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DELMAGYARORSZAG
FRUSKA, A BORZKISLÁNY
Kirándulók találták meg Szeged
határában az elárvult kis borzot.
A vadasparkban pótmamára lelt.

AZ AIKIDÓ ADOTT ERŐT
10 éve vesztette el egyik lábát az
olasz Giampietro Savegnago - aki
most 9 dános aikidómester.
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ÁLOMMECCS MILÁNÓBAN
Ma este Internazionale-Barcelonarangadóval folytatódik a küzdelem a
labdarúgó Bajnokok Ligájában.

6. oldal |

20. oldal

18. oldal

SÚLYOS BALESETET SZENVEDETT AZ ALGYŐI LADA-KROSSZ-VERSENYZO HOZZATARTOZOJA

Autókerék juttatta kórházba
Súlyos fejsérüléssel, agyrázkódással szállították kórházba vasárnap azt az 57 éves algyői férfit, akit egy Ladakrossz-versenyen talált el egy
autóról lerepülő kerék. Életéért 25 percig küzdöttek a
mentők.

ALGYŐ, PUSZTAOTTLAKA
R. TÓTH GÁBOR

„Iskolaérettségi"
A nevelési tanácsadónál 3-4
órás játékos vizsgálat is dönthet
arról, iskolaérett-e a gyerek. De
általában már az óvodában eltöltött években eldől, beiratkozhat-e a kicsi az iskolába.

CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL
Nem elég az életkor, a 6. életév
betöltése, iskolaalkalmassági
igazolás is kell a beiratkozáshoz. Ezt az óvónők automatikusan kiállítják, hiszen ismerik

a gyermeket, látják a fejlődését. De ha egy-két területen
gyengének ítélik meg a képességeit, akkor nevelési tanácsadóhoz küldik, ahol 3 - 4 órás
játékos vizsgálat után születik
meg a döntés, milyen lehetőséget válasszanak. Maradhat például még egy évet az óvodában. Szegeden az 1610 iskoláskorú gyermekből idén 90 nem
kapta meg az igazolását, Makón 230-ból 32, Vásárhelyen
474-ből 42 nem volt elég érett.
Bővebben a 3. oldalon

A biztonsági földsávot átrepülve talált fejen egy 57 éves algyői
férfit egy elszabadult autókerék
vasárnap, a pusztaottlakai Viharsarok Ring Lada-krossz-bajnokságon, Békés megyében.
- A kocsi jobb első kereke
egy kanyarban szakadt ki, és
találta el anyukám élettársát.
Nem kapott levegőt, súlyos fejsérülést, agyrázkódást szenvedett - elevenítette fel a történteket az algyői autóversenyző,
Berkes

István,

régiós

La-

da-krossz-bajnok.

A krosszverseny a nézők számára sem veszélytelen, FOTÓ. VIHARSAROK A.M.S.E.

Arak húsz
éve és ma
MAGYARORSZÁG. A 20 évvel ez
előtti árak mára a tízszeresükre
dagadtak a KSH-tól kapott információk szerint. Persze nem
egyformán: az 1990-es 18 forint
10 filléres literes tej például ma
197 forintba, az egy kilós fehér
kenyér valaha 14,80-ba, most
239 forintba kerül. Nem mindent tudunk azonban összehasonlítani: az 1990-es televízióés autómárkákat ugyanis ma
már nem szabad keresni. S míg
a rendszerváltáskor 4 havi fizetésbe került egy tévé, most az átlagkereset alig egynegyedébe.

Folytatás az 5. oldalon

Kritikus helyzet a Boldogasszonyon
SZEGED. Tegnap a reggeli
csúcsban mindenki arra ment,
amerre látott a Boldogasszony
sugárút Hősök kapujához közeli részén. Az esőben egymás
hegyén-hátán próbáltak megállni az autósok arra a rövid
időre, amíg kiteszik a gyerekeiket a Ságvári Endre és a Juhász Gyula iskolánál. Sokan a

villamossínekre is beálltak,
átvágva a 9 centis beton
gömbsüvegeken.
Ráadásul
tegnap volt az első nap, amikor a Markovits és a Vitéz utcán már az új forgalmi rend
szerint lehetett haladni. Mint
megírtuk: immáron mindkét
utca egyirányú, a Markovits a
Semmelweis utca, a Vitéz pe-

dig a Boldogasszony sugárút
felől. Ezt azonban vagy az
utolsó pillanatban vették észre az autósok, vagy akkor,
amikor már szembe mentek a
forgalommal. Nem figyeltek
arra sem, hogy a Vitéz utcában
csak az egyik oldalon, a belváros felőlin lehet parkolni.
Részletek az 5. oldalon

Szavazzon az M43-as híd nevére!

Bencsik Tamara
Playboy-nyuszi lett

Cikkünk és a témához kapcsolódó jegyzetünk a 3. oldalon

Ártalmatlan
a hamu

SZTÁRHÍREK
MUNKATÁRSUNKTÓL

CSONGRÁD MEGYE. Mivel pénte
ken az egész országban Szegeden volt a legmagasabb a porkoncentráció, mindenki azt
gondolta: azért, mert fölöttünk
van a vulkanikus hamufelhő.

Áprilisban aktfotósorozat jelent
meg az egyik férfimagazinban a
szabadkai származású, 23 éves
Bencsik Tamaráról (a Playboy-

Fehér Tamás, az Országos Mete-

orológiai Szolgálat vezetője szerint nem a hamu miatt mérték a
magas porkoncentrációt. Az
történt, hogy helyet cserélt a
meleg és a hideg légréteg, a meleg került magasabbra. A vulkáni hamu - amely tegnap reggelre hagyta el térségünket - elenyésző koncentrációban és 5 - 6
kilométeres magasságban érkezett el hozzánk, nem volt káros
a szervezetre. Tegnap feloldották a légtérzárat Ferihegyen.
Részletek a 6. oldalon

Még fejtörést okoz a kicsiknek a feladat megoldása, FOTÓ: FRANK YVETTE

Múlt pénteken lezárult az az akció, amelyben a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Jrt. és aszegedi önkormányzat közösen várt javaslatokat az M43-as autópálya nyomvonalán-épüló'Tisz^híd élnevezésíne; A szakmai zsűri
a beérkezett szavazatok alapján ötöt emelt ki: Gyevi híd, Móráferéríc híd, Napfény híd, Radnóti Miklós híd,
Szent-Györgyi Albert híd. A második körben ezeket bocsátja szavazásra. Milyen nevet viseljen ön szerint az új
Tisza-híd? Mától május 14-éig várjuk a szavazatokat a delmagyar.hu weboldalon. FOTÓ: KARN0K CSABA

tól kapott felvételünkön ő látható), akit az ország a Megasztár 4
tehetségkutató műsorból ismerhetett meg. Tamara lapunknak
adott interjújában elmondta,
két felkérést visszautasított, mire úgy döntöttek vőlegényével,
hogy megpróbálja. Előtte 3 hónapig keményen edzett, és odafigyelt az étkezésére, hogy formába hozza magát. Sikerült 6
kilót lefogynia. Amióta megjelentek az aktfotók, megduplázódtak a felkérések és a haknik
- mondta Tamara, akire vőlegénye is büszke.
Bővebben a Napraforgóban

BELFÖLD-KÜLFÖLD
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Már több mint kétezer halott és majdnem ugyanannyi eltűnt
Meghaladta a kétezret az északnyugat-kínai Csinghaj (Qinghai)
tartományban bekövetkezett
pusztító erejű földrengés halálos
áldozatainak száma, továbbá
195-en vannak az eltűntek listáján
- közölte a mentőkre hivatkozva
a hivatalos kínai hírügynökség
hétfőn. A Richter-skála szerinti
7,1-es erősségű, múlt hét szerdán
történt földmozgás romba döntötte Jüsu prefektúra százezer lakosú
székhelyén az épületek mintegy
85 százalékát. A sérültek száma
meghaladja a 12 ezret, közülük
több mint 1400 a súlyos eset. A
legfrissebb jelentések szerint a segélyszállítmányok célba juttatását
közúton akadályozza az időjárás: a
hóesés és a fagy. Felvételünkön a
négyéves Cajzsen Pacsi (Cairen Baji)
visszamosolyog egy mentőre, miután egy idős nővel együtt kimentették egy összedőlt vályogház romjai alól Csieku (Jiegu) közelében öt
nappal egy pusztító földrengés után.
A kislányt és a 68 éves nőt a rokonai etették és itatták a romok kö-

Orbán Viktor lemond?
Az RTL Klub Híradójának információi szerint a választások második fordulója után új elnöke lehet a Fidesznek, ugyanis Orbán
Viktor lemond. A pártelnöki
posztra Pokorni Zoltán és Kövér
László esélyes. Az RTL Klub birtokába került „lehetséges lista"
szerint Varga Mihály Fidesz-alelnök és Semjén Zsolt KDNP-frakcióvezető mellett miniszterelnök-helyettes lehet Navracsics
Tibor, a Fidesz jelenlegi frakcióvezetője is. A Fidesz leendő frakcióvezetőjeként Lázár Jánost,
Hódmezővásárhely polgármesterét nevezték meg. „Mindezt
azonban egyelőre nem erősíti
meg a Fidesz vezetése. Orbán
Viktor az első forduló után azt
mondta, korai még kormányról
beszélni" - hangzott el az RTL
Klub hétfő esti híradójában.
Az OVI-nak kötelessége
adatokat szolgáltatni
Az Országos Választási Irodának (OVI) kötelessége az előzetes választási eredményeket
19 órától szolgáltatni Jóri András adatvédelmi biztos álláspontja szerint. A biztos erről
pénteken tájékoztatta az
OVI-t és az Országos Választási Bizottságot (OVB), hétfőn
pedig közleményben tudatta.
Az adatvédelmi biztos azt írta:
az országgyűlési képviselők
választásának első fordulóján,
április 11-én „a közérdekű
adatok megismeréséhez fűződő jog érvényesülésével kapcsolatos visszásság állt elő"
az előzetes választási eredmények késedelmes ismertetése
miatt, illetve azért, mert a hiteles forrásból származó tájékoztatás hiányában megbízhatatlan forrásokból szivárogtak
ki információk. A biztos szerint
„sérült a választási eljárás nyilvánosságának alapelve és a választás eredménye gyors, hiteles
megállapításának elve".
Tagadta a gyilkosságot
Vallomást nem tett, de a bíró
kérdéseire válaszolva azt
mondta a kiskunlacházi H. Nóra megölésével vádolt P. József, hogy a lány beleegyezésével közösültek 2008. november 23-án hajnalban, majd
élve hagyta a kiserdőben Nórit. Az országos visszhangot
kiváltó gyilkossági ügy tárgyalása a vádirat ismertetésével
kezdődött, majd a vádlott
meghallgatásával folytatódott
a Pest Megyei Bíróságon hétfőn. Az ügyész aljas indokból
elkövetett emberöléssel, erőszakos nemi közösüléssel és
kifosztással vádolja P. Józsefet, aki egybefüggő vallomást
nem kívánt tenni, de a bíró
kérdéseire viszonylag folyamatosan válaszolt.

pénzváltó

Szeged. Kölcsey u. 5. • Tel.: 62/319-347
Nyitva: mindennap 8-21 óráig.
P+nziwm
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Közületeket is kiszolgálunk
Napközbeni árkorrekció lehetséges.

zötti nyílásokon át. FOTÓ: MTL/AP

A LEGITARSASAGOK VESZTESEGE ÖT NAP ALATT ELERTE AZ 1 MILLIÁRD DOLLÁRT

Zónákra osztották a légteret

Hétfőn 12 órától várhatóan éjfélig oldották fel a légtérzárat
Magyarország felett, ami pénteken 19 órától volt érvényben.
Attól függően hagyják nyitva
vagy zárják le újra a légteret,
hogy hol helyezkedik el és
merre mozog a felhő az éjszaka
folyamán, és milyen előrejelzéseket kapnak az Országos Meteorológiai Szolgálattól. Ferihegy újra indíthatott és fogadhatott gépeket. A meteorológusok szerint újabb hamufelhő érheti el az országot.

Egészségügyi határérték alatt. Nem haladta meg a szállópor-kon-

centráció az egészségügyi határértéket a hétvégén - közölte a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KWM) hétfőn. A Levegő Munkacsoport vasárnap azt közölte, hogy a péntek éjszakai és a szombat
hajnali órákban, amikor Magyarország légterét elérte az izlandi tűzhányó hamufelhője, jelentősen megugrott a porszennyezettség a levegőben. A minisztérium hétfőn azt közölte, hogy a szátlópor-koncentráció
napi átlagai a tavaszi időszakra jellemző tartományban mozogtak április 15-18. között.

gyarországot - közölte Üveges
Zoltán, az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) munkatársa. A vulkáni hamu hétfő
délután elhagyta az ország légBUDAPEST
terét, az előrejelzések azonban
MTI
arra
gyel- fimeztetMint ismert, a repülési tilalom i t Az Európai Unió tagországainak
azért volt érvényben, mert az közlekedési miniszterei hétfőn megál- nek,
hogy az
izlandi vulkánkitörés miatt lapodtak abban, hogy fokozatosan
éjszakai
Európa légterébe került hamuórákfelhő veszélyeztette a repülőgé- enyhíteni fogják a légtérhasználatra
ban válpek biztonságos repülését. A vonatkozó korlátozásokat.
tozik a
légitársaságok vesztesége öt
nap alatt elérte az 1 milliárd az egyes zónák határait pedig légmozgás iránya, így kedd
dollárt. Az Európai Unió tagor- mindig az adott országra jel- reggelre az ország északnyugaszágainak közlekedési minisz- lemző meteorológiai viszonyok ti felét ismét elérheti a hamuterei hétfőn megállapodtak ab- és a felhőzet függvényében ha- felhő a felszíntől hatezer méteban, hogy fokozatosan enyhíte- tározzák meg a nemzeti közle- res magasságig.
ni fogják a légtérhasználatra kedési hatóságok.
Közben a reykjavíki egyevonatkozó korlátozásokat. A
Egy déli irányból érkezett tem geofizikus szakértője azt
miniszterek rendkívüli, video- légtömeg „kicserélte" ugyan a közölte: jelentősen csökkent
kapcsolaton keresztül lebonyo- levegőt hazánkban, de a vulká- szerda óta az izlandi vulkán állított tanácskozást tartottak a ni hamufelhő előreláthatólag tal kibocsátott hamu mennyigazdaságnak károkat okozó és ma reggelre ismét elérheti Ma- s é g e . Bryndis
Brandsdottir
földrengéskutató hétfői nyilatkozata szerint a korábbinál kiNagyobb kitttrés jöhet. Várható, hogy az elkövetkező évtizedekben
sebb mennyiségű vulkáni haa mostaninál sokkal nagyobb vulkánok is aktívak lesznek, ezért érdemu kerül a légtérbe, a kilövellt
mes már most felkészülni arra, hogy a kitörések ne érjék a társadalhamuoszlop magassága hámakat annyira váratlanul, mint az izlandi - mondta hétfőn Harangi
romezer méter alatt van. Az
Szabolcs, az ELTE kőzettan-geokémiai tanszék tanszékvezető profeszutóbbi napokban a hamufelhő
szora. A vulkánok aktivitásának előrejelzése rendkívül nehéz, a tudóelérte a 11 ezer métert is, megsok is csak a korábbi megfigyelések eredményeire tudnak hagyatkozni;
bénítva Európa légi forgalmát.
az izlandi Eyjafjallajökull gleccser alatt lévő tűzhányó esetében az
A hétfőn tapasztalt alacso1821-es kitörésre, amikor is a vulkán intenzívebb és csendesebb szanyabb hamuoszlop azt jelenti,
kaszokkal c s a k n e m másfél évig működött - mutatott rá a tudós. Hahogy a hamuból kevesebb éri
rangi professzor elmondta: a mostani kitörés a magma és a jégből kiel az európai kontinens légteolvadó víz kölcsönhatásának következménye. A troposzférába, azaz a
rét. A gleccservulkán hamu heföld legalsó, 16-18 kilométeres magasságig tartó légterébe bejutó
lyett
egyre több lávát lövell ki,
szennyezés nem sokáig marad a levegőben, az esővel hamar kimosóa
reykjavíki
meteorológiai indik. A Magyarországra jutó szennyezés koncentrációja ráadásul nem
tézet
egy
munkatársa
szerint
sokkal több, mint a folyamatosan a világűrből érkező kozmikus por.
„ez
jó
hír
az
európai
légi
utaKérdés, hogy a jelenlegi kitörés felébreszti-e az „alvó boszorkánynak"
soknak". A kedvező adatokat
tekintett, jóval nagyobb és sokkal veszélyesebbnek tartott Katla vulhelikopterről végzett mérések
kánt, amely 1918-ban tört ki utoljára.
is megerősítették.
utasok millióinak programját
felborító helyzetről. A megállapodás alapján a légteret három
zónára osztják: tiltott, akadálytalanul repülhető és kockázatosnak minősített körzetekre,

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az április 19-i kenószámok:
2, 3. 5, 8,13, 22, 23, 25, 35, 37,40,42,43, 44, 46, 53, 59,63,66, 70.
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Még tart az azonosítás
VARSÓ. Kilenc nappal a lengyel elnöki különgép oroszországi katasztrófája után a 96 /!
áldozatból még húsznak az
t
azonosítása nem történt meg i
- közölte hétfőn a lengyel katonai ügyészség. „A moszkvai
törvényszéki-orvostani intézetben folyik a katasztrófa
még nem azonosított húsz
holttestének a genetikai vizsgálata. A munka előrelátható- e
lag április 21-én, szerdán ér
véget" - olvasható az ügyészség közleményében. Egy forrás
szerint, aki közel áll a vizsgálathoz, az egyik fekete doboz felvételéből kiderüL- az utasok tudták,
hogy rövidesen bekövetkezik a
katasztrófa. „A pilótafülkében
rögzített hangfelvétel többször tíz
másodpercében egyre erősödő
zajt hallani, majd a rémület és a
fájdalom szörnyű kiáltásait az
utastér felől" - mondta a forrás,
(mti)

Görögország: nincs vége
LONDON. Történelmi csúcsra
emelkedett hétfőn a görög államkötvények kockázati felára, mert a befektetőket továbbra is nyugtalanítja az
adósságválsággal
küszködő
Görögország megsegítésére kidolgozott terv körüli bizonytalanság. A tízéves futamú görög

kormánykötvényt hétfőn délelőtt az irányadó német kötvényhez képest 469 bázisponttal nagyobb hozam mellett lehetett csak értékesíteni. Ennél
nagyobb kockázati árat még
soha nem kértek a befektetők,
akik pénteken még 26 bázisponttal kevesebbel is beérték.

ELHUNYT SCHWAjDA GYÖRGY ÍRÓ, DRAMATURG

A hazai színházi élet
meghatározója volt
Elhunyt Sctiwajda György író,
dramaturg; a kaposvári Csiky
Gergely Színház igazgatóját egy
hónappal 67. születésnapja után
érte a halál - adta hírül a kaposvári önkormányzat.
KAPOSVÁR

MTI

A távirati iroda úgy értesült,
hogy Schwajda György hétfő
délután a kaposvári kórházban
hunyt el. A kaposvári önkormányzat közleménye szerint
Schwajda György halálát „rendkívül gyors lefolyású, gyógyíthatatlan betegség" okozta.
Schwajda György 1943. március 24-én született Budapesten.
Kezdetben újságkihordással kereste kenyerét, majd volt segédmunkás, betanított nyomdász,
díszletmunkás, világosító, s e rögös pályaút végén okleveles tűzoltókészülék-ellenőr lett. Első darabját Bohóc címmel 23 éves korában írta, s nyomban országos
színműpályázatot nyert vele. Ennek ellenére csak négy év múlva,
1970-ben felvételizett a Színházés Filmművészeti Főiskola dramaturg szakára. 1973 és 1976 között Szolnokon, 1978-ban a buda-

pesti
Nemzeti
Színházban,
1979-ben Szegeden, 1979-től Miskolcon volt dramaturg.
A művész 1985 és 1992 között a
szolnoki Szigligeti Színház igazgatójaként, majd 1993-ban és
1994-ben a Művész Színház művészeti igazgatójaként irányította a
társulatokat. 1995-től 2000 októberéig ismét a szolnoki Szigligeti
Színház igazgatója volt. 1999-től
az új Nemzeti Színház felépítésének kormánybiztosa, majd az új
színház felépítésére létrejött Nemzeti Színház Részvénytársaság vezérigazgatója, s 2002 májusáig a
Nemzeti Színház igazgatója volt.
Schwajda György 2008 júliusától
töltötte be a kaposvári Csiky Gergely Színház igazgatói tisztét, i

Fontosabb színházi munkái a Port.hu adatbázisa szerint. A ci-

gánybáró (szövegíró), Csoda (író), Háry János (dramaturg), Himnusz
(író), Egy hölgy a Maximból (író), Ludas Matyi (író), Lüszisztráté (ren
dező), Nagyidai cigányok (színpadra alkalmazta), A néma revolverek
városa (színpadra alkalmazta), Óz, a nagy varázsló (szerző), Száz év rs
magány (író), Szeget szeggel (átdolgozta), Üvöltő szelek (rendező), A m
vihar (rendező). íróként jegyezte az emlékezetes Legényanya című
[B
filmvígjátékot és az Indul a bakterház című tévéfilmet.
;n
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HOL VAN MAR A RENDSZERVÁLTÁS ES A 92-ES BENZIN?

20 év alatt 10-szeres árak
FEKETE KLÁRA

Aki úgy gondolta 20 évvel ezelőtt, hogy a heverő értékálló
befektetés lesz, az rosszul kalkulált - derül ki táblázatunkból. Hiszen ma is majdnem
ugyanannyiért, vagy még olcsóbban vehetünk egy újat,
mint 1990-ben, a rendszerváltáskor, körülbelül 10 ezer forintért. Igaz: a békebeli heverő
még ma is bírja a strapát, míg a
mostani, 9900 forintos az eldobható kategóriába tartozik.
Az országos bruttó átlagkereset a KSH adatai szerint
1990-ben 13 ezer 446 forint
volt, ma 200 ezer 241, a nettónk akkor 10 ezer 108, ma 131
ezer 573 forint (Csongrád me-

sükre emelkedtek - persze nem
egyformán. Az is kérdés, mire
elég a pénz. Az 1990-es jövedelmünkből vehettünk majdnem
2500 tojást, a mai nettónkból
pedig közel 4000-et is kaphatnánk. Jobban élnénk?
Ha a fizetésünket a benzin
árában mérjük, kiderül: a
rendszerváltás évében mintegy 300 litert tankolhattunk a
pénzünkből, ma közel 400 litert vehetünk, nem sokkal
többet. Elmegy a jókedvünk,
amikor az energiaárakra vetünk egy pillantást. Az
1990-es és mostani gáz- és
áramárak között például kerekítve 30-szoros a különbség.
Külön kategóriába tartoznak a szórakoztatóelektronikai
cikkek: míg 1990-ben 4 havi fi-

Módszertan. 960 termék árait gyűjtik havonta a KSH területi munkatársai az ország településein az üzletekben, szolgáltatóhelyeken, piacokon. Követelmény, hogy az árindex az adott havi valóságos kínálatot
tükrözze, ezért a felírás napján - ami a hónap 1. és 20. napja közé esik
- ténylegesen kapható áruk árait jegyzik fel. Az is cél, hogy az index
kifejezze a tényleges keresletet is, ezért a leginkább keresett áru árát
viszik be számítógépbe. Ugyanakkor fontos követelmény az összehasonlíthatóság, tehát az állandóság, folyamatosság is: lehetőség szerint
folyamatosan ugyanannak a terméknek az árát írják fel, amelyikkel a
folyamatot elkezdték - tudtuk meg a KSH központi igazgatóságán a téma szakértőjétől, Demecs Lászlónétól.

gyében 2010 első 2 hónapjában a bruttó kereset 171 ezer,
a nettó mintegy 117 ezer forint
- kisebb, mint az országos átlag).
Ezek szerint bruttóban körülbelül a 15-szörösét keressük
a 20 évvel ezelőtti jövedelmünknek - nettóban csak
13-szoros a szorzó. Az árak a
KSH-tól kapott információk
szerint 20 év alatt a 10-szere-

zetésből lehetett egy színes televíziót vásárolni, ma az egynegyedéből. A 20 évvel ezelőtti
luxuscikk, az Orion Jácint napjainkra muzeális darab lett a
háztartásokban. Akkori áráért,
40 ezerért most síkképernyős
tévét vehetünk az olcsóbb kategóriájúak közül. Kérdés,
könnyebb-e a mai viszonyok
között összespórolni nettó 40
ezer forintot, mint akkoriban.
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10108,00
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Forrás KSH, DM/DV-gyüjtés

Még
egy
érdekesség:
1990-ben nem volt 95-ös oktánszámú benzin, mára pedig eltűnt a 92-es. Az akkori

A hatéves gyermekek szülei
ezekben a napokban már az
iskolai beíratáson gondolkoznak. Nem minden iskoláskorú
gyerek kezdheti meg azonban
szeptemberben a tanulmányait: néhány százalék minden évben lemorzsolódik az
iskolaérettségi vizsgálaton.
CSONGRÁD MEGYE

TÍMÁR KRISZTA

Pont, pont, vesszőcske. Az emberábrázolást is nézik. FOTÓ: FRANK YVETTE

pedig egyéni fejlesztéssel
pótolják. - Az úgynevezett
Differ-tesztet többször is elvégezzük, így iskolába menetel előtt is, mert kiválóan
alkalmas arra, hogy egy biztos adatot
mutasson

10510,00

villamosjegy

Nem minden hatéves
megy iskolába

Idén is több ezer gyermek
vált iskoláskorúvá Csongrád
megyében, de közülük nem
mindannyian iratkozhatnak
be az iskolákba. A tanulmányok megkezdéséhez ugyanis nem elég a törvényben
meghatározott
életkor
2010. május 31-éig a hatodik
életév - betöltése: feltétel
egy iskolaalkalmassági igazolás is, amit csak az értelmileg, testileg és szociálisan
alkalmas gyerekek kaphatnak meg.
Az esetek többségében az
igazolást az óvónők automatikusan kiállítják, hiszen az
intézményben töltött évek
alatt folyamatosan nyomon
követik a gyerekek fejlődését, kisebb lemaradásaikat

FEKETE KLÁRA

fekete@delmagyar.hu

Míg televíziót ugyanannyiért vehetünk ma is, mint a rendszerváltáskor, csak jóval korszerűbbet, addig a földgázért 30-szor többet kell fizetni. Vannak cikkek, amelyek árát összehasonlíthatjuk
a 20 évvel ezelőttivel, és vannak, amelyekét nem érdemes.
MAGYARORSZÁG

A világ dicsősége

küldjük, hogy szakértői véleményt mondjon.
Ebben az intézményben már
pszichológusok és pedagógusok foglalkoznak egyénileg és
csoportosan is a gyerekekkel. A 3-4 órás játékos vizsgálat
m o n d t a el Huszkáné Pék Erután négy lehetőség közül
zsébet, a szegedi óvodaigaz- dönthetünk: iskolába mehet,
gatóság szakmai igazgatóhe- fejlesztés mellett iskolába melyettese. - Törvény szerint az het, fejlesztés mellett óvodáóvoda feladata megállapíta- ban marad, vagy komplex, speni, hogy egy gyermek iskola- ciális nevelésre van szüksége érett-e, de ha úgy látjuk, m o n d t a el Csapó Ágnes, a kishogy egy-egy területen gyen- térségi nevelési tanácsadó tagge, nevelési tanácsadóhoz intézmény vezetője.

DM-GRAFIKA

92-es benzin literjéért különben
35,30
forintot,
a
98-asért 37,30 forintot fizettünk.

Most kell beiratkozni
Szegeden és Csongrádon április
21-én és 22-én várják az iskolák
a leendő elsősöket, Szentesen,
Hódmezővásárhelyen és Makón
már lezárultak az iskolai felvételek. A beiratkozásra a születési
anyakönyvi kivonatot, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást,
valamint a szülő személyi igazolványát kell vinni. Bárki bármely intézménybe kérheti gyermeke felvételét, de az iskolák
csak a körzetben lakókat kötelesek felvenni.

Szegeden 1610 iskoláskorú gyermekből idén 90 nem
kapta meg az iskolaérettséget igazoló papírt, Makón
pedig 230-ból 32. Hódmezővásárhelyen 474-en mehettek volna idén iskolába, közülük azonban 42 gyereket
nem találtak érettnek, 24 kicsit pedig még vizsgál a bizottság. Csongrádon 204 iskoláskorú gyermek él, közülük 64-en nem kezdik meg
szeptemberben az iskolát,
ám egy részük nem a bizottság, hanem a szülők döntése miatt.
Akiket most elutasítanak,
ők sem kerülnek hátrányos
helyzetbe kortársaikhoz képest: az esetek többségében
csupán egy évet „veszítenek", ez idő alatt pedig felzárkózhatnak iskolaérett társaikhoz.

