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HOSSZÚ VAROLISTA
Április l-jén májusra kérhetünk
időpontot a pajzsmirigyműködés
vizsgálatára.
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GYERMEKFOCI-FESZTIVAL
Szegeden, a Felső Tisza-parti stadionban
tartotta újabb roadshow-ját a Magyar
Gyermeklabdarúgó-szövetség.
19. oldal

7. oldal

^ ^

MÁTÓL KEVESEBB JÁRMŰ TERHELI A SZEGEDI UTAKAT

Ujabb szakasz kész az M43-asból

Keszletek a
belső oldalon!

Ajánlják
magukat
a jelöltek
CSONGRÁD MEGYE. A képviselő
jelöltek közötti választásban is
segíti lapunk az olvasóit. Ma
kezdődő sorozatunkban bemutatjuk a megyénk 7 egyéni választókerületében induló 35
képviselőjelöltet - körzetenként. Most a Szeged és a környező községek kétharmadát
lefedő 1. és 3., valamint a Szentest és vidékét jelentő 5. választókerület összesen 10 aspiránsának sorait, önvallomását,
üzenetét közöljük. Hogy könynyebb legyen választani!
Új összeállításunk a 8. oldalon

A tréfa
komoly
dolog

Tegnap már csak a a takarítók dolgoztak az M43-as ma átadandó új szakaszán. FOTÓ: KARNOK CSABA
Még takarították tegnap az M43-as sztrádának azt a 4 kilométeres
szakaszát, amelyet ma 11 órakor avatnak fel - egyelőre főútként.
Ezért a kamionok még nem használhatják. A Makóig elérő teljes
M43-as augusztus végére készül e l Terepszemlét tartottunk.
CSONGRÁD MEGYE
FEKETE KLÁRA
Az M5-ös avatásával egy időben, 2005
decemberében

már elkészült egy 3 kilométeres szakasz az M43-as
sztrádából, amely az 5-ös főút kettős körforgalmánál, a
„levegőben" ért véget. Ma

Berekhát sztárja lett
a vespás Sanyi

Bemutató előtt. Az édesanyja is
büszke Sanyira. FOTÓ: KARNOK CSABA

SZENTES. Először Szentesen láthatták a vidéki nézők Groó Diána Vespa című filmjét, amit a
városban és a környékén forgattak. A Vespát már meghívták egy kanadai filmfesztiválra, a magyar mozikban szeptembertől vetítik.
Az alkotásban többször
feltűnnek a berekháti romatelep lakói is. A bemutató
után a rendező elmesélte: főszereplője, Tóth Sanyi Petőfi
Sándor Alföld című versét
szavalta a szereplőválogatáson. A színészi különdíj, amit
az idei filmszemlén ítéltek
oda a 12 éves szentesi fiúnak,
többet jelent Diána számára,
mint egy lottóötös, mert
olyan embernek adták, aki
előtte soha nem látott kamerát, de még Budapestet sem,
ahol 2 hétig forgattak. A fiú
azt mondta: szeretne egyszer
filmes lenni.
Bővebben a 6. oldalon

ú j a b b 4 kilométeres darabot
a d n a k át a forgalomnak, előreláthatólag a délutáni órákban. Erre azért van szükség,
hogy csökkentsék a szegedi
utak zsúfoltságát: hamarosan elkezdődik ugyanis a Rókusi körúti villamospálya
építése.
A kamionokat még nem en-

gedik fel az új sztrádára, a 40
tonnás járművek továbbra is a
szegedi utakon járnak majd. A
súlykorlátozás 7,5 tonna, vagyis legfeljebb az IFA-k és a
régi Skoda teherautók használhatják
majd.
Állítólag
azért tiltják ki a nehéz járműveket, mert a Sándorfalvi út
nem bírná a terhelést. Tegyük

hozzá: valójában kevés kamio n k é n t volna ki a városból
Sándorfalva felé, hiszen a
43-as főút nemzetközi tranzitforgalmát az új szakasz átadása nem érinti. A tranzitútvonal továbbra is a Petőfi Sándor, valamint a Kálvária sugárút.
Folytatás a 3. oldalon

HUMOR. Egyes feltevések szerint az április elsejei tréfák a
háború istene, Mars tiszteletére rendezett római bolondok
ünnepéből erednek. Egy biztos: ezen a napon sokan megviccelik barátaikat, kollégáikat. Badár Sándor humoristának nem szokása az áprilisi tréfa. Azt mondta: a siker munkás
dolog, soha nincs garancia arra, hogy egy fellépés fergeteges
lesz. Sebestyén Balázs műsorvezető elárulta: a humort szereti, de nem egyszerű dolog
mindennap négy órán keresztülviccesnek lenni.
Részletek a Napraforgóban

10 perc alatt nyolc tilosban parkolót büntettek meg a Fekete Sas utcában

A tiltás ellenére az autósok gyakran parkolnak a Fekete Sas utcán, pedig a rendőrök akár 30 ezer forintra is büntetik a szabályszegőket.
A Kölcsey utca és a Reök-palota eló'tti tér felújításának kezdete óta tilos megállni a Fekete Sas utcán. Ezt a burkolatcserét végző cég kérte, hogy elférjenek az anyagszállító teherautók. Tegnap 10 perc alatt három 3000 forintos helyszíni bírságot szabtak ki a rendőrök - Frank Yvette fotóján is
ez látható. További öt autó tulajdonosa számíthat 30 ezer forintos csekkre. Riportunk az 5. oldalon
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PDSZ: pedagógusbéremelésre van szűkség
Középtávon 25 százalékos pedagógusbér-emelést szorgalmazott
a Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezetének elnöke szerdai sajtótájékoztatóján. Kerpen
Gábor, a szakszervezet elnöke
azt mondta, hogy középtávon átlagosan legalább 25 százalékos
béremelésre lenne szükség, s
ezenfelül a minőségi oktatás elismeréseként még egyszer ekkora
bővülést szeretnének. A PDSZ
elnöke az új kormánytól azt várja, hogy növekedjen a GDP-ből a
közoktatásra fordított összeg.
Mint kifejtette: míg 2003-ban a
GDP 4,1 százalékát fordította Magyarország a közoktatásra, addig
2008-ban már csak 3,42 százalékot. Kerpen Gábor szerint legalább 4,2 százalékos ráfordításra
lenne szükség.
Autópálya-szakaszt
avattak
Átadták az M6/M60-as autópálya Szekszárd-Bóly-Pécs
szakaszát szerdán, ezzel
gyorsforgalmi összeköttetés
létesült Budapest és Pécs között. Az autópálya-szakasz 81
kilométer hosszú, 266 milliárd
forintba került. A magán- és
közszféra együttműködésével,
úgynevezett PPP-programban
megvalósult beruházás keretében 7,5 millió tonna földet
mozgattak meg és 1,5 millió
négyzetméteren aszfaltoztak.
A pályán 87 híd és négy alagút is épült.
Kétezer cég adószámát
függesztették fel
Az idén mintegy kétezer cég
adószámának felfüggesztését
rendelte el az adóhatóság
azért, mert elmulasztották
időben benyújtani mérlegüket
- írta a Napi Gazdaság. A lap
emlékeztet, hogy idén minden
cégnek elektronikus úton kell
beszámolót benyújtania, azoknak pedig, akik ezt elmulasztják, számolniuk kell azzal,
hogy a hatóság felfüggesztheti az adószámukat. A felfüggesztési procedúra félig-meddig automatikus, vagyis nem
szúrópróbaszerűen választ ki
a hatóság egy-egy céget, hanem minden társasággal
szemben köteles lesz eljárni.
Tavaly összesen 794 esetben
rendelte el az adóhatóság az
adószám felfüggesztését, igaz,
akkor még mintegy százezer cég
papíralapon intézte ügyét, (mti)

Vádolják
a pápát
WASHINGTON-VATIKÁN. Megvá
dolta a pápát és a Vatikánt kedden egy amerikai férfi, azt állítván, hogy a Szentszék segített egy
papnak megőrizni hivatalát, miután a pap állítólag több alkalommal megerőszakolta őt. Konzervatív katolikus egyetemi diákok
ugyanakkor védelmükbe vették
XVI. Benedek pápát az őt ért támadásokkal szemben. Szerdán
Rómában átadott levelükben a
sajtót támadják, mert a papok által elkövetett szexuális bűncselekményeket szerintük ürügyül
használja az egyház elleni támadásra. A mintegy négyezer diák
az Opus Dei konzervatív katolikus csoporthoz tartozik, (mti)

2010.

ELSŐ FOKON - AZ ITELET SZERINT NEM BOCSÁTHATÓ MÉG FELTÉTELESEN SEM SZABADLÁBRA

Nyolc és fél év Zuschlagnak
Zuschlag Jánost nyolc év hat hónap börtönbüntetésre ítélte első
fokon a Bács-Kiskun Megyei Bíróság szerdán Kecskeméten. Az
ítélet rendelkező részének ismertetésekor nem hangzott el,
hogy a vádlottak bűnszervezetben követték volna el a bűncselekményeket, az indoklás során
azonban a letöltendő börtönbüntetésre ítélt vádlottak esetében
egyértelműen bűnszervezetről
beszélt a tanácsvezető bíró.
KECSKEMÉT
MTI
Zuschlag János az ítélet szerint
bűnös folytatólagosan elkövetett csalás bűntettében részben
társtettesként, részben felbujtóként, csalás
bűntettében
bűnsegédként, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek
megsértése bűntettében, valamint bűnpártolás és magánokirat-hamisítás vétségében fel-

Andrást (negyedrendű) - aki
nem jelent meg az ítélethirdetésen - 4 év, Krausz Csabát (ötödrendű) 3 év, Marsovszky Balázst
(hatodrendű) 2 év 4
$9 A bíróság bizonyítottnak látta,
hónap, Kulhogy a vádban szereplő egyesületek lai Tamást
nem működtek, kizárólag azért hoz- (hetedrendű) 3 év 4
ták létre azokat, hogy pályázatok
hónap, Prárévén pénzhez jussanak.
cser Lászlót
(kilencedhónap börtönbüntetésre ítélte rendű) pedig 1 év 4 hónap börés tíz évre eltiltotta a közügyek tönre ítélték. Velük szemben vagyonelkobzást is elrendelt a bígyakorlásától.
A kiszabott börtönbüntetés róság. A többi vádlott közül háridőtartamába a bíróság beszá- man felfüggesztett börtönt, némította a 2007. szeptember gyen pénzbüntetést kaptak, míg
19-től 2010. március 31-ig elő- a tizenhatodrendű vádlottat felzetes fogva tartásban töltött mentette a bíróság.
bujtóként, továbbá magánokirat-hámisítás vétségében bűnsegédként. A bíróság ezért halmazati büntetésül nyolc év hat

időt; az elsőrendű vádlott nem
bocsátható feltételesen szabadlábra - mondta ki a bíró.
Lados Istvánt (másodrendű
vádlott) 2 év, Katus Ferencet
(harmadrendű) 5 év 6 hónap ,Őri

Nem méltó az MSZP támogatására. Zuschlag János nem méltó az
MSZP támogatására, így a bírósági döntést követően automatikusan megkezdődik a pártból való kizárása - mondta a szocialista párt szóvivője
szerdán. Budai Bernadett úgy fogalmazott: az MSZP kiáll azok mellett,
akiket igaztalanul vádolnak, de nem védi meg azokat, akikről bebizonyosodik, hogy hibáztak, és Zuschlag Jánosról bebizonyosodott, hogy hibázott. A szóvivő hangsúlyozta, az MSZP-nek nem volt az ügyben érintett
pénzmozgásokhoz semmi köze, de még tudomásuk sem volt a szóban
forgó ügyről, és ami történt, nem a párt nevében és érdekében történt.

A bíróság ítéletének indoklásában kimondta: a vádban
szereplő kilenc szervezet pályázatokon elnyert pénzeit nagyobbrészt a baloldali ifjúsági
szervezet működtetésére fordí-

„A Fidesz le fogja zárni az ilyen bűnszervezetek korszakát."
Répássy Róbert, a Fidesz frakcióigazgatója szerdán annak kapcsán,
hogy Zuschlag Jánost első fokon elítélte a bíróság, azt mondta, hogy
megítélésük szerint, ha a szó jogi értelmében nem is, de hétköznapi
értelmében „Zuschlag János és társai bűnszervezetet működtettek,
amelynek élén az egykori ifjúsági és sportminisztérium vezetői álltak a
bűncselekmény által felölelt időszakban". Közölte, pártja, ahogyan eddig is, úgy Zuschlag János és társai ügyében is tiszteletben tartja a
független bíróság ítéletét.

CSÜTÖRTÖK
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Csecseitek vállalták
MOSZKVA. Doku Umarov, a
csecsen szélsőségesek és az
úgynevezett Kaukázusi Emirátus vezére magára vállalta a
hétfői moszkvai metrórobbantásokat: a szélsőségesek kezelésében lévő Kavkazcentr
honlapon közzétett videón azt
mondta, hogy személyesen
adott parancsot a támadás
megkezdésére, s hogy az
Oroszország elleni támadások
folytatódni fognak. Nem sokkal a videofelvétel megjelenése
előtt az úgynevezett Kaukázusi
Emirátus külföldi szóvivője, Samszuddin Batukajev úgy nyilatkozott a Reuters hírügynökségnek,
hogy „ők nem követtek el merényleteket Moszkvában, és nem
tudják, ki tette".
Bocsánatot kért
a szerb parlament
A szerb parlament szerda hajnalban határozatban ítélte el a
srebrenicai mészárlást. A szűk
többséggel elfogadott határozatban a képviselők együttérzésüket és bocsánatkérésüket
tolmácsolták az áldozatok
családjának. 1995 júliusában
Srebrenicában boszniai szerbek mintegy 8000 muzulmánt mészároltak le. A volt Jugoszlávia területén elkövetett
háborús bűnök ügyében ítélkező hágai Nemzetközi Törvényszék 2007-ben népirtásnak minősítette a vérengzést, (mti)

Kettős merénylet
most Dagesztánban

Halálos baleseteket és hatalmas fennakadásokat okozott szerdán a szélviharral és sűrű havazással visszatérő
tél Észak-Írországban és Nagy-Britannia északi vidékein. A legnagyobb hó szerdán kora estig Észak-Írországban és Skóciában esett, de folyamatosan havazott Anglia északi térségeiben is. A skóciai Glasgow közelében
egy iskolabusz folyóba zuhant egy behavazott közúti hídról; 45 utasa közül egy 17 éves diáklány meghalt,
többen súlyosan megsérültek. Tizenkilenc sérültet szerda délután is még kórházban kezeltek. Az észak-írországi Londonderry mellett 120 jármű - köztük egy iskolabusz - akadt el a szél által helyenként félméteresre
emelt hótorlaszokban; a rendőrség háromszáz utast mentett ki és vitt biztonságos helyekre. Sokan tíz órát
töltöttek autójukban étlen-szorfijan, mire a mentőalakulatok a hóviharban eljutottak hozzájuk. Észak-írországban szerdára 48 ezer, Skóciában 24 ezer lakás maradt áram nélkül. A rSlTdkívüli hideg az első becslések szerint 14,5 milliárd font kárt okozott a brit gazdaságnak a kiesett termelés miatt. Az úthálózatot is súlyos károk
érték. Vannak olyan előrejelzések, amelyek szerint a fagy által kivájt több millió kátyú betömködése akár 15
évig is eltarthat, és az útjavítások költsége elérheti a 10 milliárd fontot, FOTÓ: MTI

Civilek megtámadják a titoktörvényt
sokkal könnyebb lesz adatokat
titkosítani, kevesebb feltétele
lesz a minősítésnek, és ezzel
többek között a tényfeltáró újságírók munkája is megnehezedik. Földes Ádám, a Transparency International jogi tanácsadója közölte: azt tervezik, hogy közösen fordulnak az
Alkotmánybírósághoz.
Akár
heteken belül elkészülhet a be-

1.,

UGYANAZ A CSOPORT ROBBANTOTT, MINT MOSZKVABAN?

Visszatért a tél Nagy-Britanniába

BUDAPEST. Az Alkotmánybíróságon támadja meg az április
elsején életbe lépő titoktörvényt három civil szervezet, a
beadványt a Transparency International Magyarország, a
Társaság a Szabadságjogokért
(TASZ) és az Eötvös Károly Intézet közösen jegyzi majd. Úgy
vélik: az új jogszabály visszalépést jelent, életbelépésével

tották. A bíróság bizonyítottnak látta, hogy a vádban szereplő egyesületek nem működtek, kizárólag azért hozták létre azokat, hogy pályázatok révén pénzhez jussanak.
Az ítélet szerint Zuschlag János pénzfelhasználásról tett
vallomása is bizonyította: a
BIT, a pártalapszervezet és a
választási kampány finanszírozására fordították a pályázati pénzek legnagyobb részét.
A vádhatóság bűnszervezet
tagjaként, különösen nagy kárt
okozó, folytatólagosan elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények elkövetése miatt
nyújtott be vádiratot Zuschlag
János egykori szocialista politik u s és tizenöt társa ellen. A
Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szerint a vádlottak civil
szervezetek révén 75 millió forint állami támogatás jogosulatlan megszerzésében működtek közre.

ÁPRILIS

advány, amely tartalmilag
nagyjából megegyezik a Sólyom László köztársasági elnökhöz decemberben eljuttatott nyílt levéllel - fűzte hozzá.
A szakértő kiemelte: érdemes a kérdést a strasbourgi
emberi jogi bíróságig elvinni,
ennek azonban feltétele, hogy
kimerítsék a nemzeti jogorvoslati lehetőségeket, (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a március 31-i kenőszámok:
13,17,19, 20, 24, 29,30, 31, 32, 34, 40, 44, 49, 53, 60, 61, 64, 68, 74, 78.

KIZLJAR. Kettős robbantásos merényletet követtek el szerdán a
dagesztáni Kizljar városának
rendőr-főkapitánysága ellen, a
detonációkban legalább 12 ember, köztük kilenc rendőr halt
meg - vált ismertté a hatóságok
jelentéseiből. Egy helyi belügyi
illetékes beszámolója szerint az
első robbanás egy gépkocsit repített a levegőbe a főkapitányság épülete előtt. Az autóban
ülő mindkét rendőr életét vesztette. Fél órával később ugyanott egy öngyilkos merénylő robbantotta fel magát, amikor már
ott voltak a mentők és a helyszínelő rendőrök. A kamikaze me-

rénylő maga is rendőregyenruhát viselt. Ebben a második robbantásban halt meg a többi áldozat, köztük a város rendőrfőkapitánya is.
Vlagyimir Putyin orosz miniszterelnök úgy véli, hogy
ugyanaz a csoport állhatott a
moszkvai és a mostani dagesztáni merénylet mögött. Utasította
Rasid Nurgalijev belügyminisztert, hogy növelje a rendőri jelenlétet az Észak-Kaukázusban.
Dmitrij Medvegyev államfő az
újabb merényletre reagálva kijelentette: Oroszország nem engedi meg, hogy a terroristák pánikot keltsenek az országban.

A nyers erű nem hasznáL Csupán a nyers erő ezúttal sem fog használni a Kaukázusban, ha Oroszország vissza akarja szorítani a szélsőséges erőket, nem erőfitogtatásra, hanem a kaukázusi viszályok gyökereinek kezelésére van szüksége - írta a szerdai The New York Times
a moszkvai metrórobbantásokkal kapcsolatban. Vlagyimir Putyin miniszterelnök azzal kezdhetné, hogy hallgat pártfogoltja, Dmitrij Medvegyev szavaira; az orosz elnök szerint a Kremlnek lépéseket kellene
tennie annak a méltánytalan helyzetnek - szegénység, munkanélküliség, hivatali korrupció - a megszüntetésére a térségben, amely a fegyveres ellenállást táplálja.

Feloszlatják az uniót
BRÜSSZEL. Feloszlatják a Nyugat-európai Uniót (NYEU) - jelentette be szerdán Brüsszelben
a szervezet állandó tanácsának
elnöksége. A10 tagállam képviseletében közzétett közös nyilatkozat szerint a NYEU betöltötte történelmi szerepét, az

európai közös védelem ügyének előmozdítását. A NYEUban tíz teljes jogú tagország fogott össze: Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Görögország, valamint a három Benelux állam." (mti)

A Délmagyarország Kiadó a Lapccm Kft. tagja. Ügyvezető igazgató: SZAMMER ISTVÁN. Központi főszerkesztő: NYERGES CSABA - Főszerkesztő-helyettes (Délmagyarország, Délvilág): SULYOK ERZSÉBET • Szerkesztőségvezető: SZÖGI ANDREA • Vezető
szerkesztő: V. FEKETE SÁNDOR • Kiadványszerkesztő: ŐRFI FERENC • Mellékletszerkesztő: LÉVAY GIZELLA • Szerkesztők: GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ, KOVÁCS ANDRÁS. TOMBÁCZ RÓBERT • Képszerkesztő: JACOB GÁBOR • Rovatvezetők: R. TÓTH GÁBOR (információ,
DM), SZABÓ C. SZILÁRD (információ, DV), SCHMIDT ANDREA (fotó), SÜLI RÓBERT (sport) • Kiadó és szerkesztőség: 6729 Szeged, Szabadkai út 20. Levélcím: 6740 Szeged, Pf. 153. Telefon: 62/567-888. Titkárság: 62/567-800. Fax: 62/567-881 Sportrovat:
62/567-808. Interneteim: www.delmagyar.hu • E-mail: szerkesztoseg@delmagyar.hu. 6800 Hódmezővásárhely, Kinizsi u. 27. Tel./fax: 62/241-905. Hirdetési tel./fax: 62/242-419. 6900 Makó, Szegedi u. 9-13. Tel.: 62/213-391, hirdetésfelvétel és előfizetés: TeL/fax.
62/213-198. 6600 Szentes. Kossuth u. 8. Tel.: 63/401-024. Tel./fax: 63/314-838. KIADJA ÉS ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI A DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ • Kiadóigazgató: KÓTI ZOLTÁN. Kiadói titkárság: 62/567-870. • Hirdetésfelvétel: 6720 Szeged, Gutenberg u. 5. Tel.:
62/567-835. Fax: 62/567-885. • Nyomdavezető: BATA RÓBERT. Nyomás: 6729 Szeged, Szabadkai út 20. Telefon: 62/567-867. • Terjesztési vezető: OLÁH ÉVA. Terjesztés: 62/567-864. Előfizetés: 80/821-821 (ingyen hívható). Példányszámunkat a Matesz hitelesiti.
Előfizetési díj egy hónapra 2095 Ft (Délmagyarország), 1995 Ft (Délvilág) • Árus terjesztés: Lapker Zrt. és Délmagyarország Kiadó • ISSN 0133-025X (Délmagyarország), ISSN 1416-0099 (Délvilág)

AKTUALIS

2010. ÁPRILIS 1., CSÜTÖRTÖK
/

//

MATOL KEVESEBB JARMU TERHELI A SZEGEDI UTAKAT

Ujabb szakasz az M43-ason

Az elásott kutya
SZABÓ C. SZILÁRD
szabo.szilard@delmagyar.hu
Persze, érti az ember, mi a célja az Uniónak nálunk az
ivóvízminőség-javító programmal. Vagyunk már olyan
régóta a szövetség tagjai, hogy tudjuk, segíteni szeretnének rajtunk a derék eurobürokraták, de ezt a fene
nagy segíteni akarást valahogy terhesnek érzik a települések. Terhesnek érzik, mert józan paraszti ésszel
gondolkodnak az ivóvíz arzéntartalmának csökkentéséről - is. Az első érv az, hogy amióta falu a falu, s annak lakói vezetékes csapvizet isznak, még senki sem
betegedett meg tőle. Biztos volt olyan még az ántik, a
csapvíz előtti időkben, hogy valakire rájött a szapora a
tisztítatlan és/vagy baktériumokkal fertőzött ivóvíztől.
Még régebben konkrétan meghaltak emberek ezen a tájékon a
szennyezett ivóvíztől.
Ez Afrikában ma is élő
probléma. Egy kimutatás szerint tizenöt
másodpercenként hal meg a világon egy gyerek a
szennyezett ivóvíz miatt.
Nálunk ez a veszély nem fenyeget, hiszen az élelmiszerek közül az ivóvizet ellenőrzik a legalaposabban a
hatóságok. A csapvíz minőségét a szolgáltatók rendszeresen - az ÁNTSZ pedig szúrópróbaszerűen - szigorú
szakmai protokoll alapján, 56 vizsgálati szempont szerint, akkreditált laboratóriumban ellenőrzik. Ilyenkor
mindenhonnan vesznek mintát a vízlelőhelytől kezdve
a hálózaton át a csapig. És mindent néznek a keménységtől kezdve a pH-értéken át a mikroszennyezőkig.
A hazai vállalkozók sokat tudnának mesélni a népegészségügyért felelős ellenőrök kekeckedéseiről, amire egy kanyarral később majd visszatérünk. A települések ilyennek vélhették az Unió arzéntartalommal kapcsolatos, már évek óta napirenden lévő felvetését is. Kiváltképp annak tudatában, hogy a literenkénti 10 mikrogrammos értéket főleg a nagy arzéntartalmú tengeri
halakat bőségesen fogyasztó tengermelléki népekre tekintettel határozták meg. (Megírtuk, nálunk 50 mikrogramm a határérték.) Na, most hol vagyunk mi tengermellékiek és bőséges tengerihal-fogyasztók? Nálunk
kevesebb halat csak a tálibok és a mongolok esznek.
S ahogy egy olvasónk mondotta volt, itt kezdődik a
kutya elásva. A tengermellékiek miatt köteleznek bennünket szigorításra. Pedig ha ilyen tengermelléki népnél, például a görögnél megjelenne főszezonban egy
rodoszi taverna konyhájában a magyar ÁNTSZ-ellenőr,
biztosan bevetné sóval az egész kócerájt.
Úgy tűnik, hogy az Unió nem enged arzénügyben,
szabályozni akarja a kérdést. Nem reménykedhetünk
abban, hogy ez is olyan lesz, mint a házi disznóvágás, a
mákos tészta vagy a görbe répa és uborka.

» Nálunk kevesebb
halat csak a tálibok
és a mongolok
esznek.

Nagy ütemben építik a Sándorfalvi úti felüljárót. FOTÓ: KARNOK CSABA
CSONGRÁD MEGYE
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Terepszemlét tartottunk tegnap az átadás előtti mintegy 4
kilométeres pályán, a kész
szakaszt Petrezselyem Sándor,
a kivitelező Swietelsky Kft.
műszaki vezetője
mutatta
meg. Az 5-ös főúton elmentünk az első körforgalomig,
amelyből jobbra rögvest ki is
hajtottunk, és máris az M43-as
aszfaltján suhantunk. Itt egy
rövid időre megálltunk, és
hátranéztünk:
felmértük,
hogy annak, aki majd Budapest felől érkezik az M5-ösön,
ugyanúgy le kell jönnie a pályáról, mint eddig, mivel az

5-ös főút feletti autópályahíd
még nem készült el. Lehajt tehát a „teknőbe", a körforgalomba, és onnan halad tovább.
Az M43-ason a rövid szakaszt pár perc alatt megtettük, annak ellenére, hogy
nem lehetett 130-cal menni.
90 kilométeres sebességkorlátozás lesz érvényben mától
egészen augusztus végéig, a
teljes, Makóig tartó 31,6 kilométeres sztráda átadásáig, a
fel- és lehajtásnál pedig 60-as
táblák lassítják majd a forgalmat. Azért, mert nem sztrádaként, hanem főútként adják át
a szakaszt.
Láthattuk, ahogy a pályán

az aszfaltról szedték fel nagy
erőkkel a sarat, mosták a szalagkorlátot, rendezték az erre
a szakaszra eső, egymással
szemben fekvő két autós pihenő környezetét. A Sándorfalvi úthoz érve egy sávra
szűkítették a pályát, hogy a
járműveket egy körforgalomnál - amelyet ideiglenes
megoldásként az M43-ason
alakítottak ki - vezethessék
el Szeged, illetve Csongrád
felé. Ebben a csomópontban
jelenleg már megvan a két leés felhajtósáv - összesen 4
darab aszfaltcsík - , plusz
építettek még két ideiglenes,
a körforgalomból kivezető
utat is. Ez utóbbiakat augusz-

Már az új útra is
tereinek
A szegedi önkormányzat a
Makkosházi körúton sárga színű, Budapest feliratú és 7,51
kiegészítő útirányjelző táblákkal figyelmezteti az autósokat,
ezekkel egészültek ki az eddigi jelzések - tájékoztatott Pécsi Norbert Sándor, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs menedzsere.
tus végére a körforgalommal
együtt elbontják. Azért nem
lesz rájuk szükség, mert addigra elkészül a Sándorfalvi
út pálya feletti hídja.

