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132-EN IGAZOLÁSSAL VOKSOLNAK
Az első fordulóban az igazolással szavazók
hosszú sorai miatt alakult ki káosz. A másodikban más furcsaságokra kell készülni.

SZÁMLÁT NYITOTTAK ZOLINAK
Sokan segítenének a súlyos szív- és
tüdőbetegséggel küzdő bokrosi fiúnak. A
család számlát nyitott az adományoknak.

4. oldal

5. oldal

f

A TARTALOMBOL
Receptek, fotók

Etteremkritika

Sztarkonyha

Szezonális ajánló

Főzzünk olcson!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZOK 17 SZAZALEKA ELTŰNT A MEGYEBOL 4 EV ALATT

160 kórházi ápoló hiányzik

• Gasztroblog

Elölről kezdik
a betegügy tárgyalását

2004 és 2008 között „eltűnt"
a kórházi szakdolgozók 17 százaléka - leépítették őket, vagy
elvándoroltak az ágazatból. A
betegágyak mellett még megmaradt középkorú szakemberek úgy érzik: három helyett
dolgoznak, miközben munkájukat alulfizetik.

CSONGRÁD MEGYE
ÚJSZÁSZI ILONA

Az utóbbi öt évben nem emelkedett az egészségügyben dolgozók bére. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

- Visszaélnek hivatástudatunkkal: 35 éves munkaviszonnyal
és 3 szakképesítéssel 78 ezer forint a nettóm! Ez a lakás rezsijére is alig elég - kesereg Csongrád megye egyik önkormányzati
fenntartású kórházának alkalmazottja. A gyerekét egyedül
nevelő családanya nem adja nevét a panaszához: félti azt a
munkát is, amit ennyire rosszul
fizetnek. Azt mondja: napi 8
órában 3 munkakört lát el, de
nincs megbecsülve.
- Nem emelkedett az utóbbi 5 évben az egészségügyben
dolgozók bére, még az infláció mértékével sem. Legutóbb
az adójóváírás érintette érzékenyen az alacsonyabb keresetűeket: akár havi 5-10 ezer
forinttal is kevesebbet kapnak
kézhez - igazolja vissza a nővérek, ápolók benyomását Irinyi Tamás, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
(MESZK) szegedi elnöke.
Folytatás és jegyzet a 3. oldalon

A hódmezővásárhelyi kórház orvosáról még nem derült ki, hogy hibázott-e - a bíróságról már igen. FOTÓ: KARNOK CSABA
Újból kell kezdeni a mindszenti beteg orvosának perét, mert a
Csongrád Megyei Bíróság eljárásjogi hibákat talált az első fokú
eljárásban és az ítéletben. A kezdetek óta nagy médiaérdeklődés
előtt zajló büntetőügy három éve tart.

SZEGED
BAKOS ANDRÁS

Hajdú Imre - a mindszenti beteg - 2007. április 6-án délután halt meg a mentőben
Hódmezővásárhely és Szentes
között. A bíróság azt vizsgálta, hogy a hódmezővásárhelyi
kórház ügyeletes orvosa, Szökő-Császár Ildikó vétett-e a
szakma szabályai és az akkor
bevezetett - majd később

megszüntetett - új betegirányítási rendszer előírásai ellen, amikor saját bevallása
szerint 6-8 másodperces vizsgálat után továbbküldte Szentesre. Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés volt a vád, azt azonban
az ügyészség sem állította,
hogy a beteg halála és a vizsgálat módja között ok-okozati
összefüggés lenne.
Folytatás a 3. oldalon

Két szegedi A Királynő döntőjében Csak pénzért veszik vissza az ..üres" PB-gázpalackot
SZEGED. Két szegedi lány került
be az RTL Klub A Királynő című
szépségversenyének 24 döntőse közé: a 19 éves Európa-bajnok diszkótáncos Babinyecz Tímea é s ^ 23 esztendős joghall-

gató Vida Nikolett. Egyikük
sem kezdő a szépségiparban.
Nikolett 16 éves kora óta modellkedik, szerepelt már reklámfilmben is, Tímeát pedig 4
évesen egy fővárosi modellis-

RAGASZKODJON A JÓ ÜZLETHEZ!
R E N G E T E G EXTRA FELÁR N É L K Ü L A PEUGE'OT-TÓÜ
• klímaberendezés
• E S P és kipörgésgátló
• külső elektromos és fűthető tükrök
• ködlámpa
• rádió-CD

EXPERT FULL PROFIT
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BOXER FULL PROFIT
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Válassza a kényelmi és biztonsági extrákkal gazdagon
felszerelt, gazdaságos HDi motorral ellátott Peugeot Full profit
haszongépjórmúveket! További kedvező haszongépjármű
ajánlatainkról érdeklődjön márkakereskedésünkben!

PEUGEOT

PEUGEOT C-MOBIL
6725 Szeged, Kálvária sgt 83-85.
6600 SZENTES, Vásárhelyi út 112.
Tel.: 62/554-554
www.peugeotcmobil.com
Tel.: 63/560-200

kolába íratták a szülei. A döntőbe jutott lányok jövő héten
költöznek be a nógrádgárdonyi
Kastélyszanatóriumban kialakított felkészítő táborba,
írásunk a 6. oldalon

Szovivo,
igazgató is
várja Ákost
SZEGED. A Dóm téren hallhatja
először a közönség élőben Ákos
legújabb számát, a Szindbád
dalát. Több szegedi közéleti szereplő is ott lesz május 22-én a lapunk 100. születésnapjára szervezett szuperkoncerten, ahol a
Tankcsapda és a Magna Cum
Laude is fellép. Nemcsak Ákos,
hanem a Tankcsapda is nagy
kedvence például Tuczakov
Szilvánának, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjének. Elmegy a koncertre
Szeri István, a Tisza Volán Zrt.
vezérigazgatója is, akinek megvan Ákos minden lemeze.
Bővebben a 6. oldalon

Nem veszélytelen az üresnek gondolt PB-gázpa(ack, mégsem könnyű megszabadulni tőle. A Sándorfalvi

úti hulladéklerakó telep nem veszi át, a Prímagáz Zrt.-nél - ott készült Schmidt Andrea fotója - egyelőre csak
csérélni lehet, hamarosan azonban 1000 forintért visszaveszik. A palack veszélyes hulladék, a Multigrade Környezetvédelmi Kft.-nél kilónként 283 forint plusz áfát kell fizetni, ha ott akarjuk hagyni, mivel az ártalmatlanítása sokba kerül. Egy palack üresen 7-8 kilót nyom. Részletek az 5. oldalon

i-'-MOvsrifeyiO
sivlö'iöí i á ü É y n i r n e i i é

'••rjr.W

BELFÖLD-KÜLFÖLD

sí
2010.