Amikor az ember a számítógépével kezd el tökölni,
hogy akkor most mi legyen, költsön-e a régire, vagy
dobja ki úgy, ahogy van, a szakemberek az utóbbi megoldást tanácsolják. Ránéznek a lassan 10 éves, időközben megannyi bővítésen átesett tákolmányra, körülröhögik, majd köpik a számokat, hogy milyen elképesztően primitív a szerkezet, és hogy összehasonlításképpen
mire is képes egy mostani.
Húsz évvel ezelőtt egy Commodore 64-ünk volt,
amin a gyerekek játszottak - ezt a nevet be se mertem
írni a cikkhez készült táblázatba. Nem lett volna értelme egy mai kompu terrel összehasonlítani. Beírtam viszont az 1990-es, ak99 1990-ben még volt koriban a keleti autómárkák luxusának
magnós rádió, a mai
számító Lada Samakészülékek azonban
rát - egy fél élet munkájával lehetett 3-5
már csak CD-t
éves várakozás után
játszanak le.
hozzájutni. Próbálkoztam azzal, hogy keressek egy neki megfelelő mostani típust, de elbizonytalanodtam. Se árban, se műszaki
tartalomban nincs mivel összehasonlítani, akkorát fejlődött a motorizáció. Két évvel ezelőtt hasonló témában
a Lada 2110-est bátorkodtam megemlíteni, mint a Samara 2008-as megfelelőjét. Két év elteltével újonnan
nem is lehet kapni ezt a típust, a HungaroLada pedig 20
év után eltűnt a hazai autókereskedelemből. Az orosz
gyáróriás nemrégiben bezárta európai képviseleteit:
így múlik el a világ dicsősége.
1990-ben még volt magnós rádió, a mai készülékek
azonban már csak CD-t játszanak le. És vég nélkül sorolhatnánk, mit hozott az eltelt húsz esztendő fejlődésben, s egy kicsit gyarapodásban is. Megváltozott az életünk: mindent megvehetünk sorban állás nélkül, a világ bármely pontjára elrepülhetnénk - ha pénzünk lenne rá.
Ami nem változott: a tojás, az alma, az étolaj, a kenyér napi cikk volt 1990-ben, és az ma is. A választék
azonban óriási, tojásból különböző méretet, minőséget, kenyérből teljes őrlésűt, szeleteltet - és ezerfélét lehet kapni. Ugyanakkor a két alapkategória, a fehér és a
házias jellegű kenyér ára összehasonlítható. Döbbenten olvashatjuk, milyen olcsó volt 20 évvel ezelőtt.

Alrendőrök Szegeden
SZEGED. Álrendőrök jártak egy
idős asszonynál vasárnap este.
Egy férfi és egy nő valamilyen
jelvényt villantott fel, majd közölték: házkutatást tartanak. Elterelték az idős asszony figyelmét, és a lakásban lévő 100 ezer
forinttal távoztak. A Szegedi

Rendőrkapitányság lopás miatt
rendelt el nyomozást. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a
valódi rendőrök szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel igazolják magukat. A valódi jelvény a
„police" félirat helyett egy ötjegyű azonosító számot tartalmaz.

YARA
Ön hogyan mondaná el
másnak 5 szóban?
...hogy a YaraVita lombtrágya család
magas hatóanyagtartalommal rendelkezik,
többhónapos tartamhatással bír és kedvező
a hektárköltsége?
A legjobb ötleteket beküldők közt 5 0 . 0 0 0 Ft
értékben YaraVita utalványt sorsolunk ki.

YaraVita 1

további információ:

www.yara.hu
www.farmit.hu

92930385
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Ifjúsági nap
ÁSOTTHALOM. Az ifjúsági önkormányzat egy megyei pályázat jóvoltából térségi ifjúsági napot szervez május 29-én. A rendezvényre 4-5 fős csapatokat
várnak a kistérség minden településéről. Élménypedagógiai
programokon vehetnek részt a
fiatalok, illetve extrém sportokban is kipróbálhatják magukat.
Érdeklődni Dobó Veronika ifjúsági referensnél lehet.
Trombitások
CSENGELE. A szentesi Lajtha
László művészeti iskola kortárszenei találkozóján Pigniczki Dóra
jó, Holo Patrik kiváló minősítést
szerzett. Mindketten a csengelei
alapfokú művészetoktatási intézményt képviselték.
Fiatalok lendületben
CSONGRÁD. 3,5 millió forint
támogatást nyert a helyi diákönkormányzat a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Fiatalok
lendületben című programján.
Lengyel és litván fiatalok érkeznek Csongrádra június 27. és július 4. között. A program célja,
hogy a három különböző országból érkező fiatalok megismerjék egymást és egymás
népszokásait, annak érdekében,
hogy azok megőrződjenek a
kollektív emlékezetben, és elfogadják egymás különbözőségét.
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PARTSZIMPATIAROL ES VOKSOLÁSRÓL A MÁSODIK FORDULÓ ELŐTT

HÍREK

Személyre vagy szervezetre?
57 - közte 3 Csongrád megyei - egyéni választókerület képviselőjéről döntünk április 25-én. Ezen körzetek többségében - a 3
megyebeliben is - a Fidesz-KDNP, az MSZP és a Jobbik jelöltje
maradt versenyben. Megnéztük, e szervezetek támogatottsága
milyen mértékű az április 11-i pártlistás szavazás alapján.
SZEGED, MAKÓ

ÚjSZÁSZI ILONA

Az országgyűlési választások első fordulójában, április 11-én a pártlistákról is véleményt mondtunk. Ez a
voksokban mérhető támogatottság abban a három (az
1., a 3. és a 7.) választókerületben különösen figyelemre
méltó, ahol most vasárnap,
a második fordulóban ismét
szavazóurnához járulnak az
emberek.
Mindhárom második fordulós körzetünkben ugyanaz

t ó k e r ü l e t : Bodó Imre, 3. vál a s z t ó k e r ü l e t : Bohács Zsolt, 1.
v á l a s z t ó k e r ü l e t : Mágori Józsefeié),
ezüstérmes
az
M S Z P - a s p i r á n s (1.: Újhelyi István, 3.: Botka László, 7.: Bú-

zás Péter), bronzot kapott a
jobbikos pályázó (1.: Zagyva

György
Gyula,
3.:
Molnár
Áron, 7.: Fazekas Feren'c).

Városok között nagy különbség. Város és vidéke között nagy a különbség még pártszimpátia alapján is - derül ki a lapunk hétfői számában közölt táblázatból. Ott a szervezetek neve a pártlistás szavazólap
sorsolással eldöntött sorrendjében szerepelt. Ha most a három második
fordulós körzetünk versenyben maradt jelöltjei mögött álló 3 szervezet
támogatottságát nézzük meg az érintett 2 nagyobb városban, kiderül:
Szeged és Makó messze van egymástól. Szeged egészének pártlistás
voksai alapján a Fidesz-KDNP támogatottsága 36,07 százalék, az
MSZP-é 22,40 és a jobbiké 9,04. A makói színek: 49,18 százalék narancs, 21,65 piros és 18,31 százalék fekete. Az aranyérmesnél 13,11 százalék, míg a bronzérmesnél 9,27 százalék a támogatottságbeli különbség
Szeged és Makó között.

Tehetségek, HuzeUa Péter

Mezőváros és vidéke

Még három körzet billeg, de vasárnap minden eldől. FOTÓ: KARNOK CSABA
megyei 50,72 százalékos átlagnál, de kevesebb az országos
52,73 százalékos szimpátiánál.
A narancsos pártszövetség a
két szegedi központú körzetben közel azonos arányban
szerepelt: az 1. számúban
44,62, a 3. számúban 44,50 százalékkal.
E három kerület közül az
MSZP az 1. számúban könyvelheti el a legnagyobb támogatottságot: 28,72 százaléka meghaladja a megyei 20,38-as átlagot. Ugyanez a helyzet a 3. választókerületben is (26,41 szá-

zalék), míg a 7. kerületben a megyeinél kisebb, de az országos
19,30 százalékos szimpátiánál
valamivel nagyobb, 19,96 százalékos a támogatottsága.
A Jobbik országos (16,67 százalék) és megyei (15,93 százalék) arányainál jobbat produkált a makói körzetben, ahol a
pártlistákra voksolók 18,74 százaléka támogatja. Lényegesen
kevesebb a támogatója a szegedi 3. számú körzetben, ahol
13,14 százalék, illetve az 1. választókerületben, ahol a szavazatok 10,81 százalékát kapta.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. A vá-

sárhelyi Lánc utcai moziban
rendezik meg ma délután 2
órától az eötvösös tehetségek
délutánját, amelyen az iskola
tanárai és diákjai lépnek fel
különböző műsorszámokkal.
- A Németh László Városi
Könyvtárban ma délután 5
órától tartja Óriási zengő húrokon című zenés irodalmi
estjét Huzella Péter Kossuth-díjas előadóművész.

A 3-asban dönthetnek az átszavazók
Óriási mozgósító kampányra
volna szükség ahhoz, hogy az
első fordulós győzelem/vereség tudatában egyáltalán azok
elmenjenek szavazni, akik ezt
április 11-én megtették - véli
László Róbert, a Political Capital választási szakértője.
CSONGRÁD MEGYE

GONDA ZSUZSANNA

Előadás, kiállítás,
koncert
SZEGED. Kun Miklós történész
előadása ma 6 órakor kezdődik
Kaczynski, Katyn áldozata címmel a Gál Ferenc Hittudományi
Főiskola Klebelsberg Termében
(Dóm tér 6.).
- Csütörtökön ugyanott este
7-kor a Kosbor Trió lemezbemutató koncertjét hallhatják az érdeklődők Kosbor-Pilinszky
címmel.
- Szintén csütörtökön fél 6-tól és
fél 8-tól a Pinceszínházban (Dugonics tér 2.) A testamentom,
avagy a végrendelet című parasztkomédiát adja elő a Csepűrágó Színjátszókör. A rendezvény
teljes bevételét a Fehér Szalag
Közhasznú Alapítvány genetikai
és sejtterápiás kutatási célokra
fordítja. Jegyvásárlás az előadás
kezdete előtt a helyszínen.
- Húsvéti gyerekrajzokból nyílt
kiállítás az újszegedi Bálint Sándor Művelődési Házban, az alkotások a hónap végéig megtekinthetők Farsangtól húsvétig címmel. Az összeállításban a Bérkert
utcai, a Fő fasori, a Temesvári
körúti, a Baross László utcai, a
Vedres utcai és a Tiszaparti ovi,
valamint a Gregor józsef, a Tisza-parti és a Vörösmarty-iskola
tanulói szerepelnek.

A Szegedi Tudományegyetem
Szociológia Tanszékének felmérése, amely a másodlagos
pártpreferenciákra is vonatkozik, megállapítja: az MSZP
az a párt, amelyet a nem rá
szavazók a leginkább elutasítanak, a legkevésbé elutasított pedig a Lehet Más a Politika. Szegeden a Fideszt a szociológusok szerint a szavazók
13,9 százaléka választaná második helyen, a Jobbikot 19,8
százalék. A Fidesz elutasítása,
vagyis a negatív pártpreferencia 16,3 százalék, a Jobbiknál

27,9 százalék. A szociológusok
szerint azok között, akik nem
akarnak szavazni, de nem is
tudják, hogy kire voksolnának, az LMP-nek vannak tartalékai, a részvételét biztosra
ígérő, de a pártpreferenciáját
titkolok között pedig az
MSZP-nek.
Mi következik ezekből a három billegő körzetben? László
Róbert, a Political Capital választási szakértője szerint a
makóiban nem sok, mert ha
az MSZP jelöltje az összes
MDF-es, munkáspárti és a Civil Mozgalom jelöltjét támogató voksot is begyűjtené, a jobbikosok pedig mind a saját jelöltjüket támogatnák, Búzás
Péter akkor sem tudná megközelíteni a Fidesz-KDNP jelöltjét, Mágori Józsefnét. Úgy véli:

a körzet szinte biztosan a Fideszé.
A szegedi l-esben kicsi a jelentősége a mérésnek, mert
már az első fordulóban is csak

FARKAS-, ARANYSAKÁL- ÉS
VIDRAKIFUTÓ ÉPÜL a Szege-

di Vadasparkban, amelyet május utolsó vasárnapján, vagyis
gyereknapon avatnak fel mondta el a tegnapi sajtótájékoztatón Botka László, Szeged
polgármestere. Az alapkőletételnél Újhelyi Istvántól megtudtuk: céljuk, hogy a turizmust erősítsék, és ehhez min- <
den forrást megszereznek. Az
új kifutókat 27 millió forintból
alakítják ki. A beruházás 90
százalékos uniós támogatásból jön létre, amelyre a szegedi park a temesvári állatkerttel együtt pályázott.

az erősorrend: aranyérmes a
Fidesz-KDNP-jelölt (1. válasz-

E három kerületben a pártok
támogatottsága alapján a Fidesz-KDNP a 7., vagyis a makói
körzetben a legerősebb: 51,30
százalékot kapott, ami több a

Kárpát-medence-bemutató
a vadasparkban

h á r o m jelölt v o l t - Bodó Imre
( F i d e s z - K D N P ) , Újhelyi István
(MSZP) é s Zagyva György Gyu-

la (Jobbik) - az eredményben
tehát már testet öltött a többi
párt támogatóinak másodlagos preferenciája. Bár a kutatás szerint a részvételét biztosra ígérő, de a pártpreferenciáját titkolok között lehetnek
az MSZP-nek tartalékai, ez
aligha jelent csak ebben a kerületben 3000 pluszszavazót
- ennyi kéne a biztos győzelemhez, feltételezve, hogy az
első fordulóban szavazók
mind az eredeti jelöltjüket támogatják.
Az LMP-s szavazók másodlagos preferenciájának a szegedi
3-as választókerületben lehet
jelentősége. A Forsense felmérése szerint csak 55 százalékuk
ígéri biztosra a részvételét, ezen
belül is 20 százalék a Fidesz, 10
százalék az MSZP jelöltjére szavazna át. Mivel ez országos kutatás, és az LMP szavazótábora

Két balesetben három sérült

meglehetősen heterogén, lehetetlen megítélni, hogy a Málovics Györgyöt t á m o g a t ó
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szavazó milyen arányban szav a z n a át Botka Lászlóra v a g y
Bohács Zsoltra. A m a n d á t u m

sorsa azonban csak kis részben
múlik rajtuk - magyarázta
László Róbert. A választási
szakértő szerint a második fordulóban óriási mozgósító kampányra volna szükség ahhoz,
hogy az első fordulós győzelem/vereség tudatában egyáltalán azok elmenjenek szavazni,
akik ezt április 11-én megtették.
Főleg az MSZP-nek kellene nagyon erőteljesen mozgósítania,
ebből azonban egyelőre nem
sok látszik - mondta. Úgy véli:
az erőviszonyok megmaradásában vagy megváltozásában
sokkal inkább az számít, hogy
hányan mennek el szavazni a
már meglévő szavazók közül,
és csak ezután billenthetnek az
eredményen
az
esetleges
LMP-átszavazók.

A COOP Szeged zrt.

A-MAGYAR NEMZETI VIDÉKI
HÁLÓZAT (MNVH) Mezővá-

ros és vidéke címmel tart országos fórumot a vásárhelyi
városházán szerdán és csütörtökön. A szervezet elnöke,
Glatz Ferenc akadémikus
meghívója szerint a rendezvény célja „a politikai-közéleti, értelmiségi, tudományos,
helyi vidékfejlesztésben érdekelt közönség és a vidéken
aktív szereplők egy táborba
szólítása". Az MNVH a vidékfejlesztésben részt vevő valamennyi hazai szereplőt fogja
össze, és az Unió tagországainak nemzeti hálózataival közösen alkotnak egy összeurópai hálózatot.
Pénztárcákat gyűjtött,
vashulladékot lopott

LOPÁS MIATT INDULT BÜN-

TETŐELJÁRÁS a vásárhelyi
rendőrkapitányságon egy 31
éves helybeli férfi ellen.
Szombaton a paperei kiskerteknél először egy kerékpáron
felejtett szatyorból emelte el
a pénztárcát, nem sokkal később egy kiskert nyitott kapuján surrant be, és a faládán
hagyott pénztárcát vette magához, 170 ezer forinttal és a
személyes iratokkal együtt. A
bejelentést követően került az
egyenruhások látókörébe a
férfi, aki előállítását követően
részletes beismerő vallomást
tett. Vashulladékot tulajdonított el tanyákból egy 4 fős
tótkomlósi banda, rájuk egy
vásárhelyi lakos hívta fel a figyelmet. A járőrök az Erzsébeti úton igazoltatták a 3 nőt és
egy férfit, az autó utánfutója
tele volt vashulladékkal, eredetével nem tudtak elszámolni. A négy ember ellen a rendőrök szabálysértési eljárást
kezdeményeztek.

VALLALKOZOKAT KERES

2010 júniusában induló élelmiszer-áruház

KOMPLETT ÉPÍTÉSI MUNKÁINAK VÉGZÉSÉRE.

Kun Miklós professzor
előadása
2010. április 20-án
18 órakor

Kaczynski Katyn áldozata
Szinte egy időben történt két baleset tegnap délután Szegeden, össze-

sen hárman sérültek meg. A Bertalan híd szegedi hídfőjénél (képünkön)
sárgán villogtak a jelzőlámpák, amikor a Szilléri sugárútról a hid felé kanyarodott egy Volkswagen Golf, de nem adott elsőbbséget egy IFA-nak,
így összeütköztek. A Golfban ketten sérültek meg, őket a mentők kórházba vitték. Az E75-ös főúton Szeged és Röszke között, az Agip-kúthoz közel is baleset történt: egy Röszke felől érkező mikrobusznak ütközött egy,
a benzinkútról kihajtó személygépkocsi. A mikrobuszban egy ember sérült meg. FOTÓ: FRANK YVETTE

címmel

a Gál Ferenc
Hittudományi Főiskola
Klebelsberg Termében,
Szeged, Dóm tér 6.
Részvételi költség nincs, az előadásra
minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

Pályázati feltételek:

• Jelentős egyedi bekerülési összegű referencia megléte
az elmúlt 3 évben (80 M Ft-ot meghaladó nettó egyedi
bekerülési összegű referencia előnyt jelent).
• Stabil gazdasági és pénzügyi helyzet (igazolások
bemutatását a sikeres kiválasztás után kérjük).
• Nyilatkozat arról, hogy a vállalkozásnak korábbi kivitelezési
vállalásaiból eredő elszámolási és/vagy jogvita nem áll fenn.
• Felsőfokú építőipari végzettséggel rendelkező
felelős műszaki vezető foglalkoztatása.
• A jelentkezőktől kérjük cégük, referenciáik,
alvállalkozóik rövid bemutatását.
A Jelentkezés beadásának határideje: 2010. április 27.
Helye: Szeged, Szent István tér 16.
Műszaki vezető, telefon: 62/624-139.

,

i

A COOP Szeged Zrt. az általa legalkalmasabbnak vélt vállalkozók
részére 100.000 Ft + áfa összegért az ajánlattételhez szükséges
dokumentációkat átadja. A győztes vállalkozó kiválasztása versenytárgyaláson, az ajánlattevők egyidejű részvétele mellett történik.

AKTUÁLIS

2010. Á P R I L I S 2 0 . , KEDD

Repülő autókerék
találta fejbe a férfit
ALGYŐ, PUSZTAOTTLAKA
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Ebben a sportágban tuningolt,
átalakított Lada gépkocsik versenyeznek. Becslések szerint
csak
Csongrád
megyében
4 0 - 5 0 autós versenyez rendszeresen. Másodikban akár
százzal is hajtanak a tuningolt
gépek a homokbuckák között
kialakított pályákon. A 6 fordulóból álló sorozat versenyeit
Tótkomlóson, Nagyszénáson,
Pusztaottlakán rendezik - vasárnap volt a Viharsarok Ring
szezonnyitó bajnoksága.
- Le a kalappal a mentősök
előtt: a helyszínen tartózkodó
rohamkocsisok 20-25 percig
küzdöttek József életéért. A békéscsabai kórház intenzív osztályra szállították, gépek tartották életben. Hétfőn magához tért: a vizsgálatok szerint
nem sérült a csigolyája, reméljük, megússza maradandó károsodás nélkül - mondta Berkes István, akit ezúttal is 35-40
szurkolója kísért el Algyőről.
- Már az utolsó futam indult, a
szerelőké, este 6-kor. Jó napot
zártunk, kategóriámat megnyertem, a szuper kategóriá-

ban 3. lettem. És akkor jön egy
ilyen baleset... Szerencsétlen
véletlen, ami történt, nem okolok senkit. Egy ilyen versenyen
számolni kell ezzel - vallja.
„Mindig féktávon kívüli,
biztonságos helyet válassz a
futamok nézéséhez! Még ha
úgy érzed is, hogy a létező
legbiztonságosabb
helyen
állsz, akkor is légy mindig nagyon figyelmes!" - olvasható
a szervező Viharsarok Autó-Motor Sportegyesület honl a p j á n . Király Csaba, a szervezet elnöke elmondta, a férfi
nem a nézők között, hanem a
versenyzők és családtagjaik
számára fenntartott depóban,
engedélyezett helyen tartózkodott. Sajnos nem tudott ellépni, az egyik homokbuckán
gellert kapó kerék elől. Ezen a
pályán eddig nem történt hasonló baleset.
Az interneten olvasható szabályzat szerint „a Viharsarok
Ring területén mindenki saját
felelősségére tartózkodik. Látogatóval vagy versenyzővel kapcsolatos semmiféle balesetért
felelősséget nem vállalunk."
Egy-egy versenyt mintegy 1000
néző figyel.

Történt-e emberi mulasztás? A baleset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztálya - közölte Albert István, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Elmondta: a vizsgálat
jó néhány hétig tart majd. A legfontosabb kérdés: történt-e emberi mulasztás, ami alapján megállapítható büntetőjogi felelősség.

Április végéig zárva
a fedett uszoda
kitakarítják, fertőtlenítik a
medencéket, s elvégzik a karbantartási, gépészeti munkáÁprilis 30-áig bezárt a vásár- latokat is. Az öltözőket is kihelyi fedett uszoda. Mindez festik, fertőtlenítik, s ilyenkor
azt jelenti, hogy csak a kinti, ezeket sem lehet használni. A
szabadtéri három medencét - munkálatokra több milliót
két hideg vizes úszómedencét költ a város.
és egy termálvizes medencét Naponta, időjárástól füglehet használni. Délelőttön- gően, összesen 300 diák,
ként itt úsznak a mindenna- sportoló használja - időponpos testnevelés keretében a tokra beosztva - a kinti mediákok, délutánonként pedig dencéket. Ehhez képest egyaz úszó- és vízilabdaedzések szerre 600 vendég tudja használni a két hideg vizest, valazajlanak.
Évente két alkalommal - mint a termálvizes medencét
Vásárhelyen ősszel és tavasz- - kaptuk az információt Göbl
szal - a törvény szerint le kell Vilmostól. Hozzátette: legengedni a vízforgatós meden- alább egy pályát folyamatocéket - hallottuk Góbi Vilmos- san fenntartanak a vendégektól, a polgármesteri hivatal nek, ha mégis elfoglalják,
sajtóreferensétől. Kifejtette: szólni kell az úszómesternek.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MUNKATÁRSUNKTÓL

A hónap végéig belépni tilos. FOTÓ: KARNOK CSABA

SÖTÉT LÁMPA, ÚTSZŰKÜLET, HIÁNYZÓ PARKOLÓK, TÜRELMETLEN SOFŐRÖK

Kritikus helyzet alakult ki
a Boldogasszony környékén

Kerülgetik az autósok a Tisza Lajos körúton a Gödör étterem előtti trolimegálló friss betontját. FOTÓ: VERÉB SIMON
Ami nehezítheti a Szentháromság utcán és a Boldogasszony sugárúton közlekedők életét, az mind adott volt tegnap a reggeli
csúcsban és napközben is. Sötét lámpák, útszűkület, egyirányúsított utcák, eltűnt parkolóhelyek fokozták a káoszt. Kritikus helyzetet a türelmetlen sofőrök okoztak.

SZEGED
DOMBAI TÜNDE
Csak azt nem zavarta tegnap, hogy folyamatosan dugóban áll a Boldogasszony
sugárúton a belváros felé,
vagy hosszú percekig vár a
sorára a Szentháromság utcán, aki fütyült a KRESZ-re.
A reggeli csúcsban rontott a
kritikus
helyzeten,
hogy
esett az eső, és egymás hegyén-hátán próbáltak megállni autóval a szülők a Ságvári- és a Juhász Gyula iskolánál, hogy kitegyék a gyere-

keket. A káoszt sokan úgy oldották meg, hogy átvágtak a
villamossínekhez a 9 centis
beton gömbsüvegeken keresztül. A gyalogosoknak
kellett félreugraniuk előlük.
Új volt tegnap, és hozzájárult a káoszhoz az is, hogy
első n a p működött élesben a
Markovits utca egyirányúsítása a Semmelweis utcától a
Boldogasszony sugárút felé,
illetve a folytatás is egyirányú a Vitéz u t c á b a n a Szentháromság utca irányában.
Aki észrevette a változást, az
fékezett, fordult, tolatott, aki

nem látott és nem hallott, az
bent az utcákban találta magát szembe a szabályosan
közlekedőkkel. Fokozta a feszültséget, hogy a két utcán
felfestés nincs, tehát a táblákat kellene követni. Azok
szerint parkolni például ki.zárólag a Vitéz utca belvárosi oldalán szabad. A többin
tilos, mert az a kerékpárút
helye. Elméletileg. Ehelyett
parkolt boldog-boldogtalan
mindenütt, ahol bírt, és
ment, ahol nem szégyellt.
Ráadásnak ott voltak a két
főcsapás - a Szentháromság
utca és a Boldogasszony sugárút - kocsisorai, ahonnan
minden átmenet nélkül kivágódott keresztbe vagy az egyirányú utcáknak szembe, aki
megunta a dugót.

Sötét lámpák, útszűkület
Hónapok óta zavarja a közlekedőket, Csörög rovatunkban is slágerkérdés: miért nem kapcsolják
vissza a Szentháromság utca, a
Boldogasszony sugárút Tisza Lajos körúti lámpáit, hogy gyorsítsák a kereszteződést. Megírtuk a tömegközlekedési nagyprojektet irányító Szeged Pólus Kft-től
kapott információk szerint -, az
1-es villamosvonal felújítását
végző kivitelező még mindig hibákat javít a sugárúton, és addig
nem működhetnek a lámpák. Leszűkült a kiskörút két sávja is
amiatt, hogy megépült a trolimegálló a Gödör étteremnél. A Szeged Pólustól megtudtuk: azért
van lezárva, mert a betonnak április végéig szilárdulnia keil.
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Kezdődik a munka a Széchenyi ligetben

Nagy munka kezdődik májusban a szentesi Széchenyi ligetben. Először a 7 hektáros park
újul meg, majd a múzeumi épületet alakítják át: ott látványtár
épül.
SZENTES

BÍRÓ DÁNIEL

Néhány hét múlva nagy lesz a
felfordulás Szentes 144 éves sétakertjében: nyár végéig új fazont kap a 7 hektáros Széchenyi
liget. A mintegy 55 milliós fejlesztés révén több mint 3000
négyzetméteren megújulnak a
gyöngykavicsos sétányok, a
múzeumépület köré díszburkolat épül, a játszótérre padokkal
összeépített asztalokat, illetve
új erdei tornaeszközöket helyeznek ki. A szélső sétány körül 810 méter hosszú gumilapos
futópályát létesítenek. A természetvédelmi oltalom alatt álló
terület botanikai értékeinek bemutatására szolgálnak majd
azok a táblák, amelyek a ligetben megtalálható 50 legjellemzőbb cserje- és fafajtát jelölik.
Ezen felül 3000 négyzetméteren gyepesítenek, és több mint
1000 fás szárú növényt is telepít az önkormányzat. A munkálatok májusban kezdődnek és
várhatóan szeptemberre be is
fejeződnek.
Mire végeznek a ligetben,
megkezdődhet a Csallány Gábor Kiállítóhelyre keresztelt

A játszótér is megújul az átalakítás során. A SZERZŐ FELVÉTELE
egykori múzeumépület belső
átalakítása is. Erre 55 millió
forintos támogatást nyert a
helyi Koszta József Múzeum.
Tavaly 5800 gyermek - és sok
külföldi is - látogatta a múzeumi pedagógiai szolgáltatást
nyújtó kiállítóhelyet - tudtuk
m e g Béres Máriától. Az intéz-

mény igazgatója elmondta:
folytatni szeretnék a megkezdett utat, ezért pályáztak egy
látványtár kialakítására. Elképzelésük azzal is összecseng, hogy a kölcsönadott kiállítási anyag jelenleg nem fér
el, és a műtárgyvédelmi környezet sem megfelelő arra,

Leszakadt mennyezet. Szinte egy napon szakadt le márciusban a
szegedi Móra Ferenc Múzeumban és a szentesi Csallány Gábor Kiállítóhelyen a mennyezet egy nagyobb darabja. A megyeszékhelyen már elvégezték a helyreállítást, a Széchenyi ligetben még nem. Béres Mária
igazgatónő azt szeretné, ha a fenntartó megyei önkormányzat mielőbb
rendbe tenné a 6 négyzetméternyi mennyezetrészt, mert az uniós
programokat is veszélyeztetheti a mostani állapot.

hogy a régészeti raktár leleteit
vagy a képzőművészeti raktár
alkotásait, így például a Koszta-képeket kiállíthassák. Az
átépítéssel olyan látványtár
jönne létre, amelyben 6 0 - 7 0
főnek tudnak majd foglalkozásokat tartani. Új padozatot

kap a terem, és a bejáratot is
akadálymentesítik. A kivitelezési munkák télre befejeződnek, de a program másik eleme, a múzeum teljes gyűjteményét magába foglaló digitális infobázis kialakítása még
2011 végéig eltarthat.
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Újra jön a vulkáni hamu

Az erdészek már
"
a hétvégén ballagnak
5112 diák ballag idén Csongrád
megye 45 intézményének 205
osztályából. A többségnek április 30-án, pénteken kezdődik
az érettségi előtti utolsó buli.
CSONGRÁD MEGYE

MUNKATÁRSAINKTÓL

Vulkáni hamuban hajtják szarvasmarháikat izlandi gazdák. Még nem látni, mikorra tisztul ki az ég. FOTÓ: MTI/AP/BRYNJAR GAÜTL
Bár tegnap reggelre elhagyta
térségünket az Izlandról származó vulkanikus hamu, szerdán újabb felhőkre, ezzel
együtt pedig újabb lezárásokra
számithatunk.
CSONGRÁD MEGYE

BOBKÓ ANNA

Észrevétlenül haladt el felettünk az Izlandról származó
vulkanikus
hamu,
amely
Dániában rekedt szegedi
Aalborgból szeretett volna hazajutni a szegedi Timár Emese, aki 3 éve él a dán kisvárosban. Az ottani egyetemen
tanul. - Jelenleg ott tartunk,
hogy a mostani Aalborg-Budapest járatomat törölték. Sikerült átrakatni a jegyünket a
következő járatra, csütörtökre.
De addigra újabb lezárásokat
terveznek Budapesten, így
kezdem elveszíteni a reményt,
hogy hazajuthassak - boszszankodott Emese.

szombat hajnalban érkezett,
és hétfő reggelre már teljesen
el is hagyta Délkelet-Magyarországot. Az egyetlen gyanús
„jelnek" azt tekintették a
szakemberek, hogy pénteken
az egész országban Szegeden
volt a legmagasabb a porkoncentráció. Mivel az adatokat
ráadásul éjszaka rögzítették,
amikor szinte alig jártak autók az utakon, arra következtettek: lehetséges, hogy ekkor
haladt el térségünk felett a
vulkanikus hamufelhő. Fehér
Tamástól, az Országos Meteo-

Kisrepülővel külföldre. Feloldották a légtérzárat tegnap délben a Ferihegyi repülőtéren, a szegedin pedig már vasárnap reggel fel lehetett
szállni. - Péntek este 7 órától vasárnap reggelig volt életben a tilalom,
ami nemcsak az utasszállítókra, hanem a kisgépekre is vonatkozott az
ország egész területén - mondta el lapunknak Rózsavölgyi Vilmos, a
Rózsavölgyi Air Kft. pilótája. Elárulta: a fővárosi légzár miatt többen is
érdeklődtek náluk. Volt, aki Németországba szeretett volna eljutni. A
hétfői feloldás miatt azonban a kisgép helyett mégis az utasszállítót
választották.

el a talaj felett, a hideg levegő pedig magasabban. Ez
azonban megfordulhat, például lehet egy erősebb éjszakai
lehűlés
eredménye
f f A Magyarországra érkező vulis. Emiatt a
kanikus hamu nem volt káros hafordított rétegképződés
tással a szervezetünkre, hiszen
miatt
mérhozzánk már elenyésző koncentrá- hettek olyan
cióban érkezett.
magas adaFehér Tamás meteorológus
tot - hallottuk a szakrológiai Szolgálat vezetőjétől embertől, akitől megtudtuk:
érkező
azonban megtudtuk: nem er- a Magyarországra
vulkanikus hamu nem volt
ről volt szó.
- Normál helyzetben a káros hatással a szervezemeleg légréteg helyezkedik tünkre, hiszen hozzánk már

elenyésző koncentrációban
érkezett, ráadásul 5 - 6 kilométeres magasságban. Ezenkívül pedig még az eső is kimosta a légkörből a hamut.
Az Izland déli részén lévő
Eyjafjöll vulkán azonban továbbra sem nyugszik: az
OMSZ előrejelzése szerint a
tegnap éjszakától a vulkánból
újonnan kiáramló hamu a hét
közepére ismételten elérheti
Magyarországot. Azokban a
napokban pedig ráadásul éppen onnan származó levegő
érkezik majd hozzánk, így lehetséges, hogy
magasabb
koncentrációban kapunk a
vulkáni hamuból.