ARZENES VIZEK NYOMABAN

Nyilvános az érintett települések listája
Továbbra is csak egyeztet, de
még nem döntött az ivóvíz új
szabványnál magasabb arzéntartalma ügyében az ÁNTSZ a
megyében érintett településekkel. A Magyar Közlöny közben közölte azt a listát, amelybői kiderül, hol több az arzén a
megengedettnél.
CSONGRÁD MEGYE
SZABÓ IMRE
Az érintett településeket egyelőre nem kötelezte semmilyen lépésre az ivóvíz arzéntartalmának mérséklése érdekében a tisztiorvosi szolgálat,
csak egyeztetett velük a lehet-

séges teendőkről. A Szegeden
tartott megbeszélésre az ön-

punkat Mucsi Gyula regionális
tiszti főorvos.

Ahoi nem arzénos a víz. Bár az ÁNTSZ nem adta ki a listát, a Magyar Közlöny egy tavalyi számából viszont kiderül, hogy a szabványnak megfelelő ivóvízzel a szegedi kistérségben Algyő, Sándorfalva, Szatymaz és Zsombó rendelkezik, ugyanez a helyzet Kisteleken és Balástyán, Csengelén, Ópusztaszeren, valamint Pusztaszeren. Szintén megfelelő az ivóvíz arzéntartalma Csongrádon, Csanyteleken és Felgyőn, Szentes-Magyartésen és Nagytőkén, míg a makói kistérségből ugyanez Csanádalberti, Csanádpalota, Kövegy és
Nagylak csapvizéről mondható el. A többi településen az új szabvány szerint már túl arzénos a víz.
kormányzatok és a szolgáltatók képviselőit várták. Az intézkedésekről később, egyedileg döntenek - tájékoztatta la-

A tanácskozást azért kellett
összehívni, mert - mint már
megírtuk - a napokban kiderült,
hogy
Magyarország

ugyan kért, de nem kapott
mentességet az uniós előírás
alól, miszerint az ivóvíz arzéntartalma nem haladhatja meg
literenként a 10 mikrogrammot. Az eddigi magyar szabvány 50 mikrogramm volt. Korábban úgy tudtuk, a megyében a probléma 60 településből 41-et érint, mostanra kiderült: 42 település van bajban.
Természetesen ezúttal is
megkérdeztük az ÁNTSZ-től,
hol magas az ivóvíz arzéntartalma, ám ezúttal is azt a
választ kaptuk, hogy amíg
nem válik véglegessé a lista,
nem szeretnék nyilvánosságra hozni.

A KIVITELEZŐ HÁROM HET ALATT VEGEZ A MUNKAVAL

Javítják a 47-est
CSONGRÁD MEGYE. Garanciális
munkák kezdődnek áprilisban
a 47-es főút Algyő-Hódmezővásárhely közötti szakaszán - közölte Fazakas Orsolya, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
kommunikációs vezetője.
A NIF Zrt. - a Magyar Közút
Zrt. és a kivitelező Mota Engil
Magyarország Zrt. szakembereivel együtt - tegnap helyszíni bejárást tartott a 47-es azon

szakaszán, amelyet januárban
adtak át négysávos főútként.
Megtekintették a decemberi
műszaki átadás óta keletkezett rézsű- és padkakimosódásokat, és
megállapították,
hogy a hibák kijavítása a kivitelezőt terheli. A cég április
7-én el is kezdi a munkát a
külső sáv szakaszos, ideiglenes lezárásával, és a tervek
szerint 3 hét alatt fejezi be.

%

COFIDIS

Szeged egyike annak a kilenc városnak, akik győztesen
és akik tanul

Hallgasd a 90.3-as frekvencián NeoFM-et és Magyarország első számú reggeli show-ját, a Bumerángot, ahogy április 1-én feje tetejére állítja Szeged városát!

FM 90.3
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Elkészült Csíky László
Puskás-szobra

SZENTES-BUDAPEST. Elkészült Csíky László egész alakos
Puskás Ferenc-szobra, amelyet
tegnap az Aranycsapat legendás játékosáról elnevezett budapesti vendéglátóhelyen, a
Puskás Pancho Sport Pubban
mutattak be a nagyközönségnek. A mű egy hónapig biztosan a fővárosban marad, mert
egy másik tárlatra is meghívták.
A szentesi alkotótól megtudtuk,
még nem dőlt el, hol állítják fel
a szobrot.
Választási fórumok,
díszburkolat-építés
VÁSÁRHELY. Lázár János, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje ma
három rendezvényen találkozik
a választókkal Vásárhelyen. Délután 4 órakor a Klauzál és a
Bárd utca kereszteződésében a
susániaknak, 5-től a Petőfi és a
Szent Antal utca kereszteződésénél a belvárosiaknak tart választási utcafórumot, majd 6
órától a Csúcsi Olvasókörbe (jókai utca 58.) várja fórumra az
érdeklődőket. Péntek reggel 8
órától pedig képviselői fogadóórát tart városházi hivatalában.
- Csengeri István, az MSZP
vásárhelyi országgyűlésiképviselő-jelöltje tart választási fórumot ma délután 4 órától a
Serház téri ABC előtt.
- Kristó Gabriella, a Jobbik
képviselőjelöltje ma délután 2
órától a Szabadság téren, a piacnál tart találkozót.
- A vásárhelyi belváros három
utcája újul megidíszburkolatot
kap a Szent Antal, a Deák Ferenc és a Hódi Pál utca járdája.
A teljes beruházáshoz az önkormányzat 20 millió forintot nyert
pályázaton, ehhez 7,5 milliós
önrészt kellett biztosítani, vagyis 63 százalékos a támogatottság - hangzott el Almási
István alpolgármester és Varga
András települési képviselő tegnapi sajtótájékoztatóján.
Művelődési házak
együttműködése
ÁSOTTHALOM. Támogatást
nyert a Petőfi Sándor Művelődési Ház az OKM határ menti
régiók művelődési házainak
együttműködésére. A programnak köszönhetően a szerbiai királyhalmiak március
15-én ásotthalmi fazekasok,
kosárfonók és szövők munkájába nyerhettek betekintést. A
program folytatásaként az április 10-i ásotthalmi Tavaszköszöntő népzenei találkozón
fellép a királyhalmi Parlandó
női és gyermekkar.
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A CSONGRÁD MEGYÉBEN LISTÁT ÁLLÍTÓ 7 SZERVEZET PROGRAMJÁBÓL (5. RÉSZ)

Az egészségügy kulcskérdései
Összehasonlíthatóvá
szeretnénk tenni olvasóink számára a pártok
programját, ezért felkértük a Csongrád megyében területi listát
állító hét jelölőszervezetet, hogy adjanak rövid áttekintést programjukról. A programokat hét témakör szerint
csoportosítottuk. Ezúttal azt a kérdést tettük
fel, hogy milyen
gyógyírt kínálnak az
egészségügy betegségeire.

oaii
lmp:

A párt szelmr;
LEHET MAS A POLITIKA
rint az életminőség
talán
legfontosabb nem anyagi öszszetevője az egészség. A magyar egészségügy több sebből
vérzik. Egyrészt forráshiányos, másrészt feudális jellegéből fakadóan pazarló. Ezért
fontos az egészségügy feltőkésítése, valamint a hatékony
betegjogi képviselet megteremtése az orvosok beteggel
szemben fennálló hatalmi túlsúlyának ellensúlyozására. E
feltőkésítés és kontroll megteremtésének alapja nem lehet
a piac (privatizáció). Ennek
oka, hogy az egészségügy piaci alapra helyezése legitimálja
a - hálapénzzel részben jelenleg is létező - „többszintű"
egészségügyet, ahol a gazdagabbak jobb ellátásban részesülnek a rászorulóknál.

Civil Mozgalom:
A
legfőbb
cél az állami
és magánpraxis p á r h u z a m o s
működtetése és versenyképességének kialakítása, ami
a mozgalom álláspontja szerint nem a jelenlegi állami
kórházak eladását jelenti.
Most a közgyógyászati ellátáshoz
forduló
betegek
gyakran a m a g á n p r a x i s b a n
k a p n a k ellátást és időpontot, a m a g á n r e n d e l é s e n megjelenő gyógyulni vágyók pedig műtéti időpontot t u d n a k
szerezni sürgősséggel az állami klinikák, kórházak műtőiben, ahol az operációt soron kívül el is végzik.
Gyógyulás azonos eséllyel,
finanszírozható módon.
Független egészségkasszára bízzuk az egész egészségügyet és intézményeit. Az ingyenes ellátás körét pontosan
meghatározzuk.
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MDF:
AZ
egészség0
ügy betegségeire
kínált gyógyír a
M D F
fórum programja
szerint: érezhetően javuljon a gyógyító szolgáltatások minősége, ezzel
p á r h u z a m o s a n csökkenjen a
betegek kiszolgáltatottsága,
szoruljon vissza a h á l a p é n z
és a korrupció. A megoldást
a párt a b b a n is látja, hogy
jöjjön létre a kötelezően választandó m a g á n egészségbiztosítási pénztárak rendszere, kiegészítve a társadalombiztosítási
finanszírozást.
A Magyar Demokrata Fórum szerint valódi versenyre
van szükség a szolgáltató intézmények között, amit a
biztosítók közötti szabályozott, de érdemi verseny tud
kikényszeríteni.

Fidesz:
Az egészségügyet mostohaágazatként kezelő MSZP eredménye a 22 szegedi várólista,
a 2000 ellátatlan beteg, és
az orvosok, szakdolgozók elvándorlása. Az ágazatot jelenleg a beszállítók hitelei és
az orvosok, nővérek hivatástudata tartja életben. A finanszírozásnak ösztönöznie
kell az optimális betegutak
megválasztását, segítenie az
egyenlőtlenségek felszámolását. Az alulfinanszírozottság rontja a gyógyulási esélyeket.
A Fidesz elkötelezett a szolidaritási elvű, nemzeti kockázatközösségen alapuló, egységes biztosítási rendszer fenntartásában. Betegbarát társadalombiztosítási
rendszer
kell, ugyanakkor a biztosító
ellenőrző szerepét is növelni
szükséges.
MIÉP:
A
magyar
egészségügy romokban hever.
A szocialista-liberális kormányzatok reform címszó
alatt tönkretették az aktív
fekvőbeteg-ellátást. Átláthat a t l a n n á vált a beutalási-betegfogadási rendszer. Dolgozók tízezreit tették utcára, a
m e g m a r a d t a k a megalázó
bérezés miatt pályaelhagyásra kényszerülnek. Az alulfinanszírozás a rendszer öszszeomlásával fenyeget.
A halálozási és megbetegedési mutatók tovább romlottak, a világon a legroszszabbak közé sorolhatók. Az
ágazat rendbetételéhez jelentős
pénzforrásokra,
a
kormányzati és szakmai vezetés teljes szemléletváltására és személycserékre lesz
szükség.

Jobbik:
Cél a nemzet
ÉV H t f
egészségének
^Jl
helyreállítása, a
nemzetfogyás
megállítása, a fő halálozási
okok visszaszorítása, tisztes
megélhetés az egészségügyi
dolgozóknak. A párt elutasítja a társadalombiztosítás privatizációjáf, meg akarja erősíteni az alapellátást, amelynek fejlesztési irányát az egy
beteg ellátására jutó tiszta
orvosi idő emelésére vonatkozó szándékukkal kívánják
megszabni.
A szociális ellátást szervezési és finanszírozási értelemben leválasztják az egészségügyi ellátásról. Orvosi és
a keresztény etika szempontjából is elfogadható magzatvédelmi törvényre van szükség, és arra, hogy az egészségügy köztestületi kamaráit
visszahelyezzék eredeti jogosítványaikba.
MSZP:

*

Az 50 mentőállomás, a 44
egészségügyi
intézmény felújítása, a légi
mentés országos kiterjesztése után a pólusvárosokban
ú j klinikai tömböket építenek, így Szegeden is. Bővítik
a
járóbeteg-szakellátásban
n y ú j t h a t ó szolgáltatások körét.
Ötszörösére
emelik
az
egészségügyi
kutatásokra
szánt állami támogatásokat,
az orvosok és az ápolók megbecsülésének megerősítése érdekében ötéves bérfelzárkóztatási
programmal
elérik,
hogy a dolgozók fizetése a
nemzetgazdasági átlag másfélszerese legyen. A párt ragaszkodik a nemzeti kockázatközösségen alapuló egységes egészségbiztosítási rendszer fenntartásához.
•MSZP

Ragaszkodik a vitához az LMP-s Schiffer
Konstruktív ellenzéki szerepre
készül az LMP - mondta a párt
országos listavezetője, Schiffer
András Szegeden. Elhangzott:
koalícióra senkivel sem lépnének, és nem lépnek vissza a 2.
fordulóban.

nem kormányra. Egyik szekértábornak sem szeretnénk a segédcsapata lenni, éppen ezért
nem készülünk kormányra
sem a Fidesszel, sem a jelenleg bukásra álló MSZP-vel válaszolta a koalíció lehetőségét firtató kérdésünkre. Az
esetleges visszalépéssel kapcsolatban kijelentette: - Nem
lépünk vissza. A 2. fordulóban
sem kívánjuk megtámogatni
egymás ellenében sem az
MSZP-t, sem a Fideszt.

szeged

GONDA ZSUZSANNA
- Egyedül az LMP-nek van antikorrupciós programja. Az kevés, ha egy párt elszámoltatással fenyeget, jogállami garanciát is kell adnia arra, hogy
nem fogja elkövetni ugyanazokat a „csínytevéseket" mondta Schiffer András, a Lehet Más a Politika országos listavezetője Szegeden.
Szerinte 4 párt esélyes arra,
hogy képviselőket delegáljon
a parlamentbe, négy párt tud
az ország teljes területén képviselőket állítani: az LMP, a

Bozsóné Margóczi Katalin, Schiffer András és Málovics György
- konstruktív ellenzéki szerepre készülnek. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
Fidesz, az MSZP és a Jobbik.
Az országos listavezetőknek
vállalniuk kell a nyilvános vitát. Hangsúlyozta: aki bujkál,
az ugyanolyan bűnt követ el,
mint aki hazugsággal kíván

nyerni. Leszögezte: az LMP
konstruktív ellenzéki szerepre
készül. A parlamentben aszerint fognak szavazni, ami
programjukból következik.
- Parlamentbe készülünk,

Málovics György, a párt képviselőjelöltje a 3-as választókerületben kifejtette: Szegeden is
szükség van vitára. A területi
listát állító pártoknak kell ütköztetni álláspontjukat. Bozsóné Margóczi Katalin (2. választókerület) a foglalkoztatási krízisre is választ adó zöld fordulatról beszélt. Schiffer András
tegnap Vásárhelyen is kampányrendezvényen vett részt.
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MSZP: a Fidesz
közpénzen kampányol
NEM KELL TALÁLGATNI, hogy
hogyan kormányozna a Fidesz,
ha hatalomra kerülne. A megyeházán meg lehet nézni mondta Kozma József, az
MSZP megyei frakciójának vezetője tegnapi sajtótájékoztatóján annak kapcsán, hogy a
közgyűlés vita nélkül leszavazta indítványát. A képviselő
azt kérte, hogy alakuljon vizsgálóbizottság, amely kivizsgálja: lehet, hogy a megye fideszes politikus cégébe juttat
pártpropagandára közpénzt.
Kozma tiltott pártfinanszírozást gyanít, ezért feljelentést
tett az ügyben ismeretlen tettes ellen.
Fidesz: az MSZP
közpénzen kampányol
KÖZPÉNZBŐL FINANSZÍROZZA kampányát a szegedi MSZP
a Fidesz szerint. Hűvös László
frakcióvezető a szocialisták kiadványa kapcsán arra hívta fel
a figyelmet, hogy azt az önkormányzat adta ki, de három szocialista képviselő szerepel benne fotóval: Botka László, Újhelyi István és Kozma József, akik
a párt egyéni jelöltjei. Újhelyi
szerepeltetése Hűvös szerint
„nehezen, de magyarázható",
viszont Kozma József listáról
bejutott országgyűlési képviselőként nem tölt be választott
szegedi politikai tisztséget. Tehát a füzet a választási kampány része, „persze közpénzen
végrehajtva" - közölte a frakcióvezető.
MIÉP-fórum Csurkával
VÁLASZTÁSI LAKOSSÁGI FÓRUMOT TART A MIÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN. A csütörtökön 18 órakor a Fekete Sas
éttermében (Kossuth tér 3.)
kezdődő programon Csurka István MIÉP-elnök beszédét követően dr. Kovács László, a MIÉP
Csongrád megye 6. választókerületének országgyűlésiképviselő-jelöltje mutatkozik be. A fórum műsorvezetője: Győri Béla,
a MIÉP szóvivője.
Megyei milliók sportra,
fogadónap
MAGYAR ANNA, a Csongrád
Megyei Közgyűlés elnöke és
négy szentesi sportegyesület
vezetője tegnap ünnepélyes keretek között írta alá Szentesen a
klubok támogatásáról szóló
szerződést. A10 milliós összegen a vízilabda és a futsalklub,
valamint a Silver táncegyesület
és a Kinizsi ökölvívó szakosztálya osztozkodik. Szirbik Imre
polgármester közleményében
azt írta: örül, hogy kezdeményezésére végül támogatást kaptak
a szentesi klubok a megyétől,
ugyanakkor sajnálja, hogy a
sport többre hivatott, nemes
ügyét napi kampánycélra használják fel.
- Ma délelőtt 9 és 11 óra között Szirbik Imre polgármester, délután 2 és 4 óra között
Szűcs Lajos alpolgármester
tart fogadóórát a szentesi városházán.

Toulouse
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HIÁNYZÁS A VÁROSI TELEVÍZIÓ VÁLASZTÁSI VITÁJÁN

HIÁBA A TILTÓ TÁBLA, SOKAN PARKOLNAK A FEKETE SAS UTCÁN - BÜNTETNEK A RENDŐRÖK

Makóiak a megye
legjobb nyomozói

10 perc alatt 160 ezer forint

Számokban mérhető eredményt hozott, hogy a makói
önkormányzat pénzt költ a
közbiztonságra - derült ki a
képviselő-testület ülésén,
amely félig a kampányról szólt.
makó

BAKOS ANDRÁS

28 százalékkal csökkent a vagyon elleni
bűncselekmények száma Makón 2009-ben,
és a helyi kapitányság nyo-

nincs üres álláshelyük. A
képviselő-testület határozatban köszönte meg a munkát
a rendőröknek - majd az
Egyesített Népjóléti Intézménynek is, és hozzájárult,
hogy Hartai Tamás audiológus főorvos, magánorvos ingyenes hallásszűrést végezzen a városban.
A nyilvános ülés végén
szó esett arról, miért nem
ment el a Fidesz országgyűlésiképviselő-jelöltje, Mágori

93 kamera pásztázza a várost. A 93 kamerával működő makói térfigyelő a budapesti után a legnagyobb az országban - hangzott el a
városi kapitányságon. A bűnmegelőzést, az eredményesebb nyomozást
szolgáló hálózatot működés közben láthatták a képviselők. A rendszer
sípolással jelzi, ha például éjjel a megfigyelt játszótéren mozog valaki,
lehet riasztani a rendőröket. Ily módon nemrég padrongálót is sikerült
elkapni Makón.

mozói voltak a legeredményesebbek a megyében mondta Palicz András városi
rendőrkapitány a képviselő-testület ülésén. Nemcsak a
közbiztonság, hanem a közérzet is javul - egészítette ki
ezt Nagy-György József tanácsnok. További
javulás
várható, miután az önkormányzat fejlesztési forrásainak tíz százalékát ezután is a
közbiztonság javítására költi.
Az ülésen jelen lévő Lukács
János megyei főkapitány arra
emlékeztetett, az elmúlt tizenöt évhez képest nagy szó,
hogy nincs adósságuk, és az
állomány teljesen feltöltött,

Józsefné a városi televízióban
megtartott bemutatkozásra.
Az érintett nem volt jelen,
helyette Orbán Imre háromszor mondta el, hogy nem
bíznak a városi televízióban, és nem volt jó nekik az
az időpont, ami a másik öt
jelöltnek jó volt. Búzás Péter
polgármester és a baloldali
képviselők meg azt mondták,
Mágoriné eleve nem is akart
eljönni a vitára. A tévében
minden jelölt u g y a n a n n y i
idő alatt, élő m ű s o r b a n mutatkozhatott be, ez egyenlő
lehetőség - amellyel Mágorinén kívül mind az öt jelölt
élt is.

A tiltás ellenére az autósok
gyakran parkolnak a Fekete
Sas utcán, a rendőrök most
már akár 30 ezer forintra is
büntetik a szabályszegőket. A
táblát a Kölcsey utca és a
Reök-palota előtti tér burkolatcseréjét végző cég kérte, hogy
elférjenek az anyagszállító teherautók.

val találkoznak, levideózzák,
és a 30 ezer forintos csekket
küldik ki a tulajdonosnak. Ezt
figyelembe véve Ottlecz Gábor
viszonylag jól járt. Bár a pizzafutár csak egy percre ugrott
Nem férnének el
a szállítók
A Kölcsey utca és a Reök-patota előtti tér burkolatának
cseréje miatt olyan nagy méretű anyagszállító járművek
közlekednek a Fekete Sas utcában, amelyek elhaladásához
elengedhetetlen, hogy az említett szakaszon ne álljanak
személyautók. A kivitelező kifejezetten kérte az önkormányzattól, hogy a munkálatok alatt ne engedélyezzék a
megállást a Fekete Sason mondta el lapunknak Kósa János, a városüzemeltetési iroda
osztályvezetője.

szeged

BOBKÓ ANNA
- Itt lakunk a Kölcsey utcában.
A fiam éppen hogy csak kiugrott az autóból, hogy felszaladjon egy csekkért. Az egy dolog,
hogy azokat megbüntetik, akik
a környező üzletekbe mennek
be vásárolni, és itt parkolnak,
de a lakókkal igazán kivételt
tehetnének - mondta a neve
elhallgatását kérő asszony, aki
elkeseredetten
panaszolta:
nem elég, hogy hosszú ideje
nem tudnak a házuk előtt parkolni, most már a Fekete Sas
utcán sem állhatnak meg. Ez
főleg nagybevásárláskor kellemetlen, hiszen ha nem akarnak büntetést, több száz métert kell cipelniük a szatyrokat.
A villámakció
eredménye
A tegnapi villámakcióban
mindössze tíz perc alatt három, fejenként 3000 forintos
helyszíni bírságot szabtak ki a
rendőrök, öt autóról készítettek videofelvételt. Ezek tulajdonosai 30 ezer forintos
csekkre számíthatnak.

10 perc alatt 8 tilosban parkolót büntettek meg a rendőrök a szegedi
Fekete Sas utcában, FOTÓ: FRANK YVETTE
A szabály minden itt parkolóra vonatkozik: a Kölcsey
utca és a Reök-palota előtti tér
felújításának kezdete óta tilos
megállni a Fekete Sas utcán.
A táblával azonban az autósok gyakran nem foglalkoznak. A rendőrség kezdetben

csak figyelmeztette a tilosban
parkolókat, ez azonban nem
változtatott a helyzeten, ezért
egy ideje bírságolnak is. Akit
a helyszínen találnak, azt
3-tól 20 ezer forintig terjedő
helyszíni bírsággal sújtják, ha
csak a tilosban parkoló autó-

Mit hoz a Tosco
n
nyuszi húsvétra?
•SS*1

be az egyik üzletbe, 3000 forintja bánta.
- Minek állnék meg két
utcával odébb, ha tényleg
csak egy pillanatra szállok ki
az autóból? - bosszankodott
a fiatalember. Egy férfi pedig, akinek a Fekete Sas utcán van irodája, azt a kérdést tette fel rajtunk keresztül az
önkormányzatnak:
egyáltalán, miért nem lehet
parkolni az utcában? Ő
ugyanis
naponta
háromszor-négyszer is megfordul
itt, de nem látja azt a hatalmas forgalmat, ami miatt ne
lehetne megállni.

Ű

Április 1.

Hónapos retek
csomós

Áraink forintban értendők, az áfát tartalmazzák. Ajánlatunk április 1-én, a készlet erejéig a Tesco hipermarketekben érvényes. A z esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. *MVM: maximálisan vásárolható mennyiség/vásárló/nap.
**Részletek a z áruházakban.
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SIKERT ARATOTT A VESPA CIMU FILM A SZENTESI PREMIEREN

Berekhát kicsi sztárja

Téli álmukból
ébrednek a vandálok
Makón tavaly két vandált kaptak el a rendőrök, a bíróság
mindkettőt közmunkára ítélte.
Ahogy az idő jobbra fordul,
megszaporodnak a rongálások.
MAKÓ
SZABÓ IMRE
Sokéves tapasztalat: ahogy
enyhül az idő, tavaszodik,
megszaporodnak a rongálások. Nincs ez másként Makón
sem - az éjszakai pusztítást
többek között kitört facsemeték, összefirkált falak, felborított szemétgyűjtők, elcsúfított
köztéri szobrok jelzik. Tavaly
a város az efféle kártételek
helyreállítására másfél millió
forintot fordított.

Groó Diána rendező, Tóth Sándor főszereplő, a barátja, Puporka jános és a forgatókönyvíró, Szabó Iván a szentesi díszbemutatón. FOTÓ: KARNOK CSABA
Először Szentesen láthatták
a vidéki nézők Groó Diána Vespa cimű filmjét, amit a városban és a környékén forgattak.
A tegnapi premieren kiderült,
a főszerepet alakító Tóth Sanyit is megérintette, hogy magát látta viszont a hatalmas
vásznon.
SZENTES
BÍRÓ DÁNIEL
Régóta várt premierre gyűltek
a szentesiek a moziban: a városban és környékén forgatott
Vespa című filmet vetítették
tegnap. Groó Diána alkotásában többször feltűnnek a be-

rekháti romatelep lakói, ezért
nem csoda, hogy amint magukra ismertek a szereplők,
hangos nevetés tört ki a nézőtéren. Ahogy haladt előre, és
lett egyre komorabb hangulatú a történet, úgy halkultak a
kacajok, a végén pedig tapssal köszöntötték az alkotókat.
A vetítést követően a rendező elárulta, Tóth Sanyi Petőfi Sándor Alföld című versét
szavalta a szereplőválogatáson, ahol az egyes sorszámot
kapta. Hiába nézett meg másokat, nem talált nála alkalmasabb jelöltet a főszerepre.
Szavalata be is került a filmbe, ahogy az. is, amit az édes-

anyja mesélt: néha nyúlhajtással keresnek pénzt, ha nem
akad más munka. A színészi
különdíjról, amit az idei filmszemlén ítéltek oda a 12 éves
szentesi fiúnak, azt mondta
Groó Diána: többet jelent számára, mint egy lottóötös, mert
olyan embernek adták, aki
előtte soha nem látott kamerát, de még Budapestet sem,
ahol 2 hétig forgattak. A Vespát egyébként már meghívták
egy kanadai filmfesztiválra, a
hazai mozikban szeptembertől vetítik.
- Nekem ez megérte. Látni
magamat ekkora vásznon felelte Tóth Sanyi, amikor ar-
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A vandálok keze nyoma már látható a makói belvárosban. A SZERZŐ FELVÉTELE

A csongrádi partnerség
eredményre vezetett

2009/2010

z

ról kérdezték a nézők, mit hozott számára ez a filmes kaland. Töredelmesen bevallotta
azt is, hogy már a forgatás
előtt kipróbálta a cigarettát,
de meg is lett otthon a következménye. A további esetleges felkérésekről azt mondta,
ha jön lehetőség, nem utasítja
vissza, mert szeretne egyszer
filmes lenni. Addig marad a
berekháti telep kicsi sztárja ahogy ismerősei
zrikálják
mostanában.