1 2 - 1 4 O R A T ROBOTOLTAK, DE N E M FIZETTEK NEKIK, „ALLATI S O R B A N " TARTOTTÁK Ő K E T EGY G A R Á Z S B A N

KAPOSVÁR
MTI
Mint arról beszámolt, egy 35
éves kaposvári vállalkozót, a

Vádemelési javaslat
Magyar Gárda-ügyben
Vádemelési javaslattal küldte tovább a rendőrség a Magyar Gárda
elleni nyomozás anyagait az
ügyészségnek K. Róbertet a Magyar Gárda főkapitányát és két társát egyesülési joggal való visszaéléssel és törvény vagy hatósági
rendelkezés elleni izgatással gyanúsítják. A rendőrség több mint
száz tanút hallgatott ki, mások
mellett a Magyar Gárda Egyesület
alapító tagjait, akik közül többen
már kiléptek az egyesületbőt mert
a szervezet jelentősen eltért eredeti céljától A rendőrség megállapította, hogy a Magyar Gárda katonai hierarchia alapján felépített
és működtetett szervezet, amelynek nyíltan vállalt célja a rendfenntartás a rendőrség mellett vagy
helyett az állam rendfenntartó
monopóliumának megtörése.
BKV: újabb feljelentés
A BKV-nál újabb szerződéssel kapcsolatban merült fel a bűncselekmény gyanúja, ezért Kocsis István
vezérigazgató feljelentést tett. A
vállalat azt közölte, hogy a Fehér
úti BKV-ingatlan egy részének eladásával kapcsolatban vetődött fel
bűncselekmény gyanúja. Mint hozzátették 100 millió forintos kár
keletkezhetett az ügylet során.
Nyilvános tanúvallomás
Gyurtsány Ferenc kedden tanúvallomást tett a Sukoróra tervezett,
ott meghiúsult turisztikai beruházással kapcsolatban, és tanúvallomásának teljes jegyzőkönyvét nyilvánosságra hozta - közötte a volt
kormányfő titkársága.
Retkes: Az SZDSZ marad
Az SZDSZ nem fog megszűnni, a
liberális párt a parlamenten kívül is
hallatnifogjaa hangját - mondta
Retkes Attila, az SZDSZ elnöke
kedden. Május 25-ig tagságmegújítás lesz, majd ezután az országos
tanács összehívja azt a küldöttgyűlést, amely egyebek közt a teljes tisztújításról a párt nevének
megváltoztatásáról valamint az új
alapszabályról dönt. (mti)

C0IZtvtE.
pénzváltó

Szeged. Kölcsey u. 5. • Tel.: 62/319-347
Nyitva: mindennap 8-21 óráig.
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tartották őket a család „kacsalábon forgó palotája" mellett
egy garázsban.
Az eddigi ismeretek szerint a
család 7-8 ember tartott fogva
3-4 éven át. A 40 és 60 év közötti
hajléktalanok közül többen megszöktek, csak így tudtak szabadulni fogvatartóiktól, akik ostorral, bottal ütötték őket, megvonták tőlük az ételt, illetve maradékon tartották őket - közölte a
rendőrkapitány, hozzátéve: kö-

LEGITARSASAGOK- NAPONTA 200 MILLIÓ DOLLÁR VESZTESEG

ITTHON

Pémnem
1 egységre

feleségét és a férfi apját vették
őrizetbe. A gyanú szerint a férfi
hajléktalanoknak, elesett embereknek adott munkát saját
építkezésein, illetve bontásokon, majd ház körüli munkát
kínált nekik, felajánlva, hogy
lakjanak nála. A rendőrök tudomása szerint az embereket
naponta 12-14 órát dolgoztatták, nem fizettek nekik, „állati
sorban", embertelen körülmények között, „rabszolgaként"

VÉTEL

ELADÁS

262,50

266,99

194,30

198,60

181,70

186,99

60,50

66,00

2010.04.20.

Közületeket is kiszolgálunk.
Napközbeni árkorrekció lehetséges.

Hamuba hullhat
a növekedés?

Utasok szállnak fel a Ferihegyi repülőtéren. Nyitva marad a magyar légtér,
zárlatra az előrejelzések alapján egyelőre nem kell számítani, FOTÓ: MTI
Egyre több szakember teszi fel
a kérdést, hogy milyen következményekkel jár, ha elhúzódik
az Európa egét hamufelhővel
beborító izlandi vulkánkitörés.
A kérdés indokolt, mert
1821-ben például 13 hónapon
keresztül működött az Eyjafjallajökull tűzhányó.

lárt veszítettek a vulkánkitörés
okozta jelenlegi válság első öt
napján. Olyan adósságválsággal küszködő országok, mint
Görögország és Portugália, a
turistaipartól várták, hogy segít ismét növekedési pályára
állniuk, s most ez a remény eltűnőben van.

zülük három embert a közelmúltban már biztonságba helyeztek,
két férfira a hajnali rajtaütéskor
találtak rá a kommandósok.
Kemény Gábor a felderítés
körülményeiről elmondta: már
egy éve tudomásuk van a történtekről, ám először a sértettek bizalmát kellett elnyerniük, hogy az érintettek vallomást tegyenek, mert enélkül a
rendőrök nem intézkedhettek.
Hosszú ideig tartott, amíg a

család bosszújától tartó, megfélemlített embereket meg tudták győzni, hogy beszéljenek.
A rendőrök a család mindhárom tagját őrizetbe vették és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. Az ügyben a személyi
szabadság - sértettek sanyargatásával elkövetett - megsértésének gyanúja miatt indítottak eljárást. A vállalkozót ha a bíróság
bűnösnek találja, akár öt év börtönbüntetésre is ítélhetik.

