos 70 éves korában
elhunyt. Emlékét szeretetben megőrizzük.
Gyászoló
családja
J
J

SZENTES

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
HARKAI FERENC
volt szentesi lakos, életének 63. évében elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása április 2-án, pénteken 14
órakor lesz az alsó református temető ravatalozójából.
92724220

Gyászoló családja

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
ID. VIRÁG GYÖRGY
76 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása április 2-án,
pénteken 15 óra 30 perckor lesz a
Nagymágocsi temetőben.
92724359
Gyászoló család

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkon
enyhíteni igyekeztek.
92724208
Gyászoló családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,
REKETTYÉS PÉTER
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja
92724207

MEGEMLÉKEZÉS

GYÁSZHÍR

Gyászoló család

RÁDIÓ

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünk,
NÁNÁSI ANDRÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

SIMON KÁLMÁNNÉ

A

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

'

92724256

, j|

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
KÉZSMÁRKI JÓZSEF
szentesi lakos, rövid szenvedés után
elhunyt. Kérésére szűk családi körben búcsúztattuk.
Élettársa, testvére, Bolyán Dezső

„Elment Édesanyám
Egy mese volt, egy pillanat,
Egy álom tán, mely megszakadt.
Hogy volt egy kéz, mely ringatott,
És volt egy dal, mely altatott,
És volt egy szív, egy drága szív,
Mely már 10 éve, hogy itt hagyott..."
Soha el nem múló, örök szeretettel emlékezünk
VALKAI MIHÁLYNÉ
VÁRADI FRANCISKA
(SZUSZÓ)
halálának 10. évfordulóján.
Szerető családja

„Az idő múlik, a fájdalom nő,
nem hoz enyhülést a múló idő.
Olyan szomorú nélküled lenni,
Téged mindenütt hiába keresni.
Téged várni, ki nem jössz többé,
szeretni fogunk mindörökké."
Fájó szívvel emlékezünk
IFJ. BALOGH IMRE
halálának 4. évfordulóján.
Az egész család

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
AMBRUS JÓZSEF, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515;
BERG HENRIKNÉ, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382; CS.
M.-l KEGYELETI KFT., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6900
Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840; 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.:
62/285-197; 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1. Tel./fax: 62/534. 985, 62/534-986 M Á R V Á N Y KFT. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.:
62/597-360; ÉGISZ '90 TEMETKEZÉSI KFT., 6600 Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 63/400-162; TOURINFORM C S O N G R Á D , Csongrád, Szentháromság
tér 8. Tel.: 63/570-325, 6 6 4 0 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 63/483-975;
ORHIDEA TEMETKEZÉS, Csongrád, Erzsébet u. 32.63/471-121; FLÓRA CENTER KFT., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869; PIETAS TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS, 6722 Szeged, Bartók tér 10.62/424-992; REKVIEM TEMETKEZÉSI V Á L L A L K O Z Á S , 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.:
62/425-864 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414; REKVIUM TEMETKEZÉS, 6900 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747; S Z Ö G I ÉS TÁRSA TEMETKEZÉSI IRODA Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847; GYEVIÉP KHT.
Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567, B O R O S T Y Á N TEMETKEZÉSI
SZOLGÁLAT, 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 11. Tel.: 62/238866; MÉCSES 2001. TEMETKEZÉSI BT. 6600 Szentes, Sima F. u. 31. Tel./íax:
63/400-889.

A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG
HŰSÍGPROGRAM AJÁNLÁSÁVAL

LEMEZBEMUTATÓ

2010. április 10., 19.30 óra
Kapunyitás: 18.30 óra
Jegyek: elővételben: 2.900 Ft, a helyszínen: 3.300 Ft,
14 éves korig ingyenes.
Jegyek elővételben k a p h a t ó k :
Szeged Városi Sportcsarnok, Alexandra Könyvesbolt,
Délmagv arország Ügyfélszolgálati Iroda:
Szeged, G u t e n b e r g u. 5.
Infó: +36-30/500-8271

[aés détmagyarország
a délvilág ajánlásával

Tel.: 06-80/821-821

SPORT

Olasz Anna
is utazik
A Toyota-Tmax SZUE úszói közül Ambrus Diána után Olasz
Anna is kvalifikálta magát a
Szingapúrban rendezendő első
ifjúsági olimpiára.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az Amszterdamban rendezett
nemzetközi
úszóversenyen
Olasz Anna (képünkön) teljesítette a szingapúri ifjúsági
olimpiai szerepléshez szükséges szintidőt (4:19,70 perc)
400 méteres gyorsúszásban.