Most a szerkesztőségtől nem
messze, a Szegedi utcán egy letört háttámlájú padot vettünk
észre - biztos, hogy ez az elmúlt néhány nap termése,
nemrégiben ugyanis láttunk itt
békésen üldögélő időseket, akkor még hibátlan volt az ülőalkalmatosság. A főtéri szökőkút
közelében a dísztéglával borí-
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Már 58 partner csatlakozott a Csongrádi Kistérség Foglalkoztatási Paktumhoz, amely a térségi munkaerőpiac koordinálására jött létre
2007-ben. A partnerség keretében vállalkozói
fórumokat és gyárlátogatásokat is szerveztek eddig 40 fő helyezkedhetett el az összefogásnak
köszönhetően.
Májusban lesz három éve, hogy 49 partner
aláírta a Csongrádi Kistérség Foglalkoztatási
Paktumát, amit a keresletvezérelt munkaerőpiaci képzés előmozdítása érdekében hívtak
életre. Időközben kilenc új taggal bővült az
összefogás: egy kecskeméti képzőintézmény,
hét helyi vállalkozás és egy civil szervezet is aláírta a csatlakozási nyilatkozatot. A folyamatos
tájékoztatás és a személyes kapcsolatfelvételek eredményeként több területen is javult
a foglalkoztatás.

www.nemzetiszinhaz.szeged.hu

tott mellvédet tették tönkre egy
helyen, egész sornyi vörös tégla hiányzik. Ez is friss rongálás:
ezt az épp ott dolgozó közmunkások erősítették meg, akik
nap mint nap látják a mellvédet. És hasonlóképp dísztéglákat szedtek fel a Petőfi parki
játszótér egyik járdájából igaz, erről nem tudtuk megállapítani, új kártétel-e. Ugyanez
volt a helyzet a legtöbb falfirkával.
A rendőrségen arról érdek®
lődtünk, az elmúlt egy évben
volt-e rá példa, hogy elkaptak
rongálási ügyben valakit Makón. Pál János, a megyei főkapitányság szóvivője két esetről
számolt be. Az egyik igen emlékezetes volt, akkor ugyanis
Kecskeméti Ármin főrabbi emléktábláját verték le, és az újjáavatásra Sólyom László köztársasági elnök is eljött. A másik
hétköznapibb: a tettes a főútvonal mentén több oszlopról
vett le közlekedési táblákat,
egyet ráadásul ki is döntött a
helyéről. Mindkét rongálót
közmunkára ítélte a bíróság.

A homokhátsági hulladékgazdálkodási rendszer beindításával 22 munkahely jött létre,
2008 őszétől startolt a kistérség közmunkaprogramja is, ami 7 fő 12 hónapig tartó foglalkoztatását tette lehetővé. A fiatalabb és az idősebb korosztály számára egy olyan programot
indítottak el, amely a munkanélküli nőknek
teremt képzési és munkalehetőséget. Itt 18-25
év közötti, illetve 45 év feletti álláskeresők

vehettek részt szociális gondozó és ápoló,
továbbá falu- és tanyagondnoki képzésben.
A programban 20-an vettek részt, közülük
tizenegyen el is helyezkedhettek a csongrádi
Szociális Ellátások Intézményénél.

Az iskolásokra és a pályakezdőkre is gondoltak a paktum aláírói. A partnerek lehetőséget
biztosítottak, hogy minden általános iskola
7-8. osztályos tanulója részt vehessen gyárlátogatásokon. így a gyerekek szélesebb körben
is megismerhették a szakmák sajátosságait.
Tavaly megnyílt a CSIP1 (Csongrád Ifjúsági
Tanácsadó és Pályaorientációs Irodája), amelynek feladata, hogy azokat a 16 és 25 év közötti
fiatalokat segítse, akik szociális okok miatt
hátrányt szenvednek a munkaerőpiacon.
2009-ben több foglalkoztatási és vállalkozói fórumot szerveztek a csongrádi partnerség
résztvevőinek. Ezeken szó volt a munkaerőpiaci és a munkahelyteremtést segítő támogatásokról, a munkahelymegtartó programokról,
illetve a helyi beruházásokról, valamint a
folyamatban lévő pályázatokról is. Legutóbb
az ország különböző pontjain működő foglalkoztatási p a k t u m o k számolhattak be
Csongrádon ötleteikről, eddigi eredményeikről és tapasztalataikról.
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Főszezonra elkészül
az élménymedence
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. A főszezonban a hátsó medencék
mindegyikét
használhatják
majd a vásárhelyi strand látogatói. Tavaly az évek óta használaton kívüli három medencét - a
termálvizest, a gombát és a tanmedencét - újították fel 80 millió forintból. Utóbbi kettő vízforgatót kapott. Most pedig a rekonstrukcióból kimaradt negyedik medencét - amely évek óta

az enyészeté volt - teszik rendbe. Élménymedencévé alakítják
át, amelyet a gyermekek vehetnek majd birtokba - tudtuk meg
Varga Ferenctől, a Hód-Fürdő
vezetőjétől. Május elsejétől újra
kedvezményesen használhatják
a vendégek a vásárhelyi strandot. Az idén is harminc százalékkal olcsóbban lehet bejutni a
fürdőbe, és továbbra is érvényes
a parkolási kedvezmény.

ÁPRILIS 1-JÉN MÁJUSI IDŐPONTOKAT OSZTANAK KÉT SZEGEDI SZAKRENDELÉSRE IS

2 hónap az ultrahangig
7 várólista Szegeden
Az SZTE klinikai központ rendelőintézeti nyilvántartása szerint
április 2-átót neurológiai, illetve
fül-, orr-, gégészeti vizsgálatra
van szabad időpont. Ápriüs
20-ától az egyik, május 10-étől
a másik endokrinológushoz fordulhatunk pajzsmirigyproblémánkkal. Május 3-átót az ortopédiára, május 7-étől a szemészetre indulhatunk. Június 1-jétőt az ultrahangra és az érsebészetre kaphatunk időpontot.

Mérnöki kar: letették az alapkövet
M-i

N**

•••' "

Várakozók az 1-es szakrendelőben Szegeden. Vannak olyan betegségek, amelyeknél csak hónapokkal későbbre tudnak időpontot adni. FOTÓ: VERÉB SIMON
Április l-jén májusra kérhetünk időpontot pajzsmirigyműködésünk
vizsgálatára. A szegedi egyetem klinikai központjához tartozó rendelőintézetben általában 1-2 napot, de például az érsebészeten
akár 2 hónapot is várnia kell a betegnek, mire szakorvos elé kerül.
SZEGED
ÚJSZÁSZI ILONA

920 millió forintból épül meg a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának új épülete - hangzott el a tegnapi, Veréb Simon fotóján
megörökített alapkőletételi ünnepségen. Köszöntőjében Szabó Gábor
rektor a megújuló energiaforrásokat hasznosító, úgynevezett passzív
házba beépítendő, az oktatást és kutatást szolgáló technológiák jelentőségére hívta föl a figyelmet. Újhelyi István, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára és Szeged egyik országgyűlési képviselője pedig azt hangoztatta, hogy a kormány az elmúlt 20 év legnagyobb vidéki felsőoktatási
fejlesztése előtt nyitotta meg az utat az Új Magyarország Fejlesztési
Terv forrásaival: az összesen 55,4 milliárd forint uniós támogatás révén
13 vidéki egyetem és főiskola - közte legjelentősebb mértékben az
SZTE - fejlesztheti infrastruktúráját és szolgáltatásait.

- Pajzsmirigyműtétem után
évente egyszer ellenőrzésre
kell jelentkeznem. Ennek ellenére a háziorvoshoz küldtek
beutalóért. A papírral a kezemben kezdődött az időpontvadászat - mesél kálváriájáról Ménesi Lajosné. - Február 20.
után telefonáltam a szegedi
„esztékába": azt mondták,
március l-jétől adják az áprilisi
időpontokat. De március elején
hiába tárcsáztam a központi
számot, állandóan foglalt volt.

Március 5-én végre felvették a
telefont, de közölték: az endokrinológián minden hely betelt,
április l-jétől osztják - a májusi
időpontokat.
Tapasztaltuk: az ortopédián

sem jobb a helyzet, mert április 15-étől kérhetünk májusi
vizsgálati időpontot. Az ultrahangi és az érsebészeti vizsgálatra a páciensek április l-jétől
jelentkezhetnek - júniusra.
Nincs előjegyzés, némi várakozás után a doktor színe
elé járulhatunk váratlan fájdalmunkkal az általános és
baleseti sebészeten vagy a

Mikor kell beutaló? - Rendelet szabályozza, mely szakrendelésre
kell, s melyhez nem szükséges háziorvosi beutaló. Sokan nem tudják,
pedig baleseti sebészetre, urológiai, szemészeti, fül-orr-gégészeti, nőgyógyászati és fogászati vizsgálathoz nem szükséges beutaló - magyarázza Szilárd András. A szegedi háziorvosok egyesületének vezetője
hangsúlyozza: a szakorvos által előírt további szakorvosi vizsgálatra, illetve a későbbi ellenőrzésre visszarendelt betegnek sincs szüksége beutalóra - a háziorvostól.

kardiológián. Nem kell előzetesen jelentkezni a laborokban sem, de ott beutaló szükségeltetik.
Időpontot
kell
ugyan kérni, de szinte azonnal bejuthatunk a belgyógyá ;
szati és a reumatológiai szakrendelésre. Mi például képzelt
reumás panaszunkkal március 30-án kértünk, április 1-jére
kaptunk időpontot.
- Minden szakrendelés a
megfelelő klinikához tartozik,
s annak igazgatója dönt szakmai szempontok alapján
- a páciensek fogadásának
formájáról. De a várólista
szükségességét vagy elhagyhatóságát az OEP által limitált úgynevezett ellátási kontingens is befolyásolja - magyarázza Zsibrita Ágnes. A
szegedi rendelőintézet működtetéséért felelős doktornő
hangsúlyozza: sérülés, akut
panasz esetén azonnal ellátják a pácienst.

ncDlcicnn

Janics jeladására startoltak a futók
a szegedi T-Home Vivicittán
A kedvezőtlen időjárás ellenére is rekordszámú futó indult el
a T-Home Vivicittá Városvédő
Futás szegedi rajtján a múlt hétvégén. A profik mellett a sportkedvelők szinte minden korosztálya, köztük gyerekek és idősek
is neveztek a tavasz első nagy
futóversenyére.
Az 5.340 versenyző közül a
legeredményesebb Lóczi Attila
_ volt, aki 10 perc 19 másodperc
alatt teljesítette a 3,4 kilométeres távot. A nők közül Biacsi
Ilona volt a legjobb 11:43-as idővel. A legtöbb diákot, 632 fiatalt
a Tömörkény István Gimnázium
és Művészeti Szakközépiskola
mozgósitotta, ezért a T-Home
100 ezer forintos különdíjjal jutalmazta. A T-Home élő webkamerás közvetítése jóvoltából
a nézők részesei lehettek a fu-

tóverseny hangulatának, függetlenül attól, hogy az ország
mely pontján élnek.
A futamot Janics Natasa háromszoros olimpiai bajnok, Szeged büszkesége indította, aki így
nyilatkozott a tömegsportrendezvényről: „Engem kértek fel
indítónak és arra is, hogy a legjobbaknak a verseny végén a
díjakat átadjam. Régen láttam
ennyi lelkes, jókedvű és vidáman sportoló embert. Nagyszerű dolog, hogy egyre többen töltik az idejüket a szabadban, és
vállalkoznak a felkészültségüknek megfelelő távokra. Ha nem
kapok szerepeket, talán még én
is nekivágtam volna valamelyik
távnak, mert a bulgáriai magaslatokon sok 10 kilométert hagytam magam mögött, aminek köszönhetően kiváló erőben érzem
magamat. Ha időm engedi, az

április 18-i budapesti futamot
nem hagyom ki!"
Janics több mint 60 napos
bulgáriai edzőtáborozás-sorozat után most Szegeden folytatja felkészülését. A városvédő
futáson sokan tették fel neki
azt a kérdést, hogy ugye, Athén
és Peking után majd Londonból
is aranyérmet hoz haza. A bajnok következőket válaszolta:
„Szeretnék, de még korai lenne
az esélyeimről beszélni két évvel
a nagy vizsga előtt. A 2012-es
sikerekért eddig is mindent
megtettem, és ezek után is lelkiismeretesen készülök majd.
Annak viszont örülök, hogy a
200 méteres versenyek - amelyekben jó vagyok - is felkerültek az olimpiai műsorba, tehát
eggyel több lehet az esélyem,
mint 2004-ben és 2008-ban".
(x)

Járjon egy évig MINI-vel
a NOKIÁN jóvoltából!
Vásároljon 4 db NOKIÁN nyári gumiabroncsot az akcióban
résztvevő szervizekben, és vegyen részt SMS nyereményjátékunkban!
Fődíj:

Egy IVIini Cooper Clubman
1 éves használatra
További nyeremények:

Minden 5. érvényes SMS-t küldő
5000 Ft-os üzemanyag utalványt nyer

Az akció érvényes 2010. március 16 - április 30-ig.
Fődíj sorsolás: 2010.05.05-én a MARSO Kft. központi telephelyén. Jelen hirdetésünk
tájékoztatója nem teljes körű! Nyereményjátékunkkal kapcsolatos tájékoztatónkat, valamint adatvédelmi nyilatkozatunkat tekintse meg honlapunkon (www.marso.hu), illetve
az akcióban résztvevő szervizekben!

Info v o n a l : 0 6 (40) 2 0 - 4 0 - 8 0

Web: www.marso.hu

H / i l T i a r S O
gumiabroncs és gyorsszerviz hálózat

Elérhetőségeink: MARSO Szeged, Vásárhelyi P. u. 22. • MARSO Szeged, Dorozsmai u. 17.
MARSO Hódmezővásárhely, Jókai u. 17. • Maros Print Kft. Makó, Aradi út 115.
Csa-Ba 98 Bt. Mórahalom, István király ú t i 4 . • Gumiabroncs 96 Kft. Szentes, Vásárhelyi út 29.
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Bemutatkoznak az országgyűlésiképviselő-jelöltek: 1., 3., 5. körzet
Segítséget kívánunk nyújtani olvasóinknak abban, hogy az országgyűlési választások első fordulóján, április 11-én az urnákhoz
járulva könnyebben hozhassák meg döntésüket: bemutatjuk a
Csongrád megyei képviselőjelölteket - választókörzetek szerint.
A Délmagyarország és a Délvilág a pártatlan tájékoztatás jegyében - amelynek alapelveit a jelölő szervezetek vezetőivel egyeztettük, etikai kódexben rögzítettük - portréfotót kért, és azonos
terjedelmet biztosít a voksokra pályázók számára, hogy közöl-

1 . számú

valasztokör
BODÓ IMRE
(FIDESZKDNP): - A

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata
Néppárt országgyűlési képviselője, a Fidesz Csongrád megye I. választókerületi elnöke vagyok. Megtisztelő számomra az a bizalom,
amelyet önöktől kaptam eddigi
munkám során: 1994-ben Tiszasziget alpolgármesterének,
1998-tól pedig a község polgármesterének választottak. A községi sikerek nyomán, szintén az
önök bizalmából az idei ország-

J

3 . számú

A

választókörzet

BOHÁCS
ZSOLT (FIDESZ-KDNP):

- Szegeden
születtem,
és itt lettem ötszörös kenuvilágbajnok
is. Nős és
45 éves vagyok, 13 éve ügyvédként dolgozom, így közelről ismerem a körzetemben lakók mindennapi problémáit.
Sok család nyögi a magas közüzemi díjak terheit. 2002 óta
sokan vesztették el hitüket a
politikában. Nem csoda, hiszen látjuk, amíg egyesek
kontroll nélkül vesznek fel
százmilliókat, és nokiás dobozokban lopják a közös vagyont, addig családok százai
sodródnak drámai helyzetbe.
Szeged és környéke érdemi
képviselet nélkül maradt a
parlamentben, hiszen 4 évente 34 perccel nem lehet segíteni egy térségnek. Azért vállal-

5 . számú

A

választókörzet

FARKAS

SÁNDOR

(FI-

DESZ-KDNP): - Szentesen születtem, édesapám munkája
kapcsán már gyermekkoromban megismerkedtem a környező településeken élők életével. Az a szándékom, hogy az
itt élők boldogulását, életkörülményeinek javítását szolgáljam. 1992-ben kapcsolódtam a
Fidesz szervezetéhez. 1998-ban
és
2002-ben
egyéni jelöltként,
2006-ban
f (í
megyei listavezetőként jutottam be a
k
•
h parlament-

gyűlésiképviselő-választáson a
választókerület Fidesz-KDNP-s
jelöltje lehetek, és bízom abban, hogy folytathatom azt a
munkát, amelyet 2007-től végzek a magyar országgyűlésben
a választókerületben élők érdekében. Szeged, Tiszasziget, Újszentiván, Kübekháza és Deszk
képviselőjeként - amennyiben
a választópolgárok felhatalmaznak rá - legfontosabb célomnak fogom tekinteni a térség fejlődéséért, a város és a települések gazdasági stabilizálásért folytatandó parlamenti tevékenységet. Kiemelten kezelném azon megyei beruházások
támogatását, amelyek új munkahelyeket teremtenek térségünkben, hogy a fejlődés valóban elkezdődjön, és hosszú távon pozitív eredményt érhessünk el közösen. A változáshoz
az is kell, hogy mindkét szava-

tam a képviselő-jelöltséget,
mert úgy érzem, hogy szakmai
múltam és erőm is megvan ahhoz, hogy a választók érdekeit
határozottan tudjam képviselni a parlamentben. Szegeden
és környékén 2002 óta 50 százalékkal nőtt a munkanélküliség, és 150 százalékkal emelkedett a távhő ára, a tömegközlekedés szétesett, és az
adófizetők pénzén látványpolitizálás folyik. Legfontosabb
feladatunk, hogy lezárva a
Gyurcsány-korszakot egy új
gazdaságot építsünk, megvédjük a családokat, a munkahelyeket és a nyugdíjakat, ehhez
azonban április 11-én mindkét
szavazatra szükség van!
BOTKA LÁSZLÓ (MSZP): - Szá

momra a politika szolgálat, a
köz szolgálata. A politikusnak
nem az a dolga, hogy megoszsza az embereket, harcoljon a
másikkal, indulatokat és gyűlölet keltsen, ítélkezzen. A képviselőt az minősíti, hogy munkája nyomán a közösség menynyit gyarapodik és fejlődik.
Nyolc év polgármesteri munkám és országgyűlési képvise-

be. Az országgyűlés mezőgazdasági bizottságának elnöke
voltam. A Csongrád Megyei
Agrárkamara alapítójaként bekapcsolódtam a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat, illetve a Dévai Szent Ferenc Alapítvány
munkájába is. 13 éven keresztül a Csongrád Megyei, 10 éven
át a Magyar Lovas Szövetség
elnökeként
tevékenykedtem.
Szerintem a legfontosabb feladat a magyar gazdaság és az
egészségügy talpra állítása, a
közrend és a szociális biztonság megteremtése, a magyar
föld és a földvásárlási moratórium kérdésének rendezése.
Véleményem szerint az európai uniós forrásokat a kis- és
középvállalkozások támogatásán keresztül munkahelyteremtésre kell fordítani, mérsékelni kell a bürokráciát, illetve
meg kell teremteni a fiatalok és

hessék a választóknak szánt legfontosabb üzenetüket saját tapasztalataikról, elképzeléseikről, pártjuk programjáról. Természetesen csak azok a képviselőjelöltek kerülhettek összeállításunkba, akik összegyűjtötték a választásokon való induláshoz
szükséges 750 ajánlószelvényt, majd az illetékes bizottság nyilvántartásba vett őket. Most az 1. (vagyis Szegeden a Tiszától a
József Attila sugárút egy részéig, továbbá a Tiszán túlról Deszket,
Kübekházát, Tiszaszigetet, Újszentivánt), a 3. (Szegeden a Tiszá-

tói a Vörösmarty utca, a Széchenyi tér, a Kossuth Lajos sugárút
egy része az Izabella hídig, a József Attila sugárút másik része,
továbbá Algyőt, Bordányt, (illést, Zsombót), valamint az 5. (azaz Szentest és a környező községeket) magába foglaló körzet összesen tíz képviselőjelöltjének
vallomását tesszük közzé.

zatát a Fidesz-KDNP-nek adja!
Itt az idő!

várost! Szavazzon a folytatás
biztonságára.

ÚJHELYI ISTVÁN (MSZP): -

8

éve vagyok az önök képviselője. A korábban sereghajtó városunk mára lehagyta versenytársait. Az M5-ösnek köszönhetően biztonságosabbá, gyorsabbá vált a közlekedés, bekapcsolódtunk Európa vérkeringésébe. Az M43-as pedig
megszabadítja a szegedieket és
a térségben élőket az átmenő
forgalomtól. A tömegközlekedés fejlesztésének eredményeként kényelmesebb, gyorsabb
és környezetbarát lesz a városi
közlekedés. Megszépült a belváros, a tarjáni városrész, a
Víztorony és a Csillag tér, korszerűsödtek lakótelepeink. A
szegedi panelházak 75 százalékát újítottuk fel. Szőreg sok évtizedes lemaradást hozott be.

lőségem
alatt arra
vagyok
büszke,
hogy Szeged
nyux^^te^jf
godt,
bé^^^BjjfSY^
kés, élhető
^ ^
/ 1 B és folyamatosan fejlődő, gyarapodó várossá vált,
ahol képesek voltunk összefogni a közös célokért. Ez idő alatt
megépült két autópálya, a magyar nagyvárosok közül itt valósult meg a legtöbb fejlesztés,
beruházás, és nálunk növekszik a legdinamikusabban a lakosság - hatezerrel vagyunk
többen, mint öt éve. Természetesen egy város soha nincsen
készen. Talán nem tűnik szerénytelenségnek, ha azt mondom, nálam jobban senki nem
tudja, hol szorít még a cipő,
hol vannak még megoldatlan
problémák. De egy dolgot ígérhetek a szegedieknek: ugyanúgy, mint az elműlt években is,
számomra Szeged mindenekelőtt van. Olyan város építésében szeretnék együttműködni
önökkel, ahol a 170 ezer szege-

pályakezdők itthon maradásának feltételeit.
MÓRA

JÓ-

ZSEF

(MSZP):

-

1980-ban
államvizsgáztam
a
Juhász
Gyula Tanárképző
Főiskola
biológia-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakán.
2007-ben környezetvédelmi-jogi posztgraduális képzésen vettem részt. 1979-ben kötöttem
házasságot dr. Barsi Zsuzsannával, aki fogszakorvos. Két
felnőtt leányunk van. Azóta
élek Szentesen, ahol a Vetőmag Vállalat Kutató Állomásán, majd a Termál KMGTSZ
cserebökényi kerületében dol-

Itt épül az
európai lézerközpont. Nemzetközi
színvonalú
fürdővel
gazdagodtunk.
A
kórház felújítása után modem klinikai
tömb épül. Iskolákat újítottunk
fel, kerékpárutak készültek, és
épül az új Mars téri piac. Új közösségi ház, utak és kerékpárutak, szennyvíz- és csapadékelvezető csatornák, buszmegállók épültek és épülnek, intézmények újultak meg. Egy
modern nagyváros nélkülözhetetlen beruházásait szerveztünk meg, amelyek hatásaként
bővülhet a gazdaság, a munkahelyek száma. Ne engedje,
hogy szétverjék a jól működő

di mind otthon érzi magát, és
ahol a munka, a teljesítmény
és a minőség az érték.
MÁLOVICS GYÖRGY

(LMP):

-

Szegeden születtem 1979-ben.
Végzettségem közgazdász, jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi
Karán dolgozom adjunktusként. 2006 óta a Védegylet
szegedi csoportjának önkéntese voltam egészen a közelmúltig. Eddigi civil szerepvállalásom legfontosabb ügyeinek a
társadalombiztosítás 2008-as
privatizációja elleni aláírásgyűjtést, illetve egyes szegedi
„helyi ügyek" (köztük a helyi
fasorok és az újszegedi liget
védelme, a Ligetfürdő ügye, a
Mars tér demokratikusabb fejlesztéséért való küzdelem, illetve a hajléktalan
emberek
érdekeinek
érvényesítése) képviseletét
tekintem.
Civil tevékenységem

goztam, 2007-től mezőgazdasági őstermelő vagyok. Közéleti
tevékenységemet
1991-ben
kezdtem, 1994-től önkormányzati képviselő vagyok. 1998-tól
vagyok MSZP-tag, 2009. januárban a helyi szervezet elnöke
lettem. Azért fogok dolgozni,
hogy régiónk jobban felzárkózzon az ország fejlettebb vidékeihez. Folytatom az együttműködést, hogy további versenyképes munkahelyeket teremtsünk, hogy erősödjön a mezőgazdaságból élők biztonsága,
folytatódjon a kórház korszerűsítése. Szorgalmazom az úthálózat felújítását. Támogatom a
már meglévő, bőséges termálvízkincs energiatermelési, idegenforgalmi,
mezőgazdasági
hasznosításának fejlesztését,
javasolni fogom az erre épülő
tudásközpont
létrehozását.
Szavamat adom szavazatért!

ZAGYVA GYÖRGY GYULA (JOB-

BIK): - A Szegeden megalakult
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági
Mozgalom országos elnökeként és a Magyar Jelen újságírójaként elsősorban a civil világban vállalok kiemelkedő
szerepet. Örömmel vállaltam a
Jobbik felkérését a képviselőjelöltségre, mert kizárólag az új
erőben látom a nemzettudat
megerősítésének szándékát és
a politikusbűnözők teljes elszámoltatására irányuló törekvést. Fontosnak tartom a magyar kis- és középvállalkozások megerősítését a multinacionális cégekkel szemben. Az
elmúlt 20 év mezőgazdaság- és
vidékellenes politikája életképes falusi közösségeket zúzott
szét. A magyar termelők ki-

három elv mentén szerveződött, amelyeket a továbbiakban is érvényesítek. Ezek: a
városi közterületek, természeti és épített környezet védelme, a marginalizált helyzetben lévő csoportok szempontjainak érvényesítése a társadalmi döntéshozatalban, valamint a kiüresedett országos és
helyi „demokrácia" élővé tétele - azaz annak biztosítása,
hogy az embereknek a jövőben ténylegesen legyen lehetőségünk beleszólni az őket
érintő döntésekbe. Ez vezethet
oda, hogy a jelenleginél élhetőbb és igazságosabb társadalomban élhessünk.
MOLNÁR ÁRON (JOBBIK): - An-

goltanár vagyok, de a liberális
oktatáspolitika térnyerésekor a
közoktatásban abbahagytam a
tanítást, s egy oktatási tevékenységgel foglalkozó céget
alapítottam, amely ma is működik. 2004 óta egy szakképző
iskola tanáraként és vizsgáztatójaként dolgozom. Alapítója
vagyok az NB II-ig jutott Algyői
Kézilabda Egyesületnek. Barátaimmal rendszeresen hasznos

VARGA GÉZA
(JOBBIK): - Ka-

locsán születtem
1946. április
3-án.
1990-től
Galgahévíz
a lakóhelyem. 19 éves koromban kötöttem házasságot Mihályi
Évával, 3 gyermekem anyjával. 2007-ben kötöttem második házasságomat Házi Ilonával. 1969-ben disszidáltam.
Két évig éltem Ausztriában,
majd Svédországban tanultam az egyetemen ökológiai
gazdálkodást. Az 1990-ben
alapított Gaia Ökológiai és Vidékfejlesztési
Alapítvány
igazgatója és az 1992-ben létrehozott Galgafarm Első Magyar Organikus és Fogyasztói

szolgáltatottá
váltak, miközben olcsó,
silány tömegtermékekkel
árasztották
el hazánkat.
EUcsatlakoztatásunk az összes
parlamenti párt által ígért fejlődés helyett tovább fokozta a
kilátástalanságot. Fontosnak
tartom termőföldünk és természeti kincseink megvédését a
külföldi érdekekkel szemben.
Fő szakterületem az ifjúságpolitika, mivel több mint egy évtizede az ifjúság nemzettudatának megerősítésével foglalkozom. Célom az országgyűlésben a magyar érdekek képviselete, hogy végre Magyarország a magyaroké legyen!

időtöltést
szerveztem
algyői fiataloknak:
például
társadalmi
munkában
folyamatosan tisztítottuk a Tisza-partot. A Móra Ferenc Népszínház színészeként léptem
színpadra - elsősorban határon túli magyar településekre
szerveztük előadásainkat. A
Jobbik algyői szervezetének, illetve 2009-ben az új erő Csongrád megyei alelnökévé választottak. Hitvallásom: hiszek az
emberekben, és hiszem, hogy
nagyon vágynak a tisztaságra,
becsületre, tisztességre, de
nem hiszek a vad gyűlöletben;
hiszek a gondolat erejében, a
magyar észjárásban, tudom,
hogy csak új ötletekkel és merőben más nézőpontból megközelített válaszokkal lehet'a
nemzetet kimozdítani Csipkerózsika-álmából; hiszek a Jóistenben, aki mellettünk fog állni, amíg világ a világ; és hiszek
Magyarország föltámadásában.