A gépek fele repült
BRÜSSZEL/ BUDAPEST. Az euró
pai légi járatok körülbelül fele
közlekedett már kedden az izlandi vulkánkitörés miatt elrendelt légtérhasználati tilalom fokozatos feloldásának köszönhetően - közölte a légtér
ellenőrzésével megbízott nemzetközi szervezet, az Eurocontrol Brüsszelben. Jelezte azt is,
hogy hétfőn ennél jóval kevesebb tudott repülni, a járatok
mintegy 33 százaléka.
Az Izland felé tartó alacsony légnyomású légtömegek hatására a hétvégére eltűnhet az a vulkáni hamufelhő, amely napokon keresztül
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„Rabszolgákkal" dolgoztattak évekig
Több embert tartott rabszolgasorban egy család, amelynek mindhárom tagját elfogták a kommandósok Kaposváron; a rendőrök
egy éve nyomoztak az ügyben közötte Kemény Gábor kaposvári
rendőrkapitány kedden.

ÁPRILIS

akadályozta a légi közlekedést Európa nagy részében jelentette ki kedden a Meteorológiai Világszervezet (WMO)
egy szakértője. Az előrejelzések szerint az eső majd elmossa a levegőben lévő hamuszemcséket és a megmaradó
felhők az Északi-sark felé haladva feloszlanak.
Magyarországon nyitva marad a légtér 6 ezer méter felett
és alatt is, az előrejelzések
alapján újabb légtérzárlatra
valószínűleg nem kell számítani. Arról azonban a légitársaságok döntenek, hogy elindítják-e a járatokat.
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Kína gyászol
PEKING. A csinghaji (Qinghai)
pusztító erejű földrengés áldozatainak emlékére nemzeti gyásznapot rendeltek el Kínában mára; az
országban és az ország külképviseletein félárbocra engedik a nemzeti zászlókat - jelentette be a kínai államtanács kedden. Csinghaj ^
tartományban - a legsúlyosabban,
érintett Jüsu (Yushu) prefektúraban, a tartomány székhelyén,
A
Hsziningben (Xining) és más településeken gyászszertartásokat
tartanak, délelőtt 10 órakor 3 perces csenddel emlékeznek az el- •m
hunytakra. Eddig már 2039 halálos áldozata van a múlt szerdai
71-es erősségű földrengésnek
Urnatemető
egy svájci tóban
ZÜRICH. Kisebb urnatemetőre
bukkantak búvárok Svájcban a
Zürichi-tóban, miközben egy csónak leszakadt napellenzőjét keresték, amely a vízbe veszett.
Összesen 13 urna került elő a tó
fenekérőt mindegyikben emberi
hamvakkal Zürich kanton illetékes hivatala eljárást indított az
ügyben, megengedhetetlennek
minősítve, hogy tömegsírnak
használják engedély nélkül a tavat amely ivóvízfonásul is szolgál 2008-ban hasonló „leletet"
hoztak fel búvárok. A kanton
hamvak illegális elhelyezését 50
ezer svájci frank bírsággal sújtja.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az április 20-i kenószámok:
1, 2, 5, 6,12,17,19, 21, 32, 33, 34, 40, 45, 61, 63, 65, 66, 68,70, 75.
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NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM

E S Z * TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ
N O N P R O f I T KFT.

PALYAZATI F E L H Í V Á S
A N e m z e t i C i v i l A l a p p r o g r a m C i v i l S z o l g á l t a t ó , F e j l e s z t ő é s I n f o r m á c i ó s K o l l é g i u m a pályázatot
hirdet civil szervezetek helyi társadalmat segítő tevékenységének támogatására.

AMSZTERDAM
MTI/AP
A legsúlyosabb következményekkel a sok ország számára
létfontosságú turistaiparnak
kellene számolnia. A repülőgépen szállított primőröket, egzotikus élelmiszereket forgalmazó szupermarketek is komolyan megsínylenék az elhúzódó vulkáni tevékenységet.
Általános drágulás következne
be, és a természeti katasztrófa
visszavetné a gazdasági recesszióból kilábalni készülő
Európa egész gazdaságát.
A vulkán okozta jelenlegi
válságos helyzetben öt nap is
elegendő volt ahhoz, hogy Németországban a BMW, Japánban pedig a Nissan egyik gyárában leálljon a termelés, mivel a kocsikhoz szükséges alkatrészek nem érkeztek meg.
Európában, ahol a gazdasági
teljesítmény 5 százalékát az
utazások, a turizmus produkálja, már az ágazat húszszázalékos visszaesése is elég ahhoz, hogy ne következzen be
az erre az évre várt gazdasági
növekedés. Az utazások jelentős visszaesése egy-két százalékos GDP-csökkenést is eredményezhet több országban. A
legnagyobb vesztesek közé tartoznak a légitársaságok, amelyek a Nemzetközi Légiközlekedési Szövetség (1ATA) adatai
szerint naponta 200 millió dol-
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Az utazások jelentős
visszaesése egy-két
százalékos GDP-csökkenést is eredményezhet több országban.