Az amszterdami az utolsó európai verseny volt, ahol még
lehetett kvalifikálni az ifjúsági ötkarikás játékokra. A versenyen 20 ország indulói vettek részt. Az olimpiai, világés Európa-bajnokokkal tűzdelt mezőnyben versenyszámában a negyedik legjobb
időt érte el Anna.
Gellért Gábor vezetőedző
szerint tanítványa sikere azért
különösen értékes, mert a
szuperruhák utáni időszakban
hagyományos
úszódresszben is sikerült megúsznia a kiküldetéshez szükséges
szintidőt, amire a szakemberek nem sok esélyt láttak.
A szingapúri olimpián öszszesen nyolcan képviselik Magyarországot, köztük a szegedi Toyota-Tmax SZUE két kiválósága, Ambrus Diána és
Olasz Anna.

Újra győzni
akarnak
SZENTES. Egyszer már megnyert mérkőzés h á r o m pontját a k a r j a újból „bezsebelni"
a Bodrogi Bau-IOS-Szentes
OB l-es férfi vízilabdacsapata. A március elején lejátszott meccsen 9-7-re bizonyultak jobbnak a házigazda
Kurca-partiak, de az OSC bírói m ű h i b á r a
hivatkozva
óvott, s elrendelték az újrajátszást. Az ismételt találkozót ma 19 órai kezdettel rendezik meg Szentesen a ligeti
uszodában.

- Mindenképpen szeretnénk újra nyerni, harcosan
küzdeni, és bizonyítani, mi
vagyunk a jobbak, és majd
egy hónappal ezelőtt sem érdemtelenül
nyertünk
mondta dr. Tóth Gyula, a
Szentes vezetőedzője. - De
nem lesz könnyű dolgunk,
Szabó Tamásra és Döbrössyre
biztos
nem
számíthatok,
Araczki kedden belázasodott,
Jaksa és Éles pedig a vállát
fájlalja, utóbbi kettő valószínűleg vízbe száll. De így is
alig marad már emberem, a
végén még nekem is játszanom kell... - jegyezte meg
keserű humorral a kiváló
szakember.
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Elszánt hősök
Elszánt, megfontolt szegedi kenusok edzettek tegnap délelőtt
a Maty-éri olimpiai vízicentrumban. Az EDF Démász-Szegedi VE versenyzői - akiket edzőjük, Vécsi Viktor igazi hősöknek tart - egyelőre még csak a
munkára koncentrálnak.
SZEGED
MÁDI JÓZSEF
Kenusokhoz jöttünk, mégis
kajakosokkal találkozunk először. Az egykori edzőt, Király
Zoltánt - becsületes nevén Gigit - el sem lehet kerülni, lévén a Maty-éri olimpiai vízicentrum bejáratánál ő a biztonsági őr. Nem marcona, inkább kedves, nem utasító, inkább kérő. Egy kis pletykálkodás után arra kér, tegyem látható helyre a Visitor feliratú
kártyát, csak így mozoghatok
a létesítményben. Beljebb pedig elém kerül Sevilla időmérőkirálya, a válogatott melegvízi edzőtáborban remeklő
Gyökös Lajos is. Éppen befejezte a délelőtti penzumot, a
hétfő hajnali hazaérkezés után
ez volt az első mozgása, afféle
rávezető könnyed kajakozás.

zás. Lassan útra kész a stáb,
sorban el is indulnak, majd
egymás mögött, félperces időközökkel elstartolnak a célto-.
ronytól a Bajai út felé. Elöl
Tóth László, az EDF DémászSzegedi VE kajakos masters
versenyzője, aztán a fiatal kenusok, Lédeczi Péter, Ződi
László, Molnár Tamás, Makai
Tibor, a végén a rutin, Horváth Gábor, Fürdők Gábor,
Vajda Attila sorrendben.
- Fociztunk, és az Achilles-inamból leszakadt egy
izomrost - tudtam meg, miért
is van a borult, kissé szeles
időben nagykabátban lévő
edző bal lába mezítláb. Szó se
róla, szépen lilul az a balos,
de ha esetleg nem venném
észre a lábfejen a bajt, segítene a fadarabbal megemelt sarkú sportcipő látványa. - A
horvátországi
edzőtáborban
az első tíz nap nem volt ideális, de a szememben minden
tanítvány hős: szó nélkül vé-

- Hétfőtől már jön a központi edzőtábor
Dunavarsányban, mégpedig három
hétig - tudatja velem, mi is
lesz a programja a közeljövőben.
A Maty-éri céltorony tövében aztán megtalálom Vécsi
Viktort, a kenusok mesterét esetleg főnökét, ki hogy hívja
a csapatból - , valamint pihegő versenyzőit. Megtudom,,
egy kétezer méteres időmérésen túl vannak, még hátravan
egy, meg a levezető háromezer méteres futás vagy kondi- A mester, Vécsi figyel.