45 megyei intézményből 28
április 30-án, pénteken tartja
ballagási ünnepségét, 16 pedig május elsején. Legkorábban idén is a Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kiss Ferenc Erdészeti
Tagintézményének 41 diákja
énekli el a Gaudeamus igiturt:
már e hét szombatján.
- Sok a vidéki tanulónk.
Könnyebb a rokonoknak hétvégén eljönni, mint egy munkanapon, amikor szabadságot
kell kivenni, vagy az ünnepi
hétvégén. A diákjaink pedig a
következő héten így részt vehetnek rokonaik, ismerőseik
ballagásán is - indokolt Halápi Nándor igazgató. Szokás az
erdészeknél: szakmához illően fenyőgallyal díszítik a tantermeket.
Az ásotthalmi Bedő Albert
Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium a legtöbb intézményhez hasonlóan harmincadikát választotta. Andrésiné Ambrus Ildikó i g a z g a t ó el-

mondta: a szülőkkel már a tanév elején egyeztettek az időpontról, „nem volt ellenvetés".
- Május elsején, ünnepnapon
nem akartuk tartani a ballagást. Még rövidített tanórákat
is tartunk majd azon a napon
többi diákunknak - árulta el.

Ballagási melléklet
a tarisznyában
Minden településen, ahol középiskola van, az önkormányzat megajándékozza idén a
végzősöket baliagásnapi lapszámunkkal, benne a 24 oldalas ballagási melléklettel.
Ebben valamennyi végzős
osztály fotóját megtalálják
majd a diákok, rokonok, tanárok. Ásotthalom, Csongrád,
Hódmezővásárhely, Kistelek,
Makó, Mórahalom, Pusztamérges, Szeged és Szentes
mind a 45 iskolájának 205
osztályát megörökítjük - mi
ezt tesszük a ballagok tarisznyájába.

- Tavaly sem okozott gondot a szülőknek, hogy munkanapon van az ünnepségünk. Elsején amúgy sem lehetne dolgozniuk a tanároknak - hallottuk a 30-án, 14
órakor ünneplő szentesi Horváth Mihály Gimnázium és
Szakképző Iskola igazgatóját ó l , H. Szabó Rékától. - T r a d í -

ció a szombati ballagás, nagyobb ünnep ez annál, hogy
hétköznap tartsuk. Az alkalmat tiszteljük meg azzal,
hogy szombaton rendezzük
meg - érvelt lapunknak Árva
László, a vásárhelyi Németh
László Gimnázium és Általános Iskola vezetője.

A ballagás az utolsó buli a
május 3-án 8 órakor magyar
nyelv és irodalom írásbelivel
kezdődő érettségi előtt az 5112
megyei diák számára.

Díjazott szentesi
ehető virágok
SZENTES. A s z e n t e s i id. Pillár József k e r t é s z m é r n ö k 21 é v e fog-

lalkozik ehető virágok és különleges növények termesztésével.
A Kurca-parti családi vállalkozás országos elismerést vívott ki
magának: a füredi Anna-bálra
is tőlük rendeltek, valamint
rendszeres szállítói az ismert
olasz séf és vendéglőtulajdon o s , Gianni Annoni é t t e r m é n e k .

A szentesi famíliai úttörőszerepet vállalt a hazánkban szokatlan, de ehető és ízletes növények magyarországi meghonosításában, népszerűsítésében 70 fajta köthető hozzájuk. Munkájukat a közelmúltban megtartott innovációs pályázaton oklevéllel ismerték el. Ezenkívül az
olasz és a magyar szakácsszövetség díját is átvehették.

EGY LÁBBAL IS TELJES ÉLETET ÉL AZ OLASZ MESTER

Az aikidóból merített erőt a gyógyuláshoz
Balesetben elvesztette az egyik lábát, majd áttétes csontrákot
állapítottak meg nála, és csak hónapokat jósoltak neki - ő
azonban, mint sok-sok éve mindig, most is edzőtábort tartott
Makón. Az olasz mester, Giampietro Savegnago azt mondja: az
aikidó adta pozitív életszemléletnek köszönhetően tudott úrrá
lenni helyzetén.
MAKÓ

SZABÓ IMRE
Éppen 10 évvel ezelőtt vesztette el térd alatt a bal lábát
egy balesetben az 57 éves
Giampietro Savegnago. A m o s t

Giampietro Savegnago (balról) balesete ellenére is Európa egyik legelismertebb aikidómestere. A SZERZŐ FELVÉTELE

9 dános aikidómester azonban akkor sem hagyta ki azt
az edzőtábort, amit immár
több mint 15 éve minden évben megtart a keleti harcművészet művelőinek Makón.
Természetesen idén is eljött
oktatni. Orvosai annak idején
már azon is meglepődtek,
hogy egyáltalán túlélte az ütközést: a kórházban hetekig
élet és halál között lebegett,

többször kellett operálni. Magát a balesetet egyébként egy
szabálytalanul közlekedő kamion okozta, amely elgázolta
a motorozó Savegnagót.
Másokat ez a sorscsapás
már önmagában is kétségbeesésbe kergetett volna, az
olasz mester azonban kapott
még egyet: 2003-ban áttétes
csontrákot állapítottak meg
nála. Engedelmeskedett orvosainak, végigcsinálta az előírt
kezeléseket, de a kórházból azzal küldték haza: a karácsonyt
már nem fogja megélni. „Úgy
látszik, azt nem találták el, melyik karácsonyt" - teszi hozzá
a történethez mosolyogva. Jól

van, teljes életet él. Bár korábbi felesége a baleset után elvált tőle, újra megnősült, és
két fia született - egyébként
nyugdíjas, korábban egy biztonságtechnikai vállalkozása
volt. Gyakran hívják előadásokat tartani az övéhez hasonló
sorscsapásokkal küzdő emberekhez, hogy mondja el nekik,
hogyan lehet úrrá lenni a legnehezebb élethelyzeten is.
És hogy hogyan lehet?
Giampietro Savegnago azt
mondja, őt az aikidóból merített harmónia és pozitív életszemlélet segítette ebben.
Mint fogalmaz, ma már tudományosan bizonyított tény,
hogy az ember immunrendszerére, egészségére közvetlen hatással van az, amit gondol. Az emberi szervezet szerinte egy csodálatos biokémiai labor, ami mindent elő tud
állítani a gyógyuláshoz. - Ha

az ember lehajtott fejjel várja
a halált, akkor bizony meg is
fog halni. Egyszer persze mindenki meghal - de addig sem

„ A z emberi szervezet egy
csodálatos biokémiai labor, ami mindent elő tud i"
állítani a gyógyuláshoz."
Giampietro Savegnago

lehet úgy élni, hogy az ember
mindig csak a rosszra gondol,
mert akkor csak félig éli az
életét - összegzi a lényeget.
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KI BÚZTÁK A PREMIEREN AZ OPERA RENDEZŐJÉT

A rejtőzők -

a balett-teremben

AZ SZTE TAVASZI FESZTI-

VÁLJA részeként Barnák László színművész rendezésében a
nagyszínház balett-termében
ma 19 órától mutatja be a Mobil Front Műhely A rejtőzők című „virtureális játékot",
amelynek főszereplője egy
számítógépfüggő fiatal srác Poroszlay Kristóf alakítja -,
aki a virtuális világ rabja. További szereplők: Borovics Tamás, Fekete Gizi, Lazók Mátyás, Erdélyi Tímea, Márkus
Melinda és Szívós László. A
Mobil Front Műhely azt szeretné megmutatni: mindennapi
kapcsolatainkban nem kezeljük a partnereinket, környezetünkben lévő személyeket
egyenrangú, spontán egyéniségként, hanem általában
sztereotípiák, átvett viselkedési panelek szerint viszonyulunk az általunk beskatulyázott figurákhoz, és úgy érezzük, hogy - csak a saját érdekeinknek megfelelően - tőlük
függetlenül alakíthatjuk a kapcsolatunkat velük. Az előadás
egyfajta leképezése egy valósághű számítógépes játéknak.
A Fodor diákjainak sikere
A VII. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKONFERENCIÁN,

Nagykőrösön a Fodor József
szakközépiskola 8 diákja Gáspár Éva, Hegedűs Katalin,
Pongrácz Emese, Sáfár Edina,
Verebes Dzsenifer Ramóna,
Végh Szilvia, Maróti György,
Várady Ákos - 6 dolgozattal és
6 előadással vett részt. Maróti
György Rigó Jancsi és az indiáner című dolgozatának előadásával első helyezést ért el. Felkészítőjük Dávid István biológia—kémia szakos tanár volt.

Egy kaptafára

Álarcosbál - négy Verdivel
Színháztörténeti pillanatnak lehetett tanúja az Álarcosbál premierjének közönsége a nagyszínházban: a legidősebb operabarátok sem emlékeznek arra, mikor fordult elő legutóbb*
Szegeden, hogy egy rendezőt
hangos búzással „honoráljanak" a nézők. Bodolay Gézával
szombat este ez történt.

SZEGED
HOLLÓSI ZSOLT
Amikor az Álarcosbál szombat
esti nagyszínházi bemutatója
végén az énekesek és a karmester után halálfejes fekete pólóban színpadra lépett a produkciót r e n d e z ő Bodolay Géza, a

karzatról többen búzással adtak hangot nemtetszésüknek. A
drámai tagozat vezetőjét nem
rendítette meg az elutasítás, a
nézőtéren viszont megfagyott a
levegő, és hamar befejeződött
az előadók ünneplése. Gyengébb opera-előadások sem generáltak eddig a publikumban
ilyen erős ellenérzéseket.
Ha Kentaur tervezi a díszletet, az mindig garancia a minőségre. Ez az Álarcosbálra is
igaz: a színpadkép izgalmasan
ötvözi a hagyományost a modernnel. A színpad közepén
felállított tükrös, forgatható
fémszerkezet illik a gipszstukkós, fehér falakhoz és az antik
bútorokhoz is. Bodolay az opera bostoni „verzióját" választotta, de nem ragaszkodott a 17.
századhoz, meghatározhatatlan korban játszódik a darab.
Az olajoshordókkal övezett
akasztófadombon hullák - és a
szerelem vörös rózsája. Pál Tamás Puccini-figurát csempészett a Bohéméletbe, Bodolay

s a b b h a n g s z í n ű Erdélyi Erzsé-

betnek negyedszázad múltán
is jó szerepe a jósnő. A vasárnap bemutatkozó gárdából
Udvarhelyi Boglárka o k o z t a a

legnagyobb meglepetést: ragyogó magasságokkal, drámai
erővel

körforgásába. így például csatornahálózatok kiépítésére sem
kell jelentős költségeket fordítani a beruházóknak vagy önkormányzatoknak - tudtuk
m e g Gilincsek Gábor okleveles

Az első emeleten lakóknak saját kertjük van a garázs felett ebben a Hét vezér utcai társasházban. FOTÓ: FRANK YVETTE

SZEGED
BOBKÓ ANNA
Nyugat-Európában már 20 éve
hódítanak, Magyarországon az
utóbbi öt évben terjedtek el a
zöldtetős házak, Szegeden viszont még csak néhány ilyen
épült. A Szentháromság utca és
a Bécsi körút sarkán most alakítják ki az „élő tetőt", a Hét vezér utcabeli társasházban viszont már a garázsok felett zöldell a kert. Az első emeleten

élők így a lakásukból a teraszajtón keresztül közvetlenül a növények közé, a fűre léphetnek.
- Török Csongor t e r v e z ő öt-

lete alapján valósítottuk meg
a kertet. A tetőt speciálisan
szigeteltük, majd a földrétegbe virágzó bokrokat, tujákat,
sőt még tulipánfát is ültettünk
- hallottuk a házat építő Hétvezér Kft. tulajdonosától, Fülöp Pétertől,

a k i m a g a is a z

épületben lakik. Elárulta: a tetőkertet gondnok tartja kar-

énekelt.

Geiger

Lajos

már a Simándy-verseny győzteseként meggyőzött: kitűnő
baritonistává
válhat.
Bár
hangja nem olyan fenyegetően sötét, mint Kelemené, ReFarkasréti Mária (Amelia) és László Boldizsár (Riccardo). FOTÓ: VERÉB SIMON
nato második áriáját okosan
négy Verdivel operál. Ráadásul
A produkció erőssége a ze- tán Renato szerepében hozta a felépítve, meggyőzően énekelitt is utcaköveket szorongatnak n e i m e g v a l ó s í t á s . László Bol- tőle megszokott magas nívót: te, megérdemelte a hatalmas
a lázadók. Didaktikus megol- dizsár újra meglepett: Riccar- sötét, magvas baritonján külö- tapsot. A debütáló Csajághy
dás az is: minden színpadi kéz- do szerepét fényes, erős han- nösen élvezet volt hallani a Szabolcsnak egyelőre túl nagy
fogáskor felvillannak a nézőté- gon, biztos magasságokkal, harmadik felvonásbeli áriát. A falat Riccardo, hamar elfáradt,
ri fények, a város emlegetése- muzikálisan, stílusosan éne- nadrágkosztümös, fontoskodó de becsülettel végigküzdötte
az előadást.
kor pedig kimutatnak a néző- k e l t e . Farkasréti
Máriával
O s c a r t e l ő b b Kónya Krisztina,
térre. Tetszenek érteni, ugye? A (Amelia) az operairodalom v a s á r n a p Nánási Helga alakíErőteljes, jó volt a kórus, a
koreográfiát jegyző Juronics egyik legszebb szerelmi kettő- totta - mindketten sikert arat- szimfonikus zenekar szombaTamás megdolgoztatta a tánco- sét ihletetten, szenvedélyesen tak. Az Ulricát életre keltő Ma- ton Pál Tamás dirigálásával
sokat: baljós fekete-fehér alvi- adta elő. A jeles szoprántól a gyar Szilvia k ü l ö n l e g e s e n sö- karakteresebben, árnyaltablági fantasyfiguraként kísértik Morro, ma prima in grazia tet- tét, izgalmas, de kissé matt b a n j á t s z o t t ; Gyüdi Sándor vavégig az előadást.
szett legjobban. Kelemen Zol- hanggal rendelkezik, a világo- sárnap vadabb tempókat vett.

Zöld kert a szegedi háztetőn

A betondzsungelben, akár egy tízemeletes ház tetején is kialakítható zöld kert, feltéve, hogy megfelelő teherbírású ehhez az épület szerkezete. Az „élő tető" télen fűt, nyáron hűt. Élhetőbbé teszi a környezetet, és még a globális felmelegedést is csökkenti.

Az operatagozat mindhárom
bemutatója egy kaptafára készült ebben a szezonban: legalábbis abban az értelemben
biztosan, hogy klasszikus darabokat modern rendezésben
tűztek műsorra, a cselekményt más korba helyezték át
és többé-kevésbé át is értelmezték. Nem a modernitás a
probléma, az opera akkor maradhat életben, ha képes a
megújulásra. A teátrum vezetésének azonban arra is figyelnie kellene, hogy ne azonos
stílusú, az ötleteket megismétlő produkciók szülessenek.
Nem szégyen tanulni másoktól, akik felismerték a régi
mondás igazát - a változatosság gyönyörködtet - , ezért
egymást váltják a modern és
a korhű kosztümös előadások,
hiszen sokféle ízlésű a közönség is.

ban, a virágokat és a füvet saját öntözőrendszer locsolja.
A zöldtetők nemcsak szépek, számos gyakorlati előnyük
van, például a csapadékvíz
hasznosításában. - Az értékes
csapadékvíz nem zúdul a csatornákba, hiszen egy vékony
termőrétegű zöldtető is megtartja a víz nagy részét, illetve
visszajuttatja azt a természetes

építészmérnöktől, a Zöldtető
Építők Országos Szövetségének
tagjától, aki a múlt héten, Szegeden tartott előadást a témában az APP-DIADEM Kft. vezető
tanácsadójaként. Megtudtuk: a
növényzet a felfogott csapadék
párologtatása révén csökkenti
a hőmérsékletet, és szigeteli is a
házat, ezáltal télen bent tartja a
meleget, így javitja az épület
energiafelhasználását, és normalizálja a fűtési költségeket.
Egyszóval a zöldtető télen fűt,
nyáron hűt. Sőt, a globális felmelegedést is csökkenti: mint
minden más zöldfelületnek,
akár a betondzsungel közepén
álló ilyen zöldszigeteknek is
szerepük van a település levegőjének hűvösen tartásában.
Míg az aszfalt és a beton a magába szívott napsugárzást hőként bocsátja ki, a tetőkön burjánzó vegetáció a már említett
módon csökkenti a hőmérsékletet. Pozitív hatása még, hogy
a növények megkötik a fűtés
során kibocsátott szén-dioxidot
és oxigént termelnek, így tisztítják meg a levegőt.

Hazahívják
a művészeiket
MAKÓ. Nacsa Zoltán elektrogra-

fikáiból nyílt kiállítás a makói
városházán. A 48 éves grafikusművész Makón járt általános iskolába, Jámborné Balog Tünde
tanította, később pedig többek
között Pölös Endre, Zoltánfy István. A makói grafikai művésztelepnek is vendége volt. Dolgozott nyomdában, televíziónál,
reklámgrafikusként, nemrég a
képzőművészeti alap tagja lett,
most már csak azzal foglalkozik,
amit igazán szeret. Azt mondja,

a közönség sokáig idegenkedett
a nonfiguratív munkáktól, de a
reklámok, a tévé és az internet
bevezette az embereket ebbe a
képi világba. A számítógép egere is csak eszköz, mint az ecset: a
kép nem a monitoron, hanem az
ember agyában születik. A Városház Galériának továbbra is az
a célja, hogy a Makóról elszármazott, nívós életművet felmutató alkotókat hazahívja egy-egy
kiállításra. Nacsa Zoltán képei
május 5-éig láthatók.

Kiállítás Kass János bélyegeiből

A közelmúltban elhunyt Kossuth-díjas grafikusművész, szegedi
díszpolgár Kass János bélyegei, bélyeggrafikái is láthatók a magyar

Minden laposon. A zöldtetőt a régebben épített lapos-, és ferdetetős házakon is ki lehet alakítani, feltéve, hogy megfelelő teherbírású
a szerkezetük, de a teraszok, a garázsok teteje, a kocsibejárók, sőt
még a kukatárolók is alkalmasak lehetnek a természettől elrabolt
zöldfelület visszahódítására.

posta múltját és jelenét bemutató kiállításon Szegeden, a Tisza Lajos körúton lévő postaigazgatóságon. A program a dél-alföldi postásnaphoz kötődő rendezvénysorozat része. Az érdeklődők ezen a héten 8 és 16 óra
között láthatják a posta 1000 évét bemutató, három részből álló tárlatot,
amelyet később más településekre is elvisznek. A kiállítást Kass János özvegye, Bánki Veronika is megtekintette. FOTÓ: VERÉB SIMON
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Hétfő

Kalendárium, A hét témája,
Lakberendezés
Gyógy-ír

Szerda

Légy-ott

Csütörtök Bizalmasan

Kétszer is megkeresték
Bencsik Tamarát, a
Megasztár 4 döntősét,
hogy vetkőzzön le, de
csak most érezte
felkészültnek magát
ahhoz, hogy ledobja
ruháit Nánási Pál
kamerája előtt. Hat kilót
fogyott a mesés
képekért, kétségeit pedig
Liptai Claudia oszlatta el.

Észre sem vette,
hogy pucér

énekesnő akart ismertté válni.
Nem beszélve arról, hogy nem
szerette nézni a meztelenkedő fiatal lányokról készült képeket,
ijesztőnek találta, hogy mindenki
megnézi őket. Most mégis úgy
döntött, hogy megszabadul a ruháitól. Pénzért tette vagy az ismertségért? - faggattuk.
- Egyikért sem. Bár nem tagaSZTÁRHÍREK
dom, amióta megjelentek az akKANCSÁR TÍMEA
tok, megduplázódtak a felkérések
és a haknik. Jó hatással volt a kar„Kislányom, dobd le a textilt!" - rieremre. Persze kaptam már tiszutasították viccesen Bencsik Ta- tességtelen telefonhívásokat is,
marát az egyik férfimagazin fotó- de ezt hagyjuk... - mesélte az
zásán, amelyben áprilisban aktfo- énekesnő, akinek korábban
tósorozat jelent meg róla. - Tíz sem erkölcsi aggályai volpercen keresztül kevéske ruhában tak a vetkőzéssel kapcsopózoltam, hogy szokjam a helyze- latban, hiszen családja is
tet, majd kaptam az instrukciót: teljes mértékben támogatvetkőzzek. Mondogattam magam- ta a döntésében. Sokkal inban: Tamara, profi vagy, meg tu- kább elégedetlen volt a tesdod csinálni - nagyon izgultam. tével. A fotózás előtt három
Aztán a vőlegényem szemébe néz- hónapig keményen edzett,
tem - végig ott volt a fotózáson, és odafigyelt a táplálmert ő a fodrászom - , aki biztató- kozására, hogy tökéan bólintott. Majd Nánási Pálra letes formába hozza
fordítottam a tekintetem, magam- magát. Hat kilót fora nem mertem. Ő profi, olyan gyott. Korábban naszinten magára vonta a figyelme- gyon gátlásos volt,
met, hogy észre sem vettem, hogy de sokat beszélgepucér vagyok. Ettől persze igen tett például Liptai•
nehéz volt eltekinteni, amikor kö- Claudiával, aki bizrülöttem legalább tizenöt ember tatta a szereplésre.
dolgozott a díszleten... - tartott Megosztotta vele
rögtönzött élménybeszámolót a tapasztalatait: jót
23 éves Bencsik Tamara. A Me- tesz az önbizalmágasztár 4. tehetségkutató műsor nak, gyönyörűek
szabadkai születésű felfedezettjét lesznek a képek,
már kétszer megkereste a férfima- amelyek büszkegazin, de akkor nem készült még séggel töltik majd
fel rá. Gátlásos, és először mint el. És persze sze-

rinte titkon minden nő erre vágyik... Tamara átgondolta a hallottakat, és döntött. Mindenképpen arra törekedett, hogy művészi
aktok készüljenek. A helyszínül
választott kastélyszálló marokkói
stílusú fürdője megfelelt az elvárásainak. És valóban jót tett az
önbizalmának. Elárulta: a fotózás
óta merészebben öltözködik.
Tamara megbeszélte vőlegényével a döntést, aki még biztatta is. A fotózáson végig sürgött-forgott körülötte, ami az énekesnőt egyáltalán nem
zavarta. Sőt, még
örült is a pozitív
hozzáállásnak,
amelyet kedvese tanúsított.
„Az én csajom
van a Playboyban!" híreszteli
azóta is.
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U| HERCEGNŐ A PRINCESSBEN
A 2010-es év újra örömteli eseménnyel indult a Princess együttes
életében, ugyanis az egyik alapító tag, Molnár Ildikó másodszor is
anyai örömök elé néz. A hegedűs lányok azonban nem állnak le:
idén Ildikó helyett Molnár Bea (a képen középen) áll színpadra. A
gyönyörű hölgy méltán nyerte el a harmadik hercegnő szerepét a
trióban.
Az immár négy lemezzel büszkélkedő Princess tehát folytatja a
munkát és a koncertezést; a három rendkívül attraktív külsejű fiatal hölgy alkotta hegedűtrió olyan crossover muzsikát játszik,
amely a klasszikus zenét ötvözi a mai
modern zenei alapokkal. A mindenki
fülében ismerősen csengő klasszikus zenei feldolgozások és az új
szerzemények tökéletesen összeállított egyvelege fantasztikus
erővel ragadja magával hallgatóit. A hercegnők lemezei
amellett, hogy igazi slágercsokrok, több ízben is arany, illetve platina fokozatot értek el;
összesen több mint 150 ezer eladott példány szerepel a „dicsőséglistájukon".

VISSZATÉR A TÖBBGENERÁCIÓS CSALÁD?
Visszatérőben van az Egyesült Államokban a többgenerációs családmodell,
amit többek között a recesszió és a házasság intézményének elhalasztása
magyaráz. 2008-ban a népesség 16 százaléka, 49 millió amerikai élt ilyen
családokban: együtt a nagyszülők, gyerekek és unokák. Ez sok évtizedes rekord, 33 százalékkal haladja meg az 1980-as adatot, azaz ugrásszerűen nő a
sokgenerációs családban élők száma.
Ez a családmodell nagyjából a múlt század közepéig volt meghatározó az
amerikai társadalomban, aztán visszaszorult - most pedig visszatért. A sokgenerációs családok visszatérését jelképezi az elnöki család is: Barack Obama, felesége és gyerekei mellett a Fehér Házban él anyósa is. A first lady,
Michelle Obama anyja, Marian Robinson a két kislány, Sasha

és Malia nevelésébe segít be.
A sokgenerációs modell visszatérésének egyik
oka, hogy a nehezebb anyagi körülmények, a tartósan magas munkanélküliség miatt a nemzedékek
igyekeznek pénzt megtakarítani az összeköltözéssel, illetve együtt maradással. Az is összehozta a nemzedékeket, hogy az ingatlan- és
hitelpiaci válságban a bankok rengeteg
házat foglaltak le fizetésképtelen ügyfeleiktől, millióknak kellett kiköltözni
otthonukból.
Az is szerepet játszik az egykori
családmodell
visszatérésében,
hogy a fiatalok mind későbbre
halasztják a házasodási és jelentős hányaduk a szüleivel marad.