A pályázat kódja: NCA-CIV-10-D
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 6 0 0 0 0 0 0 0 Ft
B e a d á s i határidő: 2 0 1 0 . május 2 5 .
A pályázatokat a w w w . e s z a . h u címen elérhető E P E R - b e n lehet benyújtani a kiírásban rögzítettek szerint.
A N e m z e t i C i v i l A l a p p r o g r a m C i v i l S z o l g á l t a t ó , F e j l e s z t ő é s I n f o r m á c i ó s K o l l é g i u m a pályázatot

A globalizált világban Európától távoli országok is megszenvedik a kontinens bajait. Kenyában, amely naponta 1000
tonna friss árut exportál, 10
millió szál virágot - többségében rózsát - kellett szemétbe
dobni. Az Európába szánt friss
spárgából, brokkoliból és zöldbabból marhaeledel lett, mert
minden kenyai raktár tele van,
nem tudnak több árut tartalékolni. Ghánában hegyekben
áll a szintén exportra szánt,
megfelelő hűtőkapacitás hiányában már rothadásnak indult ananász. India - a légi
szállítás szünetelése miatt nem jut hozzá az Amszterdamból és Londonból várt nyers
gyémánthoz, így hatalmas
gyémántcsiszoló ipara tétlenségre van kárhoztatva.
Az európai élelmiszerpiacot
a beszállítók gondjai ellenére
még nem érte túl nagy csapás,
a más kontinensekről származó élelmiszerek kedvelőinek
azonban le kell mondaniuk
kedvenceikről. Az egyik közelkeleti repülőtéren például 110
tonna, Európába szánt hallal a
rakterében várakozik egy Boeing 747-es óriás szállítógép.

hirdet civil szervezetek bemutatkozására szolgáló nyomtatott vagy audiovizuális kiadvány létrehozásának
támogatására.
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A pályázat kódja: NCA-CIV-10-E
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 5 5 0 0 0 0 0 0 Ft
B e a d á s i határidő: 2 0 1 0 . május 2 5 .
A pályázatokat a w w w . e s z a . h u címen elérhető E P E R - b e n lehet benyújtani a kiírásban rögzítettek szerint.
A N e m z e t i C i v i l A l a p p r o g r a m C i v i l S z o l g á l t a t ó , F e j l e s z t ő é s I n f o r m á c i ó s K o l l é g i u m a pályázatot
hirdet nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermék létrehozásának é s fejlesztésének támogatására.
A pályázat kódja: NCA-CIV-10-F

ilA

p

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 6 5 5 0 0 0 0 0 Ft
B e a d á s i határidő: 2 0 1 0 . május 2 5 .
A pályázatokat a w w w . e s z a . h u címen elérhető E P E R - b e n lehet benyújtani a kiírásban rögzítettek szerint.
A N e m z e t i Civil A l a p p r o g r a m C i v i l S z o l g á l t a t ó , F e j l e s z t ő é s I n f o r m á c i ó s K o l l é g i u m a pályázatot
hirdet civil szervezetek 2 0 1 0 . évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó megyei vagy országos

»
a

szintű kampánya kidolgozásának é s megvalósításának támogatására.
A pályázat kódja: NCA-CIV-10-G
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 126 0 0 0 0 0 0 Ft

iá A

B e a d á s i határidő: 2 0 1 0 . október 4 .

"YS

A pályázatokat a w w w . e s z a . h u címen elérhető E P E R - b e n lehet benyújtani a kiírásban rögzítettek szerint.

^

A támogatásban részesítés feltételeit, a hiánypótlás keretében n e m pótolható tartalmi elemeket, az elbírálás rendjét, szempontjait, határidejét, az eredmény közlésének módját, a támogatás felhasználásának
ó s a beszámolás rendjének alapvető szabályait a pályázati kiírás tartalmazza, amely letölthető a www.
n c a . h u , illetve a w w w . e s z a . h u honlapokról, továbbá s z e m é l y e s e n beszerezhető a pályázati útmutatóval a
kezelőszervezet címén:

163
E S Z A Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 4 5 . C épület II. emelet
További információ: 0 6 - 1 - 2 7 3 - 4 2 5 0 vagy info@nca.hu.
-
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Elölről
kezdik
a betegügy
tárgyalását

AZ EGESZSEGÜGYI SZAKDOLGOZOK 17 SZAZALEKA ELTŰNT 4 EV ALATT

160 kórházi ápoló
hiányzik a megyében

SZEGED

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A Szegedi Városi Bíróság, miután három orvosszakértő véleményét kikérte, tavaly november 9-én két egybehangzó vélemény alapján úgy döntött,
hogy a doktornő vétkes. A büntetés 200 ezer forint, és a 423
ezres perköltséget is őrá terhelte az ítélet. A védő fellebbezett.
A Csongrád Megyei Bíróság
Tóth Tiborné vezette

tegnap, miután

a

megyei

Mágori Józsefné és a k ó r h á z , il-

letve az iskola vezetése.

112 ezer. Ennyi forintot visz haza havonta Szentesen az
a szakápoló, aki a kórház intenzív terápiás osztályán
dolgozik több mint egy évtizede. Kereshetne - kicsivel
- többet is, ha ügyet sem vetne családjára, és nem csak
négy 12 órás éjszakai műszakot vállalna egy hónapban.
De ő szeret együtt lenni pici gyermekeivel, kivenni őket
a kádból az esti fürdés után, és ha még futja rá az erejéből, olvasni nekik lefekvés előtt. Meseszerű lenne, ha
azt állítanánk, sohasem játszott még a gondolattal,
hogy felkerekedik, és meg sem áll egy osztrák vagy német kórházig, ahol akár hatszorosát is megkeresheti itteni fizetésének. Menne ő, persze, de - még - visszatartja a család. A hit,
f f Megbecsülés
hogy itthon is lehet
,

boldogulni

.