Bella az ügyvezető
SZEGED. Tegnap este hivatalosan is megválasztotta a HKSZ
közgyűlése Bella Árpádot, a
Pick Szeged ú j ügyvezetőjének. A 32 éves sportvezető hivatalosan h o l n a p áll munkába, a z o n b a n hetek óta a jövőt
tervezi. A titkos szavazás

u t á n a Pick kapitánya (a közgyűlésen a szavazatszámláló
szerepét is betöltötte), Danijel Andjelkovics ismertette az
eredményt: a közgyűlés Bella
Árpádot választotta meg Lele
Ambrus u t ó d j á n a k , a Pick
ügyvezetőjének.

Bella Árpád hivatalosan is a Pick ügyvezetője lett. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

MA KEZDŐDIK A NOI KOSARLABDA NEGYEDDÖNTŐ

Egy kis plusz kellene
SZEGED. A Szolnok ellen 18 órától hazai pályán kezdi meg a rájátszást a Szeviép-Szeged A
csoportos női kosárlabdacsapata. A győzelem nem lehet
kérdéses az újszegedi sportcsarnokban, ám a siker mellett
már a későbbi, komolyabb feladatokra is próbál készülni a
Szeged.
- Nem ismerem túl jól a
Szolnpk együttesét, ennek ellenére magabiztos győzelmet

és a kupahétvégén mutatottnál jobb játékot várok a csapattól - mondta elöljáróban
Kajdacsi Judit, a Szeviép egykori válogatott centere.
- Sajnos Pécsett nem volt
meg a játékunkbari az a
plusz, az a gördülékenység,
amely a nagyobb célok eléréséhez kellene. Reméljük, a
Szolnok elleni meccseken sikerül rátalálnunk a helyes útra - tette hozzá.

A jó bemelegítés. Fürdők (balról), Lédeczi, Horváth és Vajda még a parton. FOTÓK: FRANK YVETTE
geztek el mindent - utalt még
Vécsi a rogotini hetekre, majd
kiderült: a kenusok már nem
terveznek
Szegedtől,
a
Maty-értől távoli edzőtábort.
A kétezer métert lassan befejezik a sportolók, kikötnek a

Horváth a szokásos horvát mezben.

parton, a hajókat kiemelik,
majd a tárolóba viszik. Az
olimpiai bajnok Vajda Attila
egy kis vidámságot visz a dologba, egy horgászbotot meglátva leül mellé, majd kifog
egy néhány dekás kárászt, és

Vajda vidám, de elszánt.

0-3-ról fordított
a Szeged Beton
SZEGED. Nem vette félvállról a
Kosice elleni Interliga-meccset
a Szeged férfi pólócsapata, de
az, hogy az együttes legjobbja,
Molnár Tamás nem húzott sapkát a fejére, jelezte, a soron következő bajnoki, a hétfő esti
(20.15) Domino elleni idegenbeli rangadó mindent überel.
- Nem kockáztatunk, még
csak az hiányzik, hogy Papesz
fájó bordáját újabb ütés vagy
rúgás érje, a Honvéd ellen viszont biztos, hogy játszik mondta a meccs előtt Kásás
Zoltán, a Szeged trénere.
A tegnapi találkozón is jó lett
volna, ha ott van, mert a klasszis
hiányában az első negyedben
csak szenvedett (0-3 is volt) a
Beton, de ehhez az is kellett,
hogy gól nélküli állásnál Török
flegmán elvégzett büntetőjét
védje a kassaiak kapusa.
Nem sziporkáztak Somogyiék, másképp fogalmazva: egyáltalán nem sikerült tökéletesre
a hétfői meccs főpróbája. Igaz,

ilyenkor szokott jól elsülni az
előadás. A hajrában azért helyreállt a világ rendje, megemberelte magát a Beton, ugyan a
vártnál némileg nehezebben,
de hozta a győzelmet.
Szeged Beton VE-Horn e t s Kosice (szlovák) 6 - 4
(1-3,2-0, l - l , 2-0)
Interliga
férfi
vízilabda-mérkőzés. Újszegedi sportuszoda, 150 néző. Vezette:
Molnár P., Thelner (szlovák).
Szeged: BAKSA - Juhász
Zs., Varga P., Komlósi, Kayes
1, Somogyi 1, Török B. Csere:
LEHMANN 2, Ágner, Busila,
VINDISCH 2, Kuncz, Szabó G.
Edző: Kásás Zoltán.
Kosice: GOGOLA - NIZNY
3, Zatovic, Nagy, Baco, Kolarik
1, Galis. Csere: Somsag, Kusko, Palascsak, Grutka, Zareva,
Galis, Cipov. Edző: Róbert Kaid.
Gól - e m b e r e l ő n y b ő l : 2/1,
ill.
4/0.
Ötméteresből:
2/1, ill. - .