Bele kellett szeretnie a fotósba. Bencsik Tamarát
február végén fotózták, majd másnap - ugyanazon a
helyszínen - leforgatták a szólólemezén található, „Te
vagy a kincsem" című dal videoklipjét. A forgatáson is
felforrósodott a hangulat, bár itt azért v a n némi ruha
Tamarán. - Eléggé erotikus a klip: tulajdonképpen egy
szerelmi kapcsolatról szól, amely köztem és egy fotós
között szövődik egy aktfotózáson. Kicsit kellemetlen volt,
hogy tíz perc alatt kellett „beleszeretnem" a fotósba,
ölelgettem és simogattam - mondta az énekesnő, már a
második szólólemezét tervezgetve, amelyre leginkább
saját dalokat szeretne felénekelni. Hozzátette: - A
gazdasági válság éreztette a hatását, kevesebb volt a
felkérés, a megrendelők nem tudtak fizetni. Persze
sokszor nagyon nehéz, megáll a szekér, de bizakodó
vagyok, mert áprilisra és májusra már betelt a
naptáram.

Ügy tűnik, a klasszikus, magas szárú tornacipő soha nem megy ki a divatból; évről évre hol virágokkal, hol szegecsekkel vagy strasszokkal díszítve tér vissza a boltokba. A legnagyobb tervezők is
szívesen alakítják a saját képükre: bár Christiana Louboutin ezüstszegecsekkel díszített, bőr tornacsukája V*® ' f :
560 eurós (151 ezer forintos) ára „kicsit" húVt••••
'
hasonló darabokat
. 7
.Mxrstgí)
találunk ennek a tizeíaűsdí®*®?
déért is a magyar üzletekben.

Divatötletek a hadseregből

A katonai ruhatár elemei időről időre felbukkannak a
mai nők ruhatárában, ahhoz azonban kell némi
stílusérzék, hogy nőiesek maradjunk bennük.

\

Felejtsük el többek között a bumfordi, ormótlan, sportos cipőket - a
katonai ihletésű ruhadarabokhoz nőies saru vagy szandál illik,
utóbbi lehetőleg magas sarokkal vagy talppal.
Szintén kerüljük a nehéz, merev anyagokat, ehhez a trendhez
nem kell ugyanis a szó szoros értelmében katonai egyenruhába öltöznünk. Sőt: a lenge, könnyű anyagok jöttek divatba. Ezeket kombináljuk „harci" kiegészítőkkel, például fémcsatos vászonövvel
vagy (bőrdíszítésű) vászontáskával.
A lényeg a férfias és nőies darabok megfelelő kombinálása: férfias
szabású vászoninghez lenge sortot, military stílusú, egyenes szabású
miniruhához kecses magas sarkút, terepszínű tunikához széles vászonövet vegyünk! Ha az alakunk engedi, ne takarjuk el a dekoltázsunkat és a lábunkat sem. A military stílus egyébként kiválóan ötvözhető a szintén földszíneket használó szafari irányzattal, így néhány jól megválasztott alapdarab és pár jellegzetes kiegészítő segítségével könnyen variálható, praktikus nyári ruhatárat kapunk.
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Röntgensugár segítségével egy monitoron tájékozódik
a sebész, majd precíziós tűvel célba veszi a fájó idegrostot.

/ I I PROF. DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS

ÚJ FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ ELJÁRÁS SZEGEDEN
//

A jutalmazás jobb
A figyelemzavaros
gyerekek agya úgy
reagál az azonnali
jutalomra, mint a
szokásos
gyógyszerekre állítják a Nottinghami
Egyetem kutatói.
GYÓGYÍTÁS

MTI
A kutatók a gyerekek agyának
j aktivitását olyan számítógépes
f játék közben vizsgálták, amely
k külön pontokkal jutalmazta a
| kevésbé impulzív viselkedést.
5
Ez pedig azt jelenti, hogy az
érintett gyerekeknek kisebb
mennyiségű gyógyszert kell
szedniük.

Nagy-Britanniában a gyerekek közel 5 százaléka a figyelemhiánnyal és hiperaktivitással járó zavar (ADHD) valamely formájával él. Az ADHD
viselkedési problémákhoz vezethet, például impulzív, meggondolatlan cselekedetekhez,
izgő-mozgó, figyelmetlen jelenléthez a tanórákon, ami a
gyerek iskolai előmenetelét és
beilleszkedését is befolyásolhatja. Ezek a gyerekek stimuláló szereket kapnak, amelyek
az agy figyelemmel és viselkedéssel összefüggő területeire
hatnak. A mostani kutatás azt
mutatta, hogy a megfelelő viselkedés jutalmazása és a
helytelen büntetése a többi
gyerekkel ellentétben a figyelemzavaros gyerekeknél csak
akkor bizonyult eredményesnek, ha azonnali volt.

Forradalmian új
egeszsegmegorzo
módszer az Xco
/ /

Tűvel égetik el a fájó ideget
Sokévnyi szörnyű gerincfájásnak vet véget az az
új fájdalomcsillapítás! eljárás, amelyet vidéken
először a szegedi egyetem idegsebészeti
klinikáján vezettek be. Gyógyszerrel, égetéssel
vagy elektródával kezelik a beteg ideget.
SZEGED

DOMBAI TÜNDE
- Féltem, mert tudtam, hogy ébren kell lennem, és helyi érzéstelenítésen kívül más fájdalomcsülapítót nem adnak, úgy szúrják
meg a derekamban a beteg ideget. Valóban kellemetlen volt a
tűszúrás, kicsit az ujjamba is haraptam, de abból tudta az orvos,
hogy jó helyen jár. Most nem érzem azt az éktelen fájdalmat,
amit előtte. Bármikor szíves örömest megismételném - mesélte

déken elsőként Szegeden vezettünk be - magyarázta a kezelés
lényegét Barzó Pál, az idegsebészeti klinikát vezető egyetemi tanár. Sokan vannak, akiknél a

dés után, de előfordul, hogy pár nek az a dolga, hogy becsapja a
hétre vagy hónapra szünteti meg gerincvelőt. Azáltal ugyanis,
a tüneteket. A kezelést üyenkor hogy állandóan ingerli az ideget,
megismétlik.
Akinél ilyen kanül nem jöNépbetegség. A gerincbánhet szóba, vagy hatástalan, antalom a leggyakoribb betegség
nál tűvel véglegesen „elége- a szív- és érrendszeri
tik" az ideget, mint a két aszelváltozás mellett -, amellyel
szony esetében. Zsoldos Tahazánkban táppénzre, illetve
más klinikai orvos megmutatta
rokkantnyugdíjba kényszerülnek
a klinika 20 millió forintos bea betegek.
rendezését: röntgensugár segítségével egy monitoron tájé-
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Berecz Lajosné Edit, akivel a be-

/ /

Izgalmas mozgásforma, szokatlan koncentrációt
igényel és szórakoztató, jótékony hatású: nem
csak a testet mozgatja át, teljes egészében
kikapcsol - jellemezték az Xco új fitneszeszköz
használói a sportot. Az Xco tulajdonképpen nem
más, mint egy henger, amelybe homok és
fémreszelék keverékét zárták.

avatkozás után három órával a
szegedi egyetem idegsebészeti
klinikájának folyosóján sétáltunk. A martfűi asszony fádalmát
a porckorong-sérülése és sérvműtétje után semmiféle fizikoterápia és gyógyszer nem enyhítette; a precíziós tű és a gyógyszer
pár perc alatt véget vetett a kálváriájának. A szegedi Vida Miklósné
Ibolya 15 éve, 39 évesen kényszerült rokkantnyugdíjba, 6 gerincműtéten esett át. Bonyolította az
idegsebész dolgát, hogy neki a
beültetett fémrúd és lemezek közé kellett szúrni, de Kopniczky
Zsolt adjunktus megoldotta.
- Ezt a kezelést szakszóval
thermofacetectomiának hívják.
A fájdalomcsillapításnak ez a
módszere egy háromlépéses
amerikai protokoll része, amit vi-

Kezelés után Vida Miklósnénak (balról) és Berecz Lajosnénak Zsoldos Tamás és Barzó Pál mutatta meg az
„idegégető" készüléket. FOTÓ: VERÉB SIMON
maradandó gerincelváltozásuk
miatt állandósul a fájdalom. Mivel operáció már nem segíthet, a
legenyhébb variáció, hogy egy
napra kanült ültetnek be a beteg
gerincébe a nyakánál vagy a derekánál, és azon át pontosan a
sajgó ideget bombázzák gyulladáscsökkentővel és fájdalomcsülapítóval. Sokan meggyógyulnak tőle többévnyi szenve-

kozódik a sebész, majd precízi- a fajdalom érzését nem engedi át.
ós tűvel célba veszi a fájó ideg- így érik el, hogy hiába fáj a beteg
rostot. Ha a beteg jelzi, hogy gerince, nem érzi. Az eljárás szépeltalálta a fájó pontot, felmele- séghibája, hogy az egészségbiztogíti a tű végét 6 0 - 7 0 fokra, és sító egyelőre nem támogatja a
megsüti.
3-5 millió forintos készülék beülHa ez mind mégsem segít, ak- tetését. Tárgyalások folynak róla,
kor a harmadik, keményebb de ha sikerül is, legfeljebb 20-30
megoldás, hogy a gerincvelő fel- millió forintot kap rá a szegedi
színére beültetnek egy 2-3 milli- klinika, amiből mindössze 4-5
méter vastag elektródát, amely- műtét végezhető.
•MMMW
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Fogyókúra vagy válás? A z igazság ideát van
PR-CIKK

LIEBERMAN KLÁRA

FITNESZ
PR-CIKK
Edzés közben a henger dinamikus mozgatása során a híg
tömeg a henger egyik végéből
a másikba kerül. így jön létre a
reaktív hatás. Ez az ide-oda
mozgatás egyidejűleg feszít
meg ellentétes izmokat, mint
például a bicepsz-karhajlító és
a tricepsz-karfeszítő izmokat.
Az Xco titka abban rejlik, hogy
nem mozdulatlan tömegről
van szó, mint egy súlyzó esetében, hanem híg tömegről. A
híg súly a henger egyik végéből a másikba mozog, ami
megfeszítésre készteti az izmokat. Az így keletkezett reaktív
erővel az ízület védve van. A
reaktív mozgás arra ösztönzi a
mélyen fekvő kötőszöveteket,
hogy gyorsabban és nagyobb
számban állítsanak elő új sejteket, ami úgy a gyógyászatban, mint a sporttudományokban forradalmian újnak számít. A szalagok, az inak és az
izomkötőszövet egyszerre regenerálódnak az intenzív tréning során.
Budapesten már két-három
éve alkalmazzák az edzőtermekben az új mozgásformát,
és most már Szegeden is gyakorolható. Szöginé Ménesi Ma-

riann, az egyik
fitneszstúdió
vezetője és aerobikedzője el-

mondta: valami újjal, valami
szokatlannal szerették volna
meglepni a sportok szerelmeseit. És az Xcóban az a különleges, hogy nem csak a hagyományosan vett kritikus részeket - a combfeszítő és -hajlító
izmokat, a feneket és a hasat mozgatja meg.
Szokatlan
testrészekre
koncentrál, mint a kar, a hát és
a derékfeszítő izmok. Ezekkel
sokan nem tudnak mit kezdeni,
nehezebben kivitelezhetőek az
erre koncentráló gyakorlatok.
Pedig a megereszkedett kar elég
gyakori jelenség a nők körében
- magyarázta Szöginé Ménesi
Mariann. Bárkinek bátran ajánlja az Xco-edzéseket, mert hatásos alakformáló - garantáltan
izomláz tapasztalható edzés
után - , de nem terheli meg az
ízületeket. Inkább erősítő mozgás, mint kardió: testsúlytól
függetlenül bárki bírja szusszal.
ozgás

&ánia túdló
Szépségszalon

angoo, Hot Iron, Splnracing,

CO

Szeged, (ózsef A. sgt. 36.
Bejelentkezés:

62/311-727
www.mm-studlo.hu

u
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Ha lúd, legyen sovány - az ellenkezőjére ferdített közmondással azt szerettem volna érzékeltetni, hogy hajlamosak
vagyunk fogyókúra címén átzuhanni a ló túlsó oldalára. Ezzel pedig újabb háziállatot
rángattam bele ebbe a nagyon
is emberi dilemmába. A fogyókúrának már a nevét is úgy éljük meg, mint valami betegséget - pedig csak mi tehetjük
azzá, ha rosszul csináljuk.
Gondolkodtak már azon,
miért lehet ilyen kellemetlen
visszhangja a fogyókúrának az
agyunkban? Hogy fancsali képet vágunk a hallatán, még akkor is, ha egy deka fölösleg
sincs rajtunk, és abszolút semmi szükségünk a fogyásra?
Nos, azt hiszem, a fogyókúra gyűjtőfogalomként él bennünk, mint az emberiség szenvedéseinek tárháza. Éhezés,
koplalás, minden földi jó megvonása magunktól - végeláthatatlan időkre. Gyötrődés, vágyakozás, rosszkedv - akárha
egy szerelmi drámáról beszélnénk. Szakítás az imádott és
megszokott, hűséges társunkkal, a védelmező, idegpárnázó, megnyugtató és szívderítő
nagy zabálásokkal. Az a fogyókúra, amelyik mindezt nem
ígéri, már direkt gyanús.
„BELEDÖGLŐS" VAGY NORMÁLIS
Bölcs és hozzáértő orvos barátom szellemes sziporkái közt
szerepel két nagy igazság a fo-

gyókúrára vonatkozóan. Az
egyik szerint kétféle fogyókúra
létezik: a „beledöglős" és a
normális. A másik nagy igazság, ami szerint a fogyókúrát
egy váláshoz hasonlítja, de közel sem a legrémesebb értelemben. Mert válni is lehet

99 Van a normális meg a
lós" fogyókúra.
normálisan és „beledöglősen".
Egy dologban mindkétféle fogyókúra megegyezik: a céljában, azaz a válásban. Hiszen a
cél, hogy megválunk a felhalmozott zsírpárnáinktól, a tokánktól, a különféle egészségi
problémáinktól, amiket a súlyfölösleg
okoz.
Megválunk
egyúttal a hizlaló és egészségtelen ételektől, cukortól, zsírtól, felesleges túlevésektől.
Megválunk a kövérségtől.
BE KELL TÖLTENÜNK AZ ŰRT
A válásban (az „igaziban" is) az a
legrosszabb az okos doktor szerint, hogy be kell töltenünk az űrt,
amit a megszokás jelentett az éle-

tünkben. Aki erre képtelen, szenvedni fog. Éhes lesz akkor is, amikor valójában nem az, rosszkedvű
lesz, amikor valójában mosolyognia kellene, vágyakozik „más" falatok után, mint amit a könnyed
és gyötrődésmentes válás érdekében ennie ajánlatos. Aki így áll ne. . . . .
ki a válásnak,
„DGlGuOg3232 a fogyókúrának, az rossz
módszert választott. Normális fogyókúrában kulturáltan és fegyelmezetten tudomásul ülik venni, hogy nem öt
nap alatt fogjuk leadni az öt év
alatt felszedett küókat - mert ha
mégis, akkor azt újabb öt nap alatt
kamatostul vissza is szedjük. Ez
utóbbi módszer a „beledöglős" fogyózás.
Ha gondosan kidolgozott,
egészséges étkezésen alapuló,
hosszú távon folytatható módszert választunk, a „válás kínjaiból" semmit sem fogunk érzékelni. Ahogy váláskor is jó magunk
mellett tudni a szerető barátokat,
úgy fogyókúrázni is sokkal könynyebb csapatban, társaságban,
biztató, segítő környezetben.

Ahogy váláskor szakértőt vonunk
be az okos ügyvéd személyében,
fogyókúránk is legyen okos,
szakértő által összeállított. Ahogy
váláskor utálunk utánajárni egy
csomó elintéznivalónak, ugyanúgy nem fogjuk szeretni a fogyókúrában, ha sok különbevásárlással, különfőzőcskével, kalóriaszámolgatással jár.
NAPI ÖTSZÖR ENNI
Normális fogyókúránál mindezek
nincsenek: szakemberek találják
és tálalják nekünk a legjobb falatokat - amiktől szenvedés, éhezés
nélkül, de biztosan fogyni fogunk.
És ahogy a normális válásnál elkerülhető az idegösszeomlás, a
normális fogyókúra sem terheli
meg a szervezetet A jó fogyókúra
arról ismerszik meg, hogy nem
koplalunk, hanem naponta legalább ötször eszünk, az idegeinket
„kipárnázó" zsírok pedig ennek
ellenére könnyedén és biztosan
leolvadnak rólunk És a válás akár a fogyókúra - lehet felszabadító diadalmenet. Hamarosan ismét készek leszünk szeretni, önmagunkat.

A ZSUREGETO Liszt® erejével!
Tészta ételek
Ugyanúgy szeretjük,
de ettől már
j r ZSÍRÉGETŐ túrói^susiaiSí^ott bÉRmna)
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,.Az utóbbi évtizedekben visszaesett a hazai sertéstenyésztés, egyre kevesebben hizlalnak és vágnak otthon disznót. Az áruházak polcaira kémlő, sokszor külföldi eredetű szalonnaféléknek pedig sem az íze,
sem az állaga nem olyan, hogy érdemes lenne azt enni." Szenti Tibor

PROF. DR. DEZSI CSABA ANORAS

DRAGA, EGESZSEGTELEN ES ELETVESZELYES

www.opticnet.hu

A z idősebbek még
kedvelik a szalonnát
Jellemzően már csak az idősebb korosztály tagjai
fogyasztanak szalonnát, és használnak a főzéshez
zsírt Vásárhelyen, derült ki egy helyi felmérésből.
Igaz, a szalonna íze és ára sem az igazi. A túlzott
szalonnázás és a sertészsír használata már 30-40
éves korban infarktust okozhat.

- Szeretem a szalonnát, de nem
eszek mindennap, csak olykor-olykor. Tamás fiam szokott
hozni időnként - mondta a vásárhelyi Szabó József (81). Elárulta,

ritkán eszik, FOTÓ: FRANK YVETTE

gét veszélyeztető kockázatokkal, egyre többen táplálkoznak
helyesen, és mozognak napi
rendszerességgel, de jelentősen
visszaszorult a zsír és a szalonna fogyasztása is. Ez utóbbit
már jellemzően csak az idősebb
korosztály tagjai kedvelik. Más
oka is lehet, hiszen egy kiló zsír

Kedves Beteg! Gondok vannak a hallásával?

Ú j hallás, új élet!

Fiil-orr-gégészeti és audiológiai vizsgálatok.

Díjmentes hallásvizsgálat.
Folyamatos elemakció!

Prizma Optika, Andrássy út- Bocskai u. sarok tel: 62/244-226
Makó - Gyöngyszem Optika, Széchenyi tér 8. tel: 62/212-822
Szeged
Fantazy Optika, Oroszlán u. 1. tel: 62/429-799
Hermann Optika, T E S C O Rókus krt. 42-64. tel: 62/557-040
Szezsi Optika, Boldogasszony sgt. 35. tel:30/636-2714

Látott már zebrát csík
- Na, az már járt

06-30A75-11-29
Puffadt?
szeretne?

és béltisztítás! Most ajándék
kezeléssel'
egészségpénztár-elfogadóhely!

Lézeres
tetoválás
és szeplőel távolítás
WWW.

nélkül?
nálunk...
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Plasztikai Sebészet • Tel.: (62) 431-899 • Szent Gellért Ház. Szeged. Kálvária sgt. 14.

MEGA KFT.

RIZIKÓFAKTORA TÖBBEK KOZOTT A CUKORBETEGSEG
Hazánkban nagyon magas az érszűkület előfordulási aránya, és az
érbetegségben szenvedők körében
kiemelkedően magas halálozási ráta
tapasztalható. A betegség kialakulásában több rizikófaktor is szerepet játszik, ilyen többek között a
cukorbetegség is, bár a vércukorszintet különböző szerekkel és
módszerekkel be lehet állítani, de a
betegség által okozott szövődményeket nem lehet visszafordítani.

ZEISS

Zeiss-partner

AJÁNDÉKUTALVÁNY KAPHATÓ!

j INGYENES SZEMVIZSGALAT! \
(Előzetes bejelentkezés alapján, 15.000 Ft vásárlás fölött.)

i

| ^SZEMÜVEGKERETEK: 10-30%!!;
KOMPLETT SZEMÜVEGEK MÁR 7.900 Ft-~"
(részletek az üzletben).

| • EGYES ZEISS VÉKONYÍTOTT.
MULTIFOKÁLIS LENCSÉK:

! M % l|pVEZl|ÉNNYEL!

•

Hódmezővásárhely

Az érszűkület fájdalommentes kezelése

Látszerész Szaküzlet

•

C s o n g r á d megye:

3,000 Ft/db

PÁLFY OPTIKA

!

SZAKÉRTŐ LÁTSZERÉSZEK
CSOPORTJA

Bejelentkezés: 62/543-255 • Szeged, Kállay A. u. 7
www.moraterapia.hu • eletero@invitel.hu
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E x t r é m h a j l é k o n y hi-flex
t i t á n i u m s z e m ü v e g k e r e t az
Opticnet Partner optikákban!

Hirdetési információ:

Professzionális tisztitókúra
Üdülésicsekk- és

Fül-orr-gégészeti és audiológiai magánrendelő
6720 Szeged, Roosevelt tér 7-9. • www.megainfo.hu
62/424-607,06-20/255-3893
HA KIVÁGJA ÉS BEHOZZA EZT A HIRDETÉST,
10% KEDVEZMÉNYT ADUNK
A NEM TB-TÁMOGATOTT TERMÉKEKBŐL. !
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tó szerint egyrészt a fogyasztási kultúra változása miatt
szorultak vissza a hagyományos, nehéz ételek, de ennek
más okai is vannak. - Az
utóbbi évtizedekben visszaesett a hazai sertéstenyésztés, egyre kevesebben hizlalnak és vágnak otthon disznót.
Az áruházak polcaira kerülő,
sokszor külföldi eredetű szalonnaféléknek pedig sem az
íze, sem az állaga nem olyan,
hogy érdemes lenne azt enni.

Hoya progresszív lencséhez
a keretet AJÁNDÉKBA adjuk!

Méregtelenítésre
van szüksége?
Fáradékony?
Candidás? Fogyni

Gyors uszodai
fülilleszték:

i
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p u n k n a k dr. Takács Róbert diabe-

A fogyasztási kultúra változott. Szenti Tibor néprajzkutaA hódmezővásárhelyi Szabó József szereti a szalonnát, de csak

rs

jellemzően legalább száz forinttal drágább, mint egy liter olcsóbb étolaj.
- Telített zsírsavakban gazdag
a szalonna, illetve a sertészsír,
ezek túlzott bevitele okozza a szívinfarktust, az agyvérzést és az
agylágyulást - fogalmazott latológus, egyetemi tanársegéd. A
Szegedi Tudományegyetem Szent
Györgyi Albert Klinikai Központ
munkatársa hozzátette: a telítetlen zsírsav beépülve az érfalakba
leszűkíti, illetve merevvé teszi azt,
így végül elpattanhat. - A túlzott
mennyiségű zsírt fogyasztó édesanyák már a tejükkel továbbadják
azt csecsemőjüknek, így azok
30-40 éves korában már nagy a
veszélye a szívinfarktusnak.

EGÉSZSÉG
KOROM ANDRÁS

hogy vaj helyett sós margarint
eszik, s vegyesen használnak zsírt
és étolajat. - A krumplit és a húst
a feleségem étolajban süti, de a
paprikást például zsírral készíti.
Ennek ugyanis így az igazi az íze,
bár tudjuk, hogy a zsír egészségtelen. Napraforgóolaj helyett szívesebben használnánk olívát, ám
az nagyon drága - mondta.
Korosztálya az, amely leginkább a hagyományos, nehéz
ételeket kedveb, és rendszeresen fogyasztja is - derült ki abból a felmérésből, amelyet az
Egészséges Vásárhely program
keretében végeztek el nemrégiben. A szív- és érrendszeri állapotot felmérő kérdőívet 1107-en
töltötték ki. A válaszadók többsége tisztában van az egészsé-

Ezt más szemüveggel
ne próbálja ki!

• NAPSZEMÜVEGEK:
4 0 % KEDVEZMÉNNYEL!

• EGÉSZSÉGPÉKZTÁ R- ELFfi G A D ŐHELY,
' i ím,—
T i rt —
! 6722 Szeged, Gogol u. 4. • Tel.: 62/423-322 • Nyitva: h-p. 9-17 óráig. I

A cukorbetegség a szervezet anyagcseréjének krónikus megbetegedése. A betegség oka a hasnyálmirigy
által termelt, inzulin nevű hormon
hiánya vagy a szervezet inzulinnal
szembeni érzéketlensége. A sejtek
inzulin hiányában nem képesek a
glükóz felvételére, a vércukorszint
megemelkedik, és ez okozza a betegség fő tüneteit. Emellett növekedik
a glükózújraképzés is a májban.
Ezek a folyamatok együttesen ahhoz
vezetnek, hogy megemelkedik a vércukorszint. A cukorbetegség korai
felismerését leginkább az akadályozza, hogy kevés tünettel jár. A kismértékben emelkedett vércukorszint
panaszt (lem okoz. Nagyobb vércukoremelkedés esetén jelennek meg
az első tünetek. A nagy mennyiségű
cukrot a vese nem képes visszatarta-

ni, a cukor a vizelettel távozni kezd a
szervezetből, ennek következtében a
vizelet mennyisége megnő. A testnedvek mennyiségének csökkenése
szomjúság kialakulását eredményezi, ezért a cukorbetegek állandóan
isznak, és sok vizeletet ürítenek. A
cukorral a vesén át kiürített energia
fogyáshoz vezet. A diabétesz vezető
halál- és rokkantsági ok Európában
és az Egyesült Államokban. Szövődménye a betegségnek a vakság, a
veseelégtelenség. A perifériás erek
betegsége miatt kialakulhat a diabéteszes láb. Az idegrostokat ellátó
erek károsodását okozhatja, ami miatt
érzékelési zavarok alakulhatnak ki.
A cukorbetegségben szenvedő betegek száma világszerte rohamosan
emelkedik. A nem baleset miatt
bekövetkezett lábamputációk 70
százaléka cukorbetegség eredetű.
Befolyásolja még az érszűkület kialakulását a dohányzás, a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint,
a túlsúly, a magas vérzsírszint, a mozgásszegény életmód, a stressz és az
örökletes tényezők. Szerencsére ma
már minden megyeszékhelyen, így
Szegeden is elérhetővé vált az érszűkület fájdalommentes kezelése az év
találmányával, vagyis a NashwanParasoundPlus eljárással, amely az

A b e t e g e t kellemes körülménye* és szakképzett dogozók várják.
infra-, ultra- és hallható hang segítségével az elszűkült érszakasz
környékén a mellékereket funkcióátvételre serkenti. A kívánt hatás
eléréséhez mindössze 20 kezelés
szükséges, napi egy kezeléssel,
amellyel a betegek döntő többségénél jelentős javulás volt elérhető. A
készülék feltalálója a Marié Curiedi]as sebészorvos, dr. KhaledNashwan. Az érszűkület figyelmeztető jelei
lehetnek a járástávolság csökkenése
a vádli-, comb-, ill. fartájéki görcsök
megjelenése miatt, a zsibbadás, terhelésre vagy nyugalmi állapotban

jelentkező végtagi fájdalom, hideg,
sápadt végtagok, fáradékonyság,
fejfájás, fülzúgás, szédülés.

További feWágosftás:

www.medhungary.com
vagy

•06-20/541-1466
•06-70/290-3216
•06-30/339-6963
• 06-72/551-714

BEMUTATKOZIK A SZÁZSZORSZÉP SZÉPSÉGSZALON ÉS A CAR TOUR

Szép külsővel szép helyre utazni
Ki ne vágyna rá, hogy szép, megújult külsővel felfedezzen egy
számára addig ismeretlen országot? Mindez már nem elérhetetlen
álom csupán, ráadásul hüségkártyásaink kedvezményt is kapnak
a valóra váltáshoz.

illatú krémet masszíroznak a
bőrébe. A szép arc önbizalmat,
magabiztosságot ad, ráadásul a
férfiszemeket is jobban vonzza.
A gondosan karban tartott arc segít megőrizni a fiatalos megjele-

SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL
TAVASZI MEGÚJULÁS. Szinte min-

den nő tudja, hogy milyen jó érzés, amikor szakértő kezek finom

ÁLOMUTAK - REÁLIS ÁRON.

nést, és nélkülözhetetlen, ha
ápoltan szeretnénk a világ elé állni. Aki erre vágyik, bátran keresse fel a szegedi Százszorszép

A megújult, megszépült külsővel
érdemes felkeresni a Car Tour
utazási irodát, ahol hűségkártyás
olvasóinknak 5 százalékos kedvezményt biztosítanak bármely
katalógusban szereplő utazásra.
A Kiss Menyhért u. 2. szám alatti üzlet kínálata csábító: bárki
megcsodálhatja az Alpok legszebb csúcsait, London nevezetességeit, de megismerkedhet egy körutazás során a Benelux államok sokszínűségével,
vagy válogathat horvát és szlovén tengerparti utazások közül

„Az arcbőrnek minden
évszakban legalább egyszer
szüksége van nagykezelésre."
Herke Edit kozmetikus

Szépségszalont a Teréz utca 26.
szám alatt.
- Kevesen tudják, de az arcbőrnek minden évszakban legalább egyszer szüksége van
„nagykezelésre". Professzionális termékeket használunk, így
a bőr feltöltődik, és olyan ragyogó lesz, amelyre a vendégek

is. Szabó Elizabeth, az ü z l e t ve-

zetője tovább sorolta a lehetőségeket:

v á g y n a k - m o n d t a Herke Edit

A fiatalabbaknak külön tinikezelést végzünk. FOTÓK: FRANK YVETTE

kozmetikus. Hozzátette: egyegy kezelés alkalmával a pihenésre, relaxálásra is jut idő,
amely ma már luxus a legtöbb
ember életében. - Szalonunkban a fiatalabbaknak külön tinikezelést végzünk, ugyanakkor
egyaránt várjuk a nőket és a férfiakat, hiszen a jó idő beköszöntével elérkezett a gyantázás
ideje is - emlékeztetett a kozmetikus. A szalon szolgáltatásairól
bővebb információt a 70/2571569-es számon kaphatnak az
érdeklődők.