-

112 ezer. Ha a Ma-

gyar Egészségügyi

Szakdolgozói Kamara
ápolói átlagbérről készült összesítését nézzük, csúcskeresettel bír az intenzíves ápoló. Átlagon felüli. De átlagon felüli a munka, és az elvárás is vele szemben. Neki
minden körülmények között tartani kell a lelket abban,
aki élet és halál között lebeg. Akkor is, ha nincs elég pelenka a kórházban, és a hozzátartozóval kell hozatni,
hogy tisztába tegye a szerencsétlen beteget. Akkor is,
ha hónapokig remény sincs arra, hogy felépüljön ápoltja. Akkor is, ha helyettesítenie kell, mert kollégája úgy
döntött, csatlakozik azokhoz, akik megelégelték ezt az
egészet, és inkább más munkát kerestek. És akkor is, ha
már nincs egyebe, mint a hivatástudata, mert fizetés
előtt elfogyott a 112 ezer. Megbecsülés nélkül teszi a
dolgát. Magyarul szolga.
112 ezer. Naponta keres ennyit Joshi Bharat - legalábbis egy tavalyi cikk szerint. Kár sajnálni tőle, mert
ha akad páciens, aki kifizeti az óradíját, ám tegye. De
úgy hiszem, sokszor azok a médiaközeibe nem került
„sorselemzők" - orvosok, szakápolók, nővérek - is
megérdemelnének ennyi pénzt, akik életben tartanak
bennünket. Hogy annyi nem jut? Akkor kapjanak 112
ezret hetente!

ügyész érveit, és Szökő-Császár
Ildikó észrevételeit, úgy foglalt
állást, hogy az első fokú ítéletet
hatályon kívül helyezi, és új eljárást kezdeményez. A döntés
szerint az első fokú ítélet több
eljárásjogi hiba miatt olyannyira megalapozatlan, hogy nem
alkalmas az érdemi felülbírálatra. Most újra kell kezdeni a bizonyítást: ismét meg kell hallgatni
a vádlottat, a tanúk egy részét.
Az igazságügyi orvos szakértőket pedig meg kell kérni arra,
hogy nyilatkozzanak róla, mi a
véleményük közötti ellentmondás oka, és ezt fel kell oldani.

közgyűlés elnöke, az ötletgazda

BÍRÓ DÁNIEL

Magyarul SZOlga.

Kriveczky György ü g y v é d védőbeszédét,
Csordás Gabriella

volt Magyar Anna,

3

Jbiro@delmagyar.hu

..

tanácsa

MAKÓ. 7 millió forintos beruházással megújul a makói városi
kórház 1975-ben épült rendelőintézete. A munkálatok során
ajtókat, ablakokat cserélnek ki,
festenek és burkolnak, illetve
terasztetőt készítenek. A feladattal a megyei fenntartású intézmény a szintén megyei működtetésű helyi szakképző iskola diákjait bízta meg, akik a
Baustudium Kft. szervezésében
dolgoznak - így a tanulók gyakorlatot szereznek, a kórház pedig spórol. A 26 szakrendelőben
évi 236 ezer beteget ellátó rendelőintézet felújítása várhatóan
május 11-ére fejeződik be; a beruházás tegnapi indításán ott

112 ezer

nélkül teszi a dolgát.

meghallgatta

Felújítják
a makói
rendelőt

3
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Az elsősegélynyújtás is tantárgy:
mentős. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
CSONGRÁD MEGYE

FOLYTATÁS AZ L0LDALRÓL

Irinyi Tamás szerint h a v i n e t t ó

68-110 ezer forint a nővérek átlagkeresete. Elismeri: létezhet
különbség az önkormányzati
fenntartású kórházakban és a
klinikákon dolgozók juttatásai
között az utóbbiak javára, az
ott kifizetett pótlékok miatt.
160 szakdolgozó hiányzik
Csongrád megye 4 önkormányzati fenntartású kórházából (Szentes, Vásárhely, Deszk
és Makó) a szakmai minimumrendelethez képest - a MESZK
adatai szerint. Például 2004 és
2008 között „eltűnt" a szakdolgozók 17 százaléka - leépítették őket, vagy elvándoroltak az ágazatból. Pótlásukra
nem alkalmas a közmunkaprogram, mert az ápolás minimum érettségihez, ideális esetben felsőfokú végzettséghez
kötött „szakmunka".

- A szakdolgozói létszámhiány folyamatos a klinikákon is. Az elvándorlásnak bérrendezéssel
lehetne
gátat
szabni, de a munkakörülmények javítása is megtartó erő
l e h e t - véli Ágoston Zsuzsan-

na. A szegedi egyetem közalkalmazotti tanácsának elnöke
szerint a béraránytalanság
megszüntetésére a munkáltatónak van lehetősége, azért,
hogy kompenzálja az adójogszabályokból eredő hátrányokat. Ennek elősegítésében jelentős szerepe lehet a munka-

hely érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezeteinek.
Romlik a beteg-ápoló arány,
miközben egyre több orvosi feladatot kénytelen átvállalni a
szakszemélyzet - az injekció
beadásától az infúzió bekötésén át az adminisztrációig. így
az ápolóknak nincs idejük
alapfeladatuk ellátására: a páciensek szorongásának oldására, a betegek gondozására. A
panaszkodó kórházi alkalmazott szerint helyzetük az elmúlt
35 évben sose volt rózsás, de
most a legrosszabb.

Tizenöt határsértőt
fogtak két nap alatt
CSONGRÁD MEGYE. 15 határsér
tőt fogtak el 2 nap alatt a szegedi határrendészek és a Mélységi
Migrációs Osztály munkatársai
a Közbiztonsági Háló programban. Vasárnap 9 palesztin és 2
szomáliai állampolgár akadt
fenn: hármukat Szeged belterületén, a többieket a röszkei

zöldhatáron igazoltatták. Hétfő
éjjel kézi hőkamera segítségével figyeltek fel a határrendészek 4 személyre, akik a röszkei
határátkelőhelyet megkerülve,
szántáson, bokrokon, vízen
próbáltak hazánkba jutni. Mind
a 15 határsértő ügyében idegenrendészeti eljárás indult.