Szegedi pólóbunyó: vége a nyomozásnak. Megszüntette a nyomozást a Szegedi Rendőrkapitányság, miután megállapította, hogy nem
történt bűncselekmény a magyar és a szerb vízilabda-válogatott januári,
szegedi mérkőzésén - közölte kedden a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. Emlékezhetünk rá: a szegedi közös edzésen a
szerbek Vanja Udovicsics vezetésével egy ártalmatlan szituációban nekiestek Kis Gábornak, a magyarok centerének, néhány másodperc múlva pedig mindkét csapat játékosai a vízben teremtek. Szenti Szabolcs
szóvivő elmondta: a nyomozás során a Szegedi Rendőrkapitányság számos tanút - köztük edzőt és játékost - hallgatott ki, valamint beszerezte az esetről készült felvételt is. Ennek alapján megállapították, hogy
„a játékosok nem lépték túl a vízilabda sportág kereteit, így a garázdaság törvényi tényállási elemeit sem valósították meg".

azzal ijesztgeti a neki háttal
álló Vécsit.
- Szoktam én is horgászni,
de inkább nyáron, amikor meleg van. A botjaim a hangárban vannak - mondta Vajda,
majd pólót cserélt, és a súlyzórészleg felé indult. Azt még
nem tudta, az ő ideje a legjobb, de például Horváth és
Fürdők is különösen jó eredménnyel zárta a távot. A súlyzóknál kötött még ki egyébként Makai, Kiss Gergő és Ződi, míg a többiek nekiindultak
a betoncsíknak.
- Meddig kell futni?
- 1500 méterig és vissza.
- Nem elég csak oda?
- De, neked, Horikám, elég
csak oda.
Ez a párbeszéd Vécsi és
Horváth között zajlott. Nem
maradt ki tehát az edzésből a
poén sem, de az egész csapatra inkább a megfontoltság, az
elszántság volt jellemző. Csak
így lehetnek az elszánt hősökből győztesek.

Hetedszer
NYÍREGYHÁZA. A korcsoportos
diákolimpiai súlyemelőversenyt
Nyíregyházán rendezték. Az
évad első rangos hazai megmérettetésén a Szegedi Lelkesedés
SK öt fiatallal képviseltette magát. A kék-fehér-feketék egy-egy
arany-, ezüst- és bronzérmet
nyertek, valamint két hatodik
helyet gyűjtöttek be. A győztes
Gábor Róbert (képünkön) zsinórban hetedik alkalommal
győzött a diákolimpián.
Eredményeik,
serdülő
k o r c s o p o r t , 56 k g : 6. Szeles
Barnabás (a Zrínyi ált. isk. tanulója) 120 kg (szakításban 50
kg, lökésben 70 kg); ifjúsági
kcs., +94 kg: 6. Csáki Ádám
(Fodor-szakközépiskola) 160
kg (70, 90); j u n i o r kcs., 75 kg:
2. Rácz Eszter (Vedres-szakközépiskola) 95 kg (45, 50); 85
kg: 3. Oláh Balázs (Vasvári-szakközépiskola) 197 kg (85,
112); +105 kg: 1. Gábor Róbert
(Krúdy-szakközépiskola) 298
k g (125, 173). A v e r s e n y z ő k e t

Horváth Attila és Oláh Imre készítette fel a diákolimpiára.
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Vigyázat! Itt a Bayern!

DR. HEGYI PÉTER KÉT ÉVE MÉG 50 EZER NÉZŐ ELŐTT LENGETETT

Száműzték a megyeegybe
Dr. Hegyi Péter (37) egyik pillanatról a másikra lett kegyvesztett. Az egyik legjobb,
legkeresettebb labdarúgó játékvezetői asszisztens (régi
elnevezéssel élve partjelző)
NB lll-as és megyei I. osztályú bíróvá avanzsált. A miértre nem tudja a választ, az eljárásról viszont megvan a véleménye.

Rooney (10-esben) már a 2. percben gólt szerzett Münchenben. FOTÓK: MTI
SZEGED
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

A bordeaux-i Samah itt még egyenlített Lyonban.
MÜNCHEN, LYON. Gyors gólokkal nyitottak a csapatok mindkét helyszínen. A sérüléséből
felépült manchesteri Rooney
már a második percben vezetéshez juttatta a Unitedet, amit
az első félidőben meg is őriztek
az angolok. A Bayern az első
negyvenöt percben nem sok vizet zavart, a második félidőt viszont hatalmas rohamokkal
kezdte, Van der Sar többet volt
a levegőben, mint két lábon.
Éppen a holland kapusnak köszönhette Ferguson csapata,
hogy tartotta egygólos előnyét.
A 77. percben Ribéry szabadrúgása megpattant Rooney-n,
egyenlített a Bayern. A hajrában jött a horvát Olic, végül
nagy meglepetésre nyert a Bayern.
Lyonban 14 perc alatt két
gólt is láthattak a francia
drukkerek: a Lyon és a Bordeaux is kapuba talált. A Lyon
végül Delgado góljával előnynyel zárta az első 45 percet. A
második
félidőt
rendesen
megnyomta
a
Bordeaux,
sok-sok helyzetet dolgoztak
ki. És milyen a futball, végül a
Lyon Lisandro Lopez 2. góljával - 11-esből szerezte - 3-1-re
megnyerte a meccset.