- Most nagyon jó áron tudjuk
ajánlani az ausztriai utakat; ez
a szomszédos ország télen-nyáron nagyon szép. Sokan keresik
fel Bajorországot is, amelyet
csak kastélyországnak hívnak a
köznyelvben. Az egyik legszebb
élményben lehet része annak,

nek keretében Ausztriába, Olaszországba és Svájcba is eljuthat
- hangsúlyozta. Az
utazási
iroda néf f A pihenésre vágyók két belföldi
hány útja Budakatalógusból - vízparti, illetve hegy- pestről indul, de
a más városból érvidék-wellness - is válogathatnak.
kezőket autóval,
aki a „Három ország egy tó illetve kisbusszal viszik el a főpartján" fantázianévre hallga- városba. Ugyanígy megoldják a
tó utunkat választja, hiszen en- külföldi szállásfoglalást, az au-
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BiovSnne szépség vitamin
i(IOOx)

Blovánne
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A készítmény hatéanyagai belülről
táplálják a haj. a bőr és a körmök
regenerációjáért felelős sejteket, hogy
segítsék azok egészséges növekedését
és működését. A tabletta tartalmaz A-.
E- és B-komplex vitamint, élesztőt és
jódot.

Szabó Elizabeth: Most nagyon jó áron tudjuk ajánlani az ausztriai utakat.

• • • • • • • •

| luvita C-vitamin, 500 mg.

Walmark Marslakócskák,

j nyújtott hatású (90 x)

narancsa (100 x)

A C-vitamin vízben oldódó vitamin,
I hatékony antioxidáns. Hozzájárni az
immunrendszer megfelelő működéséhez. Elősegíti a vas felszívódását.
Fogyasztása ajánlott egyoldalú, vitaminhiányos táplálkozás, betegség utáni
lábadozás, kimerültség és fáradtság
| esetén.

Vitaminok és ásványi anyagok
gyermekek számára. Marslakó formájú,
narancsízű rágótabletta.
3 év alatti gyermekeknek nem ajánlott.

További ajánlatainkat keresse
a www.webaruhaz.delmagyar.hu
címen megtalálható webáruházunkban!
Megrendelhető:
@ terjesztes@delmagyar.hu
^ www.webaruhaz.delmagyar.hu
m- személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban
o vagy az alábbi megrendelőszelvénnyel

LŐSZELVÉNY

Eredeti ár 2 000 Ft

Hüségkártyás ár:

1.900 Ft

teponen
. . lOOtlb

tóbérlést, sőt akár külföldi muzeumi belépőjegyek rendelését is. A pihenésre vágyók két
belföldi katalógusból - vízparti, illetve hegyvidék-wellness
- is válogathatnak, amelyeket
üdülési csekkel is ki lehet fizetni. Bővebb felvilágosítást a helyszínen, illetve a 62/420-756-os
telefonszámon kaphatnak az
érdeklődők.

Megrendelő adatai:

Peponen kapszula (100 x)

Satibopotendanövelő

TúrbóSUmcsokizben,

A folyamatban lévő orvosi kezelés kiegészítésére, bizonyos értelemben hatékonyságának növelésére, enyhébb esetekben
onalkian. esetleg megekúesre .yántott
a következő esetekben:
- természetes vitaminforrásként
használható a szervezet tokozott E-és Avitamin-szükséglete esetén
- betegségek utáni lábadozás időszakában a fizikai erőnlét javítása érdekében
- krónikus gyulladásos megbetegedésekben a tünetek enyhítésére, vatanxnt a
szervezet védekezőképességének
fokozására
- az életkor előrehaladtával párhuzamosan jelentkező ételmeszesedési folyamatok lassítására és az azt követő keringési zavarok tüneteinek enyhítésére.

kapszula (4 x)

fogyasztó turbódiéta (525 g)

Növeli és szabályozza az emberi test
immunrendszerének működését, így
feltöltve a testet erővel, vitalitással és
szexuális aktivitással. Használata
javasolt Fizikai és mentális fáradtság
esetén is.
Tilos a szedése 18 év alatt.

Testtömegcsökkentés céljára előállított,
napi étrend egy részét helyettesítő,
csökkentett energiatartalmú turmixpor.
Értékes fehérjéket, vitaminokat, ásványi
anyagokat, nyomelemeket tartalmaz.

Walmark Proenzi 3 tabletta
(90 x)

Bio-QIO-Muttivitamin'"
tabletta (60 x)

Bio-Szeténium 50™ + cink
+ vitaminok tabletta (60 x)

Glükozamin-szulfát. lignisul-MSM.
kondronin-szulfát tartalmú
étrendkiegészítő készítmény. Elősegíti
az izületek regenerációját, javítja azok
mozgékonyságát. Az MSM szerves
formában kötött ként tartalmaz, mely
kénforrásként szolgál a kötőszövetek
számáta.

Kiváló multivitamin-kokté! beépített
energianövelővel Egészségünk és jó
közérzetünk nem kis mértékben a napi
vitamin- és ásványianyag-beviteltől függ.
A legfontosabb tápanyagokat elsősorban
a helyes étkezés biztosítja, azonban sok
esetben szükség lehet vitaminok és
ásványi anyagok kiegészítő szedésére.
A vitaminok és ásványi anyagok mellett
a Bro-QIO-Multivitamin koenzim Q10-et
is tartalmaz, egy vitaminszeni tápanyagot, melyre minden sejtnek szüksége
van az energia előállítására.

Bio-Szelénium 50™ + cink + vitaminok
kombinált étrend-kiegészítő a tudomány mai állása szerint összeállított,
a szervezet számára szükséges antioxidánsokkal melyek fontos szerepet
játszanak a szervezetet károsító
oxidatív folyamatok kivédésében.

Név:
Aláírás:
Cím:

E-mail:
Tel.:
Előfizetői kód:

Eredeti át: 6.700 Ft

Hüségkartyás ír:

6.365 Ft

Az előfizetői kódot
a hűségkártyáján is
megtalálja!

Megrendelt termékek:
[

Blovánne szépség vitamin kapszula (100 x) Cikkszám: 62PH010
luvita C-vitamin, 500 mg, nyújtott hatású (90 x) Cikkszám: 62PH011 j I I ] db
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Peponen kapszula (100 x) Cikkszám: 62PH013
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Turbó Síim csokiízben, fagyasztó turbódMa (525 g) Cikkszám: 62PH015
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Walmark Proenzi 3 tabletta (90 x) Cikkszám: 62PH016
Bio-QIO MuUívitamto'" tabletta (60 x) Cikkszám: 62PH017

r

A KOCKAZATOK ES MELLEKHATASOK ELKERULESE ERDEKEBEN OLVASSA EL
A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Délmagyarország/Délvilág Hűségkártyával olcsóbb!
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Bío-Sxeténlum 50™ • cink • vitaminok tabletta (60 x) Cikkszám: 62PH018
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Csak hibátlanul kitöltött megrendelést fogadunk el, a vételárat a kézbesítéskor kell fizetni. Megyén belül
a házhoz szállítás ingyenes. Az akció a készlet erejéig érvényes. A megrendelőlapot küldje a következő
címre:

Délmagyarország Kiadó, 6701 Szeged, Pf. 153
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Csörög a telefon

MEGKÉRDEZTÜK MAKÓI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 6. OLDALON

Tart-e a vulkáni hamutól?

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Nyemcsok Éva újságíróval oszthatják meg.
Az ügyeletes újságíró hétfőtől péntekig 9 és 21 óra között
hívható a 06-30/218-1111-es mobiltelefonszámon.

E-maiL kapcsolatok@delmagyar.hu
SMS-számunk: 06-30/303-0921
Ha nem kapott újságot: hívja a 62/567-864-et, vagy jelezze
a terjesztes@delmagyar.hu e-mail címen!

MARTA VIVIEN
diák:

PAP SÁNDOR
nyugdíjas belügyi dolgozó:

KOVÁCS JÁNOSNÉ
takarítónő:

- Egyáltalán nem aggódok miatta.
Természetesen hallottam róla, de
például az iskolában sem volt téma, egymás között sem beszélgettünk róla. Úgy látom, a környezetemben mindenki nyugodt,
ezért én sem érzem magam veszélyben.

- Úgy hallottam, a légtérzárat
már feloldották, ezért gondolom, a vulkáni hamuból származó anyagokból eleve nem lehet
sok a levegőben, de megnyugtatott az is, amit a szakemberek mondtak. Szerintük ez nem
veszélyes.

- Egy kicsit igen. Hallottam róla,
hogy a kicsikre veszélyes lehet,
és nekem is van gyerekem. Úgy
tudom, asztmás jellegű allergiás
rohamot válthat ki a levegőben
szálló vulkáni por. Azért nagyon
remélem, hogy végül nem lesz
ebből baj.

DARÓCZI ANDRÁS,
a makói gyepmesteri telep
vezetője:

- Én úgy tudom, a mikroszkopikus
hamu bizony veszélyes. Bízom
ugyanakkor abban, hogy a hat kilométeres magasságból nem fog
leszállni. Azt is hallottam, hogy a
szél már másfelé viszi, így remélem, nem lesz semmi baj.

POSTABONTAS

A helyi ellenzéki politika és a D M etikai kódexe
Korábban a főszerkesztő és a helyi
pártok képviselői között létrejött
megállapodás szerint megalkották az
úgynevezett etikai kódexet. Célja,
amit ma is leírva hirdetnek, hogy a
választások során induló pártok és
egyének egymás lejáratására irányuló véleményeket, írásokat nem közölnek, nem jelentetnek meg a lapban.
Ezzel minden jó szándékú olvasó
egyetértett. A gyakorlatból merített
tapasztalataim szerint úgy vettem
észre, hogy ez a szerkesztők döntésére bízva - vagyis mi minősül lejáratásnak - nagyon differenciált módon
és nem elég következetességgel jelenik meg a sajtóban. A meghirdetett

nak szánva tette közzé a Fidesz frakcióvezetője.
2. A politikai hatalom megszerzésére
irányuló centrális parancs szerinti
hozzáállása az ellenzéknek (Fidesz) a
város és az itt élő lakók érdekei fölé
helyezi pártpolitikájukat. Hol itt a várost szerető, büszke lokálpatrióta
magatartás? Szerintem ez tőlük olyan
messze van, mint Makó vitéz Jeruzsálemtől. Számomra egyfajta vigaszt jelentett e napon megjelent Bakos
András keretes írása, amelynek címe
„Központi hivatal". Úgy gondolom,
hogy ha ez előbb jelenik meg, mint a
Fidesz bíráló írása, és netán a hivatkozott fideszes cikk írója elolvasta

kódex óta több olyan cikk volt olvasható, ami állításomat igazolja. A legutóbbi konkrét bizonyíték, ami a DM
2010. március 27-i számában megjelent: „A Fidesz a szegedi napfényfürdő megnyitásáról" címmel lehozott
cikk egyértelműen bizonyítja, hogy
mennyit ér a gyakorlatban a hivatkozott etikai kódex. Tudniillik tartalma
- számomra mint abból levonható a
következtetést - a következő megállapítást jelenti:
1. A városfejlesztés szakmai alapon
(hozzáértő mérnökök, közgazdászok,
jogászok) előkészített közgyűlési
döntést dilettáns és populista módon
politikai eszközzé siiányítva lejáratás-

volna (csupán feltételezés), akkor lelkiismeretére és nem pártutasításra
hallgatva nem követte volna el az
etikai kódexben rögzítettek megsértését.
Bakos András írása egyértelműen
bizonyítható igazság, és logikus
levezetése, következtetése a lap
becsületét, tisztességét megvédve
kielégítette a racionálisan gondolkodó emberek igényeit is. A cikkíró befejezésében nagyon szellemesnek és találónak vélem a
most idézett mondatot, amivel írásomat befejezem: „Ez is csak
munka, mint a trágyahordás."
Sándor Lajos, Szeged

A három testőr Afrikában - képregény
Elindítottak egy nekem nagyon rokonszenves dolgot: A három testőr Afrikában című Rejtő-regény
képregényes közlését!
Megítélésem szerint roppant jó érzékkel tapintottak a lényegre!
Megindokolnám!
Korcsmáros Pál egy kivételes képességű ember, aki olyan dolgot

tanított meg nekünk, mint senki
más: az írott betű szeretetét.
Képregényeiben írók olvasható
művei jelennek meg gyerekek (és
felnőttek) számára úgy, hogy képes kialakítani egy emberben az
írott betű iránti vonzalmat, igényt,
amely bennem azóta sem múlt el!
Végre valami, ami nem Pókember!

Kora gyermekkoromat idézi, amikor az akkori Füles újság hozta a
Monté Christo grófja képregényes
változatát. Alig tudtuk kivárni a
postás bácsit, hogy megtudjuk, mi
történt Edmond Dantesszel.
Ha lehetséges, kérem, hetente
hozzák a folytatásokat, mert az
unokám máris vevő a dologra, és
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VÁLASZTÁS III.

Farkas Mária a Csörögben megjelent, választással kapcsolatos véleményekre reagálva azt mondta: ő
Újhelyi István választókörzetébe
tartozik, de a második körben nem
fog rá szavazni, mert úgy érzi, hogy
a képviselő nem tartotta fontosnak
Újszeged fejlesztését. A 71-es busz
útvonalát megváltoztatták, a Hargitai utcába már nem megy be, holott
ott van posta és bolt is. A lakók az
elmúlt nyolc évben többször kérték,
hogy fessenek fel zebrát a veszélyes
kereszteződésbe, a Hargitai és a Fülemüle utca sarkára - nem történt
meg. Pópity István azt olvasta Botka László és a szocialisták szóróanyagán, hogy a választás második
fordulója Szegedről szól. Olvasónk
szerint azonban az országgyűlési
választás mindkét fordulója az országról szól. A városról a helyi képviselő- és polgármester-választás
szól majd. A 30/454-8930-as számról olvasónk azt mondta, örül, hogy
szépül a város, de nem mindegy,
hogy milyen áron. Ő úgy gondolja,
Szeged a nagyberuházások miatt
adósodott el.

PARKOLÓ

Móráth Zoltán az Etelka sorra hordja
kézilabdázni gyermekét. Jelezte: felháborító állapotban van a sportcsarnoknál a parkoló, ált a sár, hatalmas
gödrök között kell közlekedni. Jó lenne, ha rendbe tennék - mondta.
NEM SEGÍTENEK

Lapunk április 16-i számában jelent
meg a cikk a példaértékű összefogásról, amellyel egy nagymágocsi
szet, nem baleseti: sebészeti klicsaládot segített a falu, miután lenika A részlege (Pécsi u. 4.) Uroégett a házuk tetőszerkezete. Bordálógia: urológiai klinika ambulancia nyi olvasónk a 30/309-3688-as te(Kálvária sgt. 57.). Sürgősségi be- lefonszámról már több ízben kért setegellátás, felnőtt: sürgősségi
gítséget a Csörög rovatban is: férje
betegellátó osztály, 0-24 óráig
daganatos beteg, pénzük a gyógy(Kálvária sgt. 57.). Baleseti sebészerekre megy el, öreg tanyájuk reszeti, gyermek: gyermekgyógypedezik, és már ételre sincs pénzük.
ászati klinika (Korányi fasor
Ám nekik sem alapítvány, sem ma14-15.). Szemészet: szemészeti
gánszemély nem segít, egyedül egy
klinika (Korányi fasor 10-11.).

S. Lelkisegély-szolgálat: megyeszerte ingyenes: 06-80/820-111.
Gyógyszertár: SZTE ÁOK Korányi
Gyógyszertár (Korányi fasor 8.,
tel.: 545-440), hétfő-szombat
22-7-ig, vasárnap 20-7-ig, munkaszüneti napokon (ünnepnap)
7-7-ig.
T É R Í T É S E S FOGORVOSI ÜGYELET

DENTHA

FOGÁSZAT

Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532

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

öreg hölgy küldött pénzadományt,
amiért nagyon hálásak. Az is sokat
javítana a helyzeten, ha esetleg egy
ezzel foglalkozó cég segítene helyreállítani a repedezett házat.
KÖZPONTI FŰTÉS

Csányi Vince Szegedről, a Gáz utca
8/B-ből panaszolta, hogy bár a fűtési
szezon április 15-én véget ért, a házukban pazarló módon még mindig
keringetik a meleg vizet. Ugyanígy
volt tavaly is, pedig ezt csak akkor
tehetnék meg, ha a lakók kérésére a
közös képviselő jelzi az igényt. A házuk képviselője nem jelezte, de mégsem zárták el a fűtést. Tavaly is így
volt májusig, feleslegesen fizetnek.
A VÁLSÁG VETTE EL

Az április 16-i Kapcsolatok oldalon
jelent meg Kovács Antal levele Nyugdíjrendszer garanciával címmel. A levélíró nem nevezte meg a pártot,
amely elvett 9 százalékot a nyugdíjból, olvasónk viszont, aki a
62/632-482-es számról telefonált,
megnevezte: a Fidesz volt az. A13.
havi nyugdíjat pedig az MSZP vette
el - de ők is adták annak idején. És
nem jókedvükből tették: a válság
vette el. Ugyancsak a gazdasági válROKKANTKÁRTYA
A 30/249-9585-ös számról telefoná- ságot hibáztatja olvasónk a
70/451-6492-es számról. Úgy véli,
ló olvasónk elmesélte: nem látszott
nem Botka László és társai tették
a rokkantkártyáján az érvényességi
tönkre az országot. Ha nem lett voldátum, amikor kitette, ezért megbüntették. Sok autósnál szintén nem na a gazdasági válság, nem lenne
látszik, nem gondolnak rá, hogy eny- ennyi munkanélküli, megmaradt volna a közalkalmazottak és a nyugdíjanyire oda kell figyelni, amikor kiraksok 13. havi juttatása, és az állam
ják. Figyelmezteti sorstársait, hogy
legyenek körültekintőek, amikor par- sem lenne ennyire eladósodva.
kolnak.

traumatológiai szakrendelés,
7—19-ig (Tisza L. krt. 97.). Sebé-

let: 16 órától 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17. (Szilágyi utca felől).
Tel.: 62/433-104 vagy 104. S. 0.
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Nagy Ferenc nyugdíjas műszaki
tanár, Hódmezővásárhely

ORVOSI ÜGYELETEK

Mai rébuszunk egy falfirka kissé morbid megállapítását rejti.
Az előző rejtvény megfejtése: Kakadu Nemzeti Park; aligátorok; kenguruk; sziklarajzok; vadbivalyok.
EGY
"FALFIRKA"

gondolom, nem én vagyok az
egyetlen nagyapa, akinek ilyen élményben van része!
Ahogy vége, folytassák egy másikkal, talán az általam említettel,
vagy valami mással, ehhez önök
jobban értenek!

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.

SZAVAZZANAK A FIATALOK!

Szegedi olvasónk a 30/563-0323-as
telefonszámról jelezte: szomorú,
hogy órák hosszat kellett vámi a
szavazásra bizonyos választókörzetekben országszerte, így sokan nem
jutottak be, nem tudtak ennyit várni.
Pedig afiataloknakel kellene jutniuk
szavazni, mert változásra van szükség. Az ország eladósodott, akkor
miből építkezünk? És hiába szépül a
város, abból még az egyeteminek
nevezett város frissen végzett fiataljainak nem lesz munkahelyük - hová
jutnak így? Gyurcsány az őszödi beszédben beismerte, hogy elrontották, olvasónk nem érti, miért szavaznak egyesek mégis az MSZP-re. Reméli, a következő körben már jobb
körülmények között szavazhatnak a
fiatatok - és leadják a voksukat a
változásra, mert „nem elég akarni,
de tenni, tenni kell!"

ELVESZETT, KÖSZÖNET
IRATOK

Dr. Kovács Márta jelezte: fia április 14-én elvesztette az iratait,
köztük személyi igazolványát,
lakcímkártyáját és diákigazolványát. Arra kérik a becsületes
megtalálót, hogy jutalom ellenében juttassa vissza az iratokat az
okmányokon szereplő lakcímre!
DICSÉRET A SOFŐRNEK

Magyar Istvánné a Cora-járaton
utazott a város felé április 16-án,
12.30-kor. A járdán egy rokkantkerékpáros férfi elejtette a csomag-

ját. A buszsofőr meglátta, megállította a buszt, leszállt, és segített
neki felvenni. Olvasónk szerint dicséretet érdemel ez a viselkedés.
Minden jót kíván a tisztességes,
segítőkész sofőrnek.
ELVESZETT BANKKÁRTYA

A 30/826-5260-as számról telefonáló olvasónk április 16-án, pénteken délután a szegedi Baumax
Áruház pénztáránál felejtette a
bakkártyáját. Szeretné visszakapni, ezért kéri a becsületes megtalálót, hogy jelentkezzen.
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Kutyák a ligetben - más szemmel
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Az április 10-én Bíró Csaba tollából megjelent írással - mint érintett kutyás - jórészt egyetértek,
de kicsit más szemmel is vizsgáljuk meg a kérdéskört. Valóban sok
kutyás kijár az újszegedi ligetbe,
de az a kis közösség, amelyikhez
időnként akár 8-12 kutya is öszszejön, maximálisan vigyáz a tisztaságra, ha mégis „baleset" történik, mindegyikünk összeszedi kutyája után a végterméket. Sajnos
mi is találtunk - nemegyszer - felelőtlen gazdik által össze nem
gyűjtött kutyagumit, sőt valaki
nem először ott fésülte ki a szőrt
hosszú szőrű kutyájából, s szórta
szét azt a fűben. Ez bennünket is
zavar, mert általánosításra ad alkalmat!
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De rengeteg ott heverésző, labdázó
ember sokkal „kulturálatlanabb",
mint a meggyanúsított kutyások,
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A szegedi Arany János iskola diákja fotózta le a házuk udvarán nyíló, tavaszt köszöntő árvácskát. FOTÓ: BORSI LEVENTE

POSTABONTAS

mert a szétdobált üdítősflakonok, italosdobozok, papír zsebkendők, műanyag zacskók utánuk maradnak ott!
De a környező bokrokba tévedő kutyák jöttek már elő szájukban kakis
pelenkával, eldobált ételmaradékokkal, sőt volt rá példa nemegyszer,
hogy emberi ürüléket kezdtek kóstolgatni! A parkba kiültetett virágok egy
részét ellopták, azok sem mi voltunk!
Nagyon sok szépet is lehetne írni
a kutyák jelenlétével kapcsolatban, mert a játszadozó állatokat
sokszor megnézik, esetleg megsimogatják a szülőkkel, nagyszülőkkel arra sétáló kisgyerekek, s arra
gondolunk, ezekből a gyermekekből talán később is állatszerető
emberek lesznek. De olyan felnőttek is odajönnek sokszor, akik szeretik a kutyákat, de ők nem tarthatnak. Olyan szép lenne, ha az
emberek között ilyen harmonikus

Nyugdíjasok Pártja
A Délmagyarország Csörög a telefon rovatában jelent meg a
62/637-482-es telefonszámról
hozzászólás. Az olvasó azt mondta: Magyarországon 180 bejegyzett párt van, miért ne lehetne 3
millió magyar nyugdíjasnak is
egy? Erre szeretnék reagálni.
1992. január 15-én Budapesten
alakult meg a Nyugdíjasok Pártja.
Országos elnöke: dr. Michaletzky
Vilmos. Ennek Szegedre is eljutott
a híre, a helyi szervezet 1992.
március 5-én jött létre. Elnöke dr.
Benedek Gábor lett, de egészségügyi okokból májusban lemondott,
így özvegy Berkó Antalné vette át
a vezetést. Egy véletlen találkozás
alkalmával rábeszélt, lépjek be én
is. Mondtam: én életem folyamán
egyetlen pártnak sem voltam tagja, és nem is akarok az lenni. Két
hónap elteltével engedtem a rábeszélésnek, beléptem, és augusztusban megválasztottak elnökké,
ő lett a helyettesem, és dr. Takács
Ödönné orvos adjunktus lett az alelnök. Helyiségünk nem volt, így
megtűrtek lettünk az egyik nyugdíjasklubban - néhányan be is
léptünk a klubba -, és a párt
ügyeit itt intéztük. Hogy saját helyiségünk legyen, beadvánnyal fordultunk a városvezetéshez, a polgármester és a jegyző segítségét
kértük. Sokáig nem tudtak biztosítani helyiséget, kérelmeinket ismét beadtuk, majd a kisgazdapártnál kaptunk egy irodahelyiséget
bérletbe, amelyet a kevés tagsági
díjból fizettünk. Az 1994-es parlamenti választásokon indultunk, fejenként 10 ezer forintunk volt.
Szórólapokat és plakátokat is kaptunk támogatóinktól, de nem kellő
mennyiségűt. Ez mind kevés volt,
hiszen a többi párt akkor egyenként 500 ezer forintból - vagy
még annál is több pénzből - gazdálkodott.
A Délmagyarország is támogatott
bennünket, néhány kampánycikkünket költségmentesen leközölték. Mindez nem volt elég a kampányunkhoz. Mi nem kaptunk a
kormánytól költségtérítést, attól
függetlenül, hogy országos párt
voltunk.
Hogy megtartsuk az akkor már
170 fős tagságunkat, szponzorokat kerestünk, így segítséget kaptunk ahhoz, hogy a tagságunknak
karácsonyi ünnepséget rendezzünk, a kisnyugdíjjal rendelkezők

GYENIZSE LUCA

és a rászorulók részére ajándékcsomagokat adott az önkormányzat. A Pick szalámigyár pénzzel is
támogatott még bennünket. A következő évben pedig a termékeikből adtak ajándékot tagjainknak.
Ekkor már ingyenes jogi tanácsadást is biztosítottunk a nyugdíjasok részére dr. Sebő János és dr.
Sz. Kovács István támogatásával.
Sok nyugdíjason segítettünk ezzel
a szolgáltatással.
Saját helyiségért folyamodtunk dr.
Szalay István polgármesterhez. Az
ő jóvoltából egy kiürült barakképületben az MSZDP-vel közösen
megkaptuk az épület használati
jogát, cserébe a felújításban történő segítségért, valamint bérleti díjért. A bérleti díjat az MSZDP vállalta magára, mi pedig az 1998-as
helyi önkormányzati választásokon - mint a Nyugdíjasok Pártja koalícióban indultunk velük. Itt az
MSZDP-ből Beck Zoltán listán került az önkormányzati testületbe,
és Szeged pénzügyi alpolgármestere is lett a ciklus vége felé. A
2002-es választásokon is segítettünk az MSZDP-nek, de nem indultunk velük ezen a megmérettetésen, mert taktikáztak, így nekünk csak a munka maradt volna,
és listás alapon a 3. hely. Az pedig
látszott, hogy nem kerülnek be az
önkormányzati testületbe. Tehát
így 2002-ben nem indultunk a választásokon.
A Fővárosi Főügyészség feloszlatta
országosan azokat a kispártokat,
amelyek nem indultak a 2002-es
választásokon. Mivel Budapesten
és országosan a Nyugdíjasok Pártja
nem indult, így ez lett a sorsa. Itt ki
kell álljak még az MSZDP mellett,
mert ők nyújtották a legtöbb segítséget a létünk folyamán. Több mint
14 évig voltam a Nyugdíjasok Pártja szegedi és Csongrád megyei
szervezetének elnöke, amikor lemondtam, de nem volt, aki ezt követően vállalja ezt a tisztséget, így
kénytelen voltam ügyvezetőként a
párt feloszlatásáig helytállni. Lemondásom után megválasztottak
tiszteletbeli örökös elnöknek.
Mindezt társadalmi munkában végezték a párt városi és megyei vezetői. Még meg kell dicsérjem Rácz
Istvánt, aki a megyei alapszervezetben volt titkár. Hosszú, keserves
munka után a pártunk megszűnt.
Sarnyai István,
Szeged

Április 16., 13 óra 15 perc, 3530 g.
Sz.: Horváth Szilvia és Gémes Roland (Szeged).
Április 16., 14 óra 50 perc, 3570 g.
Sz.: Mészáros Gabriella és Gyenizse Benő (Kiskunhalas).
PÉLI NIMRÓD

Április 16., 15 óra 15 perc, 3940 g.
Sz.: Lantos Andrea és Péli Attila
(Kiskunmajsa).
ZSIGMOND LÉNA ANGELIKA

Április 16., 16 óra 8 perc, 3690 g.
Sz..- Kiss Ildikó Andrea és Zsigmond Róbert Zoltán (Szeged).
VAS MIRELLA GRÉTA

Április 16., 23 óra 2 perc, 2810 g.
Sz.: Borbás Andrea és Vas Miklós
(Szeged).
TÓTH EMMA

POSTABONTAS
BORKA ZENKE ABIGÉL

Április 17., 5 óra 10 perc, 3450 g.
Sz.: Fenesi Anett és Rácz Imre
András (Vásárhely).