Sok a pályaelhagyó. - Az ápoló szakon az elmúlt 15 évben egy ideig nőtt a létszám: évfolyamonként a nappali tagozaton 40-50 fiatal,
a levelezőn 100 középkorú munkavállaló is továbbtanult. Most azonban a 4 évfolyamon összesen 121 nappalis és 123 levelezős hallgatót
oktatunk - jellemezte az érdeklődés változását a Szegedi Tudományegyetem egészségügyi kari dékánja. Pogány Magdolna szerint nemcsak az jelent problémát, hogy kicsi a szakképzett ápolói utánpótlás,
hanem az is, hogy sok a pályaelhagyó. A távozók zöme nem külföldre
megy, hanem itthon vállal az ápolóinál jobban fizető állást.

Nem veszélyes a Romániából
érkező' újabb szennyeződés
A szakemberek szerint nem jelent veszélyt a Maros romániai vizgyűjtő területét ért újabb szennyeződés. A tegnapi mérések kimutatták, hogy nehézfém nem, csak vas-oxid került a 40 éve bezárt verespataki aranybánya egyik tárlójából az Abrud patakba,
majd onnan a Maros mellékfolyójába, az Aranyosba.
CSONGRÁD MEGYE

SZABCHMRE

Bár az első híradások még nehézfém-szennyeződésről szólták, a tegnapi mérések tisztázták: csak vas-oxid került a 40
éve bezárt verespataki aranybánya egyik tárlójából az Abrud patakba, majd onnan a Maros mellékfolyójába, az Aranyosba. A szakemberek így
nem tartanak attól, hogy károsodás érné a Maros, illetve a Ti-

sza élővilágát. A bánya tárnáiból egyébként naponta engednek ki vizet ellenőrzött mennyiségben, vasárnap viszont hirtelen nagyobb mennyiségű tisztítatlan víz ömlött a felszínre, valószínűleg az elhagyott tárnák
egyik falának beomlása miatt.
A patak vize pirosra színeződött a szennyeződéstől, ezért
keltett komoly aggodalmat. Sokan attól tartottak, a vegyület
mangánt, rezet, cinket és vasat
tartalmaz. Az Alsó-Tisza-vidéki

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szegedi központjába tegnap
délben megérkeztek a román
szakemberek által végzett mérések eredményei, amelyek tisztázták: csak geológiai eredetű
vas-oxid került a vízbe. A
vas-oxid nem mérgező anyag mondta el lapunknak a felügyelőség igazgatója, Kardos Sándor

- , így nem jelent veszélyt a környezetre. Ráadásul mintegy
400 kilométernyi út után érné el
a Maros magyarországi szakaszát, ezért mire ideér, valószínűleg már úgy felhígul, hogy ki
sem lehet mutatni. Az érkezés
egyébként nagyjából a jövő hét
elejére lett volna várható.
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Adód 1%-a Is
stupcrnagy
segítség.
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www.nemkellhos.hu
Információ a civil szervezetekről
a NIOK 06-80/200-074-es
zöldszámán é s a
www.nonprofit.hu/egyszazalek
honlapon.

További információ:
www.szegedihirek.hu
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Látogasson el Ön is nyílt hétvégénkre
2010. április 23-25-ig
jt alinut 20í0.04,01. és 06 30 kíiOtt, valamint a készlet ereiéig érvényes.
képen látható autó illusztráció. Átlagfogyasztás: 5.6-8,11/100 km. CO. kibocsátás: 147-193 g/km.

MÓCZÁS
K
AUTÓCENTRUM.
Szeged. Dorozsmai út 24-26. Tel.: 62/556-705
Baja, Szegedi út 15-17. Tel.: 79/520-002
http://mazda.moczasauto.hu
9293040S

AKTUALIS
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A Fidesz az MSZP kampányáról, Mágoriné
az őstermelőkről
MAKÓ. Ügyetlen és minden bizonnyal hasztalan, a választók
megtévesztését célzó fogásnak
tartja Orbán Imre, a Kereszténydemokrata Néppárt városi
elnöke, hogy az MSZP helyi jelöltjének új hirdetéseiről, propagandaanyagairól hiányzik a párt
neve és emblémája. Orbán Imre
sajtótájékoztatóján elmondta:
érthető, hogy a szocialisták már
szégyellik kötődésüket, de ezzel egyúttal véleményt is mondanak pártjukról és az elmúlt
nyolcévi kormányzásról.
- Mágori józsefné fideszes
parlamenti képviselőjelölt szerint az őstermelők vegzálása,
hogy a tegnapi napig két külön
azonosítószámot kellett kérniük a VPOP kecskeméti regisztrációs központjában. A rendelkezésről az érintettek nemigen
tudnak, de akik elmulasztották
a regisztrációt, elveszíthetik az
őstermelői jogosultságot. Mágoriné azt mondta, az új kormány fel fogja számolni az ehhez hasonló értelmetlen, boszszantó rendelkezéseket.
Pihenőhelyek felújítása
ÁSOTTHALOM. Az Unióban a
Tanyákért Egyesület támogatást
nyert a Gárgyán-erdő pihenőhelyeinek és tanösvényének felújítására. Ezeket május elsején, a
majálison adják át, ahol az
ásotthalmi intézmények, civilszervezetek. baráti társaságok
részére főzőversenyt is hirdetnek. jelentkezni április 26-áig lehet a helyi művelődési házban.
Új buszvárók
DOMASZÉK. A „Homokháti
önkormányzatok közösségi
közlekedéséhez kapcsolódó
összehangolt infrastruktúra-fejlesztés" című pályázat
révén megkezdődhetnek az
autóbuszvárók építési munkálatai. 38 millió forintos beruházás valósul meg Domaszéken: 27 utasvárót építenek, 33
buszváróban készül térburkolat. 3 kerékpártárolót alakítanak ki, és elkészül a közvilágítás a domaszéki főutca és az
55-ös főút csatlakozásánál.
Szemközt a légtérzárról,
szemétszedés,
SZEGED. Szerda esténként
látható a Szegedi Városi Televízió és a Délmagyarország
közös műsora, a Szemközt.
Ma este fél 8-tól Márok Tamás
és R. Tóth Gábor Rózsavölgyi
Vilmossal, a Rózsavölgyi Air
Kft. pilótájával beszélget a
vulkanikus hamu okozta légtérzárról.
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SZEGEDEN NEM, DE MAKÓN ES AZ 1., 3., 7. KÖRZET KÖZSEGEIBEN SZAVAZHATNAK AZ ÁTJELENTKEZŐK