A mai program
A program, kezdés: 20.45:
negyeddöntő, 1. mérkőzések: Arsenal (angol)-Barcelona (spanyol, élőben: Digi
Sport, szerb RTS1), Internazionale (olasz)-CSZKA Moszkva
(orosz, élő: Rai Uno, felvételről, 23.15: Digi Sport).

TÓTH

Akos
a Mórahaiom edzője
- Nincs okosság - kezdte a
Bayen-Manchester meccs értékelését Tóth Ákos - , ezt csodálni kell, élvezni a futball minden pillanatát. 0-1-nél azt
mondtam, továbbjut a Machester, most, 2-1-nél erre már
nem mernék fogadni. Ezen
nem kell csodálkozni, a német
csapatoktól megszokhattuk,
hogy vert helyzetből is képesek felállni, fordítani. A United
a vezetőgól után túlzottan is
ráült az eredményre, és ez
megbosszulta magát.

Néhány hete közmegelégedésre fújta a sípot a játékvezető a Kistelek-Csongrád, az
elmúlt hétvégén pedig az
Ásotthalom-Károlyi-Tiszasziget Arany Ászok megyei I.
osztályú
futballmeccsen.
Mindkét találkozót dr. Hegyi
Péter dirigálta. Az a bíró, aki
két évvel ezelőtt még 50 ezres
tömeg előtt lengetett UEFAkupás meccseken, BL- és vbselejtezőkön, aki Fradi-Űjpest derbiken jelzett lesállást.
Mi történt vele, miért lett
kegyvesztett?
- Tavaly június 4-én az
MLSZ Játékvezetői Bizottsága e-mailben tájékoztatott
arról, hogy a továbbiakban
nem sorol be az országos
asszisztensi keretbe - idézte
fel a háromnegyed évvel ezelőtt történteket dr. Hegyi.
- A döbbenettől megszólalni
nem tudtam, nem ilyen indoklás nélküli eljárást érdemeltem meg 12 év „szolgálatot" követően. Legalább telefonon szóltak volna... A JB
elnökét, Vágner Lászlót soha
semmilyen fórumon nem tám a d t a m , elfogadtam, hogy ő
a főnök, ha az általa vezetett
bizottság megbízott feladattal, azt minden esetben tudásom legjavát nyújtva igyekeztem ellátni.
Annak, hogy kegyvesztetté
vált, már 2008 őszén jelentkeztek nyomai. Az élvonalban
mindössze három összecsapáson lengetett, 2009 tavaszán

Dr. Hegyi Péter élvezi a megyeegyes meccseket is, de viszavágyik az élvonalba. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
pedig csak a Paks-Debrecen
találkozón kapott asszisztensi
feladatot.
- A legjobban az fájt, hogy
soha senki nem indokolta
meg a „jegelésemet" - folytatta. - A tevékenységembe
nem lehetett belekötni, mert
arra igenis büszke vagyok,
hogy 12 év alatt még a tévéfelvételek sem tudták egyetlen olyan ítéletemet kihozni,
amely meccset befolyásoló
lett volna. Egyébként pedig
nem kell engem sajnálni, élvezem én a megyeegyes munkát is. Tudja, hogy milyen
jólesett, amikor a Kistelek-Csongrád rangadó után
nemcsak a drukkerek, hanem
a játékosok is megtapsoltak?
Számomra soha nem létezett
kis meccs vagy nagy, a megyeieket is ugyanúgy kezelem, mint az UEFA-kupás öszszecsapásokat.

Május 29-én tartják az
MLSZ közgyűlését. Nem tagadja, nagyon várja azt a
szombati napot.
- Új elnökség áll majd fel, a
testület dönt majd a Játékvezetői Bizottságról, annak vezetőjéről. Amennyiben a jelenlegihez képest változás történik,
akkor talán megnyílik előttem
az út ahhoz, hogy visszakerül-

jek az országos keretbe. Eddigi
életem során semmit sem adtam föl, a remény hal meg
utoljára. Aki ismer, tudja rólam, nagy küzdő vagyok. Két
dologban hiszek: a munkában
és abban, hogy nem létezik lehetetlen. Vannak még terveim
mind a hazai, mind pedig a
nemzetközi élvonalban. Csak
azért sem adom fel!