Szövetkezet elnöke vagyok.
Hivatásos
agrármenedzser
diplomát szereztem angol
nyelven, majd az angliai
Schumacher College-ban is
tanultam a fenntartható vidékfejlesztést. Posztgraduális
képzésen vettem részt Japánban,
mezőgazdaságitermék-marketing diplomát is
szereztem a tokiói és az obihirói egyetemen. Beszélek svédül, angolul, németül. Jelenleg a Jobbik mezőgazdasági
kabinetjét vezetem, agrárminiszter-jelölt vagyok. A szentesi térség adottságai kiválók
egy fenntartható vidékfejlesztési modell megvalósítására.
Nagy ambícióval és összes tapasztalatom felhasználásával
szeretném belevetni magam a
kistérségi lakossággal közösen kialakított jövőkép megvalósításába.
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Akciós ajánlatunk a SPAR, INTERSPAR és KAISER'S áruházakban az adott napon, a készlet erejéig érvényes. Áraink forintban értendők és az áfát tartalmazzák.
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Hétfő

Kalendárium, A hét témája,
Lakberendezés

Kedd

Gyógy-ír

Szerda

Légy-ott

EPéntek
B
Szombat

NEM MINDEN HUMORISTA SZERETI AZ ÁPRILISI TREFAT

A viccelődés komoly dolog

Egyes feltevések szerint az április elsejei
tréfák a háború istene, Mars tiszteletére
rendezett római bolondok
ünnepéből erednek. Egy
biztos: ezen a napon
sokan megviccelik barátaikat, kollégáikat.
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Badár Sándor humorista és Sebestyén
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Balázs műsorvezető azonban humorban
nem ismer tréfát.
HUMOR
NYEMCSOK ÉVA
Folyik a cipőfűződ - ezt a tréfát mindenki hallotta vagy „ellőtte" legalább egyszer iskolás
korában április l-jén. Ezen a
napon szokás megtréfálni egymást. Persze ehhez humor is
kell és jó érzék, hogy ne lépjük
át a határokat és ne bántsuk
meg a másikat otromba tréfával. A humoristák azonban
nem feltétlenül erre a napra
tartogatják
humorpatronjaikat.
- Én is szoktam viccet mesélni, meg szeretem azt is, ha
a barátaim mesélnek nekem.
Ha még nem ismertem a viccet, azonnal továbbröpül mondta Badár Sándor humorista. Az áprilisi tréfa nem
szokása, másféleképpen éli
meg a humort. Amiben, bár
könnyű műfajnak tűnik, a
siker nem hullik senkinek
csak úgy az ölébe.
Soha
nincs ga'P
rancia
/
S
arra,
hogy
egy

fellépés fergeteges lesz. A siker munkás
dolog. A
humorista
meg
a
közönség
egymásért vannak, de nem
biztos, hogy utóbbi elkapja a
fonalat. Minden humorista életében eljön a bukás, előbb
vagy utóbb beáll a kínos csend
a nézőtéren. Nekem is voltak
ilyen
pillanataim, de
megpróbáltam

Svájci spagettitermés. A BBC tekintélyes, Panorama című hírműsorában 1957-ben bejelentették, hogy a gyenge tél és a rettegett spagettizsizsik kiirtásának köszönhetően a helyi parasztok legnagyobb örömére
nagyon jó volt a svájci spagettitermés. Azt is bemutatták, amint a svájci
parasztok a fákról húzzák le a hatalmas spagettiszálakat. Később nézők
tömege érdeklődött arról, hogyan kell spagettifát ültetni. A kérdésekre a
BBC diplomatikusan csak annyit válaszolt: „tegyünk egy szál spagettit
paradicsomszószba, és reméljük a legjobbakat".

oldani. Van egy belső igényem azt ne alázzák meg, ne hozarra, hogy győztesen jöjjek le a zák kínos helyzetbe.
színpadról, de
erre nincs klisé
f f Az április tréfához jó érzék
- ezt mindig
ott és akkor kell, hogy ne lépjük át a határokell megolda- kat. A hivatásosok azonban nem
ni.
feltétlenül erre a napra tartogatSebestyén
ják
humorpatronjaikat.
Balázs, a Class
FM reggeli műsorvezetője vallja: nem egyszeÉs lehet-e nevettetni, szórarű dolog mindennap négy órán koztatni a hallgatókat, ha az
keresztül viccesnek, jó fejnek ember rossz passzban van? A
lenni.
műsorvezető szerint erről szól
- A humort szeretem is, a profizmus.
értem is. A reggeli műsorban
- Ez a szakmai hitvallás.
nagyon fontos szerepe van, Amikor az ember beül a stúhiszen reggel az emberek szó- dióba, tudomásul veszi, hogy
rakozni akarnak, moso- a hallgatók nem szomorkodni
lyogni és nevetni. Emel- akarnak. A magánélet nem tarlett szerintem fontos tozik a hallgatóra, ezeket a
túlélési eszköze az dolgokat félre kell tenni. Tiembernek,
hogy zenhárom év alatt már ki tujik tudjon magán és dok úgy kapcsolni, hogy átbil
J w az adott élet- lentsem saját magam.
helyzeten
neTőle egyébként távol áll
vetni - mondta az, hogy becsöngessen egy
a műsorvezető, házba és elfusson. Azt sem
aki korábban a tudja elképzelni magáról,
Kész
átverés hogy elváltoztatott hangon
show-ban számos is- felhív valakit és a végén lelepmert embert tréfált meg. A mű- lezi magát. Ettől ő is szenvedsorkészítők mindig törekedtek ne, és nem is tudna nevetni rajarra, hogy akit megvicceltek, ta, ha vele tennék meg.
Nejlonharisnyás tévé. 1962-ben az egyetlen svéd televíziós csatorna fekete-fehérben sugározta műsorait. A csatorna technikai szakértője a
hírműsorban jelentette be: egy új technológiának köszönhetően mostantól minden néző a fekete-fehér tévékészülékén is színesben nézheti a
csatornát - ha ráhúz a készülékre egy nejlonharisnyát. A híradás után
több százezer ember próbálta ki az új módszert.

íflflg

A kortárs klasszikus és a mai emberi agy
Az emberi agy csak nehezen
tudja zeneként felfogni a kortárs klasszikus dallamokat,
mivel hiányoznak belőlük azok
a hagyományos klasszikus
művekre jellemző motívumok,
amelyek révén zeneként értelmezzük az egymást követő
hangokat.
A hagyományos klasszikus
zene képviselői, mint Mozart,
Bach vagy Beethoven olyan

motívumokat és formulákat
építettek bele műveikbe, amelyek megkönnyítik az emberi
agy számára, hogy egységes
zeneműként értelmezze az
egymást követő hangokat. A
XX. század elején azonban
olyan zeneszerzők, mint Arnold Schönberg vagy Anton
Webern - felrúgva a hagyományos klasszikus zene szabályait - atonális, vagyis
hangnem nélküli zeneműve-

Szieszta

Madonna ma azt teszi,
ami ellen annak idején
egyik első slágerében
- Papa don't preach! Papa, ne prédikálj! tiltakozott: prédikál.
Szerinte ugyanis lánya, a 13 éves Lourdes
túlságosan hivalkodó
ruhákat hord. A popdíva pedig azt szeretné, ha gardróbját inkább konzervatív viseletekkel töltené meg.
Ez azért is furcsa, mert
a fotósok többször lencsevégre kapták Madonnát az utcán - Lourdes ruháiban. Az 51 éves énekeső azt mondta: egyáltalán nem örül neki, hogy kamasz lánya miniszoknyában jár, és túl sokat mutat meg magából. A
szigorú anya már meg is tette a lépéseket a ruhatár lecserélése érdekében: elvitte bevásárolni lányát néhány londoni áruházba.

LUSTA GYEREKEK SORSA

f

Az áprilisi tréfa nem szokása Badár Sándornak, másféleképpen éli meg
a humort, FOTÓ: KARNOK CSABA

Délmadár

MADONNA LANYANAK PRÉDIKÁL
s

l o

Lehet-e nevettetni, szórakoztatni a hallgatókat,
ha az ember rossz
passzban van? Sebestyén Balázs szerint erről szól a profizmus.
FOTÓ: KORSÓS VIKTOR

Bizalmasan

ket
kezdtek
komponálni,
amelyek viszont összezavarják a hallgatóközönséget. A
legújabb agykutatási eredmények alátámasztják: egy dallam szerkezete és a benne rejlő motívumok
alapvetően
meghatározzák a zenei élményt. Az agy folyton mintákat keres, tehát a zenében is
olyan motívumok után kutat,
amelyek révén értelmezni
tudja a hallottakat. Bach ze-

néjében rengeteg ilyen sémát
fedezhetünk fel. Azonban
Schönberg művei lehetetlenné teszik, hogy az agynak ez a
felfogóképessége segítséget
nyújtson az értelmezésben.
Az ő zenéje töredezetté vált,
ami megnehezíti az agy számára, hogy megértse a mű
szerkezetét. Ez persze nem azt
jelenti, hogy ezt a zenét lehetetlenség hallgatni, csupán
nehezebb az átlagosnál.

VIGYÁZAT!
A nagy kalóriatartalmú, de
tápértékben
roppant szegény ételektől
ugyanolyan
erős lehet,
mint a kokainvagy nikotinfüggés, kényszeres evéshez
és elhízáshoz
vezethet.

Többnyire már fiatalkorban eldől, további életünk
szerves részét képezi-e majd a mozgás: aki gyermekként aktív, felnőttkorára is az marad. A sporttevékenységek legnagyobb konkurenciája a televízió. A gyermekek egyharmada napi több mint
egy, a felnőttek több
mint fele pedig napi több
mint két órán keresztül néz tévét. A gyerekek kevesebb
mint fele jár gyalog vagy kerékpárral iskolába, és az iskolások csaknem hetven
százaléka még egy órát sem
mozog naponta. Emellett a
gyerekek egyre több időt
töltenek el a televízió, a számítógép
és a játékkonzolok előtt. A
szemünk láttára cseperedik fel a televízió előtt lazsáló új generáció.

^tt*NEM KELL SIETNI!
HA TÚl
HANGOSA túl hangos
szex miatt kellett kiköltöznie
albérletéből
egy fiatal párnak a németországi Zwickauban. A hírek szerint
már találtak új
lakóhelyet,
ahol 70
centi vastag falak
vannak.

Nem előnyös a korai beiskolázás, épp ellenkezőleg: tizenhárom százalékkal csökken annak az
esélye, hogy azok a gyerekek, akik hatéves koruk előtt kezdik az iskolát, gimnáziumba kerüljenek - derítették ki német kutatók. A korán beiskolázott gyerekek hiába számolnak és
írnak már ötévesen, érzelmileg és szociálisan éretlenebbek. Németországban ez a negyedik osztályt
követően gyakran oda vezet, hogy intellektuális képességeik ellenére rosszul ítélik meg és szakiskolába íratják őket. A rosszul megítélt gyerekek később
behozzák hátrányukat, ugyanis a tizedik osztály elvégzése után általában átiratkoznak egy szakközépiskolába. Gimnáziumba azonban ritkán sikerül átjutni az eltérő tantervek vagy a második idegen
nyelv hiánya miatt. Tehát az érettségüg végül eljutnak a gyerekek, arról azonban
keveset tudni, hogyan hat a túl korai
beiskolázás a személyiség fejlődésére. Amerikai kutatások azt engedik sejteni, hogy
az érintetteknél
gyakran jelent-'
kezik a figyelemhiányszindróma.

2010.
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Ogden Nash a házasságról
A házasság két ellentétes ember szövetsége: az egyik
mindig elfeledkezik a születésnapokról, a másik sosem.

szabó c s i l l a

A házasság is
eldobható?

AZ IGAZI SZEMPILLA

A magányos no
nyaralása

Az újságok lapjairól időről időre ránk
k mosolyog egy házaspár, amely
í aranylakodalmát ünnepli. UgyanS akkor azt is halljuk, hogy manapá s á g minden három házasságból
Ék kettő válással végződik.
I A hosszú házasság titkát már
^ ^ sokan szerették volna megfejteni.
Vajon mitől függ, hogy az eskü
tényleg holtomiglan-holtodiglan
tart, vagy csak az első
tányértörésig?

darvas) l á s z l ó
TÁRCA

Kevesebb szorongató élmény
van annál, amikor magányos nőt
látunk nyaralni. Az
esemény megannyi kérdést inspirál, többnyire nem is
lehet rájuk válaszolni, vagy ha mégis vesszük a bátorságot, inkább a képzeletre van bízva a megoldás. Magányos férfi a strandtörülközőn, a tengerparti bárban, a
parton, a büfében, a homokozóban álldogálva egyáltalán nem érdekes. Sok ilyen lény van, durcás kis nagyképű sörhas, visszerek játszadozása a vádli húsában, na és
nem azért van egyedül, mert magányos, hanem mert kicsikét lelépett a feleségétől, mert a többiek, a többi hím
oroszlán csónakázni, vízisízni, sellőt fogni ment.
Úgy alakult, hogy a napokban megfigyeltünk egy magányos nőt. Édes isten, te, aki a virgáccsal cirógatol! Nyaralni voltunk kora tavasszal egy erősen meleg és pompás
helyen, szó se róla, kagylót is gyűjtöttünk. És a pálmafák.
A tenger nem szűnő zúgása, és sirályok helyett domesztikált rigók, gyíkok, kókuszdiók, mofongó. Na és a magányos nő a bárpultnál. Nem néz föl. Fiatal. Húsz és harminc
között időzik a lelke. A tekintete mindig valami adott objektumra szegeződik, a nagy tál, ezer színnel ordító salátára, amit épp most szolgál föl neki a hidrogénezett hajú
pincérfiú, vagy valami lektűrt olvas, komolyan a lapok fölé hajolva, eltökélten lapozgatva, de nem belefeledkezve,
hanem inkább belebújva a könyvbe, mert az a könyv nem
a társa neki, hanem a testőre. Vagy cigarettázik. Olyan komolyan cigarettázik, mint egy vezérigazgató. De pohár fehérbor párázik mellette. Aztán másnap mentolos, citromos, fehér rumos koktél. Aztán megint fehérbor. És soha
nincs vele senki, és soha nem szól, a pincéren kívül, senkihez, néha áll a parton, legalább három fürdőruhája van,
és a tenger kékjét fürkészi. Ezt is mint egy vezérigazgató.
Vagy főmérnök. Vagy tábornok. Ha bemegy úszni, hoszszan, nagyon hosszan marad el. Mint aki az összes bójával, hullámnyalással meg akar ismerkedni. A magányos
nő úgy nyaral, mintha ez neki a dolga lenne. Hogy dolog a
nyaralás. Tevékenység. Valamilyen munka. A magányos
férfi nem így nyaral, voltaképpen nem tudjuk, hogyan
nyaral, mert őt nem vesszük észre. Nem is figyelünk rá. Kit
érdekel. A magányosan nyaraló nőre azonban már az első
pillanatban rálelünk. Kapcsolatot vele azonban nem létesíthetünk, legföljebb ábrándozhatunk, hogy azért nyaral
egyedül, mert elhagyták, mert ő hagyott el, mert elege lett,
mert kiborult, mert nyugalomra vágyott, mert nem akart 1
hétig beszélni senkivel, mert satöbbi. Tíz nagyregény témája. Ja, és vagy mert ő a főnök a hotelben, és itt cintányérozik a lelke februártól februárig, és mindent és mindenkit ismer, az összes volt és leendő vendéget már.

Babahoroszkóp
Babahoroszkóp rovatunkba várjuk olvasóink 0-3 éves korú gyermekeinek,
unokáinak portréfotóit, illetve születési
adatait a születési hely, év, hónap, nap,
óra és perc pontos megadásával, hogy segítségükkel elkészítsük a picik rövid asztrológiai elemzését.
Takács Milán Gábor
Győr, 2008. március 11., 15.52
Két ellentétes pólus találkozik
benne. Egyszerre van szüksége
a szabadságra és a korlátokra,
de csak az önmaga által meghatározott mértékben és formában. Nem tűri a parancsolgatást. Meggyőzni csak észérvekkel lehet, a választás szabadságára van szüksége. Racionálisan gondolkodik, semmit
nem bíz a véletlenre. Gondolkodása szárnyaló és gyors,
fantáziája élénk. Rendkívüli
szorgalom, kitartás és szívósság jellemzi. Komoly, határozott, kissé zárkózott, mégis
népszerű, és sok barát veszi
körül. Könnyen teremt kapcsolatot, de nem alakit ki ragaszkodást. A tárgyaihoz mégis nagyon kötődik, fontos számára,
hogy ami az övé, azt senki el

párkapcsolat
BERECZKY DIÁNA

MEGMENTHETŐ HÁZASSÁGOK
A pszichológus úgy látja:
mivel a házasságba a
pár két eltérő
kultúrájú és
értékrendű
családból érkezik, ki kell
alakítani a
közös szokásokat, egyeztetni az elvárásokat, szabályozni a
számlázási
családdal való kapcsolattartást. Ez
egy összecsiszolódási folyamat, amire
időt kell
szánni.

Már a lánykéréskor eldőlhet, hogy egy
házasság tényleg egy életre szól vagy
sem. Nem túl jó ómen, ha valaki úgy
indul neki: „ha nem sikerül, legfeljebb elválok". Bár nem lehet sablont
húzni az emberekre, ez a látásmód és
az élettársi viszony preferálása azt
mutathatja: az illető egyfajta kiskaput
hagy magának, hogy könnyebben kiléphessen a kapcsolatból.

épült a tudatunkba, hogy ha valami
elromlott, azt kidobjuk, és nem fektetünk energiát a megjavítására. Pedig nagyon sok házasságot meg lehetne még menteni - hangsúlyozta.
Szerinte egészen addig van remény a
kapcsolat megújítására, míg az
egyik félben meg nem erősödik a válás gondolata. Néha még innen is
visszafordítható a folyamat. - Ma divat azt mondani: a házasság intézménye válságban van. Szerintem inkább az általános emberi értékek, erkölcsi szabályok vannak válságban.
Nincs meg az egy-

» Ne ítélkezzünk egymás felett: te ilyen
mással szembeni
alázat,
egymás
vagy, te meg amolyan, inkább a tettet mifelvállalása,
az
nősítsük. A problémák szőnyeg alá söprése odafigyelés, az alnöveli az elégedetlenséget és feszültséget, kalmazkodás
szándéka.
és hamar ott terem egy harmadik, aki vigaszt nyújt.
A FELEK NEM
SZÜLŐI MINTÁK

Harasztiné Soós Márta klinikai szakpszichológus, párterapeuta szerint
az, hogy két ember együtt éli-e le az
életét, attól is függ, hogy milyen
mintát kaptak szüleiktől, környezetüktől. A statisztikák kimutatták,
hogy az elvált szülők gyermekei
gyakrabban válnak
el, mint azok,
akik ép családban nőttek fel.
- A mai kor
kultúráját sajnos az eldobhatóság
jellemzi.
Be-

ÉRTIK EGYMÁST

A leggyakoribb probléma, hogy a felek
nem tudnak kommunikálni egymással, vagy rosszul teszik azt. Mindketten
mondják a magukét, gyakran egy időben, és így csak hallják, de
nem értik egymást. Ne
ítélkezzünk egymás
felett: te ilyen
vagy, te meg amolyan, inkább a
tettet
minőt
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sítsük: például „olyan szemét vagy"
helyett mondjuk: „fájdalmat okozol
nekem, mikor ezt és ezt teszed". A
problémák szőnyeg alá söprése növeli
az elégedetlenséget és feszültséget, és
hamar ott terem egy harmadik, aki vigaszt nyújt - figyelmeztetett.

TERÁPIA
Sokan csak egy terápia során döbbennek rá, hogy milyen tudattalan
elvárásaik vannak a párjuk felé,
amit még önmaguknak sem fogalmaztak meg. Például egy önmagát
modern gondolkodásúnak tartó férfi
feleségétől a hagyományos női szerepet várja el. Ha „elakad a lemez",
azaz nem tudnak túljutni egy problémán, érdemes szakemberhez fordulni. - A jó kapcsolat megőrizhető, ha
odafigyelünk a másikra, ha meg tudunk bocsátani, és ha megvan a kellő tisztelet a másik felé - foglalt állást a terapeuta.

NEM SZÉGYEN SEGÍTSÉGET
KÉRNI
Aki úgy gondolja,
hogy terapeuta
segítségét szeretné igénybe
venni, a megfelelő képzettséggel rendelkező
szakemberek listáját megtalálja a
Magyar Családterápiás Egyesület
honlapján: a
www.csaladterapia.hu oldalon.

ne vegye tőle. Nem érzelgős,
veleszületett keménysége és
tartása van.

KERESZTES ILDIKÓ A NEHEZEBB UTAT VÁLASZTOTTA

Jelentkezzen! A kan-

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

Az énekesnő szerint törvényszerű, hogy az a fajta szerelem, amit az első évben
érzünk, elmúlik. - Az a lényeg, mi marad utána, szerintem ez értékesebb. Mi
szerencsések vagyunk, hiszen egy mélységes szeretet és megbecsülés maradt
kettőnk között. De senki ne gondolja, hogy nem voltak hullámvölgyek a kapcsolatunkban. Az ember folyamatosan változik, már mi sem vagyunk olyanok, mint
20 évesen, amikor egymásba szerettünk. A szüleimtől mindig azt hallottam,
hogy egy okos nő pontosan tudja, mit kell elnézni a másiknak, és szerintem ezzel így van egy okos férj is. Én mindent megtennék, hogy megmentsem ezt a
kapcsolatot, mert láttam azokat, akik a könnyebbik utat választották. Az első
adandó problémánál felrúgták a kapcsolatukat, mert azt hitték, egy másik kevesebb energiabefektetéssel, magától is működik majd. Később 90 százalékuk
verte a fejét a falba, és megpróbált visszatérni az első kapcsolatába, de akkor
már késő volt - mondta. Szerinte az is nagyon fontos, hogy a felek meghagyják
egymás szabadságát, és ne telepedjenek rá a másikra. - Nem szabad elfelejteni,
hogy miért szerettünk bele a másikba. Ha az alapvető értékek egyeznek, szerintem nincs megoldhatatlan probléma. Folyton-fotyvást kompromisszumot kell
kötni, de ez akkor jó, ha észre sem vesszük - fogalmazott az énekesnő.

2010.
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Magabiztos
viselkedés
kineziológus, NLP-terapeuta,
pszichológusmenedzser
veiszevi@korve.t-online.hu

Amikor konfliktushelyzetbe kerülünk, háromféleképpen viselkedhetünk: önfeladó, agresszív vagy
magabiztos módon. Konfliktusainkat csak akkor kezelhetjük hatékonyan, ha megértjük e három megközelítésmód közötti különbséget. Ma a magabiztos
viselkedést mutatom be.
A magabiztos viselkedés célja a konfliktusok önmagunk
és mások számára egyaránt kielégítő megoldása. Ha magabiztosan viselkedünk, problémáinkat, érzéseinket, igényeinket és kívánságainkat úgy fejezzük ki, hogy önmagunk és mások számára is elfogadható és hatásos legyen.
Elismerjük mind a magunk, mind mások jogait és méltóságát. A személyes hangsúly nem annyira a nyerésen,
mint inkább az „ésszerű kompromisszumon" van. Olyan
megoldásokat keresünk, amelyek mindkét félben jó érzéseket hagynak. Sokan úgy vélik, az agresszív és a magabiztos viselkedés egy és ugyanaz. Mindkettőre jellemző a
nyílt kifejezésmód, a jogainkért való kiállás és igényeink,
kívánságaink érvényesítésére való törekvésünk. Csakhogy
amíg az agresszív megközelítésmód figyelmen kívül hagyja mások jogait, szükségleteit és kívánságait, addig a magabiztos viselkedésre ennek épp az ellenkezője áll.
A magabiztossággal kapcsolatban két gyakori tévhit ismeretes. Az egyik szerint a magabiztosság a konfliktusok
megoldásának legbiztosabb záloga, a másik szerint pedig
a magabiztos ember mindent megszerezhet, amit akar. A
magabiztos viselkedés valóban többnyire a legjobb, ám
mégsem mindig a legmegfelelőbb és leghathatósabb módja a konfliktusok megoldásának. Vannak egyedi helyzetek, amelyekben az agresszív magatartás a célravezetőbb,
például közvetlen élet- vagy vagyonveszély esetében,
vagy olyankor, amikor egy-egy személy vagy csoport csak
az erőszak nyelvén ért. Ugyancsak vannak olyan egyedi
esetek is, amelyekben az önfeladó magatartás vezet eredményre. Ilyen rendszerint az, amikor a magabiztos viselkedéssel járó erő-, időráfordítás vagy a belőle származó
hátrányos következmények súlya meghaladja a várható
előnyt. Az esetek többségében a pozitív változtatás leghatékonyabb és leghálásabb feltétele a magabiztos
stílus. Még ha nem történik is
változás, rendszerint jobban
érezzük magunkat, ha kifejezésre juttattuk álláspontunkat. Ha el akarjuk dönteni, nyomatékosan lépjünk-e fel, fő szempontunk ez
legyen: „Akarom-e kockáztatni, hogy esetleg megharagítok
másokat, vagy inkább vállalom, hogy magamat ingerlem
föl érzéseim elfojtásával és tétlenségemmel?" Választásunkat megkönnyíti, ha emlékeztetjük magunkat arra, hogy
ha igazán öntudatos, magabiztos a stílusunk, akkor azok, akik számítanak, nem bánják, azok pe- ém
dig, akik bánják, többnyire nem számítanak.
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A sört a nők tették
nepszeruve
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(Lady Blessington)
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Kedves
csúnya

Sok nőtársunk úgy véli, bajaiknak fő oka a szépség
hiánya. Az emberi lélekkel foglalkozó szakemberek
azonban azt javasolják, ne azt nevezzük szépnek, amit a
kereskedelem, a szépségipar, a divatipar szabványai,
manipuláló normái írnak elő. Ennél összetettebb a dolog.
Kicsit járjuk körbe.
FODOR DÉNES
KLINIKAI SZAKPSZICHOLÓGUS

A PSZICHOLÓGUS
Csodálatosan
;es
szép ez a hivatás. A pszichológus az
emberismeret,
a segítés, a
pszichoterápia
tudományában tanult
személy, aki
szerencsés,
mert azzal
foglalkozhat,
ami a világon
a legérdekesebb: magával
az emberrel.

„Gyűlölöm a tükröt, legszívesebben összetörném - írja egy 25 éves, magányos nő. - Miért kell
nekem így kinézni? A
családban mindenkinek normális az
alakja, csak én vagyok ilyen dugó, tömzsi,
kerek fejű.
A fiúk?! Azok a plázaöcákra buknak. Már a
középsuliban megszokhattam, hogy a barátnőmre hajtanak, ha ketten megyünk valahová. Igaz, egyszer megszólított az utcán
egy hatáli jó pasi: eltévedt turista vott.
A munkahely? Aki tetszene, az vagy levegőnek néz, vagy házas. Ez olyan igazságtalan! Egyre depisebb vagyok, az önbizalmam romokban hever. A plasztikázástól
félek, amúgy pénzem sincs rá. Tegnap bepróbálkozott nálam egy »nagypapa«. Ez
vott az utolsó csepp a pohárban. Valamit
tennem kéne."

Kedves levélíró!
Talán nem is sült el olyan rosszul a
„nagypapa" gáláns bejelentkezése, ha
ön ettől dühében kreatív lendületet
kapott. Vannak fejlesztő élmények,
amikért kezdetben dühösek, később
hálásak vagyunk.