Igazolással 132 választó
voksol a második fordulóban
Kavarodást okozhatnak április
25-én is az igazolással szavazók. Megyei furcsaság, hogy
például a szegediek kétharmada igen, de a városba átjelentkezők nem voksolhatnak a második fordulóban. Aki április
11-én olyan helyen voksolt,
ahol mandátum született, most
nem nyilváníthat véleményt.

Párhuzamos online interjúkat
készít a delmagyar.hu a 3, még
versenyben lévő megyei körzet
képviselőjelöltjeivel. A beszélgetést a Fidesz-KDNP aspiránsai nem vállalták - így az MSZP
és a Jobbik politikusait kérdezzük, először a makói körzetben.
MAKÓ

MUNKATÁRSUNKTÓL
öt kérdést a delmagyar.hu
szerkesztősége, ötöt az olvasók
tesznek fel azoknak az országgyűlésiképviselő-jelölteknek,
akik még versenyben vannak a
mandátumért Csongrád megye
3 körzetében. Tegnap a makói
(7-es) körzet aspiránsait, Búzás
Pétert (MSZP) és Fazekas Feren-

cet (Jobbik) faggattuk párhuzamos online interjúnkban - Afá-

CSONGRÁD MEGYE
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gori Józsefné, a F i d e s z - K D N P

jelöltje nem kívánt élni a lehetőséggel.
A
munkahelyteremtéssel
kapcsolatban Búzás Péter kiemelte: „ideért az M43-as autópálya, megérkezett az első
Az első fordulóban az igazolással szavazók hosszú sorai miatt alakult ki káosz. A másodikban más furtörök befektető. Ez 60 plusz 40
csaságokra kell készülni, FOTÓ. KARNOK CSABA
munkahelyet jelent. Úton van
európai parlamenti képviselő- hozzájárultak ahhoz, hogy a 7., makói választókerületben a másik is, aki a következő
választáson, de azt követően Szeged egyharmadát is magá- 58:190, vagyis más település- 1,5-2 évben több mint 300
többször is jelezték a szavazati ba foglaló 2. körzetben ered- ről 58 polgár jön, miközben az munkahelyet létesít". Fazekas
jogot érintő problémát. A meg- ményes lett, vagyis mandátu- e körzethez tartozó Makó és 16 Ferenc szerint „előtérbe kell
oldás változatlan maradt: a mot szült az első forduló.
község lakói közül 190 az or- helyezni a saját piacaink viszhárom választási körzethez
Voksolhatnak viszont most szág más helyére megy sza- szaszerzését, akár szembefordulva az EU-s irányelvekkel is.
tartozó Szegeden sorsolással vasárnap is a szegedi válasz- vazni. .
döntötték el, hogy most a 2. keAz
átje- Újraindítani az élelmiszerfelrület kijelölt helyén voksolhat- 99 Szeged kétharmada április
lentkezők kö- dolgozó-ipart, ahol minőségi
tak az igazolásosak. Azért épp
zül most va- magyar élelmiszereket lehet
a 313. szavazókörben, mert itt 25-én képviselőt választ, ám az ide
sárnap nem előállítani". Szerinte „kitörési
élnek állampolgári jogukkal a kiadott igazolással rendelkező 1110 élhetnek sza- pont lehet a turizmus, gyógy„települési lakcímmel rendelvazati joguk- turizmus, gasztroturizmus, de
ember nem szavazhat még akkor
kezők", azaz a hajléktalanok.
kal azok, akik a fizetőképes kereslet gazdasem,
ha
az
érintett
városrész
Április 11-én 789 hajlék nélküli
az első fordu- sági növekedés nélkül még vászegedi járulhatott az urnához, valamelyikében lakik albérletben.
lóban olyan rat magára. A makói fürdő túligazolással pedig 1313 polgár
helyen vok- méretezett, és túl nagy terhet
mehetett volna, de 1191 jelent tókerülethez tartozó 8 község- soltak vagy voksolhattak vol- jelent a város költségvetémeg a szavazókörben. Ők is ben szavazásra jelentkezettek na, ahol betöltötték a mandá- sének", az MSZP jelöltje azon- összesen 74-en. Az 1. válasz- tumot - hangsúlyozza Kele- ban úgy fogalmazott: „egy teltókerületi Deszk, Kübekháza, men Ildikó, a területi választási jesen új iparág települ meg
Tiszasziget, Újszentiván; illet- iroda jogi helyettese. Ezért az Makón, a már meglévő mezőLakcímváltozások. Voksturizmus nem lehetséges a második fordulóve a 3. körzeti Algyő, Bor- átszavazóknak érdemes meg- gazdaság és feldolgozóipar
ban, ugyanis hiába jelentkezik át egyik címről a választásban érintett
dány, Üllés, Zsombó lakói kö- nézniük a második fordulós 57 mellett. Ez a turistákat kiszolmásikra valaki, szavazati jogával csak abban a körzetben élhet, ahol
zül összesen 75-en azonban körzet listáját, amit szóróla- gáló, vendéglátó- és szépészeaz első fordulóban. Szegeden április 11-étől tegnapig 176 lakcímváltomár korábban kérték: máshol pokon, de a www.valasztas.hu ti ipar, ami közel 100 plusz
zást kezdeményeztek, ezek közül 26 esetben más településre.
500 munkahelyet teremt".
voksolhassanak. Ez az arány a oldalon is közzétesznek.