Dicső múlt és jelen. Dr. Hegyi Péter 20 éves labdarúgó-játékvezetői
pályafutása alatt 12 évig volt tagja az NB l-es keretnek (120 mérkőzés), 7 évig működött közre a FIFA-keretben (40 mérkőzés), 3 esztendőt töltött el a NB l-es futsalkeretben (30 mérkőzés), 2 éven át 186
angol bajnoki találkozón (harmadik liga) tevékenykedett. A Magyar
Labdarúgó Játékvezetők Testületének elnökségi, az MLSZ és a CSLSZ
Oktatási Bizottságának tagja. A civil életben az SZTE I. sz. belgyógyászati klinika habilitált tudományos főmunkatársa, az Európai Hasnyálmirigy Társaság elnöke és az Európai Gasztroenterológiai Társaság elnökségi tagja. Több angliai (Liverpool, Newcastle) és amerikai egyetem
(Boston, New York, Pittsburgh, Minnesota) meghívott előadója. Nős, öt
gyermek édesapja.
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Jegyzőkönyvek. Bayern München (német)-Manchester United
(angol) 2-1 (0-1)
Labdarúgó Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés, München, Allianz Aréna, 66 ezer néző. Vezette: De Bleeckere.
Bayern: Butt - Lahm, Van Buyten, Demichelis, Badstuber (Timoscsuk)
- H. Altintop (Klose), Van Bőmmel, Pranjic, Ribéry - Müller (Gomez),
Olic. Vezetőedző: Louis van Gaal.
Manchester United: Van der Sar - G. Neville, R. Ferdinánd, Vidics, Evra - Carrick (Berbatov), Scholes, Pak (Valencia), Fletcher, Nani (Giggs)
- Rooney. Menedzser: Alex Ferguson.
Gólszerzők: Ribéry (77.), Olic (92.), ill. Rooney (2.).
Lyon (francia)-Bordeaux (francia) 3-1 (2-1)
Labdarúgó Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés, Lyon, Stade
Gerland, 40 ezer néző. Vezette: Brych.
Lyon: Lloris - Réveiliere, Cris, Bodmer, Cissokho - Bastos, Pjanic (Govou), Makoun, Toulalan - Lisandro López, Delgado (Gonalons). Vezetőedző: Calude Puel.
Bordeaux: Carrasso - Chalmé (Henrique), Gouffran (Bellion), Ciani,
Trémoulinas - Sané, Fernando - Plasil, Gourcuff, Wendel (Jussié) - Samah. Vezetőedző: Laurent Blanc.
Gólszerzők: L. Lopez (10., 77.), Bastos (32.), ill. Samah (14.).
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Zrt.

néven

folytatj;

tevékenységét a MÁV Cargo Zrt., amely a magyar

vasúti

áruszállítás

150

éves

történetének

legnemesebb hagyományain újul meg. Európai

léptékek és a helyi értékek teszik vállalatunkat

ügyfeleink, megbízóink számára versenyképes

partnerré. Új nevünk mögött továbbra is a legkiválóbb hazai vasúti árufuvarozási szakemberek
jelentik a folytonosságot. Korszerű mozdony- és
eszközparkunk, valamint megújított folyamataink
révén járulunk hozzá az ország, ezen belül

Új elnökség Algyőn
ALGYŐ. Mandátuma lejártával
lemondott a Bakai László által
2004. június 14-e óta vezetett
Algyő Sportkör elnöksége az
egyesület rendkívüli közgyűlésén. Az alapszabály módosítá-

sa után a testület Juhász Sándort választotta meg elnöknek,
az elnökség tagjai pedig: Bakos
András, Kátó Sándor, Kovács
Lászlóné, Horváth Nándor, Portörő Lajos, Gonda János.

a dél-alföldi régió versenyképességéhez és egy
élhetőbb környezet megteremtéséhez.

www.railcargo.hu
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Illatozó
liliomvarázs
SZEGED
BOBKÓANNA

Ottjártunkkor szinte egyetlen
járókelő sem bírta ki, hogy ne
álljon meg egy pillanatra a szegedi Széchenyi téren virágba
borult liliomfa mellett - volt,
aki csak lassított, úgy szippantott nagyot az édeskés levegőből, legtöbben viszont kinéztek
maguknak egy húsos szirmú virágot, és ahhoz dugták orrukat.
A város főterén álló fák évtizedek óta látványosságnak számítanak tavasszal. A rózsaszín
csodát sokan lencsevégre kapják, vagy mobiltelefonukkal
fényképezik. Kolléganőnknek
is majdnemhogy közelharcot
kellett vívni az önjelölt fotósokkal. Az első példányokat a századforduló után Kállay Albert,
Szeged akkori főkertésze hozatta Hollandiából. Ezek azonban
még a mostani szökőkút helyén
pompáztak, s egy átültetés során sajnos elpusztultak. A
30-as években azonban újak érkeztek helyettük, amelyek azóta is nagyon jól érzik magukat
a városháza előtt.
Bár a szegediek csak tulipánfaként emlegetik a gyönyö-