KARDOS KATA

MAKÓ
APONYI GRÉTA

Április 18., 2 óra 12 perc, 3140 g.
Sz.: Csizmazia Kincső és dr. Borka
József (Szeged).
Április 18., 12 óra 58 perc, 3570 g.
Sz.: Szurmik Éva és Kardos Róbert
István (Domaszék).
VÁGFALVI ÁDÁM
ATTILA

Április 18., 16 óra 10 perc, 3460
g. Sz.: Vikartovszki Kornélia és
Vágfalvi Attila (Szeged).
PIGNICZKI MÁTÉ

Április 19., 1 óra 7 perc, 3680 g.
Sz.: Szili Katalin és Pigniczki Ferenc (Bordány).
FEKETE RÉKA

Április 19., 4 óra 45 perc, 3830 g.
Sz.: dr. Ruszkai Márta és dr. Fekete Zoltán (Szeged).
POSTA DORINA

Április 16., 7 óra 48 perc, 3600 g.
Sz.: Csomor Andrea és Tóth István
(Szeged).

Április 19., 6 óra 10 perc, 3140 g.
Sz.: Galambos Anita és Posta Dávid (Szatymaz).

ANTAL TAMÁS BOTOND

KISS-BARSI
DÁVID

Április 17., 9 óra 3 perc, 3280 g.
Sz.: Kovács Anikó Irén és Antal
István (Szeged).
PÁRIZS LILLA

Április 17., 22 óra 40 perc, 3250 g.
Sz.: Baumann Mária és Párizs Richárd Lajos (Szeged).
DUSKA NÓRA ADÉL

Április 17., 23 óra 4 perc, 2980 g.
Sz.: Kovács Adél Edina és Duska
Norbert (Szeged).

Matusik János, Szeged

E-MAIL: KAPCSOLATOK@DELMAGYAR.HU
SMS: 30/303-0921

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
GÉMES GERDA REBEKA

lenne a kapcsolat, mint a kutyáink
között! De ha lenne egy kijelölt területünk, szívesen mennénk oda,
hogy a konfliktusokat elkerüljük.
Az nem megoldás, amit az önkormányzat által kijelölt kutyafuttató
helyek nyújtanának, mert sok kutyás nagyon távol lakik ezektől, s
oda vinni körülményes az ebeket.
Még egy dologra felhívnám az illetékesek és a pihenni vágyók figyelmét: a ligetben rengeteg a
kullancs, az utóbbi időben mindennap talált valamelyikünk a kutyájában, vagy a gazda a saját lábszárán! Tehát nem tőlünk kell tartaniuk, hanem a kullancsoktól, de
ez az egész városra igaz, mert a
Tisza partján, a Holt-Marosnál is
gyűjtöttek már be ezekből a
veszélyes kórt is terjesztő állatkákból.

Április 19., 7 óra 15 perc, 3480 g.
Sz.: Barsi Eszter és Kiss Tamás
(Deszk).
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
ANTAL ANASZTÁZIA ROXÁNA

Április 16., 15 óra 38 perc, 3720 g.
Sz.: Móricz Melinda és Antal László (Földeák).
RÁCZ ESZTER ERIKA

Április 15., 23 óra 45 perc, 3420
g. Sz.: Gán Anita és Aponyi Sándor
(Magyarcsanád).
ALMÁSI BALÁZS ATTILA

Pedagógusok
találkozója

Április 17., 15 óra 32 perc, 4110 g.
Sz.: Bakai Tímea és Balázs Endre
János (Szentes).

Nemrégiben a szegedi I. Sz. Rókusi
Általános Iskola délutáni találkozóra és beszélgetésre hívta az iskola
nyugdíjas tanítóit és tanárait. A
kedves invitálásnak nagyon sokan
eleget tettünk. Ez a találkozó az
igazgató úr és a jelenlegi tantestület szervező munkájának és figyelmességének köszönhetően teljesen
más volt, mint amit vártunk.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a jelenlegi tantestületi tagok is jelen voltak - közülük többen egykori tanítványaink. Beszélgettünk a mai és egykori pedagógiai problémákról is. Az
igazgató úr bemutatta a mai iskola
tartalmas, korszerű pedagógiai munkáját, amelyet filmvetítés kísért. A
gyermekkórus csodálatosan szép
énekszámokat adott elő Baritz tanárnő vezetésével.
Köszönjük a kedvességet, amely a
délután minden percét emlékezetessé tette. A hosszú tél után igazi
tavaszt ébresztett a résztvevők
lelkében.

GRATULÁLUNK!

Fabula Andrásné
nyugdíjas tanárnő, Szeged

Április 16., 16 óra 33 perc, 3150 g.
Sz.: Majoros Dóra és Almási Attila
(Makó).
JAKSA ZOLTÁN RÓBERT

Április 17., 10 óra 25 perc, 2730 g.
Sz.: Gila Nikolett és Jaksa Zoltán
(Nagyér).
SZENTES
KOROM DOMINIK

Április 16., 20 óra 28 perc, 4560
g. Sz.: Szin Erna és Korom Ferenc
(Mindszent).
BENCZE BÁLINT

Április 17., 4 óra 5 perc, 3330 g.
Sz.: Forgó Edina és Bencze Tamás
(Csongrád).
SZILÁDI ADRIENN

Április 17., 13 óra 38 perc, 4060 g.
Sz.: Kurucz Csilla és Sziládi Dániel
.(Öcsöd).
BALÁZS ANNA
FANNI

E-MAIL

Rajzos sikerek a Gedóiban Európa egyik legszebb
főtere - volt?

A Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
tanulói - az iskola specialitásából
is adódóan - minden évben számos rajzversenyen vesznek részt.
Különösen szép sikereket hozott
számukra az idei tavasz.
Szöllősi-Vágó Rita 2. a osztályos
tanuló a „Segíts a bajban" című. a
Magyar Polgári Védelmi Szövetség
és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghirdetett rajzpályázaton országos I. helyezést ért el.
A Kincsem nevű versenyló születésének 135. évfordulója alkalmából országos képzőművészeti pályázatot hirdetett a tápiószentmártoni Földváry Miklós Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és a
Magyar Mezőgazdasági Múzeum.
Makra Bianka 6. a osztályos tanuló a II. korcsoportban országos I.
helyezett lett. Szintén ő a regionális II. helyet szerezte meg a víz világnapja alkalmából meghirdetett

„Tervezz óriásplakátot" című versenyen, amelyet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság és a Duna M ú z e u m közösen hirdetett
meg. Ugyanezen a versenyen Bakos Lili Kincső 6. a osztályos tanuló regionális II. és országos I. helyezett lett.
Iskolánk diákjai a helyi versenyeken is szívesen vesznek részt. Az
Arany János Általános Iskola „A
jövő iskolája" címmel meghirdetett versenyén Jójárt Zsófia 7. a
osztályos tanuló I. helyezést
ért el. A Szegedi kistérség
Weöres Sándor Iskolája versillusztrációs pályázatán Fehér Veronika 4. a osztályos tanuló I.
helyezett lett.
Felkészítő tanáraik: Popovics Lőrinc, Simon Edit, Vukov Alexandra.
Dr. Kissné Szamosközi Brigitta,
a Gedói Általános Iskola és AMI
igazgatója

Tisztelt Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester úr!
A napokban Szegeden jártam, és
szokásom szerint felkerestem a
Széchenyi teret is, és teszem ezt
minden évben pár alkalommal.
Eszembe jutott, hogy a szegediek
meggyőződése, és nem is minden
alap nélkül, hogy Európa egyik
legszebb főtere a szegedi, de legalábbis volt.
Miért is írom ezt múlt időben?
Emlékezetem szerint 40-45 évvel
ezelőtt kissé érthetetlen módon
leszerelték azt a teljesen egyedi, a
tér hangulatát nagymértékben
megalapozó öntöttvas díszkerítést, amely a zöldterületeket
övezte. Szerencsére nem voltak
elég figyelmesek, egy kis darab
mutatóban megmaradt belőle. Én
nem tapasztaltam, hogy a korlát
rossz állapotban lenne, de vélel-

mezem, hogy felújítás végett szállították azt el. Nem vagyok türelmetlen, de jelezném 40 év elteltével, hogy vélhetően megtörtént a
felújítás, illene és jó lenne a vaskorlátokat újra viszontlátni eredeti
helyükön. Látatlanban ki merem
mondani, hogy ezt nemcsak én,
hanem a szegediek igen nagy része is igényli.
Olyanra gondolni sem merek,
hogy a vaskorlátot elkótyavetyélték ismeretlen tettesek, ilyen döntést nem hozhatott a közgyűlés,
mert ez Szeged-ellenesnek tekinthető.
Kérem és javaslom ezért alpolgármester úr szíves intézkedését a
vaskorlátok mielőbbi visszahelyezése érdekében. Jó lenne, ha a
nyári idegenforgalmi idényre már
újra a helyükön lennének.
Tenk Ferenc, Szeged

2010.
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KEDD

SZÍNHÁZ
SZEGED
NAGYSZÍNHÁZ

19 óra: Álarcosbál. Universitas-bérlet.
KISSZÍNHÁZ

19 óra: Homo Hungaricus - Szegedi Kortárs Balett. Bérletszünet.
KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ

b.): 14.15, 20 óra,
Légió (feliratos): 19.30 óra,
Viharsziget (feliratos): 13.15,
17.15,19.45 óra,

megnyílt Forgó Géza Torockói képek c. fotókiállítása.

Villámtolvaj - Percy Jackson és
az olimposziak (m. b.): 15.45 óra.

a kupolában április 18-áig látogatható Egy világpolgár ajándékai Válogatás Diczfalusy Egon professzor gyűjteményéből kiállítás,
megnyílt a Róbert Capa című kiállítás, amely április 25-éig látható,
megnyílt Tóth Menyhért festőművész kiállítása Én itt vagyok gyökeres címmel, amely május 16-áig
tart nyitva,
állandó kiállítások: Patikatörténeti
kiállítás, Móra Ferenc-emlékszoba,
Csak egy Földünk van - természettudományi kiállítás, Díszterem
az állandó festészeti bemutatóval,
Lucs-gyűjtemény.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Alice Csodaországban. Színes,

10 óra: Csipkerózsika. Szendi-bérlet.

m. b. amerikai film: 18.30 óra.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A PETŐFITELEPI MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN (SZÁNTÓ K. J. U. 28.)

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
A titánok harca - 3D (m. b ): 16

április 23-áig látható Mahelka Béla festő Földön és égen című önálló kiállítása.
A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN

óra.

BALÁZS BÉLA TEREM

Légió (feliratos): 16, 20.30 óra,

április 30-áig látható a Farsangtól
húsvétig - XIX. Újszegedi Gyermekrajz-kiállítás az újszegedi óvodák ovisai és az újszegedi általános iskolák tanulói munkáiból.

Bibliotheque Pascal: 18.15 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM

Dot.com (feliratos): 16.15, 20.45
óra,
Tapsvihar (feliratos): 18.30 óra.

A VÁRMÚZEUMBAN
(STEFÁNIA SÉTÁNY)

megnyílt a Csőrégészet című régészeti időszaki kiállítás, amely június 13-áig várja látogatóit.

GRAND CAFÉ
Kalligram-est: 19 óra.

A FEKETE HÁZBAN

PLAZA CINEMA CITY
Titánok harca - 30 (m. b.):

Schmidt Andrea fotóriporter Stációk című kiállítása továbbra is várja látogatóit.

16.30,18.30, 20.30 óra,
Párterápia (m. b.): 14.45,16.45,
18.30, 20.30 óra,
Kedves John! (feliratos): 15.45,
17.45,19.45 óra,

A BELVÁROSI KAMARA
GALÉRIÁBAN

Exférj újratöltve (m. b ): 13.15,

május 1-jéig látható Fodor Tibor
festőművész Smogcity című kiállítása.

Kém a szomszédom (m. b.):

A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN

15.30,17.45, 20 óra,

május 12-éig látható a Szeresd a
gyermeket! - 160 éve született
Pósa Lajos író.

15.15,17.30 óra,

így neveld a sárkányodat (m.

b.): 13,15 óra,

így neveld a sárkányodat - 3D

(m. b.): 14,16,18 óra,
Kecskebűvölök (feliratos): 14.15,
16.15, 20.15 óra,

A sötétség határán (feliratos):

13.30,18, 20.15 óra,

Igazából apa: 13 óra,
Alice Csodaországban - 3D (m.

A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
ELŐCSARNOKÁBAN

megnyílt Az örök buffó - 70 éves
lenne Gregor József. A kiállítás
megtekinthető május 29-éig.
A NÉPRAJZI ÉS KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIAI TANSZÉKEN
(EGYETEM U. 2.)

A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN
(ROOSEVELT TÉR 1-3.)

ISMERETTERjESZTES
SZEGED

A Közéleti Kávéház rendezvénye
A VÁROSHÁZA HÁZASSÁGKÖTŐ
TERMÉBEN

16 óra: Szeged harmadik épülő
hídja.

A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN

18 óra: Homokhegy - Ormos Gergő posztumuszkötetének ünnepélyes bemutatója.

ALGYŐ
A FALUHÁZ EMELETI
KLUBTERMÉBEN

18 óra: Sok-mindent-tudás Egyetem - A nemek szerepe a kultúrában.

Teteshop
Babavilág (ism.)
Tények reggel
Mokka
Stahl konyhája
Babapercek
Telekvíz Telefonos játék
Teleshop

11.45 Everest - A hegyek fogságában, 2/2.
Kanadai akdókalandfílm [12]
1325 Kvfzió Telefonos játék
14.55 Lassie
Amerikai-kanadai családi filmsorozat, 3-4. [12]
16.00 Életünk napjai
Amerikai filmsorozat, 2 [12]
Utána: Tények
1725 loshi Bharat Talkshow [12]
18.30 Tények
Hírműsor
19.05 Áll az alku
A játékshow [12]
Utána: Aktív [12]
20.00 jóban-rosszban 1188 [12]
2025 Bajnokok Ugája
A Bajnokok a TV 2-n fociznak!
Internazionale-FC Barcelona futballmérkőzés-közvetítés
Közben: kenósorsolás
23.30 A médium 84. Az igazat megvallva [16]
0.30 Tények este
1.00 Ezo TV 06-90/602-022
130 Egy hét Pesten és Budán
Magyar film [12]
3.20 Babavilág (ism.)
3.45 Animációs filmek [12]

MISZTIKUS SOROZAT

I. Szegedi reklám nyílt nap - gyárlátogatási program - A kreatívipar
helyi szereplőinek értékteremtő
folyamatának helyszíni megtekintése (az érdeklődők fogadása a
Délmagyarország, a VTV Szeged,
a Rádió Plusz, a Rádió 88 szerkesztőségében, az EzDesign, az
E-Vista, a Factory Creative stúdióban, az Innovariant, a Decoraction
nyomdában és a Kontaktiánál).

A JATE-KLUBBAN

20 óra Rozsdamaró Táncház.
AZ IH RENDEZVÉNYKÖZPONTBAN

18 óra: Szinetár Dóra és Bereczki
Zoltán koncertje.

23.30 A MÉDIUM
Egy vidéki fakunyhóban holtan találnak egy fiatal párt, Burkéket. Allison később álmodik is róluk, ám ő
két házaspárt lát, és két, maszkot
viselő férfit is, akik fegyverrel fenyegették őket. Allison megérzéseit aztán a fejében lévő berregő is
megerősíti, amely akkor szólal
meg, ha hazudik valaki a jelenlétében. Joe-t eközben bepereli egy
volt munkatársa, aki azt állítja,
hogy a napelemes ötletet tőle lopta
el...

19.30 Híradó este
20.40 Barátok közt
1930 Sporthírek
Magyar filmsorozat, 5175-5176.
19.55 Időjárás-jelentés
Közben: RTL-hírek
21.20 A mentalista Amerikai krimiso20.00 Önök kérték Kívánságműsor a
rozat, 2. évad, 12. Vérző szív [16]
nézők levelei alapján
2220 A Grace-klinika
21.00 Kedd este
Amerikai filmsorozat, 5. évad, 12 21.30 Szilánkos képek Angol bűnügyi
film. 3/1. Bújócska [16]
Az ördög másik arca [16]
23.15 Hírek
Utána: RTL-hírek
23.20 XXI. század - a legendák veBenne: időjárás-jelentés
lünk élnek Kedd esténként az
23.20 Mementó
RTL Klub műsorán!
23.30 Teadélután Hétfőtől péntekig
2335 Reflektor Sztármagazin
minden, ami szórakoztató!
0.10 Chucky ivadéka
0.30 NappaU
Amerikai horror [18]
Közéleti szórakoztató magazin

1920
19.25
19.30
19.40
20.00
2021
20.24
2025

22.20 A GRACE-KLINIKA
Derek anyja, Carolyn villámlátogatásra érkezik és az egész osztály
vigyázzba áll, különösen Meredith
és Sloan. Meredith attól fél, hogy
nem fog tetszeni leendő anyósának, Sloan pedig amiatt aggódik,
hogy Carolyn megdorgálja Grey
iránt érzett szerelme miatt. Owen
és Cristina egyre jobban vonzódnak egymáshoz, Izzie pedig továbbra is valóságosnak érzi Denny
jelenlétét.
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kes a megzenésített verseket előadó Kaláka együttes tagja volt 1975-től
1995-ig. Az együttesből 1995-ben vált ki, hogy zeneszerzői és előadóművészi elképzeléseit jobban megvalósíthassa. Szóló fellépésein Zalán
Tibor költővel írt balladáit adja elő.

Szegeden, a Fekete Házban Schmidt Andrea fotóriporter Stációk cí-

mű kiállítását láthatják. A fotóriporter elmondása szerint minden témában szívesen lubickol: legyen az a vallás, sport, esetleg a napilapos
munka.
é

Ő &

13.45
14.00
14.45
15.10
15.30
16.25

Kodály Zoltán: Magyar népzene
Kerekek és lépések
1100 év Európa közepén
Örömök kertje
Magyar pop
Egy lépés előre 62/37. Nehéz a
művész élete
17.10 Óceániai csavargások 4/1.
17.40 Ez történt ma reggel

5.20
5.30
6.00
8.00
8.40
9.10
9.30
10.30
11.30
14.00
14.10
14.15
14.45
15.15
15.35
16.05
16.30
17.00
17.30

Váltó
Gazdakör
Hattól nyolcig
Térkép - reggel
Kikötő Kulturális magazin
Hogyan tovább?
A kegyenc
Orosz tévéfilmsorozat
Család-barát
Kívánságkosár
Híradó
Kikötő - friss Kulturális hírek
Talpalatnyi zöld
Világörökség
Magyar elsők
Vadvirágos patika
A közlekedés új útjai
CUpperton, a rejtelmes sziget
Zorro Amerikai tévéfitmsorozat
Térkép

18.00 Híradó

18.35 Mese
18.40 Ozie Boo! Angol mesesorozat
18.45 Három barát, egy eset
Német mesesorozat

19.00 Újrakezdés Olasz tévéfilmsorozat
Innovációs percek
19.25 Újrakezdés Olasz tévéfitmsorozat
Esti mese
20.00 Hogy áUunk, fiatalember?
A kis királylány
Magyar játékfilm
Thomas és barátai
21.20 Hiradó - esti
Híradó
21.25 Sport - esti
Sporthírek
21.30 Közbeszéd
Időjárás-jelentés
A fagyos folyó lovasa 65/58. Új 2135 Váltó
22.10 Egy rejtőzködő tanú - In mevállalkozás
móriám Frank jános
Tűzvonalban Magyar tévéfilm1925-2004
sorozat, 53. Új diagnózis [16]
23.45 Divathét
Záróra
0.10 Kikötő-friss
Magyar pop
0.20 Vers, Himnusz
A Mester és Margarita 4/3.
0.30 Híradó - esti
Tűzvonalban

FILMSOROZAT

16.25 EGY LÉPÉS ELŐRE
Lola egyre önzőbben viselkedik, amit
barátai nem néznek jó szemmel. Robertót meglátogatja az édesapja. Kiderül az a terve, hogy fiát kivegye az iskolából, szeretné ugyanis megbízni a
családi vállalkozás vezetésével. Adela
végre összejön Cristoballal. Diana
meglátogatja jüant és szomorú hírt
közöl vele: az együttes producerének
már nincs szüksége rá. Újra összemelegednek. Diana másnap reggel nála
ébred, ahol nagy meglepetésben lesz
része.
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AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI
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21.30 SZILÁNKOS KÉPEK 3/1.
A londoni rendőrségen belül létrejön a Különleges Gyikosságj Csoport, amelynek
vezetésével Ross Tameit bízzák meg. Az
embereit ő maga választhatja meg de súlyos szembetegségéről továbbra is csak
Catherine tud. Első nyomozási* soran egy
két évvel kotábbi gyilkosság szálait kell újbólfieígombotyítaniuk.A hegedíínűvész
Vkky Inghamet hőtan találták lakásán, a
holttest mellett pedig ott ült az átdazat 7
éves kisfia. Az így roppant kényes, mert a
megöltfiatalnő szülei eközben hanyagságért perlik a rendőrséget

Si 2f P/

Hódmezővásárhelyen, a könyvtárban ma 17 órától Huzella Péter
irodalmi estjére várják az érdeklődőket. A zeneszerző, gitáros-éne-

A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN

S20 HajnaU gondolatok
523 Kárpát expressz
5.50 Ma reggel
8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 A tudás hazája
9.25 A kölcsönkapott Főtd
9.50 Élet-víz
10.15 Pódium
11.05 Lélektantörténetek
11.30 Zöld 7-es Abaligeti-bariang
11.30 Átjáró
12.00 DéU harangszó
1201 Híróra
1255 Záróra

1.15
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1

©

DUNA

MMMMMMMnUMNKMHI B

r i

21 óra (kapunyitás): Pannónia
Allstars Ska Orchestra - Paso
koncert, utána TTIK-s buli
Novákkal.

17 és 17.30 óra: Ingyenes szauna- (DUGONICS TÉR 12.)
mézzel és szakmai bemutatóval
20 óra: A Why Not együttes konvárják a látogatókat.
certje.

2205
2255
2330

j^H

SZEGED
AZ ALSÓVÁROSI FERENCES
TEMPLOMBAN

BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM

21.10

m^r

KONCERT ES BULI

520 HajnaU gondolatok
5.30 Topshop
5.23 Kárpát expressz
6.00 Reggeli
5.50 Ma reggel
Reggeli magazinműsor
8.00 Híradó
10.05 Topshop
8.05 Sporthírek
12.00 RTL-híradó - DéU kiadás
8.15 Időjárás-jelentés
12.10 06-91/33-55-33
9.00 Kék fény
Hívjon! játsszon! Nyerjen!
10.00 Nappali
13.30 Fél kettő
1200 Déli harangszó
Magazin a legjobb történetekkel
14.35 A kisfiamat nem adom
1201 Híradó délben
Amerikai film
12.15 Időjárás-jelentés, sporthírek
1230 Kárpát expressz
R. : Róbert Markowitz. Fsz.: Anne
1235 Szomszédok Magyar teteregény
Archer (Abby), john Heard (Ted
Former), Ashley Crow (Claire For- 13.35 Srpski ekran
mán), Tom Amandes (Eric Dono- 14.05 Unser Bildschirm
14.40 Ez történt ma reggel
van)
16.25 Körzeti hiradók
1620 Rubi, az elbűvölő szörnyeteg
16.35 Hírek
Mexikói filmsorozat, 61.
17.20 Mónika - A kibeszélőshow
16.45 Teadélután Hétfőtől péntekig
Show-műsor
minden, ami szórakoztató!
18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
17.45 A vadon bűvöletében
19.05 Vacsoracsata
Angol tévéfilmsorozat, 10/2
Gasztroreality
18.40 McLeod lányai
20.05 Fókusz
Ausztrál tévéfilmsorozat, 74/74.
Közszolgálati magazin
Turbulencia

FILMSOROZAT
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A REKLÁM ÉRTÉK - HELYI
ÉRTÉK

K
K L U B
5.25
6.00
625
7.00
9.00
9.10
9.20
10.40

/

REKLAMHET SZEGED

A SZOTE-KLUBBAN

AZ ANNA GYÓGY-, TERMÁLÉS ÉLMÉNYFÜRDŐBEN

WT

w

A MÓRA UTCAI FIÓKKÖNYVTÁRBAN

19 óra: Mesterkurzus - Beata
Bishop magyar származású angol
pszichoterapeuta előadása.

m

/ A M i

17 óra: Huzella Péter irodalmi
estje.

19 óra: Collegium Musicum - orgonahangverseny. Orgonán játszik:
Kovács Levente.

14 óra: Felolvasó-délután a Mesélj még, kérlek! című szenior novellapályázat résztvevőinek közreműködésével.

^

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
A NÉMETH LÁSZLÓ VÁROSI
KÖNYVTÁRBAN

18.30 óra: Nyelvében él a nemzet
- nyelvkritikai előadás.

A KORONA HOTELBEN

m

V Telin
8.10 Arc-Kép - Cseh Tamás 8.30
Egész életen át... Egyetemről mindenkinek 9.00 Receptvarázs 9.30
Könnyűzene 10.00 Hangos képújság 13.00 Könnyűzene 13.30 Vegyed-e? - fogyasztóvédelmi magazin 14.00 Könnyűzene 14.30
Arc-Kép - Cseh Tamás 14.50 Receptvarázs 15.20
Könnyűzene
16.00 Képújság 19.00 Deszki magazin 19.45 Könnyűzene 20.15 Tudományegyetem
20.45
Vegyed-e?

V Á R O S I TV
s v i c3 i d
0.00 Képújság 7.30 Szegedi hírek
7.55 Aréna 8.25 Csillagszem Zámbó Krisztián 8.55 Képújság
17.00 Virágzó Magyarország -

5.05
6.00
6.30
7.2S
835
935
10.50
11.50
1235
13.45
14.40
15.30
16.25
17.15
18.10
19.05

GŐry P i n c e & Terasz,
6 7 3 3 S z e g e d , L i s z t u. 9 .
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Miért éppen Alaszka?
Két pasi meg egy csajszi
Szívek szállodája
Columbo. Gyilkosság telefonhívásra Amerikai krimi
Gyilkos sorok
Smallville - Az ifjú Superman
kalandjai Amerikai filmsorozat
Szivek szállodája
A nagy házalakítás
Gordon Ramsay - A pokol
konyhája Gasztroreality
Nyomtalanul
Amerikai krimisorozat
Nyomtalanul
CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
Ki ez a lány?
Amerikai sorozat
Gordon Ramsay - A pokol
konyhája Gasztroreality
A nagy házalakítás
Otthonteremtő show
Ki ez a lány?
Amerikai sorozat

20.00 Két pasi - meg egy kicsi
Amerikai tévéfilmsorozat
20.30 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
21.20 Téged akarlak!
Párkereső show-műsor
22.10 jackie nővér Amerikai sorozat
22.45 Esküdt ellenségek. Bűnös
szándék
Amerikai tévéfilmsorozat
23.40 Miért éppen Alaszka?
0.35 Jackie nővér
1.10 Smallville - Az ifjú Superman
kalandjai Amerikai filmsorozat
2.05 Sokkoló videók
Békéscsaba
17.30
Képújság
18.00 Csillagszem Zámbó
Krisztián 18.30 Aréna 19.00 Szegedi hírek 19.25 Mese 19.30 Verseny 20.00 SzemeSZTEr 20.30
Hírháló - az ország hírei 21.00
Meleg helyzet. Amerikai romantikus vígjáték 23.00 Szegedi hírek

16.00 Grimm-mesék - Brémai
muzsikusok, Holle anyó 17.00
Delfy 17.30 Híradó 17.50 Nap kérdése 17.55 Csillagposta 18.00 Vásárhelyi magazin 18.55 Nyugitorna 19.00 Kaland nagyfülű Artúrral
- Ifjúsági kalandfilm 20.00 Híradó 20.20 Nap kérdése 20.25
Csillagposta 20.30 Miklósa Erika
koncertje 21.30 Vásárhelyi magazin (Ism.) 22.30 Híradó 22.50

6.00 A szálUtó 3.
Francia akciófilm
7.45 Vén tengeri medvék
Amerikai romantikus vígjáték
9.25 A döntő szavazat
Amerikai vígjáték
11.25 A ZseniKém hősei elszabadul- 6
tak!
Amerikai akcióvígjáték
12.35 VOLT
Amerikai animációs film
14.10 Hamupipőke-történet
Amerikai-kanadai romantikus - j
vígjáték
t
15.40 Rémbo fia
Francia-angot-német vígjáték
17.15 Hét élet
Amerikai filmdráma
19.15 007 - A Quantum csendje
m
Angol-amerikai akciófilm
R.: Marc Forster. Fsz.: Dániel
Craig. Olga Kurytenko. Mathieu
Amalric, Judi Dench, Giancario
Giannini
21.00 író és kamuhős 7.
Amerikai vígjátéksorozat
21.30 író és kamuhős 8.
22.00 The Pacific - A hős alakulat 6.
Amerikai háborús minisorozat
(feliratos változat)
2230 Anaconda 3. - Az ivadék
Amerikai-román akciőhorror
0.20 A bolygó neve: Halál
Amerikai-angol sci-fi horror
2.35 Cserbenhagyás
Amerikai filmdráma
4.20 Az esemény Amerikai-indiai
fantasztikus filmdráma
Nap kérdése 22.55 Csillagposta
23.00 Csengetett, mylord? - filmsorozat, 17. rész (ism.)