SOKKAL ÖSSZETETTEBB

rom jellemzőnek evolúciós üzenete
van: aki ilyen, az nagy valószínűséggel értékes, egészséges géneket hordoz, amelyek továbbadása a fajfenntartás szempontjából kívánatos. Ezért
az üyen személyek keresettebbek, kelendőbbek másoknál. A nemi vonzerő
kialakításában azonban ennél fontosabb dolgok is részt vesznek. Ilyen a
másodlagos nemi jelleg, vagyis mind
az, ami divattól függetlenül összetéveszthetetlenné teszi a nőt a férfival:
mellek, csípő, gömbölyű formák. Nem
a centiméterek számítanak és nem a
kilogrammok! A másodlagos nemi jelleg hangsúlyozása nagyon erős, közeledést provokáló inger a másik nem
számára.

SZEXIS VISELKEDÉS
A szexuális siker szempontjából talán a
legfontosabb, ami életet lehel a formák
mozdulatlan szépségébe: a szexuálisan
aktív, szimpátiát kiváltó, szexis viselkedés. Nézzünk körbe, bárhol láthatunk
példát: ha egy nő (de férfira is igaz) kedves, vidám, csábító, akkor gyakran sikeres a másik nemnél, abban az esetben is, ha kevésbé arányos, szimmetrikus vagy mozgékony. És fordítva, ismeretes a „hideg, precíz szépség", aki örök
párkapcsolati zavartól szenved, és akit
nem szeret a közösség sem, mert megosztó hatása van: a nők irigykednek, a
férfiak meg összevesznek miatta.

Szóval ön úgy véli, hogy bajainak fő
oka a szépség hiánya. Nem bánom,
de egyet hadd kössek ki: ne azt nevezzük szépnek, amit a kereskedelem, a szépségipar, a divatipar szabványai, manipuláló normái írnak
elő. Ennél összetettebb a dolog. Kicsit járjuk körbe.
ÖNNEK IS
SEGÍTHETÜNK!
Ha bántja
valami és
megoldást,
tanácsot
szeretne a
szakembertől, írjon nekünk és segítünk. Várjuk
hozzászólásaikat a
bizalmasan@íapcom.hu
címre.

EMBERI SZÉPSÉG?
Nézzük előbb biológiai megközelítésben. Mint ahogy a szép lovat, szépnek
látjuk azt az embert is, aki arányos,
szimmetrikus és „jó a mozgása". E há-

A SZEM ÉS FÜL SZEREPE

na arra,

Az esztétikai élményt, a szépséget általában a szem és a fül
közvetíti: szép látvány, szép hang, szép beszéd, nevetés.
A szexuális viselkedés különböző formáiban - a figyelemfelkeltés, a csábítás, az udvarfás és főleg a testi
együttlét alkalmával - föntosabbá válhatnak az érzékelés
más csatornái is: az illat, az íz, a tapintás. Sokan azért oltják le intim
helyzetben a villanyt, hogy jobban átadhassák magukat az il
tatok az ízek és a tapintás világának
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BOLDOGSÁG:
Semmi sem
ápolja úgy a
szépséget,
mint a bol-

/ /

Sokan úgy vélik: a sör a férfiak itala. Nos, az igazság ezzel szemben az, hogy a sörért évezredeken át a nők
voltak felelősek: időszámításunk előtt 7000 és
9000 ezer között ők voltak azok, akik a sört otthon főzték. Jane Peyton
brit történész legújabb
könyvében arra mutat rá:
a középkort megelőzően a
nők és a gyerekek is sört ittak, mert az ivóvíz általában
fertőzött volt.
- Évszázadokon át a nők f<
ték a sört, és ezt az italt naponta
fogyasztották. Tudom, hogy ezek a tények sokkolóak a férfiak számára. De el kell mondanom: a
sör csupán az utóbbi 500 évben vált férfias itallá, akkor,
amikor ez az alkohol az otthonokból átkerült a kocsmákba amelyet köztudottan akkoriban csak a teremtés koronái látogathattak.

— —

99 A szép ott van a világban, és
ott van bennünk is. A szépet
meglátni akkor van esélyünk, ha
szeretettel és kíváncsian fordulunk valami felé, legyen az ember, állat, növény vagy elvont
gondolat.

VEISZNÉ KORBÉLY ÉVA
~v ' J f : i"
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szépségről

A lelki szépség oly varázsfényt kölcsönöz az ember egész valójának, hogy az egyszerű megjelenésével
meghódítja a szíveket, és barátokat szerez anélkül, hogy tudná!
+

SZABÓ CSILLA

ÁPRILIS

hogy így vagy úgy öltözködjék, ezt-azt
hangsúlyozza vagy kendőzze magán,
fejlessze a mozgását, a hangját, tanuljon új viselkedési készségeket. Jó, jó,
de mi hiányzik ahhoz, hogy kedve is
legyen mindezt elkezdeni, hogy belső
erőt és lelkesedét is érezzen, hogy ne
adja fel már az elején? Az hiányzik,
hogy helyreálljon a hite. Az önmagába vetett hite és a belső meggyőződése arról, hogy ő értékes ember, jó nő,
és igenis van benne szépség, jóság, finomság, amit nagyon szeretne valakinek megmutatni, és aminek az a valaki nagyon tudna örülni.

A LÉLEK IGÉNYE
A szépség sokkal több, mint amit
puszta biológiai vonatkozásai takarnak. A szépség átélése és létrehozása az emberi lélek alapvető igénye. A
szép ott van a világban, és ott van
bennünk is. A szépet meglátni akkor
van esélyünk, ha szeretettel és kíváncsian fordulunk valami felé, legyen az ember, állat, növény vagy
elvont gondolat. Ha a levélíró is így,
szeretettel és kíváncsian fordul önmaga felé - aminek képességét a levélben megcsillanó humora miatt
feltételezem - , akkor sok belső szépségre rábukkanhat, és ez növeli méltóságérzetét, önbizalmát, ami már
kifelé is látszik majd, és akkor szebb
véletlenek, illőbb találkozások jönnek. Azt a történést pedig, amikor
egy férfi és egy nő szeretetteljes kíváncsisággal fordul egymás felé, és
egyszer csak döbbenten ismeri fel a
másik fél szépségeiben önmagát,
úgy hívják, hogy szerelem. A szerelem mindent és mindenkit megszépít. Ez a legjobb terápia.
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SZEGED A JELEK SZERINT A LEGPRAGMATIKUSABB, VÁSÁRHELY KÖVETKEZETESEN JOBBOLDALI

Eddig kérdezett,
mostantól válaszol

Hithű és ingatag városok?

Izig-vérig magyar hagyományt
követett a híradós Pálffy István, amikor politikusnak állt,
a szerkesztőségekből régen is
egyenes út vezetett az országgyűlésig. A pártállami időkben
politikusok akarták szerkeszteni az újságot, Király Zoltán
azonban már ismét a média világából érkezett a parlamentbe.
c s o n g r á d megye
BAKOS ANDRÁS

Hódmezővásárhelyről 1990 óta valamennyi választáson a Fidesz jelöltje jutott be egyéni képviselőként a parlamentbe, ARCHÍV FOTÓ: TÉSIK ATTILA
Hithű es a győzőkhöz huzó valasztasi körzetei is vannak Csongrád megyének - legalábbis erre lehet következtetni ez elmúlt 20
év eredményeiből. De létezik-e papírforma a politikában? A politológus szerint fölösleges törvényszerűséget keresni, egy településnek nincs politikai identitása.
c s o n g r á d megye
BÍRÓ DÁNIEL

Lehet-e borítékolni egy országgyűlési választás helyi
eredményeit - a friss közvélemény-kutatási adatok helyett
az eddigi tapasztalatok alapján? Erre kerestük a választ,
miután megnéztük, hogyan

„Érdekes megfigyelések,
de nagyon nehéz, és
szerintem fölösleges
mögöttük törvényszerűségeket keresni."
Kovács László Imre politológus

voksoltak Csongrád megye
egyes választási körzeteiben
1990 és 2006 között. Az eredmények azt mutatják, hogy bizonyos városokban és környékükön rendre a győzelemre
legesélyesebb pártok jelöltjei
szereztek mandátumot, míg
akadtak olyan körzetek is,
ahol az aktuális népszerűségi
indextől függetlenül egy adott

politikai oldal nyert több cikluson keresztül.
A legpragmatikusabb térség Szeged három választókerülete. A megyeszékhelyről
1990-ben két MDF-es és egy
független, 1994-ben három
szocialista, 1998-ban két fideszes és egy MDF-es, 2002-ben
két MSZP-s és egy MDF-es,
2006-ban pedig két szocialista
és egy szabad demokrata jelölt került be az országgyűlésbe. Vagyis - Balogh László
2002-es győzelmétől eltekintve - minden voksolásnál a később kormányt alakító többség szerezte meg a mandátumokat. Hasonlóan teljesített
Szentes és Makó térsége, ahol
szintén a 2002-es választás
számít kakukktojásnak: a Kurca partján akkor a fideszes
Farkas Sándor nyerte az egyéni versenyt, a Maros-parton
pedig
Martonosi
György.
Csongrád már jobban kilóg a
sorból, ott ugyanis 2002-ben
és 2006-ban is a 1998-ban kisgazdaként debütáló, majd a
Fideszhez csatlakozó Vincze

László kapta a legtöbb szavazatot, azaz árral szembe ment
a többség. A hithű város megtestesítője
Hódmezővásárhely, ahonnan mind az öt választáson jobboldali jelölt jutott a parlamentbe.
- Érdekes megfigyelések,
de nagyon nehéz, és szerintem
fölösleges mögöttük törvényszerűségeket keresni - nyilatkozta lapunknak Kovács László Imre politológus. A szegedi
egyetem docense úgy látja,
más országokban is akadnak
hasonló kuriózumok. Ilyen
például egy franciaországi kisváros, ahol évtizedek óta hajszálra ugyanannyi a választói
aktivitás, mint országosan,

vagy egy amerikai tagállam,
amelyben mindig az az elnökjelölt nyer az előválasztásokon, aki végül győzni fog.
Egyébként a fentiek mellett
még jó néhány „mindig kormánypárti" település van az
országban, de akadnak „mindig ellenzékiek" is. Ezeknél
azonban fontos látni, hogy egy
egyéni választókerület nem
egy település, csak ott van a
központja. A városok és a közeli kistelepülések választói
preferenciái egyenként igen eltérőek lehetnek, és a végeredményben ezek összesítése jelenik meg. Olykor csak pár száz,
esetleg annál is kevesebb szavazaton múlik, ki nyer.

A választók is cserélődnek. - Szerintem egy településnek nincs „politikai identitása" - szögezte le Kovács László Imre. - A választási eredmény számtalan egyéni döntés statisztikai összege, és ráadásul néhány
évtized alatt a választók nagy része is kicserélődik. Az aktuális pártpreferenciák sokkal inkább az adott politikai helyzetből fakadnak, és nagyon
kevéssé magyarázhatók az előző választások - különösen évtizedekre
visszamenő - tapasztalataival. Emellett természetesen nagy szerepe lehet a küzdelemben a lokális politikai viszonyoknak is. jó példa erre Hódmezővásárhely, ahol egy rendkívül erős személyiség, Rapcsák András
olyan „beágyazottságra" tett szert a helyi társadalomban, hogy ott őt
megválasztották volna képviselőnek bármilyen párt színeiben - mint
ahogy váltott is pártot pályafutása során. Mindezeken túl vannak egyéb
tényezők, amelyek színezhetik a pártpreferenciákat, de ezekből azért
nem áll össze egy-egy választókerület valamiféle identitása.
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Pálffy István országos vagy
megyei listán indul a KDNP jelöltjeként a választásokon. Az
eredetileg építész, majd híradós műsorvezető nemrég jelentette be, hogy húsz év után
szakít a médiával, és nem sajnálja otthagyni a szakmát.
Pálffyt ebből az alkalomból
sarokba is szorította a Heti
Válasz. Azt válaszolta a kérdésekre, szerinte a haza esélyt
kap azzal, hogy adottak lehetnek a Fidesz-KDNP hatékony
kormányzásának
feltételei.
„Kereszténynek mindig is keresztény voltam, demokratának pedig demokrata... Ám az
nem elvárás, hogy rögtön karót nyeljek, csak mert a kereszténydemokrata értékrend

pártban Torgyán József mellett. Igaz, egyikük sem maradt
sokáig az első vonalban.
A kiegyezés után felpezsdült magyar közéletben ez volt
az élet rendje. A Szegedi Napló
alapító főszerkesztője, Enyedi
Lukács például 1884-ben függetlenségi programmal került
be az országgyűlésbe, és nem
beszélőkéjével, hanem közgazdasági ismereteivel vívott ki
magának tekintélyt. Érdemes
megemlíteni a makói Eckhardt
Tibor nevét, aki szintén szerkesztett újságot, de volt tagja
az Ébredő Magyarok Egyesületének is, amelyet ma radikálisnak neveznénk. Később megszelídült, a Független Kisgazdapárt országos elnöke lett, és
majdnem átcsábította földijét,
Erdei Ferencet a kisgazdákhoz.
Horthy Eckhardtot bízta meg
azzal 1940-ben, hogy Amerikában kapcsolatokat építsen az
antanttal, de sohasem térhetett
haza. Itthon aztán inkább az
volt jellemző, hogy a politika
akarta szerkeszteni az újságot:
Erdei, Balogh páter és Révai József személyében lapunknak is
volt politikus szerkesztőbizottsága rövid ideig. A világ rendje
1985-ben kezdett helyreállni,
amikor
egy
szegedi televíziós, Király Zoltán országgyűlési képviselő
lett, és a rendszerváltás egyik meghatározó
szereplőjévé vált.

f f Itthon inkább az volt jellemző,
hogy a politika akarta
szerkeszteni az újságot.
mellett állok ki: az a közvetlen ember maradok, aki voltam" - vázolta, mit várhat tőle a választó. Érdekes helyzet,
ám az ország sorsát közelről
figyelő híradósok közül nem ő
az első, aki úgy találta, hogy a
politika elszámoltatására hivatott újságíró szerepénél érdekesebb
a
döntéshozóé.
1994-ben A Hét korábbi műsorvezetője, Hajdú János váltott „hatalmi ágat", amikor
Csongrád országgyűlési képviselővé választotta az MSZP
színeiben, később pedig Liebmann Katalin keltett feltűnést
azzal, hogy vezető tisztséget
vállalt a Független Kisgazda-

A helyi közéletben inkább
orvosok, ügyvédek, tanárok
politizálnak, de újságíró is
akad időről időre. - Nem tartom magam politikusnak, inkább a helyi döntéshozatal
szereplőjének - húz éles határvonalat kérdésünkre Molnár László, aki 2002-ben az
MSZP listájáról, 2006-ban pedig már egyéni körzetből jutott be a makói képviselő-testületbe. Tanár, de 1985-ben
már a Csongrád Megyei Hírlapnál, majd a Reggeli Délvilágnál dolgozott, amíg létezett
a lap.
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ELSŐ SZAVAZÓK A TÖMÖRKÉNYBEN: A TÖBBSÉG SZERINT A FIDESZ ALAKÍTHAT KORMÁNYT

Biztos voksoló a 12. C osztály fele

A Tömörkény-gimnázium környezetvédelem-ének tagozatos végzős osztályának a fele
biztosan elmegy az április 11-i
országgyűlési választásokra.
Az első szavazók nagy többsége szerint a Fidesz nyeri a választásokat.
szeged
KISS GÁBOR GERGŐ

A Tömörkény István Gimnázium 12. C osztályos diákjai közül 30-ból 27 betölti 18. életévét az április 11-i országgyűlési választások első fordulójáig.
A környezetvédelem-ének tagozatos csoportból biztosan
mégis csak 13-an mennek el
életük első voksolására.
- Az országnak reformok
tömkelegére van szüksége,
amit szerintem csak egy új kormány tud véghezvinni. Én erre
az MDF-et és Bokros Lajost tar-

Most még csak kézfeltartással voksolhatnak. Április 11-én pedig először szavazhatnak tollal is a tömörkényes diákok. FOTÓ: VERÉB SIMON

tom a legalkalmasabbnak - jelentette ki határozottan a balástyai Bitó Sándor, aki politikai nézeteit egyéni meggyőződése, és az interneten olvasható információk alapján alakította ki. Az osztály másik fele
még erősen gondolkodik a szavazáson. - Nem nagyon foglal-

kozom a politikával - beszélt a
bizonytalankodók
nevében
Gabnai Dóra. A vacillálok
többsége mégis azt mondta,
hogy ha nem jön közbe valami
váratlan, két hét múlva vasárnap ott lesznek a szavazófülkékben.
A17 éves Zádori Vivien egy-

általán nem sajnálja, hogy
nem lesz nagykorú a választásokig. - Még nem érzem magam elég felkészültnek a döntéshez, a felnőttek jobban átlátják a politikát. 4 év múlva
azonban már én is figyelem
majd az eseményeket, hogy
felelősen tudjak voksolni magyarázta a lány.
Az új országgyűlésbe 16 diák szerint mindössze 3 párt
kerül be, a többiek úgy vélik,
hogy ennél többen szedik öszsze a bejutáshoz szükséges 5
százalékot. A diákok közül
senki nem gondolta úgy, hogy
a választásokat az MSZP vagy
a Jobbik nyeri; 23-an a Fidesz
végső sikerét tartották a legvalószínűbbnek.
A fiatalok elmondták, hogy
nem igazán beszélnek egymással a politikáról: az érettségi, a
ballagás és az osztálytabló sokkal jobban foglalkoztatja őket.

Tudta On, hogy
a Workaniára feladott
egy hirdetéssel
ér el?

www.workania.hu
Ügyfélszolgálatunk örömmel áll rendelkezésére.
Hívjon minket a 62/567-835-ös számon,
vagy írjon a bodok@delmagyar.hu e-mail címre.

workania

14
UTÁNAJÁRTUNK OLVASÓINK KÉRDÉSEINEK
EREDETISÉGVIZSGÁLAT DÍJÁNAK
VISSZAIGÉNYLÉSE
Olvasónk a 20/559-1576-os
számról azt kérdezte: hol és milyen módon lehet visszaigényelni a korábban kifizetett eredetiségvizsgálat díját?
Az időszakos vizsgálat keretében
elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat díjának visszatérítését
a 86/2010. (III. 26.) kormányrendeletben foglaltak értelmében a
Nemzeti Közlekedési Hatóság területileg illetékes igazgatóságánál lehet kérni. Az NKH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága szegedi irodájának címe: 6728 Szeged,
Kereskedő köz 3 - 5 . Postacím:
6701 Szeged 1, Pf. 542. Telefon:
62/551-520. A visszaigényléshez
egy kérelmet kell kitölteni, amely
az NHK honlapján (www.nkh.hu)
is megtalálható a Közérdekű in-

formációk menüpont alatt. A kérelmet 2010. június 30-áig írásban lehet benyújtani a hatósághoz. A kérelemnek tartalmaznia
keli a jármű rendszámát, az időszakos vizsgálat keretében elvégzett eredetiségvizsgálat helyét és idejét, a jogosult nevét és
címét, a bankszámlaszámot,
amennyiben a jogosult a díj viszszatérítését bankszámlára utalással kéri teljesíteni, valamint a
jogosult arra irányuló nyilatkozatát, hogy az eredetiségvizsgálat
eredményét közlekedési igazgatási eljárásban nem használták
fel, és - amennyiben a kiadásától számított 6 0 nap nem telt el
- annak felhasználására nem kerül sor. Az NKH - a díj visszatérítéséről kiadott határozatának
jogerőre emelkedését követő 15
napon belül - a jogosult kérelme

E-MAIL

MEGJÖTTÜNK

szerint, a jogosult által megadott
bankszámlaszámra történő átutalással, vagy címre, készpénz kibesítésével téríti vissza az eredetiségvizsgálat befizetett díját a
tulajdonosnak.

Eredetiségvizsgálat
magyar módra

30 NAPOS BÉRLET
A 62/441-031-es számról telefonáló olvasónk azt kérdezi: miért nincs
Szegeden 30 napos bérlet, amely a
hónap adott napjától egy hónapig
érvényes? Nagy szükség lenne rá.
Török Mónika, a Szegedi Közlekedési
Kft. marketing- és PR-osztályvezetője
azt válaszolta: „Szegeden a havi bérleten túl, amely a hónap első napjától
a következő hónap ötödik napján 24
óráig érvényes, kétheti bédet is váltható. Ennek érvényessége az ügyfél
által megadott 14 egymást követő
nap, így a hónap közepétől a hónap
végéig érvényes utazásra."

A íradásokban szerepel, hogy a
mindenkit felháborító, elszúrt rendelkezést a nagy tudású hivatal
visszavonta. Dicséretes!
A jogtalanul beszedett összeget
a befizetők visszakapják. De
most jön a magyar módi: az érintett - természetesen ajánlott,
nem baj, ha tértivevényes - levélben kell, hogy kérje az összeg
visszautalását. A levelet feladják,
remélhetőleg meg is érkezik az
illetékes főhatósághoz. Felbontják, iktatják, kiosztják az előadónak, aki megnézi a számítógépen, hogy jogos-e az igény. Ha a

SZEGED
RÁCZ LIA
Március 26., 10 óra 27 perc, 3810
g. Sz.: Ördögh Ildikó és Rácz István (Nagymágocs).
SZEREDI PATRIK VILMOS
Március 30., 18 óra 41 perc, 3430
g. Sz.: Dani Andrea Szilvia és Szeredi László (Szeged).
SOÓR BENEDEK
Március 31., 5 óra 58 perc, 3880
g. Sz.: Magda Anita és Soór László
(Öttömös).
AMBRUS ÉVA

szövegben a hosszú ú betű helyett a szerencsétlen kérelmező
rövid u betűt ír véletlenül - hiánypótlást kérnek. Humorosnak
tűnik, de ismerve az „ügymeneteket", sajnos nem az.
Tisztelettel kérdezem: megoldhatatlan feladat volna a jogtalanul
beszedett összegeket visszafizetni
a számítógépes rendszerben tételesen rögzített adatok felhasználásával, és ily módon kártalanítani
az érintetteket?

Március 31.. 7 óra 55 perc, 3560
g. Sz.: Fülöp Éva és Ambrus József
(Sándorfalva).
SZENTES
SZÁNTÓ EMESE
Március 30., 15 óra 6 perc, 3410
g. Sz.: Kakukk Mariann és Szántó
Imre (Kunszentmárton).
GRATULÁLUNK!

Meg lehetne takarítani egy csomó
munkát, levelezést.
Rácz Lajos, Szeged

HÚSVÉTI SZERTARTÁSOK A MEGYÉBEN
CSONGRÁD, Nagyboldogaszszony-templom (Kossuth tér
4.): nagycsütörtökön, nagypénteken
és nagyszombaton mise 18 órakor.
Húsvétvasárnap mise 8,10 és 18
órakor, húsvéthétfőn 8-kor. Szent
József-templom (Piroska J. tér 4.):
Nagycsütörtökön és nagypénteken
mise 17 órakor, nagyszombaton
18-kor, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn 9.30-kor. Református templom: nagypénteken 17 órakor istentisztelet, húsvétvasárnap
6.45-kor megemlékezés a feltámadásról, 10-kor húsvéti istentisztelet, úrvacsora. Húsvéthétfőn
10-kor istentisztelet. Felgyő: mise
húsvétvasárnap 11 órakor. Bokros:
mise húsvétvasárnap 8-kor. VÁSÁRHELY, Szentháromság-templom (Andrássy u. 11.): Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton mise 18-kor, húsvétvasárnap 8 , 1 0 és 18 órakor. Szent
István király templom (Szent
István tér): Nagycsütörtökön,
nagypénteken és nagyszombaton
mise 19 órakor, húsvétvasárnap és
húsvéthétfőn 7 és 9 órakor. Csúcsi református gyülekezet:
Nagypénteken 17 órakor passió,
istentisztelet. Húsvétvasárnap
9-kor istentisztelet és úrvacsora,
húsvéthétfőn 9-kor istentisztelet.
MAKÓ, Szent István király
templom (Makó, belváros):
Nagycsütörtökön, nagypénteken
és nagyszombaton mise 19 órakor.
Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn
mise 9 és 19 órakor. Szent László
király templom (Makó, Újváros):
Nagycsütörtökön mise 18-kor,
nagyszombaton 19-kor, húsvétva-

sárnap és húsvéthétfőn 1-kor.
Csanád vezér tér, szervita kápolna: Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton mise
18-kor. Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn mise 10 és 18 órakor. Kálvária kápolna: nagypénteken 15
órakor keresztút. KISZOMBOR,
Nagyboldogasszony-templom:
Nagycsütörtökön, nagypénteken
és nagyszombaton mise 17 órakor,
húsvétvasárnap és húsvéthétfőn
9-kor. SZENTES, Szent Anna-templom (Szent Erzsébet tér
2.): Nagycsütörtökön, nagypénteken mise 18, nagyszombaton 20
órakor. Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn mise 10-kor. Jézus szíve
templom (Jókai u. 104.): Nagycsütörtökön, nagypénteken és
nagyszombaton mise 18-kor, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn
8-kor. Szent István király templom: Nagycsütörtökön mise
18-kor, nagypénteken 15-kor,
nagyszombaton 18-kor, húsvétvasárnap 10.30-kor, húsvéthétfőn
8.30-kor. Református templom:
Nagycsütörtökön 16 órakor bűnbánati istentisztelet, nagypénteken 10-kor istentisztelet és úrvacsoraosztás az idősek otthonában.
16 órakor passió, Jézus szenvedéstörténete - bemutatják az idén
konfirmáló fiatalok. Húsvétvasárnap 8.30-kor ünnepi istentisztelet
az idősek otthonában, 10-kor ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztás a nagytemplomban. Húsvéthétfőn 10-kor ünnepi istentisztelet
a nagytemplomban. FERENCSZÁLLÁS: húsvétvasárnap és húsvéthétfőn mise 11 órakor.

POSTABONTÁS

A szegedi független filmesek - régebbi nevükön amatőr filmesek 1963-ban szerveződtek alkotói körbe
Dr. Németh András sebészprofesszor
vezetésével. A 60-as években sorra
születtek a nagy alkotások - többek
között a nagydíjas „Ülés vagy értekezlet". A 80-as években háromszor
kapták meg a Kiváló Együttes országos kitüntetést. 1986 után a celluloidot felváltotta a videotechnika, és lecsökkentek az anyagi támogatások,
az alkotók meg nem tudták beszerezni a drága berendezéseket, a filmezés
válságba került. Az utóbbi években
azonban újra feléledt a filmezés, országosan is díjazott alkotások születtek. A szegedi filmesek ismét az élvonalba kerültek, s lehetőséget kaptak
arra, hogy Szegeden rendezhessék
meg a Kelet és Dél-Magyarország
Függetlenfilm-szemlét.
Ennek helye volt a Bibliotéka Egyesület (Kálvária sgt. 12.) könyvtárterme. A
rendezést a Szegedi Amatőr Alkotók
Köre, a Bibliotéka, a MAFSZ vállalta,
anyagiakkal a szegedi önkormányzata
támogatta.
A zsűri a legjobb filmnek kijáró díjat a
Balogh Ferenc, Káldy László, Péter M.

2010. április 1. csütörtök

április 7. szerda

Tchibo

Eduscho Dupla kávé*

MARKÉT

őrölt
1 kg

EDUSCHO

Fejessaláta*
I.osztály

db

'Magyar
termék]

ffl&re^knejL
Pecsenyekacsa*

Csirkemáj*

• gyorsfagyasztott
• 500 g
• 298 Ft/kg

hűtött termék
kg
armék

László A mindszenti kisrév gondnoka
c alkotásnak adta, a főszereplő Durczik Péter - elnyerte a „Legjobb
filmes jelenlét" díjat is. Még egy szegedi filmben főszereplő is részesült
ebben a díjban: Nagy József volt a kitüntetett, aki Kukli György szegedi alkotó Hegyek között, völgyek között
zakatolt a VONAT c. filmben szerepelt.
A zsűri dicséretben részesítette Sántáné Kurunczi Mária Hagyományőrzők filmjét, amely nagy tetszést aratott a közönség soraiban, mert viselet
közben részletesen láthatták egy
népviseletbe öltözött asszony ruhájának minden részletét, különösen kitérve a szoknya alatti alsóneműre is.
A filmek továbbjutottak a szeptemberi szentesi országos fesztiválra.
Akik viszont hamarabb szeretnék látni ezeket - és még más díjnyertes alkotásokat - , valamint akik szeretnének filmeket készíteni, azokat szívesen látják a szegedi filmesek a Bibliotékában (Kálvária sgt. 12.) hétfőnként 18 órától a Balázs Béla Teremben, ahol rendszeresen tartják a foglalkozásaikat.
Péter M. László,
Szeged

-

250 g

676 Ft/kg

500 g
370 Ft/kg

termék

Sissy tehéntúró*
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Uf

Krémjó
Prémium jét

m

• Big Chocolate, Lemon-lce
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• 900 ml
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Solfrutta őszibarack
gyümölcsital*

§
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Félzsíros

Érvényes: 2010. április 1. és április 7. között, a készlet erejéig, minden Penny Markét Üzletben, az ország 183 pontján. *A csillaggal jelölt árucikkek nem állandó termékei kínálatunknak,
ezért előfordulhat, hogy az akció kezdete után rövid időn belül elfogynak. Amennyiben gondos tervezésünk ellenére a termék az akció vége előtt elfogyna, felvilágosításért kérjük,
forduljon az üzletvezetőhöz. A legközelebbi áruházaink listáját megtalálja a www.penny.hu weboldalunkon, a boltkereső menüpont alatt. A nyomdai hibákért felelősséget nem
vállalunk. Az árak forintban, áfával együtt értendők. Kiszolgálás csak a háztartásokban szokásos mennyiségben. Szíves megértésüket köszönjük!

www.penny.hu

Friss. Olcsó. Jó.
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Csörög a telefon

MEGKÉRDEZTÜK VÁSÁRHELYI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSAINK A10. ÉS A 20. OLDALON

Megtréfálja az ismeró'seit?