100 EV - 100 IDEZET

„Magyarországon az elmúlt két évben forradalom játszódott le. A forradalom gazdasági áldozatokkal történik, s a dolgozó millió nyomorúságával jár. Bizonyos, ha
megszavaztatnák
a magyar milliókat, hogy az
áldozatok fejében visszakívánják-e a nagybirtok
és nagytőke uralmát, a
válasz csak tagadó lenne.
Minden
forradalomban
van valami kialakulatlan
és tökéletlen. A mi állapotunk sem ideális. De az
áldozatokat
abban
a
tudatban
kell vállalni,
hogy amit kapunk, a
magyar nép
gazdasági
felemelkedesére szolgál."
(1947. február 14.)
R á c z Jenő
pénzügyminiszter

Az átvonuló hidegfrontot eleinte többfelé kíséri, eső, zápor, néhol zivatar is
kialakulhat. Később felszakadozik, csökken a felhőzet, némi napsütés isvárható.
Szeged

17°

Hódmezővásárhely

17°

Mórahalom
Mindszent

Szentes

Békéscsaba

Makó

Szolnok

Csongrád

Kecskemét
17°

Kistelek

Orosháza

További kilátások
Az április elejének megfelelő, igazi tavaszi időjárásra van kilátás. A hosszabb-rövidebb napsütés mellett lesznek ugyan erősebben felhős időszakok Is, de csak elvétve
lehet zápor A hőmérséklet a sokévi átlag körül alakul.
Csütörtök

_
100 éves
a DÉLMAGYARORSZÁG
KALENDÁRIUM
Szinte egy járókelő sem bírja ki, hogy ne szagolja meg a virágba
borult liliomfát. FOTÓ: FRANK YVETTE
rűségeket, ezek valójában magnóliák, nagyvirágú vagy rózsás
liliomfák. A kettő származását
tekintve különbözik: előbbi
Észak-Amerikából származik,
utóbbi pedig a Távol-Keletről.
Az első magnóliákat már
650-ben termesztették kínai
buddhista szerzetesek. Az otta-

ni liliomfák fehér virágai a
templomkertekben a tisztaságot szimbolizálták. Ilyen fehér
tüneményeket
csodálhatunk
meg az újszegedi füvészkertben
is, ahol szintén ezekben a napokban kezdenek el virágozni a
liliomfák fehér, piros, rózsaszín
és lila árnyalatban.

A napos oldalról

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

6.24
19.13
21.27
6.31

ISTEN ÉLTESSE!
ÁRPÁD, BENŐ
Az Árpád régi magyar név, az
árpa szó -d kicsinyítőképzős
származéka, jelentése: árpa. A
Benő latin-héber eredetű, jelentése: áldott, szerencsés,
boldog.
Ma ünnepel még:'ÁKOS.
EZT IRTUK
1 EVE: Egyszemélyes demonstrációba kezdett egy
izsáki termelő a röszkei
Gabona-Komplex Kft. telephelye előtt, mert közel 3
millióval tartozik neki
a cég.
5 ÉVE: A legtöbb trafikban,
boltban kiszolgálják a cigarettát, alkoholt vásároló
tiniket.
10 ÉVE: Tisza-Szamos
kormánybiztosi iroda nyílt
Szegeden, egyik feladata a
Tisza alsó szakaszán folyó
kutatások koordinálása.
ORVOSMETEOROLOGIA

A 22 esztendős Horváth Anett rekreációszervezést és egészségfejlesztést, valamint kommunikációt
és médiatudományt tanul Szegeden. Televízióban vagy rádióban szeretne majd dolgozni. A csinos szegedi lány 8 évig kosárlabdázott. Imád sütni, főzni. Ákos-rajongó. Ismerősei szerint makacs, őszinte és nagyszájú. FOTÓ: MASA ATTILA

A keddi melegfronti hatást
szerdán hidegfronti változás
követi. A változékony időjárás a frontérzékenyeknél fejfájást, rossz közérzetet eredményezhet.

HOROSZKOP
KOS (III. 21.-IV. 20.): Éljen a mának, ne aggodalmaskodjon folyton
a jövőn! Bízzon önmagában, ha
nincs rá feltétlenül szüksége, ne
kérje mások támogatását, segítségét. Este menjen el sétálni!

VÁLTOZÉKONY IDO, ZAPOROKKAL

MELEGÉTKEZÉSI UTALVÁNYOKAT ELFOGADUNK.

RÁK (VI. 22.-VII. 22.): A kéretlen
tanácsok, vélemények kinyilvánításának nem kedvez a mai nap.
Ne akarjon kibic lenni! Ha szép az
idő, járjon egyet a szabadban, sétáljon, nézelődjön.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Nem
kell ma mindennel szembenéznie,
mindent megoldania! Fókuszáljon
inkább az élvezetekre, amelyeket
a mai nap tartogat az ön számára.
Élvezze az életet!