6.00 Napi gondolat 7.00 Napi
gondolat (ism.) 8.00 Napi gondolat (ism.) 10.00 Arc-Más - Szuromi Pállal Sándor jános beszélget
10.40 A Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertje 11.05 TRAM-BONES 12.00 Nonstop koncertek:
Pál Utcai Fiúk, Heaven Street Seven 18.00 Heti közélet 18.35
Nonstop - ifjúsági magazin 19.35
Diagnózis 20.00 Csodavár - Czárán
Gyula-emléktúra
a
Bihar-hegységben 21.00 Arc-Más Szuromi Pállal Sándor János beszélget 21.40 A Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertje 22.05
TRAM-BONES 23.00 Diagnózis
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GRATULÁLUNK
Molnár

Jánosnak

~ Drága

Olyan legyen életed, mint friss virág,

Papa!,
v

boldogság kísérjen egy életen át!
Légy az, ami szeretnél

lenni,

ne feledd, mi mindig fogunk

:

, &

10)
»>

Elfogadunk Tickst Restaurant,

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

Kereskedelmi

FERENCNEK,
jer—

^

B

MAKÓRA!

g

AV búsulj, jön még télre tavasz,

^

3 0

I

éves is csak I évig

Sorsod útja legyen mindig
r>

g

maradsz!
egyenes,

Te pedig légy boldog és egészséges!
Boldog születésnapot

kívánunk:

Anyu és Árpi

i

_

:

AUTÓ

• AUTÓÜVEGEZÉS,
cascokárfelvétel önrészátváll a l á s s a l , ú v e g f ó l i á z á s . 62/
405-888,
www.kippkopp.hu.(092519671)
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, n a v i g á c i ó . F o n ó g y á r i
út 1 0 . , az A v i a b e n z i n k ú t t a l
szemben.
w w w . r e g i o f i n a n c e . h u , 063 0 / 6 7 8 - 5 5 3 5(092826294)

Q

is)

o Apróbörze

y
szeretni!

Szerető Csalódod.'

HEVESI

.

S T Ü S Z I V A D Á S Z É T T E R E M ASZTALFOGLALÁS 62/315-640 Chéque Déjeuner, Sodtt étkezési
Ahol nem cs.tk vadétel van! " Szeged, Maros ute.t »' • Http://illcspanzin-vadaszettercm.liu legyeket, valamint Üdülési Csekket Is!

ÁLLÁST KÍNÁL

• A MEGVÁLTOZOTT EU-S
nyugdíj- é s e g é s z s é g ü g y i
rendszerhez csoport- és
középvezetőket
veszünk
fel. D i p l o m a előny. Tel.:
06-70/578-4412.
(092929782)
• AMERIKAI cég szegedi
k ö z p o n t t a l fő- v a g y melléká l l á s ú m u n k a t á r s a k a t keres. Kiemelkedő jövedelem!
Érd.:
06-30/2114091,9-12óráig.(093030725)

A L B É R L E T E T KÍNÁL
TISZA PALOTÁBAN KLIMATIZÁLT LAKÁSOK KIADÓK
1 szobás

7 0 0 0 0 Ft

1+1 s z o b á s

9 0 0 0 0 Ft

1+2 szobás
115 0 0 0 Ft
A bérleti dij tartalmazza az összes REZSIT és közös KÖLTSÉGETI
1 ÉVEN BELÜL TÖRTÉNŐ LAKÁSVÁSÁRLÁS ESETÉN
A BÉRLETI DÍJ FELÉT BESZÁMÍTJUK A VÉTELÁRBA!

ÉRDEKLŐDNI: 62/499-814, 06-70/372-0036

végzettséggel rendelkező

ÉRTÉKESÍTŐ
MUNKATÁRSAT
keresünk M a k ó területéről.
Egészségügyi tapasztalat jm
és/vagy gyógyászati
7
segédeszköz-forgalmazói
|
végzettség előny.
Jelentkezését küldje fényképes
önéletrajzzal 2010. április 30-ig
„Talpraesett 092029731"
jeligérc a Délmagyarország
Szegeti, Cutcnberg u. 5. sz.
alatti ügyfélszolgálatára.
• A U T Ó S Z E R E L Ő K E T ker e s ü n k H o l l a n d i á b a . Fényk é p e s önéletrajzot v á r u n k .
info@bencuskft.hu.
(092930228)
• BETANÍTOTT kőművest
és
betanított
tetőfedő
á c s o t f e l v e s z e k . Tel.: 06-

30/335-2818.1093030437)

• C S O N G R Á D k ö r n y é k i tan y á r a , j ó z a n életű, megbízh a t ó j u h á s z t k e r e s e k . 70/
4 5 3 - 8 9 2 4(092930324)
• S V Á J C B A N munkavállalási l e h e t ő s é g h e n t e s e k n e k , h ú s i p a r b a n gyakorlott a k n a k f r i s s h ú s feldolgozás á r a . K e r e s e t min. 4 8 0 0
SFr. Előzetes jelentkezés
önéletrajzzal:
andromedakft.@invitel.hu.
Tel.:
06-20/956-8506.
(093030576)
• TAKARÍTÓNŐT
keresünk újszegedi szabadidő
k ö z p o n t b a . Havi 1 5 x 4 ó r á s
é j s z a k a i munkára. Jelentkezés:
Info
©marosfittpark.hu
(093030440)

• S Z E G E D I kommunikációs ügynökség tapasztalattal r e n d e l k e z ő m e n e d z s e r a s s z i s z t e n s t k e r e s . További infók, valamint szoftverés webfejlesztői állások a
www.factory.co.hu
oldalon. (092929140)

HIRDETMÉNY
• A C S O N G R Á D Megyei
Mezőgazdasági Szakigazg a t á s i Hivatal ( 6 7 2 0 S z e g e d , D e á k F. u. 1 7 . ) 2 0 1 0 .
m á j u s 3 - i ajánlattételi határidővel z á r t k ö r ű p á l y á z a tot írt ki a k e z e l é s é b e n lévő,
6 7 2 2 S z e g e d , B é c s i krt. 5.
s z á m alatti épület e g y földszinti h e l y i s é g e , II. é s III.
e m e l e t é n lévő labor é s kapc s o l ó d ó h e l y i s é g e k , valamint
a
laboreszközá l l o m á n y bérleti s z e r z ő d é s
ú t j á n történő h a s z n o s í t á s á ra,
3
évi
időtartamra.
(092930189)

OKTATAST VÁLLAL

SZOLGÁLTATÁS

• TÁRSASHÁZKEZELŐ,
Ingatlanközvetítőértékbecslő O K J - s oktatás.
.Fúti O m e g a I n g a t l a n i s k o l a ,
S z e g e d . J e l e n t k e z é s : 0620/465-4135;
drbaczko
©interware.hu,
www.futiomega.hu
(092929595)

DUGULASELHÁRlTAS csatornakamerázással
17 éve
éjjel-nappal.
62/499-992.
(092724442)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS,
csatornatisztítás azonnal,
v i d é k r e is! K a m e r á s c s a t o r navizsgálat!
06-70/6303 8 06(092213472)

KÖZLEMÉNY

• K I V I K , á f o n y á k , magnóliák, tuják, díszfák, sövénynövények,
virágzók.
Szeged-Rókus,
Körtöltés
u. 3 1 . , 0 6 - 2 0 / 5 1 8 - 0 0 3 8 ,
http://www.
abeliaskert. atw. hu (092928076)
• O S Z L O P O S t u j á k , gömbt u j á k , d í s z f á k , e g y é b dísznövények széles választéka! B o l g á r
Díszfaiskola,
S z e g e d - K e c s k é s t e l e p , GeraS. 18.,62/427-991.Nyitva: egész nap, v a s á r n a p
délig. (092315261)

• G Á Z K É S Z Ü L É K E K szer
vizúgyelete folyamatosan.
Szeged, 06-20/335-6114.
(092827261)
DUGULÁSELHARITAS garanciával, mindennap. Érd.:
+36-30/945-7577,
62/533999, Szász Péter. (092623327)
• LAKSPED!
Költöztetés
igény s z e r i n t . 6 2 / 4 9 7 - 3 5 8 ,
06-30/630-4690(092622101)
• REDŐNY, reluxa,
szúnyogháló javítása, készítése.
Érd.:
+36-30/6396131,
Horváth
Sándor.
(092314531)
• ÜVEGEZÉS,
KERETEZ É S . K o v á c s üveg, 62/414140.(092316250)

H

* MUUSTMMSÚS
Is A DtUflUG AUXUSAVM

Tel.: 06-80/821-821

PRíVilÁViLL

Hálózatszerelő Kft,

Szegedi Létesítésvezetősége értesíti Szeged lakossá-

rwiuirtsw;

gát, hogy az alábbi terüle-

teken létesített KIS- ÉS KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZAT ÜZEMBE HELYEZÉSE A KÖVETKEZŐ IDŐPONTBAN TÖRTÉNIK:
2010. 04. 22-én Szeged, Veres ács u. 35. társasház energiaellátásához, Veres ács u. 35. épület homlokzatában létesí-

TANFOLYAM
• A T I T 3 0 ó r á s Tele a n g o l
középfokú
nyelvvizsgára
f e l k é s z í t ő t a n f o l y a m o t indít
április 2 7 - é n . N y e l v v i z s g a :
2 0 1 0 . m á j u s 2 9 . Bizonyítvány várható elkészülése
2 0 1 0 . július 8. előtt. É r d . :
62/426-090,
426-733.
Szeged,
K á r á s z u.
11.
www.titszeged.hu,
info
© t i t s z e g e d . h u , n y s z . : 060 0 45-06(093030618)
• K É Z Á P O L Ó , műkörömépftő, n e m z e t k ö z i
CNDoklevelet adó s z a k k é p z é s
kezdőknek,
haladóknak
( 4 9 . 0 0 0 Ft) áprilistól, a Creative M á r k a k é p v i s e l e t Oktatási Központjában: Szeg e d , G o g o l u. 2. N y o c a s n é
T ó t h Brigitta ( o k l e v e l e s felnőttoktató).
06-30/3702 2 48(093030612)

ÜZLETH., MŰHELY, IRODA

A DEMASZ Prímavifl Kft.

• A V A D A S P A R K lakóparkban 2 5 2 m 2 - e s , k u l c s r a k é s z
üzlet 9 d b
parkolóval:
3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 Ft + á f á é r t eladó vagy bérbe adó: 4
e u r ó / m 2 / h ó + á f a . Tel.: 62/
555-821,
06-70/3121914.(092930403)

Ax apróhirdetéiek t a r t a l m á é r t
a D c l m a g y a r o r s x á g Kiadó nem vállal leleloiséget!

tett villamos szekrény.
2010.04.22-én Szeged, Hont Ferenc u. trolifordulő forgalmi épület energiaellátásához, kisfeszültségű kábelhálózat Hont
Ferenc u. 24/A épület előtt meglévő transzformátorállomástól
trolifordulóban létesített forgalmi épületig, valamint forgalmi

NÖVÉNY

SZOLGÁLTATÁS

épület homlokzatában létesített villamos szekrény.
2010.04.23-án Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5 Főnix Kft. energiaellátásához, főidre telepített betonházas transzformátorállomás a fenti ingatlan (25 856/1. hrsz.) területén, valamint a

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

patika bérbe adó.

Érd.: 0 6 - 7 0 / 3 1 2 - 1 9 1 4 vagy 6 2 / 5 5 5 - 8 2 1 telefonon. 3

transzformátorállomás mindkét oldalán zöldsávban létesített
villamos szekrények.
2010.04.23-án Szeged, Derkovits fasor 15-17. apartmanház energiaellátásához, földre telepített betonházas transzformátorállomás a fenti ingatlan (25 856/1. hrsz.) területén,
középfeszültségű kábelhálózat a Közép fasor és Vas u. kereszteződésétől Közép fasor páros számozású oldalán a Derkovits
fasorigutovábbá a Derkovits fasor mentén a 25. szám előtt meglévő transzformátorállomásig. Kisfeszültségű kábelhálózat
Derkovits fasor 15-17. előtti szakasztól az új tr.-állomásig.
AZ ÜZEMBE HELYEZÉST KÖVETŐEN A KIS- ÉS KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ
VEZETÉKEK ÉS BERENDEZÉSEK ÉRINTÉSE TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES!

TÉGLAÉPÍTÉSŰ LAKÁS
Vásároljon új, kulcsrakész, klimatizátt,
igényes lakást a TISZA PALOTÁBAN.

Egyedileg mérhető, energiatakarékos kialakítás.
„
1 szobás lakás
bruttó 9 650 000 Ft-tól
f
1+1 szobás lakás
bruttó 10 160 000 Ft-tól
.
1+2 szobás lakás
bruttó 16 500 000 Ft-tól
Most kedvezményes, vagy ajándék gépkocsibeállóval vagy tárolóval!
ÉRDEKLŐDNI: 627555-821
ÜGYELETI SZÁM: 06 70/372-0014

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

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

Szeged

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

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

I

éves a DÉLMAGYARORSZÁG

2010. Á P R I L I S

HIRDETÉS

19., HÉTFŐ

SZEGED
GYÁSZHÍR

SZEGED

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

GYÁSZHÍR

Hálás szívvel mondunk köszönetet

Köszönetet mondunk mindazoknak,

mindazoknak, akik szerettünk,

akik szerettünk,

temetésén megjelentek, részvétük-

A ...Úgy mentél el, ahogy éltél,
csendben és szerényen.

kel, virágaikkal fájdalmunkat enyhí-

Drága lelked nyugodjon békében."

teni igyekeztek.

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették
és ismerték, hogy

AW>-L/LAA

PÁL JÓZSEFNÉ
OLÁH ILONA

már nem leszek."

katenyhíteni igyekeztek. Külön köszö-

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

net a Zsidó Idősek Otthona dolgozói92827741

JAKUS ANDRÁSNÉ
DEÁK ILONA

,,A mosoly, a szeretet,

JAKUS ANDRÁS
halálának 2. évfordulóján.
Szerető család

„0VWM

Hamvasztás

utáni

SZABÓ IMRÉNÉ

búcsúztatása április 23-án 15 óra-

TERHES JULIANNA

kor lesz a római katolikus temetőben.

Hódmezővásárhely, Kölcsey u. 28. szám alatti lakos, 76 éves korában hosszú,
Gyászoló családja

súlyos betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2010. április 21-én
10.30 órakor lesz a vásárhelyi katolikus temetőben.

MAY MIHÁLYNÉ

életének 53. évében türelemmel viselt, súlyos betegségben elhunyt. Temetése április 22-én 17 órakor lesz a Bordányi temetőben.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

KIS KÁROLY

Fájdalommal tudatjuk, hogy

ID. KORMOS KÁLMÁNNÉ

RÁDI LAJOS

JAKUS OLGA

Kereszttöltés utcai lakos 65 éves korá-

„„„„

Tudatjuk, hogy

HORVÁTH GYULA

78 éves korában elhunyt. Temetése
április 23-án 11 órakor lesz az Üllési
temetőben. Gyászmise 10 órakor.

93030454

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nevelőapa és
vő,

SUTKA ILONA

TEMESVÁRI JÓZSEF

88 éves korában elhunyt. Kívánsá-

63 éves korában elhunyt. Szűk csalá-

gának megfelelően búcsúztunk tőle.

di körben helyeztük örök nyugalomba.

Gyászoló család

Nagymama, Anyós, Élettárs, Keresztanya, Testvér,

GYÁSZHÍR

Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

92928656

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető Édesanya,

'makói lakos, 79 éves korában

CSONGRÁD

CSÓKÁSI ISTVÁNNÉ

(Indiai közmondás)

TÖRÖK IMRE
volt ÁFÉSZ-dolgozó
elhunyt.

,2928658

Gyászoló család

csongrádi lakos, 52 éves korában

FOGARASI JOLÁN

„Éltél ahogy kellett -

makói lakos 84 éves korában elhunyt.

vagy ahogy lehetett-,

Temetése április 21-én 13 órakor lesz a

most az örök béke ölel át és a
végtelen szeretet."

makói római katolikus temetőben.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága

Gyászoló családja

elhunyt. Temetése 2010. április 21-

szerettünk,

én, szerdán 11 órakor lesz a csongrádi temetőben.

93030435

NAGYGYÖRGY JÁNOSNÉ
DÁNYI ILONÁRA,

lesz a Kincses temető ravatalozójában.

got helyeztek, gyászunkon enyhíteni
igyekeztek.

^rje, fia, menye, unokái

9292924,

Gyászoló család

KARDOS ERZSÉBET
Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 122. szám
alatti lakos elhunyt. Búcsúztatása
április 21-én 14.30 órakor lesz a vásárhelyi Kincses temetőben. A koszorúk,

930.30628

ismerősöknek, akik drága szerettünk,

temetésén megjelentek, sírjára virá-

PATKÓS JÁNOSNÉ

korában elhunyt. Hamvasztás utáni
a rokonoknak, szomszédoknak és

évfordulóján a szeretett Feleségre,

Fájdalommal tudatjuk, hogy

virágcsokrok mellőzését kérjük.

búcsúztatása április 23-án 13 órakor

BARTA JÓZSEFNÉ
NAGY ERZSÉBET

Gyászoló család

hódmezővásárhelyi lakos, 73 éves

Köszönetet mondunk mindazoknak

Fájó szívvel emlékezünk halálának 9.
Édesanyára és Nagymamára,

LIPTÁK MIHÁLY

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Gyászoló családja

MEGEMLEKEZES

„ n ^

$

visszatér hozzád."

szerettünk,

búcsúzunk tőle.

Fájdalommal tudatjuk, hogy

amit a világnak ajándékozol,

| Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága

Kívánsága szerint szűk családi körben

A gyászoló család

Gyászoló család

GYÁSZHÍR

halálának 4.,

vasárnap visszaadta lelkét a teremtőjének.

10 órakor lesz.

alatti lakos, 77 éves korában elhunyt.
Temetése 2010. április 23-án

akik nincsenek már."

FARKAS PÁL
irodagép-műszerész

háza alsó temetőben április 22-én,

Gyászoló család

MAKÓ

Fájó szívvel emlékezünk

ban elhunyt. Temetése Kiskunfélegy-

Hódmezővásárhely, Madách u. 16. szám

14.30 órakor a katolikus temetőben.

valakiket keresünk,

Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy

SZABÓ SÁNDOR

nak áldozatos munkájukért.

,,A mültba visszanézve valami fáj,

án 11 órakor veszünk Tőle a Dugonics temetőben.

93030431

kérem Tőletek, szeressétek egymást, mert Én

*

MEGEMLEKEZES

életének 72. évében elhunyt. Végső búcsút április 23-

büszke fák, végül is ledőltem. Most szívemből

temetésén megjelentek, fájdalmun-

Gyászoló családja
J

„Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint a

AMBRUS BÉLA

OLLAI PÁLNÉ
DEZSŐ ETELKA
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Gyászoló testvéreT

Gyászoló család
J

Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközleményeket a megjelenés elöHi munkanapén 9 éráig tudunk
elfogadni. Gyászközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

|A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG HŰSÉGPROGRAM AJÁNLÁSÁVAL

DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG HŰSÉGPROGRAH AJÁNLÁSÁVAL
Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergő:
Családi fészek

Kiemelt ajánlatunk kizárólag hűségkártyás előfizetőinknek!

Kedves Olvasó! Ha ismered Anna. Peti és
Gergő történeteit, akkor most biztosan kíváncsian várod, miről szólnak az új mesék!
Ebben a könyvben olvashatsz cseresznyeszedésről takarításról, bújócskázásról. repülőkről, tortasütésről és arról is, milyen

írwMi*. 2*99 FI
MMtrurtv* ái
2.000 Ft

izgalmas dolog úi lakásba költözni!

Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergő:
Annakönyv - A kezdetek
Ebben a könyvben sok mesét olvashatsz
arról, milyen csodálatos dolog, amikor egy
családban megszületik az első kisbaba.
Megtudhatod, mennyi öröm és feladat vár
ilyenkor az anyukákra és apukákra. Kiderül az is, hogyantesza kisbabából nagylány,

ttKklIJt 2*99ft
HíiMgliMtynái:
2.000 Ft

és hogyan ünnepelte Anna a tizedik születésnapját.

Délmagyarország/Délvilág
Hűségkártyával olcsóbb!

MEGRENDELŐSZELVÉNY
•
•
•

Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergőt Családi fészek <,amm
Bartos Erika:
Anna és Peti: Irány az óvoda!
szrooo?*
Bartos Erika: Ama, Peti és Gergő:
Annakönyv - A kezdetek
62*0007751

MEGRENDELŐSZELVÉNY

Megrendelő adatai:
Név:

LlLJ db

Név:

• l/4 évre 3.890 Ft-ért

Aláírás:

[

db
I tib

Ű Bartos Erika: Ama, Peti és Gergft
Süss fet. Nap!
62*000775!
I db
"WfWHWffll @ terjes7tes@delmagyar.hu
www.wetaruhaz.delmagyar.hu
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban
Q vagy megrendelőszelvénnyel

érvényes. A megrendelőlapot küldje a következő cimre: Détmagyarország

Kiadó, 6701 Szeged. Pt.153

1/2 évre 7.780 Ft-ért
I évre 15.560 Ft-ért

Gm:

Aláírás:

Dm:

Megrendelhető:
E-mail:

@ terjesztes@delmagyar.hu

E-mail

<3)06-80/821-821
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban

Tel.:

Tel.:

© vagy megrendelőszelvénnyel

Csak hibátlanul kitöltött megrendelést fogadunk el, a vételárat a kézbesítéskor
kell fizetni. Megyén belül a házhoz szállítás ingyenes. Az akció a készlet erejéig

Megrendeld adatai:

Előfizetői kód:

Az előfizetői kődot
a hűségkártyáján is
megtalálja!

A megrendelőlapot küldje a következő címre:

Délmagyarország Kiadó, 6701 Szeged, Pf. 153

Előfizetői kód:

Az előfizetői kódot
a hűségkártyáján is
megtalálja!
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A FORDULO GÓLVADÁSZA
AKI VÁLASZOL:

Udvari Tamás, az SZVSE kapusa

Rovatunkban az elmúlt futballhétvége legjobb Csongrád megyei gólszerzőjét mutatjuk be.
Bár Koncz Miklós második hete
lő mesterhármast, ezúttal is
megelőzte egy kiemelkedő teljesítmény a kisteleki támadóét:
Udvari Tamás (képünkön), az
SZVSE-Gyálarét kapusa fejesével az utolsó percben mentett
pontot csapatának Balástyán.
SZEGED

92 mérkőzés. Ennyi kellett
Udvari Tamásnak,

a z SZVSE-

Gyálarét
labdarúgójának,
hogy a felnőttek között is
megszerezze pályafutása első
találatát. Hogy ez miként lehetséges? Úgy, hogy Udvari
Tamás kapusként inkább a
gólok
megakadályozásával
foglalkozik.
- A Balástya otthonában

Holnap 15 órától Sándorfalván
a Csongrád megyei U15-ÖS válogatott a romániai UTA Arad
hasonló korosztályú csapatával játszik barátságos labdarúgó-mérkőzést.
az utolsó utáni percben
mentem fel egy szögletnél
fejelni. A pontrúgás után
Roland

a hosszú

ol-

dalról tette vissza a labdát,
amit az ötösön belülről sikerült a hálóba fejelnem, kialakítva a 2-2-es végeredményt - emlékezett egyenlítő góljára Udvari Tamás. A
23 éves kapus egyébként az
ifjúságiak között lőtt már
gólt korábban, ám annak
már több mint öt éve.
- Még az Űjszentivánban
voltam eredményes, igaz, akkoriban még a mezőnyben is
futballoztam. Már a múlt heti, Kiskundorozsma elleni
bajnokin is kénytelen voltam
felmenni az utolsó támadásnál, ennek ellenére nem tervezem, hogy további gólokat
lőnék. Hogy miért? Mert ez
csak akkor lehetséges, ha a
csapatom hátrányban van,
annak pedig sosem örülök.
Inkább a védéseimmel szeretném segíteni a csapatot mondta.
A kapus hozzátette, bár fiatal együttes az SZVSE-Gyálarét, nagyon szeretné, hogy a
szezon végére odaérjenek a
dobogóra.

Brinszky pontot mentett
SZENTES. A férfi futsal NB I tegnapi fordulójában lejátszott találkozón a szentesiek elhúztak
két góllal, de a szünet előtt szépítettek a veszélyesen kontrázó, fiatalokból álló, sokat futó
vendég miskolciak.
A fordulás után tetőfokára
hágott az izgalom, hol az
egyik, hol pedig a másik csapat vezetett. Már úgy nézett
ki, hogy a borsodiak hagyják
el győztesen a pályát, amikor
a vége előtt két másodperccel Brinszky k i e g y e n l í t e t t . Az

iksz azt jelenti, hogy a két
csapat között megmaradt az
egy pont különbség a Legrand javára.
Mivel a zátófordulóban a
miskolciak a válogatott játékosok sokaságát soraiban tudó, éllovas Győrt fogadják,
nagy valószínűséggel kijelenthető: a Kurca-partiak nem
kényszerülnek osztályozóra,
csont nélkül bennmaradtak.

Legrand-MetalCom-SzentesBorsod Volán

5-5

mJ
w J (2-1)
Férfi futsal NB I, 21. forduló.
Szentes, Dr. Papp László
Sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Viczián (Medovarszki I.,
ifj. Kormányos).
Szentes: BÍRÓ - Brinszky,
Keller, Varga R., Nemes. Csere: Szabó Á., Szarka, Kovács
N„ Szabó L., Nemes, Török,
Kazán. Edző: Némethy László.
Gólszerzők: Kovács N., Brinszky
2-2, Nemes, ill. Vígh 4, Dorogi.
Némethy László: - A fe-

szült hangulatú
elértük célunkat,
reális.

mérkőzésen
a döntetlen

Korcsolyás sikerek
BENATKY. A csehországi Benatkyban rendezték meg a rövid pályás gyorskorcsolyások
Danubia Open elnevezésű versenysorozatának utolsó állomását, amelyen 15 ország 170
sportolója között ott volt hat
szegedi induló is. A megmérett e t é s e n Simon-Jójárt Richárd
a r a n y - , Jászapáti Petra b r o n z -

érmet szerzett, összetettben,
az öt helyszínen elért eredmények alapján a Tisza-partiak
közül Jászapáti Petra (junior E
korcsoport)

é s Kónya

Zsófia

(junior C korcsoport) érdemelte ki az első helyezésért járó
serleget. Az utolsó forduló

Álommeccs Milánóban

Nemzetközi futballmeccs

Völgyi

GYÚRÓS ISTVÁN

MA 20.45-K0R A BL-ELŐDÖNTŐBEN: INTERNAZIONALE-BARCELONA

eredményei, junior F korcsoport, fiúk: 1. Simon-Jójárt Richárd, 4. Révész Gergő, 9. Jászapáti Péter; junior E korcsoport, fiúk: 13. Szemmári László, 14. Somodi Máté, lányok: 3.
Jászapáti Petra.
A csehországi versennyel
egy időben zajlott Bormióban
a
csapat-világbajnokság,
amelyen
Lajtos
(SZKE, e d z ő : Szabó

Szandra
Krisztián)

is jégre lépett 500, 1000 és
3000 méteren, valamint váltóban. Két távon (500 és 1000
méter) egyéni csúcsot futott,
a csapattal pedig az 5. helyen
végzett.

Fővezérek. |osé Mourinho és Lionel Messi is főszereplő lehet saját „területén" a ma esti BL-elődöntőben. FOTÓK: MTI
Ma rangadóval folytatódik a
küzdelem a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Az olasz Internazionale a spanyol Barcelonát
fogadja 20.45-kor (a TV 2 élőben közvetíti) az elődöntő első
meccsén.
MILÁNÓ, BARCELONA

SÜLI RÓBERT

Jósé Mourinho-Pep Guardiola.
A két mester. Előbbi az Internazionale trénere, utóbbi a Barcelona vezetőedzője. Mindketten megjárták már a csúcsot,
nyertek Bajnokok Ligáját.
Most azonban csak egyikük érhet a dobogó legfelső fokára
csapatával, szerezheti meg a
BL-trófeát. Európa két sztáregyüttese már az elődöntőben
összecsap egymással. Két hatalmas stratéga a kispadon, így
Statisztika
Egymás elleni mérleg: Barcelona-győzelem: 4. Inter-győzelem: 1. Döntetlen: 3. Gólok:
Barcelona 15, Inter 5.

nem lenne eredményes Mourinho együttese, a portugál
a p á l y á n . Bár Mourinho azt nyi- szakember meghosszabbított
latkozta a meccs előtt: „Lehet, jobbkeze a „hat tüdővel" renhogy 0 - 0 lesz a végered- delkező futballista. Mentalitása a társakra is hatással van,
mény!"
Eto'o-Ibrahimovic. Ez lesz kiélezett helyzetekben is kéigazán különleges szereposz- pes felrázni őket. Lionel Mestás. Egy éve is megvalósult si. A földkerekség jelenleg legvolna, igaz, akkor még a ka- jobb formában lévő labdarúmeruni Eto'o a Barca, míg a gója. A kívülálló a Barca
svéd Ibrahimovic az Inter meccsein azt várja, hogy nála
szurkolói kedvencei közé tar- legyen a labda, mert akkor
tozott. Most fordított a sze- történik valami különleges,
reposztás, az elmúlt nyáron jön egy csel, egy passz, egy
csapatot váltottak. Sámuel zseniális megmozdulás.
Eto'o a hétvégén gólt lőtt a JuAz idény egyik legjobban
vénak (2-0 az Internek), míg várt összecsapása következik
„Ibra" éppen az olaszok ellen ma 20.45-kor, amelyre a Bartér vissza sérülése után.
celona busszal érkezett meg,
Diego Milito-Gabriel Mi- hiszen az európai légtérzár
lito. Testvérek csatája. Ez szó miatt csak így tudtak a katalászerint értendő, hiszen Diego nok elutazni. Zárjuk az esélyMilito a kék-feketék csatárso- latolgatást éppen a kameruni
rát erősíti, míg Gábriel a kata- Eto'o szavaival, amiben sok
lánok hátvédsorát. Egy biztos: igazság van: „Mi nagy nyugaha a pályán találkoznak, érde- lomban készülhettünk fel erre
kes párharc alakulhat ki ket- az összecsapásra. Az ilyesfajta
mérkőzéseken, mint amilyen
tejük között.
Cambiasso-Messi. Az In- a Barcelona elleni is, nem a
ter középpályása inkább zon- lábak határoznak, a végkimegoracipelő játékos, de nélküle netel fejben dől el..."
biztos, hogy taktikai szempontból is nagy csata dúl majd

BAJNOKOK LIGÁJA, ELŐDÖNTŐ,
ELSŐ MÉRKŐZÉS. Milánó,
Giuseppe Meazza Stadion, 20.45

INTER: 1-4-3-2-1
Cserék: 1 Toldo (kapus). 26 Chivu, 2
Córdoba, 20 Muntari, 7 Quaresma, 17
Mariga. 89 Arnautovic
Vezetőedző: jósé Mourinho.