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Farkas judit 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!

SZAM ISTVÁN
váltókezelő:
- Nem szoktam. Amikor még vasúti jegykezelőként dolgoztam,
nemegyszer előfordult, hogy április
elseje alkalmából az utasok tréfával próbálkoztak, de ritkán sült el
jól a poén. Legtöbbször mérgelődtem miattuk, ezért inkább tartózkodom a tréfálkodástól.

ÖKRÖSNÉ LÁZÁR KATALIN
nyugdíjas kertész:
- Régebben előfordult, de már
kinőttem abból a korból, amikor
szívesen tréfálkozik az ember.
Szerintem nagyon sok múlik
azon, ki hogyan tudja előadni a
mókát. Fontos, hogy ne sértsen
meg másokat, de ne is nevesse
el magát a tréfa közben.

GYŐRI GERGELY
tanuló:
- Pusztán az áprilisi tréfa kedvéért nem. Akkor jó egy poén, ha
spontán jön, s nem a naptár alapján kell elkezdeni viccelődni. Már
voltam szenvedő alanya ilyen
mókának. Behúztak a csőbe, de
csak azért, mert könnyen elfelejtjük, miről is neves április elseje.

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.

SZEBENI ISTVÁN
csongrádi önkormányzati
képviselő:
- Már nem, de fiatalkoromban minden évben tréfálkoztunk. Kioldódott
a cipőfűződ, maszatos az orrod, keresett a mamád - ezeken mindig nevettünk. A felnőtteknél már más a
helyzet. Ha nem jól sül el egy poén,
könnyen sértődés lesz belőle.

ELLENŐRIZZENEK!
Állandó vita tárgya a rokkantak
parkolása, a visszaélés a rokkantigazolvánnyal, mondta olvasónk a
20/445-1949-es telefonszámról.
Olvasónk egy televíziós riportban
látta, hogy egy kisvárosban összefogtak a parkolóőrök, rendőrök és
polgárőrök, és két napon keresztül
igazoltatták minden autó tulajdonosát, amelynek az ablakában
rokkantigazolvány volt. Az eredmény: 120 eljárás csalók ellen. Olvasónk szerint itt, Szegeden is ellenőrizni kellene ahelyett, hogy a
rokkantakat általánosságban csalással vádolják.

ORVOSI ÜGYELETEK

POSTABONTAS

Megyei sudokudöntó'

Idén harmadik alkalommal rendeztük
meg a szegedi Wesley János Általános
Iskola és Középiskola Gárdonyi utcai
telephelyén a hagyományos sudokudöntőt és díjátadó gálát. A megye diákjai az elmúlt hónapokban háromfordulós feladatsorral, négy kategóriában küldhették be megfejtéseiket le-

velező módszerrel. Több mint 1500
diákot mozgattunk meg, 230 eredményes megfejtő mérhette össze tudását személyesen is Csongrád megye
45 iskolájából. Eredmények: 1. kategória (1-2. oszt.): I. helyezett Balogh
Attila - Ásotthalom, II. helyezett Kovács Fruzsina Dóra - Csongrád (Kos-

suth), III. helyezett Lázár Réka - Forráskút. 2. kat. (3-4. oszt.): I. helyezett
Bulik Renáta - Szeged (Zrínyi), II. helyezett Molnár Dominik - Hódmezővásárhely (Varga T.), III. helyezett Vastag Csaba - Mórahalom. 3. kat. (5-6.
oszt.): I. helyezett Bori Katalin - Szentes (Deák F.), II. helyezett Huszka Alexandra - Szeged (Karolina), III. helyezett Kovács Natália - Szeged (Orczy).
4. kat. (7-8. oszt.): I. helyezett Molnár
Renáta - Szentes (Koszta J.), II. helyezett Hódi Beatrix - Székkutas, III.
helyezett Sebők Vivien - Szentes
(Klauzál).
Köszönet régi és új támogatóinknak,
hogy segítettek abban, hogy vendégül tudjuk látni a 250 versenyzőt és
felnőtt kísérőiket, és színvonalas
ajándékkal honorálhattuk a döntőbe
jutottakat és a helyezést elérőket.
Külön köszönöm a felkészítő pedagógusok munkáját, hiszen a többfordulós verseny nemcsak a tanulók egyszeri felkészítését jelentette, hanem
folyamatos támogatást igényelt részükről.
Trócsányi Anikó, a Wesley János
Általános Iskola és Középiskola
igazgatója

Színházba hívtuk partnereinket
Mr&vs^

B j j j j l J h t i R

áliMMIfíai

SZEGED, BALESETI SEBESZET, FELNŐTT ÉS GYERMEK: traumatológiai
klinika (Semmelweis u. 6.).Sebészet,
nem baleseti: sebészeti klinika A
részlege (Pécsi u. 4.). Urológia: urológiai klinika (Kálvária sgt. 57.). Sürgősségi betegellátás, felnőtt: sürgősségi betegellátó osztály(Kálvária
sgt. 57.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi fasor 10-11.). Gyermek
és felnőtt orvosi ügyelet: 16 órától 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt.
15-17. Tel.: 62/433-104.S.O.S.
Lelkisegély-szolgálat:
06-80/820-111. Gyógyszertár:
Pingvin Patika (Kálvin tér 3., tel.:
543-425), hétfő-szombat 22-7-ig.

ros a Virág cukrászdát, amely
éppúgy hozzátartozik Szeged arculatához, mint a Kárász utca
vagy a Széchenyi tér. Olvasónk
barátaival együtt nagyon izgult a
Virág sorsa miatt, és úgy véli: jó
döntés született, hiszen egy városnak ápolnia kell a hagyományait.
TISZA-PART
Kökény Zsolt olvasta lapunk keddi számában, hogy takarítják a Tisza-partot. Szerinte jó lenne az
árvízi emlékműnél is rendbe tenni
a folyóparti bokrokat, mert azok
felfogják a hordalékot és a szemetet. Értékelnék a turisták is, ha
ezt a környéket is rendbe rakatná
a város.

PAZARLÁS
Szegedi olvasónk panelban lakik,
és arra hívta fel a ügyeimet a
30/746-3354-es telefonszámról:
a kellemes tavaszi időben is forró vizet keringetnek a radiátorban. Szerinte ez óriási pazarlás a
mai energiaárak mellett, és nagyon meleg van a lakásban.

CSONGRÁDI TÁNCOSOK
Lapunk keddi számában, a sporthírek között számoltunk be arról,
hogy a Szilver TSE táncosai, Szepesi József és Szepesi Judit az
ötödik helyen végeztek a standard
táncok nyílt nemzetközi versenyén, Szabadkán. Murányi László
olvasónk arra hívta fel a figyelmet: a testvérpár nem szentesi,
hanem csongrádi. Gratulálnak nekik, a városuk büszke rájuk.

VIRÁG CUKRÁSZDA
Nagy Józsefné barátai és a maga
nevében mond köszönetet a szegedi polgármesternek és a városvezetésnek, hogy megvette a vá-

TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET

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

E-MAIL

Tájékoztat az önkormányzat
Különösnek találom, hogy a szegedi
Fidesznek és személyesen Hűvös
képviselő úrnak most tűnik fel hogy
Szeged város vezetése nyolc éve komolyan gondolja, hogy a szegedieket
megilleti a tájékoztatás városuk épülésérőL fejlődéséről és az elért eredményekről.
Az a tájékoztató füzet, amit a kép-

viselő kifogásol, 2002 óta ugyanis
minden esztendőben rendszeresen megjelenik, és lakosonként
mindenestül 29, azaz huszonkilenc forintba kerül. Ehhez képest a
Déli Szó című fideszes propagandakiadvány egyetlen hónapban
több mint 5 millió kétszázezer,
évente 63 millió forint költséget

jelent - ami éppen tizenháromszorosa (!) a szegedi tájékoztató
füzetnek. Arról nem is beszélve,
hogy ezt a pénzt Oláh János fideszes képviselő magáncégének fizeti ki az adófizetők pénzéből a
megyei önkormányzat.
Szabó Sándor, a szegedi önkormányzat kabinetfőnöke

KERESZTREJTVÉNY - EMLÉKEZTETŐ
Rejtvényünk számozott soraiban József Attila két sora olvasható.
Előző rejtvényünk megfejtése: Kártyáinkat a sors keveri, mi meg játszunk.
Szörnyeteg
...

Ütőlap

V

Napszak

Rádium

•

Oldal-

•

C

Bértője

l

Hangkeltés

H

T

T

R.D.J.

Magunk

Csapategység

Európai
nép

•

•

T

A

Harapj

Fiúnév

Nyílás •
Költői
kellék

•

Hord
Kártyajáték

•

Vitatja
Inni
kezd!
Támo•
gat

Éjfél! •
Villanykörte

•

Régiesen ad

Kettősbetü
Női
becenév

•

Származás

Győzelmi jel
Orosz
igen

Időmérő

Védi

L

Cselekvésre
késztet

Vadászik a
macska

*

•

Fejrevalód

l

r

Fúvós
hangszer

Római
egyes

Verő
Háziállat

A 1 0 0 éves Délmagyarország ünnepi eseményeinek sorában tegnap színházi előadásra hívtuk meg
partnereinket, előfizetőinket, hűséges olvasóinkat, kollégáinkat - Fenyő Miklós és Tasnádi István
Aranycsapat című musicaljére. Sulyok Erzsébet, lapunk főszerkesztő-helyettese köszöntötte a Szegedi Nemzeti Színház nézőterén megjelent vendégeinket. Azt mondta, azért az egykori Aranycsapat és a focidicsőség
színpadi megidézéséhez hívtuk partnereinket lapunk centenáriumán, hogy erősítsük egymásban a reményt:
sokáig él, ami méltó erre. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
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Irdatlan BÖRZE
• APÁTFALVÁN, 1400 m2-

es telken összkomfortos
ház
eladó.
Irányár:
3.800.000 Ft. 62/213-632.

• FODORKERTEN 3 szo-

bás magánház eladó. Érd.:
06-30/511-6104.

• SZŐREG, újvilág u. 74.
szám alatti háromszobás,
közművesített ház 18 M
Ft-ért eladó. Tel.: 06-20/

kis

ház eladó. 06-70/2989176; 06-63/363-856; 06-

9 5 0 - 3 1 5 0 . (092622840)

3 0 / 3 1 7 - 1 7 28(092520602)

köz-

pontjában 100 m 2 -es magánház 40 m ! -es, lakható
melléképülettel, 250 négyszögöl telken eladó. 06-30/
655-55 36(092417596)

PANELLAKÁS
• SZEGED-FELSŐVÁROSI, 72 m 2 -es, 2+2 szo-

bás, erkélyes, panelprogram előtt álló lakás ötszintesben, 6,35 millióért eladó.
06-20/245-1733.

• SZEGED-PETŐFITELE-

PI, Csap utcai, 100 m 2 -es,
gázfűtéses, magánház 40
m 2 -es melléképülettel, 890
m 2 -es telken eladó. 06-30/

(092724700)

TANYA

5 5 5 - 0 9 78(092623164)

• SZEGED-SZENTMIHÁ-

LYI, 150 m 2 -es, új ház,
.befejezetlen, 43 m 2 -es, ut' cára nyíló garázzsal eladó,
cserélhető lakásra. 06-30/
262-46 80(092724696)

• SZENTESEN,
Felsőréten, exkluzív helyen tanya
szántóval, legelővel, kockaház áráért eladó. 06-20/
315-1258(092724470)

TEGLAÉPÍTÉSÜ LAKÁS
TISZA PALOTÁBAN ÚJ,
KULCSRAKÉSZ LAKÁSOK ELADÓK
TEUES KÖRŰ HITELÜGYINTÉZÉSSEL
- Ingyenes tanácsadás
- Hitelügyintézés

É t t e r e m

Péntek esténként
hangulatos élő zene!

asztalfoglalás; 62/315-640

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

(üzenetrögzítő

GRATULALUNK
Algyi'n, GERA

- Hitelképesség-vizsgálat
- Hétköznap 8-17 óra között

R E Á L Hungary Nyrt.
6723 Szeged. Etelka sor 1.62/555-821

UZLETHELYISEG, MŰHELY, IRODA
Szegeden, az Etelka soron,
a T E S C O épületében 170 m 2 -es, berendezett

ÁLLÁST KÍNÁL

TEGLAEPITESU LAKÁS
• MAKÓ, Hunyadi utcai, 50
m 2 -es, 2 szobás, III. emeleti
téglalakás 3 m 2 -es tárolóval
eladó: 8.000.000 Ft. 06-30/
3 1 1 - 4 4 3 4(092520631)

• SZEGED, Nemestakács
utcában 38 m 2 -es, II. emeleti, egyszobás, amerikai
konyhás, társasházi lakás
garázzsal eladó. 06-30/
3 1 9 - 4 0 50(092723871)

• SZEGEDEN, a Franciahögyön, a Sík S. utcában
földszinti, 58,56 m 2 -es, 2
szobás lakás azonnal beköltözhetően eladó. Ár:
11.800.000 Ft. Tel.: 62/
555-821,
06-70/3121 9 1 4.(092723800)

• SZEGEDI,
kétszobás,
téglaépítésű, erkélyes, szépen felújított, IV. emeleti,
(nem zárószint), tehermentes lakásom reális áron,
belvároshoz, egyetemekhez közel eladó. Érd.: +3620/571-9 1 98.(092724626)
• ÚJSZEGED, Ligethez közeli, 2+1 szobás, új nyílászárós, konvektoros, fiatalos, erkélyes téglalakás garázzsal eladó. Tel.: 06-20/
2 40-69 1 5.(092724801)
• SZEGED, Ösz 27., teljesen új építésű társasházban 60-74-82 m 2 -es, erkélyes lakások' eladók. +3620/94 60-083(092417306)
HirJatésfelvovö hely:
VEGYESKERESKEDES
N a g y G y u l a Üllés,
Dózsa Gy. u. 6 .

patika bérbe adó.

Érd. 06-70/312-1914 vagy 62/555-821 telefonon

06-62-282-080

• GENERÁL Média Kft.
szakmai
csoportvezetőt
keres. Az ideális jelölt legalább középfokú végzettséggel és vezetői tapasztalattal rendelkezik, aki képes
egy 15 fős csapat mindennapi munkáját koordinálni.
Fontos, hogy leendő munkatársunk legyen ambiciózus, gyakorlatias, rendelkezzen kiváló problémamegoldó képességgel és kommunikációs
készséggel.
Fényképes önéletrajzokat a
munka@generalmedia.hu
e-mail
címre
várjuk!
(092724460)

• INNOVATÍV higiéniai és
ökológiai termékeket forgalmazó cég gépkocsival
rendelkező, számlaképes
értékesítési munkatársakat
keres önálló munkavégzésre, hosszú távon területi
vezetői kilátásokkal. Szakmai önéletrajzát az alábbi
címre várjuk: aquademia
©aquademia. hu. (092724682)
• IPARI klíma szerelói végzettséggel .jogosítvánnyal
rendelkező szerelőket keresünk rugalmas munkavégzésre. Jelentkezni:70/
568-6780 vagy kszerelo
©gmail.com e-mail elmen
lehet. (092724301)
• OKJ-S Biztonsági őr,
Testőr és Vagyonőr tanfolyam indul április 10-én
Szegeden és 18-án Makón.
A tanfolyam elvégzése után
állásajánlattal. 06-20/4241859. Testőrmester Gold
Kft. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00313-2008.

• LESZERVEZETT'ílőadá-

sok megtartására vállalkozói igazolvánnyal, gépjárművel rendelkező előadókat keresünk. Legsikeresebb előadóink jutaléka
meghaladja az 500 ezer
forintot. Választható díjazás: előadásonként fix,
vagy Magyarországon a
legmagasabb, akár 25%
jutalék. Érdeklődni a területi vezetőnél munkaidőben
8-16 óráig a 06-30/6053830-as
telefonszámon.
(092723960)

Is)

—

(092621326)

GAZDIT KERES

NOVENY

• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete folyamatosan.
Szeged, 06-20/335-6114
tornakamerázással
17
éve
éjjel-nappal.
62/499-992.
(092724442)

• KÉZ-LÁBÁPOLÓ, műkörömépítő O K J - s tanfolyam
indul április elején. 06-30/
376-17 02(092520224)

Előzze meg versenytársait!
Válassza az ország legnagyobb múltú
mcgye> napilapját!
Délmagyarország és Délvilág hirdetésfelvétel
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban
vagy telefonon!
„

TANFOLYAM

• TÁRSASHÁZKEZELŐ,

• BÁRÁNYOK eladók. 600
Ft/kg. Érdeklődni: 06-30/

Ingatlanközvetítőértékbecslő O K J - s oktatás
indul. Jelentkezés: 06-20/
465-4135
vagy
www.futiomega.hu

426-8512.(092724466)

(092621652)

HASZONÁLLAT

LAPSZÁMBAN MEGJELENIK!

ZÉS. Kovács üveg,62/414-

(092724808)

9 2 4 - 3 9 00(092724337) '

MERT A Z A K Á R M Á R A M Á S N A P I

KERETE-

140.(092316250)

A z apróhirdetések

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

Hogy miért érdemes apróhirdetéséi
A DÉLMAGYARORSZÁGBAN
és a DÉLVILÁGBAN feladni?

• LAKSPED! Költöztetés
igény szerint. 62/497-358,
06-30/630-46 90(092418749)

• FOGADJON
örökbe
egészséges (oltott, féregtelenített) kutyát, cicát! 0620/360-9846, www.zug.hu

• HÉT hónapos pulikeverék szuka kutyus ingyen
elvihető Üllésről. 06-20/

I

HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor
Miklós Zsuxsanna

A DÉLMAGYARORSZÁG
ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

D U G U L Á S E L H A r í t A S garanciával,
mindennap.
Érd.:
+36-30/945-7577,
62/5339 9 9 , S z á s z Péter. (092623327)

• ÜVEGEZÉS,

v e s

Boldog születésnapot
és jé egészséget
kíván:
Csilla, Timi,
Misu, Misi

• OSZLOPOS t uják, gömbtuják, díszfák, egyéb dísznövények széles választékai Bolgár Díszfaiskola,
TARSKOZVETITES
Szeged-Kecskéstelep, GeraS. 18.,62/427-991.Nyitva: egész nap, vasárnap • ESÉLY A B O L D O G S Á G RA minden korosztálynak!
délig.(092315281)
Személyre szabottság, országos fényképes adatbázis. Hívjon most! Tel.: 06SZOLGÁLTATÁS 20/40 6-92 50. (092724379)

duguláselhArítás csa-

800x1200, 1000x1200-as
méretben,
fakonténerek
800x1200,
1000x1200,
1200x1200-as méretben,
műanyag raklapok, necczsákok és tömlők különféle
méretben és színben eladók. Érdeklődni: 06-70/
311-9538, 06-76/441-417

^

x

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

(092416739)

• RAKODÓLAPOK

MIHÁLYNE,

(PANNIKA)

(092724467)

(092723772)

• PETŐFI-TELEP

V a d á s z

© Apróbörze

1 2 58.(092724473)

• SZENTESEN padlásteres családi ház sürgősen
eladó. Ár megegyezés szerint.
06-20/982-7708

(092724690)

• NAGYMÁQOCSON

NONSTOP

• SZENTESEN jó elrendezésű, emeletes családi ház
akár más tevékenységre Is
eladó. Érd.: 06-20/315-

MAGANHAZ

S t ü s z i

A h o l n e m csak vadétel van! • S z e g e d , M a r o s utca .37. • H t t p : / / i l l c s p a n z i o - v a d a s z e t t e r e m . h u

IRODAINK:
SZEGED, Gutenberg u. 5. • 62/310-935
SZEGED, Szabadkai út 20. • 62/567-835
SZENTES, Kossuth u. 8. • 63/314-838
MAKÓ, Szegedi u. 9-13. • 62/213-198
HÓDMEZŐVÁ"'
Kinizsi u. 27. • 62/242-419

tartalmáért

a D é l m a g y a r o r s z á g K i a d ó n e m vállal felelősséget!

(092724304)

Gyászközlemények
SZEGED

„Csak a hitem világít a sötét éjszakában, hogy viszontláthatlak a fény
magasságában."

- ( p v . —
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, fiú és testvér,

JUHÁSZ MIKLÓS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett Édesanya és Nagymama,

TURZÓ LAJOSNÉ
JÓJÁRT JULIANNA
63 éves korában elhunyt. Temetése
április 6-án 16 órakor lesz a Kiskundorozsmai temetőben. Előtte gyászmise 13 órakor.
Gyászoló családja

életének 55. évében elhunyt. Temetése 2010. április 8-án 13 órakor az
Újszegedi temetőben lesz.

GYÁSZHÍR

Hálás szívvel mondunk köszönetet

Köszönetet mondunk mindazoknak

mindazoknak, akik szerettünk,

a rokonoknak, ismerősöknek, szom-

Hálás szívvel mondunk köszönetet
közeli és távoli rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, barátoknak,
akik drága szerettünk,

BARNA PÉTERNÉ
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetet az I. sz. belgyógyászati klinika, II. emelet északi osztálya munkatársainak áldozatos munkájukért.
Gyászoló család

SÜLI PÉTER

70 éves korában elhunyt. Temetése
április 6-án, kedden 13 órakor lesz a
Szeder temetőben.

Gyászoló család

92721947

92724734

MAKÓ

TÓTH LÁSZLÓ
Szentes, Dr. Udvardi utcai lakos, életének 68. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása április 2-án,
pénteken 15 órakor lesz a Szeder temetőben.

Gyászoló családja

927247,9

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága kislányunk,

ORDAS LILI
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban
osztoztak.
Gyászoló családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazon rokonoknak, ismerősöknek, munkatársaknak, szomszédoknak, akik szerettünk,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

TAKÁCS PÉTER
Földeák, Pacsirta u. 26. szám alatti
lakos, március 30-án, 72 éves korában elhunyt. Temetése április 2-án 10
órakor lesz a Földeáki temetőben.
Gyászoló fia

OLÁH FERENC JÓZSEF
got, koszorút helyeztek, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
92621735

Gyászoló Család

MEGEMLEKEZES
„Nem hal meg, akit eltemetnek, csak
az, akit elfelednek."

„Szivünkben maradsz, nem fele-

y
dünk Téged. Hogy eddig velünk
voltál, hálát adunk az Égnek.
Úgy mentél el, ahogy éltél.
Csendben és szerényen. Drága
lelked nyugodjon békében."
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,

SZABÓ LAJOS

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

SZABADOS FERENC
halálának 10. és

IFJ. SZABADOS FERENC
halálának 8. évfordulójára.
„Ismerősök, jó barátok,
ha erre jártok,
tegyetek rám egy szál virágot."

^

Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünk,

MÓNUS LAJOS
halálának 1. évfordulóján.

és gyermekei

i

„Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünkben örök fájdalom és szeretet,
de Ő nekünk soha nem lesz halott,
mert a jók örökké élnek, mint a csillagok. "
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

IFJ. BEREZVAI MIKLÓS

„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál: az Emlékedet."

halálánakt. évfordulóján.
Szerető szülei,
húga és családja
omiAAm

J

°

„Akik szerettek, nem felednek,
Akik ismertek, emlékeznek."
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

JANSIK JÁNOS

Szerető családja

elvesztésének 2. évfordulóján.

TÓTH ISTVÁN
halálának 5. évfordulóján.
Gyászoló felesége

i

Fájó szívvel emlékezünk

,2724703

Fájó szívvel emlékezünk

,2724577

^

MEGEMLÉKEZÉS

92724750

köszönjük, hogy szeretett édesapánk,

OJ

temetésén megjelentek, sírjára virákat enyhíteni igyekeztek.

Gvászoló család
'

rettünk,

Az őszintén együtt érző embereknek

temetésén megjelentek, részvétükkel
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

9262156x

BUDAI MIHÁLY

got, koszorút helyeztek. Fájdalmun-

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

SISA FERENC

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy sze-

temetésén megjelentek, sírjára virá-

ROMÁN MÁTYÁS

szédoknak, akik drága szerettünk,

temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek. Külön köszönet illeti
háziorvosát és asszisztensét a lelkiismeretes munkájukért.

GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

(MT>A11 w

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szerető család

62. évében elhunyt. Temetése április
2-án 13 órakor lesz a Sándorfalvi felső
temetőben.
Gyászoló család,
92724870
Sándorfalva

9262,658

SZENTES

ÖZV. JUHÁSZ FLÓRIÁNNÉ

GYÁSZHÍR

9262.1583

SZEGED

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a közeli és távoli rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek,
jó szomszédoknak, akik drága szerettünk,

J

Tisztelt Hirdetőink! Gyászközleményeket a megjelenés előtti
munkanapon 9 éráig tudunk elfogadni.
Gyásxköxlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

szer tó c s a l á d a

« '

i

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

OLÁH IMRE
temetésén megjelentek, síijára koszorút, virágot helyeztek és fájdalmunkon osztoztak.
Gyászoló családja
QŐAll/líSQ

92724328

J

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, ismerősöknek, a volt
munkatársaknak, gyermekei munkatársainak, a szomszédoknak, valamint mindazoknak, akik drága szerettünk,

GALEA IMRE
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat bármely módon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja

PROGRAMPONT - NAPI KULTURÁLIS AJÁNLÓ ÉS TÉVÉMŰSOR 17
SZÍNHÁZ
SZEGED
SZÁZSZORSZÉP GYERMEKHÁZ
Az égig érő fa - tánc-mese játék:
10,15 óra.
IH RENDEZVÉNYKÖZPONT
Színház az egész család: 17.30
óra.

Alice Csodaországban - 3D (m.
b.J: 13,15.15,17.30,19.45 óra.
Komfortos mennyország (feliratos): 15.15 óra.
Viharsziget (feliratos): 16,19.30
óra.
Éli könyve (feliratos): 14.45 óra.
Villámtolvaj - Percy jackson és
az oiimposziak (m. b.): 15.45 óra.
Avatar - 3D (m. b.): 22 óra.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
51-es bolygó. Színes, feliratos
spanyol animációs film: 18.30 óra.

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
így neveld a sárkányodat - 3D
(m. b.): 14,16 óra,
Alice Csodaországban - 3D (m.
b.): 18 óra.
Farkasember (feliratos): 20 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Villámtolvaj - Percy Jackson és
az oiimposziak (m. b.J: 16 óra,
Czukor Show: 18.15,20.30 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Báthory - A legenda másik arca
(m. b.J: 16 óra
Milarepa (m. b.J: 18.30 óra,
Agora (feliratos): 20 óra.
GRAND CAFÉ
A Nibelung-lakópark (m. b ): 19
óra,
A doboz (feliratos): 21 óra.
PLAZA CINEMA CITY
Exférj újratöltve (m. b.J: 13.15,
15.30,17.45, 20 óra.
Kém a szomszédban (m. b.):
14.15,16.15,18.15, 20.15 óra.
így neveld a sárkányodat - 3D
(m. b.): 14,16,18, 20 óra.
így neveld a sárkányodat (m.
b.): 13,15,17 óra.
Kecskebűvölők (feliratos): 16.45,
18.30, 20.30 óra.
A sötétség határán (feliratos):
13.30,18, 20.15 óra.
Igazából apa (magyar): 13.15,
17.45,19.45 óra.
Légió (feliratos): 14,18.30, 20.30
óra.