BAK (XII. 22.-I. 20.): Az optimizmus igen fontos lehet a hónap
utolsó napján. A fontos teendőket
mindenképpen végezze el, kezdje
tiszta lappal az új hónapot! Este
menjen moziba vagy színházba.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Teendőit
ésszerűen ossza be, kedves Bika,
ne terhelje túl egyik napját sem!
Néhány dologban egy szakértő
véleménye, támogatása fontos lehet, ne habozzon hozzá fordulni.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Az Oroszlán ma a saját bőrén tapasztalja, hogy bajban Ismerni
meg, ki az igazi barát, és ki nem.
Csalódottságán igyekezzen minél
hamarabb túltenni magát!

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): A háztartással kapcsolatos terveit nem
kell feltétlenül ma kiviteleznie! Ha
ennek elhalasztását praktikusabbnak tartja, ne aggódjon! Tegyen
mindent a kedve szerint.

VÍZÖNTŐ (I. 21.—II. 20.): Ma
könnyen félreérthet sok mindent,
és túlreagálhatja a dolgokat. Kezeljen mindent a helyén, ne nagyítsa fel a jelentéktelen eseményeket!

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Bármilyen
nehéz egy probléma, ne halogassa
a megoldását! Nézzen szembe a
gondokkal, ne futamodjon meg. A
spekulatív, bizonytalan vállalkozásoktól tartsa magát távol!

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Koráb
ban félbehagyott, elvégzetten dolgait javasolt minél rövidebb idő
alatt befejeznie. Rakjon végre
pontot az i-re! Esetleges nehezte1
lését ne hangoztassa.

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Idejét
igyekezzen a lehető legpraktikusabban kihasználni! Hajlamos rá,
hogy több dolog között kapkodjon, ez ma különösen veszélyes

HALAK (II. 21.—III. 20.): Munkatársai ma sokat hibázhatnak, de
ne legyen kárörvendő! Nézzen
magába is, ön sem tévedhetetlen.
Érdekes telefont kaphat, amely elgondolkoztathatja.

lehet
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Péntek

Szombat

Vasárnap

£2,
Max:15
Min:7°
Változó

Max:17°
Mln:8°
Változó

Max: 17°
Mln:5°

Max:19°
Mln:7°
Változó

SZERVIZSZEGED.HU
Karosszériadoktor:
kárfelvétel, javítás, festés.

A NAP VICCE

VÍZÁLLÁS

A csiga és a szamár találkoznak a Parlament előtt, a csiga
épp jön kifelé, és újságolja a
szamárnak, hogy felvették.
- Hogy lehet ez? - kérdi a
szamár.
- Tudod, szamár, itt csúszni-mászni kell, nem óbégatni.

A TISZA Csongrádnál 396
cm, Mindszentnél 437 cm,
Szegednél 412 cm (hőfoka
9,7 °C).
A MAROS Makónál 138 cm.

Mókusokat
szoptató
kutya

Adakozó
maffiózó
TAJPEJ. Közhasznú intézményekre hagyott tetemes vagyonából több mint 372 millió forintnak megfelelő összeget egy
maffiafőnök Tajvanon.
A pénzt többek között hátrányos helyzetben lévő családok megsegítésére szánják.
Lee Chao-Hsiung 73 éves korában halt meg rákban. Gúnynevei között szerepelt a „Közvetítő" is, mert több elrabolt politikus és üzletember szabadon
bocsátásáért járt közben. A
maffiavezért áprilisban temetik, a szertartásra 200 ezernél is
több embert várnak. Régóta ez
lesz az egyik legnagyobb
gengsztertalálkozó Tajvanon.

OXFORD. Elárvult mókuskölyköket szoptatott egy kutya az
Egyesült Államokban.
A három kismókus nemcsak anyját vesztette el, hanem otthonát is, amikor kivágták a fát, amelynek odújában
éltek. Felfedezte és magához
vette őket azonban egy nő, és
cumisüvegből próbálta etetni
a mókusokat, ám mindhiába.
Ekkor nézett dada után, és
akadt meg szeme 4 éves kutyáján, amely pár hete anya
lett - kölykeit ugyan már elvitték tőle, de teje maradt. Gazdája kinevezte mókusszoptató
dajkának, a feladatot Pixie az eb - hűen teljesítette.

A FAKTUM BÚTOR Kft.
főállású munkakörbe
gyakorlattal rendelkező értékesítőt keres.
;

:

.

Az ideális munkatárs:
• Jó kommunikációs stílusával növeli termékeladásainkat a
viszonteladó partnereinknél
• Az új partnerek felkutatásában céltudatos és aktív
• Nyitott és széles együttműködési hajlammal rendelkezik a
cég marketingtervének megvalósításában
• A rábízott munkát felelősséggel, önállóan és kreatívan képes
elvégezni
Az önéletrajzot és motivációs levelet „Országos hatáskör
092623173" jeligére az alábbi címre várjuk:
cegvezetes@faktumbutor.hu