Júlio César
, ,

2j

Materazzi

Sámuel
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| BARCELONA: 1-4-3-31
Vezetőedző: Josep Guardiola.
Cserék: 13 Pinto (kapus), 19 Maxwell,
32 Fontas, 35 Jeffrén. 24 Y. Touré, 27
Pedro, 11 Bojan.
Játékvezető: Olegario Benquerenca
(portugál)

HALÁSZ KRISZTIÁNNAL VERHETETLEN A MAKÓ FC

Mindig lehet rá számítani
A labdarúgó NB II Keleti csoportjában 5. helyen álló Makó FC második számú kapusa, Halász
Krisztián sokadszorra bizonyltja,
hogy kiváló versenyzőtípus. Az
eddigi 21 fordulóból hat meccsen
kapott szerepet, ezek közül ötször nyertek a zöld-sárgák, egyszer pedig ikszeltek.

- Elfogadtam, hogy Czirbus
Gabi - egyébként pont ő ajánlott 2008 januárjában a vezetőknek - a Makó kapusa, a
legfőbb feladatom, hogy a lehető legjobban felkészítsem.
De az is a „munkakörömbe"
tartozik, amikor lehetőséghez
jutok, azzal igyekezzek élni.
Amint a példa mutatja, velem
sem vagyunk gyengék.
MAKÓ
Az előző bajnokságot a 3., az
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
azt megelőzőt a 4. helyen zárta
Lehet irigyelni Kolozsvári Já- a Makó, most pedig az 5. pozícinost, a Makó FC trénerét. Ha ót foglalja el. Pedig a játékosok
munka mellett futballoznak, a
b á r m i t ö r t é n i k Czirbus Gáborral, nyugodt szívvel nyúlhat az csapat a mezőny talán legamaelső számú kapus helyettesé- tőrebb együttesének számít.
Mégis mi lehet a sikerük titka?
h e z , Halász Krisztiánhoz. Amikor a most zajló évadban ő vi- Egyrészt a gerinc már évek
gyázott az MFC kapujára, a óta együtt játszik, másrészt pemegszerezhető 18 pontból 16-ot dig remek nálunk a csapategyzsebeltek be a Maros-partiak.
ség - emelte ki Krisztián. - A nyáron lesz két és fél Nincsenek klikkek, mindenki
éve, hogy csatlakoztam ehhez egyfelé húzza a szekeret, ha
a nagyszerű közösséghez - probléma adódik, leülünk, és
magyarázta a 31 éves kapus. mindent megbeszélünk.

1

Cambiasso

Sneijder
22

J. Zanetti I

Halász kapus szerencsét szokott hozni a Makónak. FOTÓ: DM/DV
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Győzelem
és gyász
Győzelemmel emlékezett pár
napja elhunyt sakkozójára, a
román Butunoi Alexandrura az
ASS-Makói SVSE NB l-es sakkcsapata, amely a Dunaharasztit
győzte le 7:5 arányban hazai
környezetben.
MAKÓ

OSZMAJICS A KOPERBE IGAZOLHAT

MUNKATÁRSUNKTÓL

Tragikus hírt kaptak az
ASS-Makói SVSE sakkozói a
hétvégi, Dunaharaszti elleni
NB l-es csapatbajnoki előtt:
váratlanul elhunyt a Maros-partiak légiósa, a román
Butunoi Alexandru, aki az
idei bajnokság küzdelmei során is többször szerepelt makói színekben.
A haláleset miatt egyperces gyászszünettel kezdődött a csapatok küzdelme,
amelyen a makóiak elhunyt
társukért is játszottak. Óriási küzdelmet hozott az öszszecsapás, mindkét klub
legerősebb összeállításában
ült asztalhoz, és bár a Makóból

Kovács

Zsolt

és

Erdős

Boglárka is nyerő helyzetből
kapott ki, nem forgott veszélyben a hazai siker,
amely akár nagyobb arányú
is lehetett volna.
Sikerével a Makó az ötödik helyen áll a bajnokságban egy fordulóval a vége
előtt, az utolsó játéknapon,
május 2-án a Maros-partiak
Szombathelyen vendégszerepelnek majd.

MÁSODIK VONAL

Herbert további 2 évig a Pické
A Pick Szeged férfi kézilabdacsapata tegnap óta szinte teljes
kerettel - Krivokapics az egyedüli hiányzó - készül a vasárnapi, Tatabánya elleni bajnoki elődöntőre. A Tisza-parti vezetés
megegyezett Herbert Gáborral, a
válogatott játékos 2012-ig meghosszabbította szerződését.

zol. A jobbátlövő szerződése az
idény végén lejár, így szabadon mehet bármelyik csapatba. „Igaz, hogy Oszmajics bárhová igazolhat, azonban a
klubvezetést tájékoztatnia kellene arról, ha bármelyik csapattal tárgyal" - foglalta össze
Bella az Oszmajics-ügyet.
Arra a kérdésre, hogy mi
lesz Dragan

SZEGED

Djukiccsal,

gatott,

Vladimír

Oszmajics

a

szlovén Koper csapatába iga-

OB l/B-s férfi vízilabda-mérkőzés, rájátszás az 1-9. helyért.
Tatabánya, 50 néző. Vezette:
Marosvári, Kun.
SZVPS: Nagy P. - Katona 2,
Nádasdi Z., Major 3, Németh
Z„ Tóth D. 1, Nádasdi G. Csere: Tóth Á.. Kurai 1, Szabó G.
1, Boros. Edző: Éles Vilmos.
Gót - emberelőnyből 6/2, ÜL 11/3.
Ötméteresbőb 3/3, ill. - .

Éles Vilmos: - Bátrabb, harcosabb és okosabb játékkal legyőzhettük volna régi, nagy
nevekből álló ellenfelünket.
Herbert Gábor (jobbról) nem engedett a csábításnak. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Jól hajrázott a Vásárhely

A BETON A BVSC USZODÁJÁBAN KÉSZÜL AZ ELŐDÖNTŐRE

OB l/B-s férfi vízilabda-mérkőzés, f
rájátszás a 10-18. helyért. Hódmezővásárhely, 100 néző.
HVSC Frankó - Vigh Sz., VIGH
CS. 3, PÁRKÁNYI 4, Kristó 2,
Szabó A., Vékony 1. Csere: Galylyas, RÁCZ V. 3, Mérai, Fehér,
RÁCZ T. 1, Könyves, Miskotczi.
Edző: Török Sándor.
Bertók SC ORMAI - Zentai, dr.
Bertók, BARNA T. 5, Nagy G. 1,
Orosz R. 2, MAKRA 3. Csere: Pölös, Szabó R„ Csuka, Czirok, Juhász T. 1. Játékos-edző: dr. Bertók Gyula.

BUDAPEST. Az újszegedi sportuszoda sátorbontása miatt a
hét első három napját Budapesten tölti a bajnoki elődöntőre készülő Szeged Beton férfi

Sakkcsapat NB I, Makó.
Makói győzelmek: Mihók Olivér,
Farkas Tibor, Nagy Dániel, Restás
Péter, Szalai Kornél.
Döntetlen: Erdős Viktor, Mihai
Grünberg, Lukács Péter, Csirik
András.

vízilabdacsapata.

További eredmények: Nagykani-

zsa-Mátyásföld 8:4, Pénzügyőr-Szombathely 8,5:3,5, Honvéd-Zalaegerszeg 4:8, Paks-BEAC 9:3, Kazincbarcika-Decs 3:9.
Az NB l-es bajnokság állása:

A válogatottedzés után Baksa visszatért a Szegedbe. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Aranyos tizenegyes
SZEGED. Tizenegy aranyérmet
nyertek a szegedi Tornádó
Team görkorcsolyásai a szezon
nyitóversenyén hazai környezetben. Az V. Dóm-kupán Szegedről, Szombathelyről, Tatabányáról, Monorról és Kazincbarcikáról összesen 180 sportoló szállt versenybe. A csapat
következő megmérettetése április 23-25-én a németországi
Gross Gerauban lesz, amely
Európa második legrangosabb
versenye.
Szegedi
eredmények,
összetett, junior A, férfi: 1.
Dékány Bence, 3. Fürtön
Ádám, 4. Pásztor Patrick. Junior B, női: 2. Monostori Eszter, 3. Török Réka. Junior B,
férfi: 1. Hülber Dániel, 4. Újvári Ádám. Junior C, női: 2.
Gardi Dominika, 4. Sóti Mirella, 5. Deák Dóra, 6. Kopilovic
Eleonóra. Junior C, férfi: 2.
Fekete András, 6. Forrai Benedek, 7. Bukovec Bence, 8. Zsigmond Tamás. Junior D, női:

Bátrabban kellett volna

TATABÁNYA (2.)-SZVPS (6.)
10-8 (1-1,4-2,1-3,4-2)

Három napig Pesten

ASS-Makói SVSE-Dunaharaszti 7:5

1. Nagykanizsa 85,2. Zalaegerszeg
79,5, 3. Paks 75,4. Pénzügyőr
62,5,5. ASS-Makói SVSE 61,5, 6.
Decs 60, 7. Mátyásföld 59. 8.
Szombathely 55,9. Honvéd 51,5,
10. Dunaharaszti 46.11. BEAC 43,
12. Kazincbarcika 42.

tatlanság ellenére sikerült
nyernünk. Reméljük, hogy ezt
az előnyt meg tudjuk tartani a
visszavágón is, és jobb pontarányunknak köszönhetően az
ötödik helyért folytathatjuk.

is

elkezdte a tréningeket, a felkészülést a vasárnapi, idegenbeli, Tatabánya elleni bajnoki
elődöntőre.

6. Hunyadi Panni, 7. Horesnyi
Fanni. Junior D, férfi: 7. Forrai Áron, 8. Iványi Tamás, 9.
Szögi Tamás. Junior E, női: 2.
Molnár Gabi, 3. Újvári Réka, 5.
Sajgó Anna. Junior E, férfi: 5.
Bernátsky Márton. Junior F,
női: 1. Ozsváth Lili, 2. Urbán
Bogi, 3. Püspök Fanni, 4. Stájer Panni. Junior F, férfi: 1.
Dobos Barnabás, 2. Savanya
Brúnó.
Váltók, junior E-F, nők: 1.
Tornádó Team (Molnár, Újvári, Sajgó). Junior C-D, nők: 1.
Tornádó Team (Deák, Gardi,
Sóti). Junior A-B, férfi: 1. Tornádó Team (Dékány, Hülber,
Fürtön), 2. Tornádó II. (Pásztor, Újvári, Fekete). Junior
A-B, női: 1. Tornádó Team
(Monostori, Török, Kopilovic).
Sprintbajnokság, junior A:
1. Dékány Bence, 3. Fürtön
Ádám. Junior B: 1. Hülber Dániel, 3. Újvári Ádám. Junior
B: 1. Monostori Eszter, 3. Török Réka.

SZTE-SZEGED-TATABÁNYA
80-75 (23-26,22-16,
18-18,17-15)

Magyar Gergely: - A sok pon-

nem

t é r t e k h a z a , Katzirz Dávid

A napokban felröppent hírként, hogy a montenegrói válo-

Legyőzött bányászok

Női kosárlabda NB l, B csoport,
rájátszás az 5. helyért. Újszegedi sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Bogárdi, Mester.
SZTE-Szeged: LENGYEL 19/6,
K0VÁTS A. 31/9, Tóth C. 9/3,
Bencze, Kmézics 5. Csere: Teimel 2, Martonosi 6, Turi 8.
Edző: Magyar Gergely.

tudott még válaszolni a sportSÜLI RÓBERT
vezető, továbbra is tartanak
Kezdjük a jó hírrel: Herbert Gá- az egyeztetések, a szerb szakbor, a Pick Szeged válogatott já- ember az elmúlt héten Angliátékosa megegyezett a klub ve- ban volt, így tovább folytatódzetőivel, a védőspecialista nak vele a tárgyalások.
2012-ig
meghosszabbította
Az sem titok, hogy több jászerződését. Az idei szezonban tékosnak lejár a szerződése
remek formában játszó kézilab- (Marjanac, Liszkai, Vadkerti,
dást csábították külföldre is, ő Andjelkovics), illetve akadnak
azonban mindenképpen Szege- olyan élő szerződéssel bíró
den képzelte el jövőjét, ezért is kézilabdások, akiket más, nesikerült gyorsan meggyezniük.
ves csapatok csábítanak. Zvizejt,
Nenadicsot e m l e g e t i k a
A kétszeres magyar bajnok
együttes vezetése gőzerővel legtöbbször.
dolgozik a jövő csapatán.
A" Pickkel kapcsolatos hír
Több kézilabdással is tárgyal- a z is, h o g y Krivokapics Milonak, akadnak olyanok, akik- rad továbbra is kórházban
kel közel állnak a megállapo- van, egyelőre nem tudni, midáshoz. „Egyelőre egyetlen új kor mehet haza a jobbátlövő.
játékossal sincs aláírt szerzőA Pick Szeged válogatott
désünk" - nyilatkozta Bella játékosai
sérülésmentesen

Árpád ü g y v e z e t ő .
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Kásás Zol-

tán mesteredző tanítványai
hétfőtől szerda délig a Szőnyi
úti medencében gyakorolnak
a szombaton 18.15-től ugyanott tartandó Vasas elleni elődöntő első felvonására. Az
egyik fél tizedik pontjáig tartó
párharcba a felek magukkal
viszik az alapszakaszban egymás ellen szerzett pontokat.
Annak ellenére, hogy a fővárosiak (2.) a Szeged (3.) előtt végeztek a bajnokság első szakaszában, a rájátszást a Beton 4,
míg a Vasas csak 1 ponttal
(Szegeden 4 - 4 lett az ered//

/

mény, Pesten a Beton 5-4-re
nyert) kezdi. A felek a már nyitott újszegedi sportuszodában
április 28-án, szerdán (elképzelhető tévés közvetítés, Sport
Klub) csapnak össze.
A szegediek tegnap még
három meghatározó játékosuk a t n é l k ü l ö z t é k : Baksa László
k a p u s é s Török Béla a v á l o g a -

tottal Szentendrén hajtotta
végre Kemény kapitány utasít á s a i t , m í g Andrei Busila a z é r t

hiányzott, mert a román nemzeti gárdával ma Világliga-találkozót vív.
A Beton programjában tegnap kondi- és úszóedzések
szerepeltek, ma este viszont
már a labda is előkerül, Molnár Tamásék az őket „befogadó" BVSC-vel kétkapuznak.

/

REMEKELTEK A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYIEK TAPIOSAGON

Második a Máté-tékvandó
TÁPIÓSÁG. A tékvandó formagyakorlat országos bajnokság
második
legeredményesebb
csapata lett a hódmezővásárhelyi Máté Taekwondo & Hapkido, amely kilenc versenyzővel
képviseltette magát a megmérettetésen, és 3 arany-, 6 ezüst-,
valamint 3 bronzéremmel zárt.
Eredmények,
egyéni,
gyerek lány, B kategória: 2.
Böngyik Dóra. Kadett lány,
B: 2. Faragó Vivien. Junior
lány, B: 1. Lipcsei Claudia. Junior fiú, A: 1. Szabó András,
2. Kenéz Marcell. Felnőtt nő,
A: 3. Asztalos Krisztina. Felnőtt férfi, A: 2. Máté Gergő, 3.
Máté Zsolt. Páros, felnőtt A:
2. Máté Gergő, Máté Zsolt, 3.
Szabó András, Kenéz Marcell., p H íSMat*®*
Csapat, felnőtt A V ' r l l ^ t & I J f
Gergő, Máté Zsolt,+Kenéz' Mar- ; "
cell, 2. Szabó András, Asztalos
• • L
Krisztina, Zubánics Mária.
Máté Gergő egy arany- és két ezüstérmet nyert az ob-n. FOTÓ: DM/DV

HVSC (16.)-BERTÓK SC (18.)
14-12 (1-3,5-4,2-4, 6-1)

Gól - emberelőnyből 10/4, DL 12/6.
ÖtméteresbőL 1/1, ilL 2/2.
Mérai Sándor (technikai ve-

zető): - Örülünk a győzelemnek, huszáros hajránknak köszönhetően nyertük meg a megyei derbit.
Dr. Bertók Gyula: - A botrá-

nyos játékvezetés mellett a 4.
negyedbeli dekoncentrált játé-

kunk vezetett a vereséghez.
Varga: tízes

SZEGED-DOROZSMA-ALGYŐ
(9.)-GYULA (10.) 24-27 (10-16)

NB l/B-s női kézilabda-mérkőzés, Keleti csoport, 22. forduló.
Kiskundorozsma, Orczy-csarnok, 100 néző.

Szeged-Dorozsma-Algyő: DO-

BÓ M. - Vadászi 2, Asztalos 4,
Németh, Kozserán 2, Szombati 2.
Dobó A. 2. Csere: Márton (kapus), Kormány, VARGA D. 10, Veinpert 1, Dávid 1, Sárkány. Edzők:
Nagy Zoltán, Baunok Bernadett.
Nagy Zoltán: - Megérdemelt

győzelmet aratott a Gyula, amely
játékban és koncentráltságban is
jobban teljesített.
Szoros győzelem

MAKÓ KC (2.J-MARTFŰ (8.)
33-32 (18-13)

NB ll-es férfi kézilabda-bajnokság, Makó, 100 néző. Vezette: Kopornyik, Kovács.
Makó KC: Gera - Dombegyházi, SÁNDOR 8, Szabó P. 1,
CSELOVSZKI 6, MADÁR 4,
Pusztaszeri. Csere: AVRAMOV
(kapus), PAPP 3, Nacsa, CSEH
5, MATICS 6, Zöldy, Csöndes.
Edző: Molnár János.
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MOZAIK

Fruska,
az árva
borz

100 EV - 100 IDEZET
„Az
újságíró
felelősségéhez merik társadalmi
megbecsülését
is. A közvéleményben az újságíró
komoly közéleti
személy,
és nem holmiféle 'irkászfirkász', ahogyan a Horthy-rendszerben
titulálták az újságírót,
vagy
ahogyan nálunk a személyi
kultusz
éveiben
beszéltek róluk. Ma már
alig akad olyan felelős
ember a társadalmiés
közéletben, aki ne volna
tisztában az újságíró tevékenység szellemi értékével."

SZEGED

BOBKÓANNA
Borzalmas sors várhatott volna arra a kis árvára, amelyről
senki sem tudja, hogy milyen
úton-módon kerülhetett ki a
borzalomból. Annyi azonban
bizonyos: húsvétkor Szeged
határában találták meg kirándulók a magatehetetlen kis jószágot, akit rögtön a Szegedi
Vadasparkba vittek.

(1963. december 7.)
Siklós János, 1957-től a
Délmagyarország felelős
szerkesztője, 1960-tól a
Csongrád megyei párbizottság
ideológiai titkára, 1968-tól a
Népszava főszerkesztője

Borzmamája helyett azóta
Selmeczi Ildikó g o n d o z ó a pótmamája, aki úgy bánik a Fruska nevű borzbabával, mint
egy csecsemővel. Éjszaka is
felkel hozzá, hogy megetesse
a nyöszörgő apróságot, és
napközben is végig maga mellett hordja.
Az interjúra meleg pokrócba csavarva érkezett a parányi, 7 hetes állat - magas, mekegéshez hasonlító hangon
jelezte: mérges, amiért nem
hagyjuk pihenni. De Fruska
máshogy
szól • ideiglenes
anyukájához akkor is, ha
éhes, és akkor is, ha Ildikót
hívja.
A kis borz nem az első állat,

Végakarat
IZLAND. „Az izlandi gazdaság
végakarata volt, hogy hamvait
szórják szét Európa fölött" - hasonló viccek születtek az interneten az izlandi vulkánkitörés
óta. A 320 ezres ország mostanában kezdett kilábalni a válságból. Az izlandiak 93 százaléka népszavazáson mondott nemet arra, hogy magas kamatok
beszámításával térítsék meg a
britek és hollandok kárát az Icesave bank csődbe jutása miatt.
„Pénzt küldjetek, ne hamut" méltatlankodott egy netes kommentár a helyzetre célozva.

FELSZAKADOZÓ FELHŐZET

Nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és már csak a keleti, délkeleti
határszélen valószínű kisebb eső, zápor. A hőmérséklet 18,20 fok körül alakul.
Szeged

18°

Hódmezővásárhely

18°

Mindszent

17°

Békásosaba

Szentes

1

19°

E

17°
17°

Makó

20°

18°

Csongrád

17°

18°

Kistelek

20°

Orosháza

18°

További kilátások
Nagyon kellemes időben lesz részünk a hét további részében. Olykor megnövekszik
a felhőzet, de számottevő mennyiségű csapadék nem lesz. Szombattól egyre inkább
a napsütésé lesz a főszerep, a csúcshőmérséklet többfelé eléri a 20 fokot.

Kirándulók leltek a kis borzlányra, aki pótmamája ujját rágcsálja:
ha megszelídül, később a gyerekek is simogathatják, FOTÓ: KARNOK CSABA

akit gondozója pesztrálgat.
Volt már példa a pótmamaságra kenguru, vidra és kis róka
esetében is. Fruska sorsát az
dönti el, mennyire sikerül őt

barátságosra nevelni. Ettől
függően vagy a vadasparkban
marad, hogy akár a gyerekek
is megsimogathassák, vagy
visszaengedik a természetbe.

A napos oldalról

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

KALENDARIUM

Max:20

Max:16°
Mln:8°

Max:19°
Min:8

Max: 20°
Mtn:9°

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

5.46
19.40
9.50
1.17

ISTEN ELTESSE!

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
1955. április 20-án született
Győrben Dolák-Saly Róbert
(képünkön)
előadóművész,
író, zeneszerző, szövegíró, színész, humorista. Első dalait
gimnáziumának rendezvényein mutatta be. Az egri tanárképző főiskolán biológia-rajz
szakon végzett, tanárként dolgozott pár évig. Zenei pályája
akkor kezdődött, amikor az
Omega meghívta 1976-os turnéjára egyszemélyes „előzenekarnak". 1986 elején meginvitálták Laár András humoros előadására, a siker hatására alakult meg az abszurd hu-

100 éves
a DÉLMAGYARORSZÁG

TIVADAR, ODETT

A Tivadar görög, latin eredetű
név, a Theodor név magyar
megfelelője, jelentése: Isten
ajándéka. Az Odett német,
francia eredetű női név, jelentése: öröklött vagyon.
Ma ünnepel még: TIHAMÉR,
TÖHÖTÖM.

EZT IRTUK
mort játszó L'art pour l'art Társulat. 1996-ban a társulat fele
kicserélődött, Dolák-Saly vette át a menedzselését. Három
nagy sikerű könyve is megjelent az utóbbi években.

Két hónap
a vízen
USA. Az Atlanti-óceánon átkelő
legfiatalabb szóló evezős 4
mp3-lejátszóval, 300 szelet csokival és 100 hangoskönyvvel jutott túl a több mint két hónapos
túrán. A 22 éves, amerikai Katié
Spotz január 3-án indult Szenegál fővárosából, Dakarból. Naponta átlagosan 10 óra evezéssel március közepére ért Guyana fővárosába, Georgetownba.
4533 kilométert tett meg.

1 ÉVE: Megrohamozzák a bankokat a fiatalok a lakástámogatások július 1-jétől tervezett
felfüggesztése miatt: 4,6 millió forint lehet a tét.
5 ÉVE: Kétharmados döntéssel Joseph Ratzingert, a Hittani Kongregáció vezetőjét jelölték II. János Pál utódjának.
10 ÉVE: Kiterjesztették az árvíz miatti rendkívüli készültséget a Tisza egész Csongrád és
Szeged közti szakaszára, a
polgármesterek csak a megyei
védelmi bizottság elnökének
engedélyével hagyhatják el a
településeket.

Mbi:7°

Változó

Napos

Változó

Tartozás
USA George Washington, az első amerikai elnök (1789-1797)
nem szolgál jó példával: a New
York Society Library potom 220
éve vár arra, hogy visszakapjon
tőle két kikölcsönzött művet. A
néhai elnöknek 1789. november 2-áig kellett volna visszajuttatnia a Nemzetek törvénye
című könyvet, és egy, a brit alsóház vitáiról szóló kötetet. A
könyvtár szeretné visszakapni
a könyveket.

A NAP VICCE
Tudták, hogy ha a mama szó
betűi közül egyet elveszünk,
hármat pedig megváltoztatunk, akkor azt kapjuk, hogy
sör?

VÍZÁLLÁS
A TISZA Csongrádnál 445
cm, Mindszentnél 478 cm,

Szegednél 443 cm (hőfoka
11,8 °C).

A MAROS Makónál 151 cm.

Pörgő-forgó gyerekek

0RV0SMETE0R0L0GIA
A gyenge hidegfronti hatás
miatt fejfájás, álmatlanság, valamint ízületi panaszok jelentkezhetnek.

Pörögtek a szoknyák, repkedtek a copfok Szegeden, a XX. Országos Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztiválon: képünkön éppen a Ta-

bán-iskola Tiszai liliomok csoportja mutatja be tudását. Koreográfusuk
Szabóné Z. Nagy Diána volt. FOTÓ: FRANK YVETTE

H0R0SZK0P

zés, a menedzserkedés. Ha van egy kis szabadideje, azt a barátaival tölti. Imád szórakozni, filmeket nézni, olvasni. Nóra számára a három legfontosabb dolog az életben: barátság, szenvedély, bizalom. Legkedvesebb idézete: „Lehet, hogy a tüzet a férfiak találták fel, de arra a nők
jöttek rá, hogyan kell játszani vele." F O T Ó : NÉMETH N O R B E R T

elfoglaltabb, annál hatékonyabb
ma a Mérleg. Vigyázzon azért, nehogy megerőltesse magát! Hagyjon másnapra is elvégzendő feladatot!

BAK (XII. 22.-1.20.): A kedvező
bolygóállás folytán kiegyensúlyozott a Bak. Nem szabad túlhajtania magát! Csak annyit végezzen,
amennyit most feltétlenül szükséges!

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Küzd-

VÍZÖNTŐ (I. 21.—II. 20.): A biz-

RÁK (VI. 22.-VII. 22.): Diplomatikus viselkedéssel ügyesen elérheti
céljait. Ez ma sokkal eredményesebb lehet a kemény szavaknál, a
szigornál. Ügyesen kezelje az embereket!

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Munkájá

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):

A kevert hatások ellenére is jót tehet önnek a bolygóállás. Ma az
Oroszlán ügyesen hajtja a saját
malmára a vizet. Este javasolt időben lefeküdnie.

jön meg az új projektekért, ragadja meg az önre váró lehetőségeket! Könnyedén teljesíti a követelményeket. Szakértelme csodálatra
méltó.

IKREK (V. 21.-VI. 21.): A nyu-

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): A nap

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.): A ke-

ban kövesse jól bevált tervét, kedves Bika! Ne ugrándozzon egyik
feladatról a másikra! Egész nap
törekedjen a tökéletes teljesítményre!
Laczi Nóra Szegeden lakik, 17 éves, jelenleg a Tömörkény István
Gimnázium speciális angol szakán tanul. Érdekli a rendezvényszerve-

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Minél

KOS (III. 21.-IV. 20.): Keressen
valami hasznos elfoglaltságot! Inkább tegye hasznossá magát, mint
hogy elpazarolja a rendelkezésére
álló időt, kedves Kos! Korán feküdjön le!

godt, higgadt viselked@^ffflu(s)e^pqgjj(M« szakaszában megnyilvánultébb fontos l e h e t / R A Z ^ a ^ t ] ^ . ^
í m
erők hatása. Néhány
ugyanis nyugtalanság, fejetlenség ~ k e f e ^ r a ^ i t S ^ , amely féltéuralkodhat. Maradjon ön a higgadt
kenységgé nőheti ki magát. Ezeket
fél!
mielőbb oszlassa ei!

reskedelem dominál, a vételnek és
az eladásnak egyaránt kedvez a
mai nap. Pénzéért teljes értékű
szolgáltatást kér és kap. A minőségre ügyeljen!

tos, biztosan sikeres ügyeket keresse, azokban vegyen részt! A
kérdéses dolgokba ne menjen bele! Nem biztos, hogy ma kegyes
önhöz Fortuna!
HALAK (II. 21.—III. 20.): Töreked

jen egy csendes, nyugalmas, pihentető napra! Ne aggódjon folyton azon, milyen lesz jövője! Kapcsoljon ki, és aludjon, olvasson, ha
teheti!