SZENTES
Valentin-nap. Színes, m. b. amerikai romantikus vígjáték: 17.30 óra.
Egek ura. Színes, feliratos amerikai film: 20 óra.

KOZELET
SZEGED
A PETŐFITELEPI MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN (SZÁNTÓ K. j. U. 28.)
19 óra: A Lehet Más a Politika szegedi jelöltje, Málovics György mutatja be az LMP programját, területi listáját és szegedi szervezetét.

KIÁLLÍTÁS
ALGYŐ
A FALUHÁZ GALÉRIÁJÁBAN
17 órakor nyílik Oláh Ernő amatőr fafaragó, ikonfestő és Bereczné Lázár Nóra hímestojás-festő
népi iparművész tárlata, amely
április 13-áig várja látogatóit.

hétfő kivételével naponta 10-17
óráig látható, állandó kiállítás Kass
János grafikáiból.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
AZ ALFÖLDI GALÉRIÁBAN
(KOSSUTH TÉR 8.)
megnyílt Dömötör Mihály Szórt
fényben emberek, tárgyak, fények,
árnyak című kiállítása. A tárlat április 10-éig, hétfő kivételével naponta 10-18 óráig látható.
A NÉMETH LÁSZLÓ VÁROSI
KÖNYVTÁR AULÁJÁBAN
megnyílt a Kalmár Zsigmond tagintézmény 11/A osztályos (művészeti szakmacsoport) tanulóinak
alkotásaiból rendezett kiállítás.
MAKÓ
A JÓZSEF ATTILA MÚZEUMBAN
megnyílt A fehér hímzéstől a 20.
század hímződivatjáig, Kovács Józsefné népi iparművész munkássága c. kiállítás.
MÓRAHALOM
AZ ARANYSZÖM RENDEZVÉNYHÁZBAN
Kolon-tavi varázslat címmel nyílt
természetfotó-kiállítás Turóczi Tiborc képeiből.

ISMERETTERJESZTES

SZEGED
A REÖK-BEN
megnyílt Lázár Pál festőművész
emlékkiállítása, amely május 2-áig
várja látogatóit,
május 6-áig láthatják Henri Toulouse-Lautrec műveit.
A KASS GALÉRIÁBAN (VÁR U. 7.)
megnyílt Barabás Márton képzőművész Könyvszobrok és síkplasztikák
című kiállítása, amely április 18-áig,

SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
AZ SZTE TOPOLYA SORI
CSARNOKÁBAN
15 óra: A Sport, életmód, egészség című kézikönyv bemutatása.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN
17 óra: India az újkorban - vetített képes előadás.
A BIBLIOTÉKÁBAN
(KÁLVÁRIA SGT. 14.)
17 óra: Bolond nap - a szegedi
alkotók vidám estje.
A JGYPK FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZETÉBEN (SZILLÉRI SGT. 12.)
9 óra: XIX. Közművelődési Konferencia

A HANSAGI FERENC ALAPÍTVÁNY ÉPÜLETÉBEN
(KENYÉRGYÁRI ÚT 8.)
18 óra: A Magyarok Szövetségének mindenki tagja.
A NEMZETISÉGEK HÁZÁBAN
16 óra: A Hunniareg Pedagógiai
Intézet Csongrád Megyei Iroda tájékoztató előadása.
A MÓRA UTCAI FIÓKKÖNYVTÁRBAN
10 óra: Húsvétváró foglalkozás.
AZ SZTE ÁJTK KARI TÁRSALGÓJÁBAN (TISZA L. KRT. 54.)
16 óra: Integrációs Klub - Európa
nyelve a fordítás. Közösségi szövegek fordítása és szakmai ellenőrzése egy jogász-nyelvész szemével.
A ZAFÍR RENDEZVÉNYKÖZPONTBAN
18 óra: Viktor Korjakin - a bioenergetika atyja, csontkovács, kiropraktőr, ortopéd szakorvos, bioenergetikus, természetgyógyász,
termodinamikai szakember, jógi
nagymester.

A Szegedi Tavaszi Fesztivál programjában meghirdetett időpontnál
másfél órával korábban, 17.30-kor kezdődik ma az IH Rendezvényközpontban a Színház az egész család című zenés est. A két népszerű szegedi színművész, Fekete Gizi és Rácz Tibor együtt lép fel két
gyermekével, Rácz Rita operaénekessel és Rácz Máté hegedűművészszel, valamint Rita férjével, Silló István karmesterrel.

A GESZTENYELIGET NYUGDÍJAS
LAKÓCENTRUMBAN
(DERKOVITS FASOR 15-17.)
17 óra: A Pharmacoidea kutatócsoport tart előadást a MentalFitol funkcionális élelmiszerekkel
kapcsolatos fejlesztésekről.
SZENTES
A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN
10,14 óra: Andersen, a dán mesemondó - élete, mesék és sziluettvágás.

KONCERT ES BULI
SZEGED
A JATE-KLUBBAN
22 óra: Bolondok napi buli. Házigazda: D) Egon.
AZ ALL MUSIC CLUBBAN
21 óra: Cuháré Népzenei Műhely
- táncház.
AZ AFRIKA CAFÉBAN
20 óra: Buli Atissal.

Folytatódik a XIX. Közművelődési Konferencia a JGYPTK Felnőttképzési Intézetében. Ízelítő a programokból: 9 órától Éder Krisztián
(SP) ad elő mint fotográfus, 10 órától Pleskonics András Drog-rock története következik, 11.15-től Csomós Évát hallgathatjuk meg a szabadúszó újságírásról, 12.15-től Bihari Balázs zenei újságíró beszélget Beck
Zoltánnal, a 30Y zenekar frontemberével, és Németh Jucival (képünkön)
a Nemjuciból a magyar underground zenéről.

(SŐftT

asztalfoglalás: ( 6 2 ) 4 3 3 - j 5 7

Gó'ry Pince & Terasz,

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI

6733 Szeged, Liszt u. 9.

nnmhmhhmmmhmmmmmnmi

d u n a
5.25
6.00
6.25
7.00
9.00
9.10

Teleshop
Segíts magadon!
Tények reggel
Mokka
Stahl konyhája
Babapercek

920 Telekvíz Telefonos játék

5.30 Topshop
6.00 Reggeli

Reggeli magazinműsor

10.05 Topshop
12.00 RTL-híradó - DéU kiadás
12.10 06-91/33-55-33

Hívjon! játsszon! Nyerjen!

10.35 Teleshop
11.40 Lelkük rajta

13.30 Fél kettő

Amerikai vígjáték [12]
13.25 Kvízió Telefonos játék

14.35 Hatalmas aranyos

14.55 Dokik

Amerikai vígjátéksorozat. 70. [12]
15.20 Hegylaké Kanadai-francia kalandfilmsorozat. 86. Halálig [12]

16.20 Bűbájos boszorkák Amerikai

filmsorozat, 119. Arthur királynő
[12]. Utána: Tények
17.25 Joshi Bharat Talkshow [12]

18.30 Tények Hírműsor [12]
19.05 Mr. és Mrs.

A sztárpárshow Liptai Claudiával
és Till Attilával [12]

Magazin a legjobb történetekkel

16.15 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg

Mexikóifilmsorozat,49. [12]

17.15 Mónika - A kibeszélöshow
S h o w - m ű s o r [12]

18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
19.05 Vacsoracsata

Gasztroreality [12]

20.05 Fókusz

20.50 Jóban-rosszban

20.40 Barátok közt Magyar filmsoro-

Magyarfilmsorozat,1176. [12]

21.20 Csupasz pisztoly

Amerikai vígjáték [12]
Közben: kenósorsolás

23.00 pokerstars.hu

Sztárpóketsbow [18]

0.00 Tények este

0.30 Ezo TV06-90/602-022 [12]

1.20 Painkiller jane Kanadai-amerikai

aköó sóé sorozat 1. Bevezető [12]

2.10 GSG 9 - Az elit kommandó

7. Szemet szemért [12]

3.00 Segíts magadon!
3.25 Animációs filmek

VÍGJÁTÉK

21.20 CSUPASZ PISZTOLY

Frank Drebin a rendőrség egyik legjobb ügynöke, aki azonban meglehetősen kiállhatatlan alak. Ráadásul a rábízott ügyeket nagyon furcsa módszerekkel oldja meg. Emiatt nem csoda, hogy felettesei időről időre el akarják távolítani a
rendőrség kötelékéből. Frank azonban nem hagyja magát. Amikor pedig rájön, hogy valakik meg akarják
gyilkolni az Egyesült Államokba látogató Erzsébet királynőt, úgy érzi,
cselekednie kell. És így is tesz..

HajnaU gondolatok
Kárpát expressz
Ma reggel
Híradó
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Üdítő
Nappali
Déli harangszó
Híradó délben
Időjárás-jelentés, sporthírek
Kárpát expressz

Amerikai vígjáték [12]
R.: Howard Franklin. Fsz.: Bili
Murray (Jack Corcoran), Jerry Ad- 13.00 Szomszédok Magyar teleregény
13.35 Slovenski utrinki
ler (Evant), Richárd Alan Baker
(Richie), janeane Garofalo (Mo) 14.05 Rondó

20.15 Aktív

A TV 2 magazinja [12]

5.20
5.23
5.50
8.00
8.05
8.15
9.00
10.00
12.00
12.01
12.15
12.30

14.40 Ez történt ma reggel
16.25 Körzeti híradók
16.35 Hírek

16.45 Teadélután Hétfőtől péntekig
minden, ami szórakoztató!

17.45 A vadon bűvöletében

Angol tévéfilmsorozat. 10/9.

18.40 McLeod lányai

Ausztrál tévéfilmsorozat, 74/63.
Ahol füst van

Közszolgálati magazin [12]

zat, 5151-5152. [12]
Közben: RTL-hírek

21.20 Gálvölgyi-show

Paródiashow [12]

22.05 Kész átverés!

Szórakoztató show-műsor [12]
Utána: RTL-hírek
23.10 Házon kívül Heti magazin [12]
23.45 Európai idő EU-magazin [12]

0.05 Alias Amerikai akciófilm-sorozat,
5. évad, 13. Dilemma [16]

19.30 Híradó este
19.50 Sporthírek
19.55 Időjárás-jelentés

20.00 Kassza Baló György műsora
21.00 Magyarország választ
21.30 Az agyfürkész totál kész

Amerikaifilmvígjáték[16]

23.05 Hírek

Benne: időjárás-jelentés

23.10 Mementó
23.20 Teadélután

0.55 Reflektor Sztármagazin [12]
1.10 Infománia

Hétfőtől péntekig minden, ami
szórakoztató!
0.25 Nappali Közéleti szórakoztató
magazin
mmmmmmnnmm

PARÓDIASHOW

FILMVÍGJÁTÉK

Multimédia-magazin

21.30
KÉSZ

AZ AGYFÜRKÉSZ

HajnaU gondolatok
Kárpát expressz
Ma reggel
Híradó
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Srpski ekran
Unser Bildschirm
100 év - játék a színház
Négyszázezer nap
Átjáró

12.00 Déli harangszó
12.01 Híróra
12.55 Záróra
13.45 Martin György gyűjtéséből
13.55 Kerekek és lépések
14.35 1100 év Európa közepén
15.05 Harmónia
15.30 Magyar retró
16.25 Egy íépés előre

TOTÁL

Samantha Crumb életét pokollá teszi fóbiái, félelmei hosszú sora.
Amikor azonban pszichiátere idegösszeomlással kórházba kerül, gondol egy nagyot és átveszi doktora
praxisát, abban bízva, hogy így
végre sikerül egy pasit szereznie.
Hamar kiderül, hogy a szerelemnek
lehetetlen diktálni, a kiszemelt férfi
helyett egy szerény, félénk fickóba
zúg bele.

5.20
5.30
6.00
8.00
8.40
8.55

Váltó
Gazdakör
Hattól nyolcig
Térkép - reggel
Arcélek
Szünidei matiné

9.25 Újrakezdés Olasz tévéfllmsorozat
9.55 Újrakezdés Olasz tévéfilmsorozat

10.30
11.30
14.00
14.10
14.20

Család-barát
Kívánságkosár
Híradó
Kikötő - friss
Ametiszt-kupa Standard Országos Ranglista Verseny, Kaposvár - 2009
15.15 II. jános Pál

Lengyel-olasz tévéfilmsorozat

16.00 Pannóniától a csillagokig Magyar eredmények az űrkutatásban
16.25 Miért éppen Magyarország?

62/24. Zajos társbérlők
17.15 Zene az életem 28/16. joe jackson 17.00 Zorro Amerikai tévéfilmsorozat

550
6.45
7.10
8.00
855
950

VIASAT3

Miért éppen Alaszka?
Két pasi meg egy csajszi
Szivek szállodája
Halálbiztos diagnózis
Gyilkos sorok
SmallviUe - az ifjú Superman
kalandjai
10.40 Szívek szállodája
11.40 A nagy házalakítás
12.45 Gordon Ramsay - A pokol

1455 21 - Las Vegas ostroma

Amerikai bűnügyi sorozat

1655 A 109. utas

15.20 CSI. A helyszínelők
16.15 Ki ez a lány?

Amerikai sorozat

Amerikaifilmvígjáték[16]

1.20 Tűzvonalban
2.10 DubUni doktorok

ír tévéfilmsorozat, 56/23.

23.05
23.10
0.05
0.15

Tuti tippek - Reklámriport
Kortársaim
Kikötő - friss
Vers, Himnusz

V Telin

8.00 Receptvarázs 8.30 Portrék
az albumból: Palánkai Tibor 9.00
Színház 9.25 Szó-tér extra 13.00
Deszki magazin 13.45 Egész életen át... Egyetemről mindenkinek
14.15 Vegyed-e? 14.45 Könnyűzene 15.30 Receptvarázs 16.00
2.10 DUBLINI DOKTOROK
Színház 16.25 Szó-tér extra. HaBrendan válaszút előtt áll maradjon a tár-Látó-Határ 19.00 Szegedtől
frissen megörökölt családi házban, vagy karnyújtásnyira - Mórahalom
adja e! és valósítsa meg gyerekkori ál- 19.30 Szó-tér 20.15 Törzsasztal
mát utazzon? Dan a jól jövedelmező 20.45 Egész életen át... Egyetemplasztikai sebészet felé orientálná a kli- ről mindenkinek
nikát, Cathy inkább a háziorvosi szolgálatot tartaná meg Gőzerővel keresik Ed
V Á R O S I TV
utódját. Cathy apja Richárd McKennát jaS
Z. E C3 E CD
vasolja a sürgősségi osztályról. Daisyt
7.30
Szegedi
hírek 7.55 Artista
többhavi elmaradt lakbér miatt kiteszi a
háziúr. A minden vagyonát tartalmazó 8.25 Szemközt 8.40 Választás
fekete zsákok véletlenül egy kukásautó- 2010. Bemutatkoznak Szeged
3-as körzetének egyéni képviselőban végzik.

Amerikai romanbkus vígjáték
Amerikai filmdráma

Amerikai-kanadai thriller
18.25 Gracie Amerikai filmdráma

20.00 Selyem

21.50 Shine A Light - A Rolling
Stones Scorsese szemévet

21.20 CSI. A helyszínelők
22.10 CSI. New York-i helyszínelők

Olasz-spanyol játékfilm

Puerto Ricó-i vígjáték

17.15 Gordon Ramsay - A pokol
konyhája Gasztroreality
18.15 A nagy házalakítás
•
Otthonteremtő show
19.10 Ki ez a lány?

20.40 Híradó - esti

21.20 Váltó
21.35 Tökéletlen szerelem

Dijátadás (feliratos változat)

Amerikai krimisorozat

14.30 Nyomtalanul

20.05 Két pasi - meg egy kicsi

22.05 Záróra
22.55 Magyar retró
23.50 Az agyfűrkész totál kész

Chilei vígjáték

10.10 Európai Filmdíj-átadás 2009

13.20 A házi nyuszi

18.45 Három barát, egy eset
18.50 A kevély kiskakas
19.00 A kék pillangó

65/45. Játék katonák
20.50 Sport - esti
21.10 Tűzvonalban 44. A titkosszolgá- 20.55 Közbeszéd
lat megköszöni (16]
21.15 Tuti tippek - Reklámriport

Amerikai kalandfilm

8.45 Űrhajós zűrben

Amerikai krimisorozat

13.40 Nyomtalanul

19.35
19.45
20.00
20.21
20.25

Kanadai játékfilm

Amerikai koncertfilm

7.15 Utazás Darjeeüngbe

11.45 Manuéla és Manuet

17.30 Térkép
18.00 Híradó
18.35 Mese

Esti mese
Malackó
Híradó
Sporthírek, Időjárás-jelentés
A fagyos folyó lovasa

6.00 Hannah Montana - Miley
Cyrus. Mindenből a legjobbat
koncert

konyhája Gasztroreality

17.45 Ez történt ma reggel
19.25 Gyerekjáték az online szolgáltatás

TÉVÉFILMSOROZAT

21.20 GÁLVÖLGYI-SHOW

A legújabb Gálvölgyi-show a megszokottnál is több abszurd elemet tartalmaz. A Ki nyeri a mentőshow-t? című
jelenet egy sajátos televíziós vetélkedő, melyben a három rászoruló beteg
közül csak egy nyerheti el a mentőbe
szállás jogát. Egy abszurd paródia számol be a 41. Magyar Filmszemléről,
sok riporttal,filmrészlettel.A reklámparódiákat egy Teleshop-paródia is
erősíti. Természetesen a megszokott
izomagyú páros is jelentkezik a műsorban.

5.20
5.23
5.50
8.00
8.05
8.15
9.00
9.25
9.50
10.35
11.30

©

Amerikai sorozat

Amerikai tévéfilmsorozat

20.30 CSI. A helyszínelők

Amerikai bűnügyi sorozat
Amerikai bűnügyi sorozat

23.00 Esküdt ellenségek. Bűnös
szándék
2355 CSI. A helyszínelők
0.45 CSI. New York-i helyszínelők
1.35 Gigamad Autósmagazin
2.05 Miért éppen Alaszka?
2.55 SmallviUe - az ifjú Superman
kalandjai

jelöltjei 10.10 Képújság 17.00 Ne
kockáztass! 18.06 Gyerekjáték a
számítógép. 3. rész. Tájékozódunk a képernyőn 18.15 Szemközt
18.30 Artista 19.00 Szegedi hírek
19.25 Mese 19.30 Körút 20.30
Hírháló 21.00 Fehér zaj. Kanadai-angol-amerikai film 23.00
Szegedi hírek

ZáSl
16.00 A Szélkiáltó együttes gyermekkoncertje 17.00 Szippancsok
17.30 Híradó 17.50 Nap kérdése
17.55 Csillagposta 18.00 Vásárhelyi magazin 1855 Nyugitorna
19.00 Egyszer volt - Válogatás a
Vásárhely Televízió műsorából, 1.
rész. 1986-87 20.00 Híradó
20.20 Nap kérdése 20.25 Csillagposta 20.30 lamaikai trombitás -

Kanadai-franda-olasz-angot-japán romantikus filmdráma
R.: Francois Girard. Fsz.: Michael
Pitt. Keira Knightley, Koji Yakusho, Alfréd Molina, Miki Nakatani

Amerikai-angol zenés dokumentumfilm
R.: Martin Scorsese. Fsz.: Mick
Jagger, Keith Richards, Chariie
Watts, Ron Wood, Christina
Aguilera

2350 A bolygó neve: Halál

Amerikai-angol sci-fi horror

2.05 Vakság Kanadai-brazil-japán

filmdráma

4.05 Kalandférgek 2. - Öbölből vö-

dörbe Amerikai-kanadai-német
vígjáték

Bodrogi Gyula önálló estje 21.30
Vásárhelyi magazin (ism.) 22.30
Híradó 22.50 Nap kérdése 22.55
Csillagposta 23.00 Fogarassy-est

8.00 Napi gondolat (ism.) 10.00
A történelmi egyházak és az
1848-49-es forradalom 10.40 A
koboz 11.00 Világjáró muzsikusok 12.00 Népi ékszerek; Rozetta
magazin 18.00 Heti közélet 18.35
Nonstop 19.35 Vitrázs 20.00
SZ. E. M. Dr. T. Molnár Gizella: A
tömegek évszázada 21.00 A történelmi
egyházak
és
az
1848-49-es forradalom 21.40 A
koboz 22.00 Világjáró muzsikusok - Várdai István (gordonka) és
Fülei Balázs (zongora) koncertje
23.00 Vitrázs

SPORT

2010.

Gólparádé és Zlatanshow Londonban

A SZEVIEP-SZEGED FÖLÉNYESEN VERTE A SZOLNOKOT A

SZEGED
GYÚRÓS ISTVÁN
Nem mindig kellemes, ha egy
születésnapos benne van saját ajándéka elkészítésében,
ám Németh Bernadettnek,
a
Szeviép-Szeged válogatott kosárlabdázójának
egyáltalán
nem volt ellenére, hogy hozzájáruljon saját „meglepetéséhez" - a Szolnok elleni győzelemhez.
Bár nők esetében tabu a
korról beszélni, annyit elárulhatunk, hogy a lányok legalább annyi ponttal jobbak a
Szolnoknál, mint ahány gyertya Betti tortáján helyet kapott, és ezt tegnap este bizonyították is az
újszegedi
sportcsarnokban.

Sneijder (kékben) és az Inter csak egy kicsivel nőtt Honda és a CSZKA fölé.
LONDON, MILÁNÓ. Bár két tárna
dó szellemű csapat találkozójaként harangozták be a labdarúgó Bajnokok Ligája leginkább
várt negyeddöntőjét, az Arsenal-Barcelona csúcsderbit, az
első negyedórában mégis csak
a katalánok villogtak az Emiratesben. Kisebb csoda volt, hogy
a londoniak megúszták ezt az
időszakot kapott gól nélkül,
ám az első félidő folytatásában
annyira
magukra
találtak,
hogy Nasri lövésénél csak centik hiányoztak, Bendtner próbálkozásánál pedig a kapufa és
Valdés együttes erővel hárított.
A fordulás után aztán a Barca
hamar megmutatta, miért tartják a világ legjobb csapatának:
Ibrahimovic 22 másodperccel a
kezdés után fantasztikus mozdulattal emelt Almunia kapujába, majd 13 perccel később
szinte ugyanonnan erőből lőtte
a labdát a londoni hálóba. Arsene Wenger cserélt, a beálló
Walcott pedig két perccel később szépített, jelezve, azért az
Arsenal sem mondott le a továbbjutásról. Hogy mennyire
nem, az Fabregas 11-esből szerzett gólja után tudatosulhatott
a katalánokban, akiknek a
döntetlen ellenére hazai pályán sem lesz könnyű dolguk
az Arsenal ellen.

u

^

meccskomment

BAKAI
•
a
Csaoc

7

±

CSLSZ-elnök

- Barca-szurkolóként a katalánok meccsét néztem - mondta
Bakai Csaba. - Élvezetes játékot hozott a találkozó, Messiék
óriási önbizalommal kezdtek, és
akár negyedóra alatt eldönthették volna a mérkőzést. Zlatan
Ibrahimovic két gólja után úgy
tűnt, ezt meg is teszik, ám
Wenger húzott egyet, és a villámgyors Walcott beküldésével
megfordította a meccs képét.
Ennek ellenére azt gondolom, a
Barca várhatja kedvezőbb helyzetből a visszavágót.
A másik összecsapáson, az
Inter-CSZKA Moszkva mecscsen sokáig gól nélkül álltak a
csapatok, majd a 65. percben
jött Diego Milito, aki Sneijder
passzát egy csel után 17 méterről jobbal, laposan a jobb
alsó sarokba lőtte, megszerezve a vezetést és a győzelmet
csapatának. Hiába azonban a
minimális előny, az olaszok
számára sem ígérkezik könynyűnek a jövő heti visszavágó
az orosz télben.

Jegyzökönyvek. Arsenal (angol)-Barcelona (spanyol) 2-2 (0-0)
Labdarúgó Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés. Londont, Emirates Stadion, 60 ezer néző. Vezette: Busacca (svájci).
ArsenaL Almunia - Sagna (Walcott), Gallas (Denílson), Vermaelen,
Clichy - Nasri, Fabregas, Song, Diaby, Arsavin (Eboué) - Bendtner. Menedzser: Arsene Wenger.
Barcelona: Valdés - Dani Alves, Piqué, Puyol, Maxwell - Keita, Busquets, Xavi - Messi (G. Milito), Ibrahimovic (Henry), Pedro. Vezetőedző:
josep Guardiola.
Gólszerzők: Walcott (69.), Fabregas (85. - 11-esből), ill. Ibrahimovic
(46., 59.).
Kiállítva: Puyol (Barcelona, 84.)
Internazionale (olasz)-CSZKA Moszkva (orosz) 1-0 (0-0)
Labdarúgó Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés. Milánó, Giuseppe Meazza Stadion, 80-ezer néző. Vezette: Webb (angol).
Internazionale: Júlio César - Maicon, Materazzi. Sámuel,). Zanetti Sztankovics, Sneijder, Cambiasso - Pandev (Mariga), D. Milito, Eto'o.
Vezetőedző: Jósé Mourinho.
CSZKA: Akinfejev - V. Berezuckij, A. Berezuckij, Ignasevics, Sennyikov
- Krasics, Aldonyin (Rahimic), Honda (Dzagojev), Semberas, Mamajev
(González) - Necid. Vezetőedző: Leonyid Szluckij.
Gólszerző: 0. Milito (65.)

CSÜTÖRTÖK

NEGYEDDÖNTŐBEN

Ajándék a születésnapra
Nem okozott gondot a Szolnok
legyőzése a Szeviép-Szeged
számára. A női kosárlabda
NB I rájátszásának első negyeddöntőjében Bencze Tamás
csapata harmincegy ponttal,
89-58-ra nyert, ezzel is kedveskedve a születésnapját ünneplő játékostársnak, Németh
Bernadettnek.

Busquets is lőtt, de Ibrahimovic talált be az Arsenal ellen. FOTÓK: MTI

ÁPRILIS 1.,

Bencze Tamás csapata már
az elején kezébe vette az irányítást a női kosárlabda bajnokság negyeddöntőjének első meccsén, és Vaida Sipaviciute 10 pontjával az első negyed végén 25-12-re vezetett is
a hazai gárda. Bár az alapszakaszban a Szeged egyszer 20,
egyszer 19 ponttal verte meg a
Szolnokot, Fiirész
Emőkéék
most nem álltak meg ennyinél, és éppen a csapatkapitány, valamint a Szeviéphez
való visszatérése óta legponterősebb meccsét játszó Kajdacsi Judit kosaraival folyamatosan léptek meg ellenfelüktől,

Szeviép-Szeged-Szolnok

89-58
(25-12, 24-18,19-15, 21-13)
Női kosárlabda NB I, rájátszás, negyeddöntő, 1. mérkőzés. Szeged, 200 néző. Vezette: Földházi, Hegedűs.
Szeviép: Ciglar 12/6, Németh
6, FÜRÉSZ 14, Zserzserunova
9/9, SIPAVICIUTE 20. Csere:
KAJDACS115, Horváth Zs. 7/3,
Laczi 6, Lengyel, Russai.
Vezetőedző: Bencze Tamás.
Szolnok: Darida 8, Boskovics
2, ZELE15/9, Hegedűs 13/9,
Farkasinszki 12/3. Csere: Rubold 4, Sonyák 4, Serbán, Kalmár-Nagy, Kántor. Vezetőedző: Mészáros Zoltán.
A két győzelemig tartó párharc állása: 1-0 a SzeviépSzeged javára.
a végére tekintélyes, 31 pontos
előnyt összeszorgoskodva.
Bár voltak kisebb hullámvölgyek a játékban, a lefújás
után Bencze Tamás edző is elégedetten értékelt, hiszen láthatóan jobb passzban volt csapata, mint a legutóbbi meccseken. Reméljük, ez a lendület
kitart a MiZo Pécs 2010 elleni
elődöntőig, ám előtte azért el
kell jutni oda. Leghamarabb
ezt pénteken 18 órától teheti
meg a Szeviép-Szeged, amely a
Szolnok otthonában kerülhet
be a legjobb négy közé.
A másik szerdai meccsen:
MKB
Euroleasing-SopronBSE100-67.

Lacziék nem izzadtak meg a Szolnok ellen. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

BENCZE TAMÁS VEZETŐEDZŐ: - jó felfogásban játszottunk egészen az első félidő 18. per- '
céig, majd néhányszor a második félidőben is,
ám ha előre akarunk lépni, akkor egy Szolnok
szintű csapat ellen negyven percig hasonló produkciót kellene nyújtanunk. Volt előrelépés a
magyarkupabeli produkciónkhoz képest, támadásban többször egyszerűsítettünk, alkalmaztunk néhány rövid játékot, ami eredményhez is vezetett, ezekből gyakran szereztünk kosarat. Pénteken idegenben sem lehet más célunk, mint a győzelem.

Most az egyetemisták örülhettek
Elveszítette az OSC elleni megismételt meccsét a Bodrogi
Bau-IOS-Szentesi VK a férfi vízilabda-bajnokságban: a bírói
műhiba miatt újrajátszott összecsapáson a budapestiek 11-9-re
nyertek a Kurca partján.
SZENTES
MUNKATÁRSUNKTÓL
Ugyanúgy kilenc gól, de mégis micsoda különbség. A Bodrogi Bau-IOS-Szentesi VK férfi

vízilabdacsapata hiába talált
be ismét kilencszer az OSC kapujába, Zsivánovicsék góljai a
márciusi bajnoki győzelmet
(9-7), míg a bírói műhiba miatt tegnap megismételt mecscset vereséget (9-11) értek.
A
sérülésekkel
bajlódó
szentesiek pedig nem kezdtek
rosszul, a szünetben még döntetlenre álltak, főként a vállát
fájlaló Éles találatainak köszönhetően, ám a harmadik
negyedben elment a hajó, a

Bodrogi Bau-IOS-Szentesi VKOrvosegyetem SC 9-11 (1-2,
3-2,1-4,4-3)
Férfi vízilabda OB I, újrajátszott
mérkőzés. Szentes, 200 néző. Vezette: Kiszelly, Kun.
Szentes: Horváth - Turzai 1, Zsivanovics, ÉLES 4, Szabó L., Szabó Z. 2, Jaksa. Csere: Kasza 1,
Araczki 1, Torday, RÁCZ. Edző:
Tóth Gyula.
Gól - emberelőnyből: 12/5, ill.
11/5.
Ötméteresből: 1/1, ill. 2/2.

háromgólos hátrányt az utolsó
nyolc percben már nem tudta
ledolgozni Tóth Gyula csapata.
T ó t h G y u l a : - Mentálisan
még nem vagyunk elég erősek
ahhoz, hogy kihasználjuk a lehetőségeinket.
Hiába
voltak
meg a lövőhelyzetek
emberelőnyből, nem tudtuk azokat kihasználni, többször a kapu mellé durrantottunk. Bár megviselt
minket az újrajátszás körüli hercehurca, nem lehet erre fogni a
vereséget. Ma jobb volt az OSC.
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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzala 5512005. (XI. 17.) Kgy.-rendelete 11. §
(1) bekezdése alapján pályázat útján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzattól

támogatást igényelhet
a) a helyi egyedi védelem alatt álló, továbbá
b) az épített környezetet érintő, városképlleg, településszerkezetlleg jelentős kiemelt beruházások
területén és városképileg annak elválaszthatatlan környezetében lévő, a rendelet 3. számú mellékletében
meghatározott Ingatlanok tulajdonosa, az épületek külső megjelenését érintő felújítás, rekonstrukció
érdekében végzett munkák költségeihez, beleértve a tervezési díjtételt Is.

...avagy hogyan lehet egy
mindenki által irigyelt,
szuper ruhatár
boldog tulajdonosa!
j r ,

A támogatás mértéke nem lehet több, mint a felújítási, rekonstrukciós munkák bruttó
bekerülési költségének legfeljebb 50%-a.
A támogatás pályázók közölt leiosztható keretösszege: 25.000.000 Ft.
A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal
(Szeged, Széchenyi tér 11, földszint) Általános Ügyiéiszolgálati Csoportjánál igényelhetők.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 31.
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SPORT

CSÜTÖRTÖK

Gyermekfesztivál
és válogatottmeccs
Tegnap Szegeden, a Felső Tisza-parti stadionban tartotta
újabb roadshow-ját a Magyar
Gyermeklabdarúgó-szövetség,
jövő szerdán pedig Kisteleken
játszik az NB ll-es futballválogatott, amelynek ellenfele
a megyei U23-as csapat lesz.
CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL

Csongrád megye labdarúgásában'fontos napokat élünk. A
2008-ban alakult és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség alprogramjához 2009-ben csatlakozott Magyar Gyermeklabdarúgó-szövetség tegnap Szegeden tartotta soros roadshow-ját. A délelőtti szakmai
beszélgetések után délután a
Felső Tisza-parti stadionban
kialakított
hat
kispályán
negyvennyolc U9-es korosztályú fiatal végezte el azokat a
műhelyfeladatokat,
amelyeket megyei szakemberek vezényeltek nekik. Labdatartás,
koordinációs feladatok, csele-

zések, kapura lövések váltották egymást a műfüvön felbójázott „repülőtéren" - egy feladatra tizenkét perc jutott. A
gyerekek láthatóan élvezettel
végezték az előírtakat, a kétórás intenzív tréning alaposan meg is dolgoztatta őket.
Ahogy Bakai Csaba, a megyei
futballszövetség
elnöke
mondta: a megye kitörési
pontja a gyermeklabdarúgás,
azaz övéké a jövő.
Ennek szellemében, igaz,
nem ilyen fiatalok révén jövő
héten is lesz a megyében, egészen pontosan Kisteleken egy
esemény: szerdán 16 órától az
NB Il-es válogatott (a keretben
két megyei játékos, afféle jutalomként a kisteleki Bitó Róbert,
valamint stabil játékosként a
makói Szamosszegi Gábor található, szakvezető: Mátyus János) a megye U23-as válogatottjával találkozik. A belépés ingyenes, az utóbbi csapat két
szakvezetője, Kolozsvári János
és Tóth Ákos pedig egy harmincfős kerettel dolgozik majd.
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A SZENTESI P 0 L Y A N E TELI EVANAK ELETE A M O Z G Á S

Szervez, úszik, tudósít

A szentesi Pólyáné Téli Éva
(53) Szegváron tanít, emellett
már évek óta a Kurca-parti város úszósportjának egyik motorja. A szeniorokat fogja öszsze, járnak országos és világversenyekre, amelyekről lapunkat is tudósítja. A közelmúltban kapott életműdíjat
a szentesi önkormányzattól.

- Idővel lett volna lehetőségem Szentesen elhelyezkedni, de Szegvárt megszerettem,
és nem tudtam otthagyni a
„gyerekeimet". Az úszás is
örök szerelem, nagyszerű eszköz az egészség megőrzésére,
a viadalokon ugyanis fizikálisan és mentálisan is muszáj
topon lenni. Ebben segít a
rendszeres edzés. Ezért léptünk be a szenior pólósokhoz,

Ismerik, elismerik

A jövő. 48 fiatal edzett együtt tegnap Szegeden. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Szentesen sokan ismerik Pólyáné Téli Évát, tudják: úszik,
remek eredményeket ér el,
egy lelkes, sportos közösség
egyik motorja, lelke. Erre a
város vezetői is felfigyeltek,
akik a közelmúltban életműdíjjal jutalmazták eddigi munkásságát.

Szabó és Dimák
vb-szintje

A szentesi testnevelő mindene a sport. FOTÓ: BÍRÓ DÁNIEL

majd később megalakítottuk a
Szentesi Delfin Egészségmegőrző Sportklubot, ötven-hatvan tagot számlálunk - árulta
el Téli Éva.
Évente 14-15 medencés és
6 - 7 szabadtéri viadalon indul a legaktívabb 3 0 - 4 0
„delfin". Rendkívül eredményesek: évente több száz nem tévedés! aranyat
nyernek, a többi nemesfémről nem is szólva. Ha ezeket
valahol beválthatnák, az ország egyik
leggazdagabb
egyesülete lenne a Delfin.
Téli Éva bevallotta: munka
után, fáradtan nem mindig
kellemes dolog edzésre menni, de utána jó érzés, hogy
ismét megcsinálta.
- Az is motivál, hogy fizikálisan jobb szinten vagyok,
mint a korosztályom - vizsgálatok tanúsítják - , és ezt a
sportnak, az úszásnak köszönhetem. Sok barátra tettem szert, akikre szükség ese-

tén, tudom, számíthatnék.
Rengeteg szeretetet, energiát
kapok vissza, feltöltődöm így teljes az életem.
Ha egy nap 48 órából állna,
akkor sem unatkozna. Az
úszás és a tanítás (röplabda,
torna, atlétika) mellett még
gyógytestneveléssel és gyógyúszással is foglalkozik. Elkötelezettségét az is bizonyítja,
hogy a szervezésen, a versenyzésen kívül az eseményekről rendre beszámolót készít, és azt elküldi lapunk
sportrovatának. Családjában
is mindenki sportol, de férje
és lánya inkább a hegymászást kedveli, ezért ez a nyári
kirándulásokon
rendszeres
program, amelyben „vízi emberként" azért ő is részt vesz.
Óriási, eddigi legnagyobb
sikerének tartja, hogy egy
gyerek, akit korábban eltiltottak a mozgástól, felmentést
kapott az órák látogatásától,
később testnevelő lett.

gsz.: Csongrádi (16., 17.), Király (90.), ill. Ugrai (72.), Puskás Gy. (76.). DomaszékCsongrád II. 1-1, gsz.: Szekeres (84.), ill. Ormándi (25.).
Földeák-Öttömös 2-0, gsz.:
Mészáros (8.), Orosz (83.).

rencszállás-Balota TFC 0-4,
Mórahalom ll.-Ambrózfalva
4-3, Bütyök csárda Mártély-Sándorfalva II. 1-1,
11-esekkel: 4:3. Gulyás csárda
Szeged-Maroslele 11-2, Cartel-Balástya ll.-Csengete 1-4,
Tompa ll.-Ópusztaszer 1-2.

Ajánlatunk
2 0 1 0 . á p r i l i s 3 -ig é r v é n y e s .
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MEGYEI FUTBALLHIREK
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ALFÖLD PRO-COOP ZRT

Rajtol a veteránbajnokság

PÉNTEKEN 17 ÓRÁTÓL újabb
idényét kezdi meg az újszegedi Kisstadion immár három
műfüves pályáján a Török
György veterán kispályás labdarúgó-bajnokság. Az első forduló programja, 17 óra: AltaxTervezők-Charlton (Petőfi-pálya), Lanerossi-Sz. Vízmű
(Bástya), Bokafogó-SZAK
(SZAK), 18 óra: Fit World-Lokomotiv (Petőfi), Együtt Szegedért-Pláza O'Neill (Bástya),
Első Beton-Piac Kft. (SZAK),
19 óra: Ficak-Metálpont (Bástya), szabadnapos: Dózsa.

Füstölt kötözött
sonka
Pick Szeged Zrt.

Füstölt főtt tarja
Füstölt főtt kötözött sonka
Új Palini-Hús Zrt.

Valdor csirke mellsonka
Coop tejföl

2 0 % , 375 g, 42+ Ft/kg

Globetti habspray Topping
Gesztenyepüré

Balástyai ötös

2S0g. 796 Ft/kg

Gran Kastán Kft. 250 g. 796 Ft/kg ...

Sága fasírtgolyó

375 g, 931 Ft/kg

Halasi finomliszt

2 kg. 75 Ft/kg

AlántoM* 0 'tizl,!»reI4t} +v«yn
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AZ ARANY ÁSZOK megyei III.
osztályú labdarúgó-bajnokság
22. fordulójában: IKV-Alsóváros-HFC lll.-Bercsényi 2-0,
gólszerző: Farkas M. (16.,
31.). Zákányszék-Ruzsa 1-1,
gsz.: Tóth E. (41.), ill. Masa R.
(18.). Balástya ll.-Kübekháza
5-0, gsz.: Bozó M. (38., 78.),
Mihucz (16.), Böröcz (54.),
Szűcs J. (81.). PusztamérgesKárolyi ll.-Tiszasziget 3-2,

Kikapott a KSZSE

A NŐI KÉZILABDA NB ll-ben
Szeghalmon szenvedett vereséget a KSZSE együttese.
Szeghalom-Kézilabda Szeged SE 27-22 (18-12)
NB ll-es női kézilabda-mérkőzés, Szeghalom, 100 néző.
KSZSE: Atmási D. - Kovács 2,
Forgó 1, Török 3, Miklós, Pocsai
3, DEMUS 9. Csere: Szalma D„
Habenyák (kapusok), Szabó A.
2, Gercsó D. 1, Tótváradi S. 1,
Hódi N. Edző: Gera Norbert.
Gera Norbert: - Mérkőzésről
mérkőzésre javulunk, ez azonban
pontokban nem mutatkozik meg.
Ifjúságiak: Szeghalom-Kézilabda Szeged SE 28-24.

SZENTES, SZEGVÁR
IMRE PÉTER

A szentesi Pólyáné Téli Éva
élete a sport: úszott, tornázott, tanári pályája kezdete
óta testnevelőként a szegvári általános iskolában dolgozik, tanítványaival is jár viadalokra. Gyermekei születése után sem szakadt el a
sportágtól, a délutáni sziesztát az uszodában töltötték, s
amíg a most 29 éves Éva és a
25 éves Sándor aludt, ő
edzést tartott. Versenyszerűen 20 éves koráig sportolt,
majd 36 esztendősen kezdte
újra az intenzívebb tréninget, egy gyulai szenior úszóviadalon tért vissza, azóta
„megszállottan" szervezi ezt
a szakágat. Két Európa-bajnoki 5. helyezésére a legbüszkébb.

REFLEKTOR

A bajnokság áUása

1. Földeák
2. IKV-Alsévároi
3 Zákányszék
4. Károlyi II.-T.
5. HFCIH.-B.
jfr Csongrád II.
7. Balástya II.*
8. Pusztamérges
9 Domaszék
10. Öttömös**
11 Rúzsa
12. KObekháza"

22 15
21 14
21 13
21 12
22 I I
21 9
22 9
21 9
22 7
21 7
22 4
22 2

1 6 53-28 46
2 5 54-2844
3 5 44-22 42
3 6' 58-34 39
4 1 49-3337
3 9 42-33 30
4 9 39-39 30
2 10 31-40 29
5 10 38-58 26
2 12 34-56 21
3 15 28-48 15
2 18 28-79 6

*Egy büntetőpont levonva.
**Két büntetőpont levonva.

Gulyás: 11-es!

A LEGENDA-KUPA kétmegyés
labdarúgótorna 21. fordulójának eredményei: Pitvaros? ; Röszke |L 2n1, Ásofethalom: //Qerejcegyhár: b-rk,. Pázsft SEn.
Gyenes Kft. Szegvár 1-0, Fe-

Confetti-kupa

AZ ÚJSZEGEDI KISSTADIONBAN Confetti-kupa néven műfüves kispályás futbaltbajnokság indul. A mérkőzéseket
minden héten kedden rendezik három kezdési időpontban: 18,18.45,19.30. A bajnokságban a tervek szerint tizenkét csapat vehet részt, így
két pályán egy időben folynak
majd a küzdelmek. A sorozat
kezdete: április 6. A további
játéknapok: április 13., 20.,
27., május 4., 11., 18., 25., június 1., 8. és 15.
Nyolc csapat már jelezte részvételi szándékát, így még
négy csapatot keresnek a
szervezők, jelentkezni a
+36-30-228- 6683-as telefonszámon lehet Pleskó Gábornál.

A KECSKEMÉTI VÍZMÜ-KUPÁN vitézkedtek a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub fiatal
versenyzői. A junior korú Szabó
Lujza és Dimák Dávid a felnőttek mezőnyében is letette névjegyét. A 200 méteres uszonyos
úszásban második helyen értek
célba, és kiváló időeredményükkel megerősítették indulási jogukat a mallorcai junior világbajnokságra. Szabó a közelmúltban
vehette át a Magyar Köztársaság jó tanuló, jó sportoló! címet
egyetlen középiskolásként
Csongsád megyéből. Felkészítőik: Balassa Judit, Kanyó Dénes.
Eredmények: 50 m felnőtt
férfi búvár: 3 Dimák Dávid, 4.
Szabó Lujza. 50 m ifi uszonyos
úszás: 9. Pálfi Lili. 100 m
gyors: 6. Törteti Zsombor, 4.
Ladányi Réka. 200 m felnőtt
uszonyos úszás: 2. Dimák Dávid, 2. Szabó Lujza. 200 m ifi
uszonyos úszás: 7. Rédli Alma,
11. Katona Dorottya.

Két szegedi bocsaarany

A SZEGEDI Mozgássérültek
Alternatív Egyesületének két
bocsása is aranyérmet szerzett a hétvégi, Tiszaföldváron
megrendezett Kentaur-kupán.
Eredmények, BC4-es kategória: 1. Béres Dezső (Szegedi
Mozgássérültek Alternatív
Egyesülete), 2. Hegedűs László (Szegedi MAE), 3. Gyurkota
József (Miskolci ASE). Hazai
1-es kategória: 1. Tolnai Klára
(Kecskeméti MSE), 2. Hopka
Katalin (MÁI SE), 3. Szabóhangya Edit (Szegedi MAE). Hazai
2-es kategória: 1. Kovács Katalin (Szegedi MAE), 2. Rózsa
Anett (Tiszakürti GSE), 3. Bors
Attila (Kecskeméti MSE).

Kettős győzelem

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. A vásárhelyi ASA-Consolis-HNKC
lány kézilabdacsapatai kettős
győzelmet értek el a Veszprém ellen. NB l-es serdülőbajnokság: ASA-Consolis-HNKC-Veszprém 48-12
(24-6), a vásárhelyi gólszerzők: Varga 15 (6), Draxler O.
8, Manga 7, Herceg 4 (1), Homoki, Szabó, Draxler D. 3-3,
Kádár, Körmendi 2-2, Hódi 1.
NB l-es ifjúsági bajnokság:
ASA-Consotis-HNKC-Veszprém 32-29 (17-14), a vásárhelyi gólszerzők: Antal 6 (1),
Homoki 5, Varga 5 (3), Héjjas
4, Mocsári, Herceg, Hódi 3-3,
Grandjean 2, Draxler 0.1.

Görkorcsolyasikerek

A KORCSOLYÁZÓ Diáksport
Egyesület a közelmúltban Prágában nemzetközi gyorsasági
görkorcsolya versenyen vett
részt. Eredmények: Zsemberi
Dániel 11., Svitelj Szonja 2.,
Orosz Mónika 3., Lengyel Anna 6., Lele Ádám 3., Saja Nikolett 4. Buknicz Sarolta 5. hely.

20 MOZAIK
100 ÉV - 100 IDÉZET
„A Magyar
Dolgozók
Pártja kezdettől
fogva
fennálló hiányokat szüntet meg azzal, hogy programfában a sport széles
körű
népszerűsítéséért,
fejlesztéseért
és támogatásáért
szállt
síkra.
Fokozottabb
figyelmet
kell fordítani a minőségi
sport kialakítására. (...) A
sport nevelő hatása: a
mezítlábas
bajnokságokban teljesen elmosódik a
különbség munkás-, parasztés
értelmiségi
ifjúság között, ami az
egész népi
demokráciának hasznára válik."
(1948. június 11.)
B a k ó B é l a , a Szeged

futballválogatott kapusa
Ritka Szegeden a kőbe zárt vidámság: a Dóm téri József Attila, a Teknősbékás fiú és a Tisza-parti groteszk
család ebbe a kategóriába tartozik. FOTÓK: FRANK YVETTE

Nevető József Attila

SZEGED
DOMBAI TÜNDE

Pogány tavaszköszöntő, évkezdő nap volt az április 1-je
hajdanán, a naptárreformok
előtt, amit mókázással ünnepeltek. A vidámság kőbe zárva
igen ritka; Szeged nagyjából
700 köztéri dísze közül egy
kezünkön megszámolhatjuk,
hánynak a megrendelője mert
viccelődni. A Dóm téri panteonba 1948-ban „beköltözött"
József Attiláról, a korábban
proletárköltőként magasztalt

Csaló mellnagyobbító
WESTMINSTER. Más kontójára
szívatta zsírját és nagyobbíttatta melleit egy nő az Egyesült
Államokban, amiért fél év börtönt kapott. A 30 éves kaliforniai nő betöréssel megszerezte
egy másik nő személyi okiratait, azok révén kölcsönt vett fel,
és 12 ezer dollárért - bő 2 millió
forintért - plasztikai műtéteket
hajtatott végre magán.

géniuszról a rendszer kalapáltatott nevető portrét. Tápai
Antal különben a drámaiság
szobrászaként ismert - meséli
Tóth Attila művészeti szakíró.
A Teknősbékás fiút megálmodó Kampfl Józsefet szintén
nem a humor jellemzi. A negyven éve készült, teknősháton
lovagló ifjú az élvonalbeli
szobrász fiatalkori ötlete. A játékos alkotás 12 éves komoly
tortúrán esett keresztül. Eredetileg ugyanis a kórház Kálvária
sugárúti ideg-elme részlegének
kertjébe szánták, de helyette

Berlinbe turnéztatták, ahonnan ripityára törve ért haza. A
szobrász újrafaragta, ám sem
Rókuson, sem a Vértónál nem
állították fel, ahogy tervezték,
hanem Szőregen kötött ki.
Irónia bujkál Lóránt Zsuzsa
munkáiban, közülük az egyik
groteszk társaság, a Család a
klinikák előtti Tisza-parton
ücsörög. A figurákban a kilencvenes évek elején álmodozó értelmiségi családot örökített
meg. Sokan fotózkodnak velük, a minap egy apuka viccelődött is, hogy ő volt a modell.

ÍOO éves
a DÉLMAGYARORSZÁG

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

6.22

19.14
22.44
7.00

ISTEN ELTESSE!
HUGÓ
A Hugó a Hug- kezdetű, germán eredetű nevek rövidülése. A névelem jelentése: értelem.
Ma ünnepel még: PÁL.

1 ÉVE: Pontozták az állami kezelésű utak minőségét: Csongrád megyében az 1357 kilométeres szakasz felét rossznak
találták, jó minősítést mindössze 80 kilométernyi út kapott.
5 ÉVE: Ötven esztendeje jár
autóbusz Szegeden.
10 ÉVE: Hosszú évek várakozása után végre visszakerült a
makói hagymakutató állomás
a Szegedi Gabonakutató Intézethez.

A hidegfronti hatás megszűntével is előfordulhat fejfájás, szédülés, vérnyomás-ingadozás.

Az indián család üldögél a tűz
körül. Az egyik kisgyerek piszkálni kezdi a tüzet.
Rászól az apa:
- Ne bántsd a telefont, kisfiam!

SKANDINÁV LOTTÓ
A: 3,7,12,13,22, 26, 31
B: 4,13,18,27, 31, 33, 35

KOS (III. 21.-IV. 20.): A kedvező
bolygóállás hatásai azon öröklött
tulajdonságát emelhetik ki, hogy
ön ügyesen összetartja a dolgokat. Ez csoportokra is vonatkozik.
Fontos szerepe lehet.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Az előrelátás és a takarékosság ma kifizetődik, kedves Mérleg! A hosszú
távú tervek megvitatását tegye
más időpontra! Érzelmeit kontrollálja az este folyamán.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Korábbi
erőfeszítései miatt kitüntethetik.
A Bika közelében jelentős lehetőségek üthetik fel a fejüket. Tartsa
hát nyitva a szemét!

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Nagy
esélye van rá, hogy elérje a boldogságot és a kívánt sikert. A
bolygóállás harmonikus napot biztosíthat önnek. Ügyesen bánik a
gyermekekkel.

RÁK (VI. 22.-VII. 22.): A hónap
első napján ne bonyolítsa a dolgokat! Ha mindennek túl nagy feneket kerít, vitákat szíthat, gondot
okozhat vele. Akár pénzügyi veszteség is érheti.
OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
A hónap első napján csábítást
érezhet a szertelen költekezésre.
Lehetőleg kerülje el a boltokat!
Csakis a szükséges holmikat
szerezze be ebben a hónapban!
SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): A mesterkéltség bújhat meg a mai bolyA19 éves Veréb Dóra pincérként vagy szállodai recepciósként szeretne majd dolgozni külföldön. A csinos csongrádi lány 7 évig kajakozott. Fehér rózsával és Túró Rudival lehet levenni a lábáról. Dóra a fogaira a legbüszkébb. Mottója: „a remény hal meg utoljára". FOTÓ: MASA ATTl

LOTTOSZAMOK
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IKREK (V. 21.—VI. 21.): Az érzel
mi ingadozások dinamikusak
lehetnek. Közeli rokonaival szemben változékony viselkedést
tanúsíthat. Élvezze a társasági
életet!

mjf" 1 "

i O zokógo
zokogo sztorilíat ne vegye
nak*A
komolyan!
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Az időszak eleién és végén az erősen megnövekvő felhőzetből többfelé várható eső,
zápor, a hétvégén azonban a változóan felhős idő mellett hosszabb napos
időszakokra, és legfeljebb helyenként záporokra lehet számítani.
Péntek

A NAP VICCE

A napos oldalról

Szeged

KALENDARIUM

0RV0SMETE0R0L0GIA

A TISZA Csongrádnál 390
cm, Mindszentnél 433 cm,
Szegednél 409 cm (hőfoka
9,5 °C).
A MAROS Makónál 125 cm.

Többnyire napos időre van kilátás, de a nap első felében még előfordulhatnak kisebb
záporok. Élénk lesz a nyugatias szél.

További kilátások

EZ TÖRTÉNT

VÍZÁLLÁS

TÖBBNYIRE NAPOS IDŐ
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Esős

Vérünkben van
a feledékenység
MŰNSTER. Nem találja a lakáskulcsot, vagy nem emlékszik,
hogy lekapcsolta-e a tűzhelyt?
Német kutatók megfejtették, hogy a vérben lévő
egyik fehérje összefüggésben lehet azzal, hogy egyes
emberek feledékenyebbek és
szétszórtabbak másoknál.
A Münsteri Egyetem kutatói szerint a korlátozott koordinált gondolkodás a vérben lévő C-reaktív protein
(CRP)
viszonylag
magas
szintjével és az agyban lévő
idegrostok bizonyos elváltozásával jár együtt. Az egyelőre nem világos, hogy a fehérje valóban kiváltó oka
vagy csak jele a szétszórtságnak - olvasható a Neurology című tudományos fo-

lyóiratban ismertetett tanulmányban.
A kutatásban részt vevő
447 ember átlag életkora 63
év volt, az alanyok egyikénél sem jelentkeztek korábban olyan betegségek, mint
a szélütés vagy a demencia.
A vizsgálatok kimutatták,
hogy minél magasabb volt a
vérben a CRP aránya, annál
feledékenyebb és szétszórtabb volt az illető. Szakértők
szerint a CRP-szintet csökkenteni lehet gyógyszerekkel, testmozgással és a testsúly kordában tartásával. Az
azonban még további tanulmányozásra szorul, hogy a
fehérje szintjének csökkenése javítja-e a kognitív képességeket.

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.): A harmonikus bolygókonfiguráció folytán erős lehet önben a felelősségvállalás. Gondolkodása példamutató. Okosan beosztva használja
képességeit!
BAK (XII. 22.-1. 20.): A kisebb
pénzügyi tranzakciók több gondot,
mint keserűséget okozhatnak. Ha
lehetséges, ne adjon kölcsön senkinek készpénzt! Ne is kérjen senkitől!
VÍZÖNTŐ (1.21.—II. 20.): A hónap
első napja egészen egyedülálló lehet. Csakis váratlan eseményekre
számíthat! Ne is próbáljon semmit
kitalálni, hagyja a meglepetés erejét győzedelmeskedni!
HALAK (II. 21.—III. 20.): Az intrikák, a cselszövés jellemezheti a
z^ónap első napját. A gyanakvás,
az összeesküvés és az összeesküvés-elméletek dominálhatnak.

Mint egy páholyból, úgy néz körbe a hosszú szőrű kutyus gazdája
karjára támaszkodva az álló autóból: így biztosan nem unatkozott az
eb, amíg továbbindult a forgalom. FOTÓ: FRANK YVETTE