Káoszt okozott az igazolással
szavazás az országgyűlési választások első fordulójában.
Pedig tumultus csak a kijelölt
szavazókörök 0,7 százalékában alakult ki. Most másfajta
problémákra kell készülni megyénk azon három (1„ 3. és 7.)
országgyűlési
választókerületében, ahol a választók vasárnap második fordulós szavazáson döntenek a 3 egyéni
képviselői mandátumról.
A legfurcsább Szeged esete.
A város (1. és 3. körzethez tartozó) kétharmada ugyanis április 25-én képviselőt választ,
ám az ide kiadott igazolással
rendelkező 1110 ember nem
szavazhat még akkor sem, ha
az érintett városrész valamelyikében lakik is, mondjuk albérletben - tudtuk meg Mózes
Ervintől. A helyi választási iroda vezetője elárulta: már az
igazolásos szavazás új formájának debütálásakor, vagyis az

A JOBBIK SZIMPATIZÁNSAI KEVESEBBET FŰTÖTTEK TÉLEN

Az átlagos fideszes szavazó
46,5 éves, az MSZP-s 50,5
A szegedi szavazók anyagi helyzetét, elvégzett osztályaik számát, a nyugdíjasok és a diplomások arányát is összehasonlították
az SZTE szociológusai. Az átlagos szegedi Fidesz-szavazó a felmérés szerint 46,5 éves, a szocialista 50,5 esztendős.
SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL

- A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Hallgatói önkormányzata ismét megrendezi a
Juhász Gyula-napokat. Szerdán
10 és 13 óra között szemétszedést szerveznek a Közép
kikötő sor és az Alsó kikötő
sor, az új híd és a kendergyár
között. Az akció célja, hogy
felhívják a figyelmet arra,
mennyi szemetet hagyunk magunk körül, és hogy a környezetünk tisztaságáért tenni kell.

Búzás
és Fazekas
online

A Jobbik-szavazók anyagi
helyzete romlott leginkább
az elmúlt egy évben, a legkevésbé az MSZP-szimpatizánsoké. De még a szocialistákra
voksolók 46,2 százaléka is saját bevallása szerint - roszszabbul él, mint egy éve. A
jobbikosok esetében ez 70
százalék - ez is kiderült az
SZTE szociológia tanszékének Szeged-kutatásából.
A szegedi szavazók átlagéletkora 45,9 év. Az LMP tábora a legfiatalabb, átlagéletkoruk 39,4 esztendő. Az
MSZP-sek a legidősebbek - és
arányaiban közöttük van a
legtöbb nyugdíjas: több mint
egyharmaduk. A Lehet Más a
Politika táborában csak 7,8

százalék az öregségi nyugdíjasok aránya, viszont szavazóik 16,7 százaléka még tanul. Ez a szám a többi párt
esetében kisebb.
Az átlagos szegedi Fidesz-szimpatizáns a felmérés
szerint 46,5 éves, 12,9 osztályt
végzett, egy főre eső jövedelem a családjában 67 ezer 68
forint. A szegedi szocialista
szavazó 50,5 esztendős, 12,5
osztályt végzett, egy főre eső
jövedelem a családjában 76
ezer 78 forint.
A Jobbikot választók között
a többi pártra voksolókhoz
képest gyakrabban fordult
elő, hogy pénzhiány miatt kevesebbet fűtöttek (38,5 százalék - az összes szavazó esetében ez 26,9), hogy nem tudták
befizetni hitelük törlesztőrészletét (18,4 százalék - az

összes szavazónál ez 14 százalék), hogy nem jutott pénz ennivalóra (12,8 százalék - az
összes szavazó esetében: 10
százalék), hogy nélkülözések
között élnek vagy hónapról
hónapra anyagi gondjaik
vannak (21,8 százalék - az
összes szavazó esetében: 14,8
százalék).
Az LMP szimpatizánsainak
csak 10 százaléka mondta,
előfordul, hogy hónapról hónapra él, és 5,6 százalékukkal
történt meg, hogy nem jutott
elég pénz ételre. A párt a felmérés szerint erős a diplomások és a fiatalok körében. A
30 év alattiak aránya náluk a
legnagyobb: 33,3 százalék.
Utánuk következik a Jobbik
(25,5 százalék), majd a Fidesz
(18,2 százalék) és az MSZP
(14,1 százalék). Az LMP-szavazók 44,4 százaléka felsőfokú
végzettségű. Ugyanez a Fidesz esetében 36,4, a az
MSZP-nél 26,9, a Jobbiknál
24,5 százalék.

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

YaraVita

iái
.további információ:
www.yara.hu
www.farmit.hu
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Időzített
bomba
ff
az „üres
PB-gázpalack
Ritka az a kertes családi ház,
ahol ne őriznének üresnek
mondott PB-gázpalackot.
Nem veszélytelen, mégsem
lehet mit tenni: vissza nem
veszik, leadni nem lehet, akkor válhatunk meg tőle, ha mi
fizetünk.
CSONGRÁD MEGYE

FEKETE KLÁRA

Üres gázpalacktól próbáltam
megszabadulni tegnap. Azt
vettem észre ugyanis, hogy
megszaporodtak a PB-palackot kínáló hirdetések az újságokban és az interneten. Ezek
azonban potyára feladott hirdetések, mivel a valaha oly
népszerű, a nyári konyha gáztűzhelyét működtető alkalmatosság ma már drága mulatság. Egy új PB-gázpalack több
mint 15 ezer forintba kerül, a
töltéséért pedig minden alkalommal csaknem 4400 forintot kell fizetni.
Először a PB-palackokat
forgalmazó cég, a Prímagáz
Zrt. egyik szegedi cseretelepén érdeklődtem. Kiderült:
üreset nem vesznek át, csak
cserélni lehet a palackot. Ezt
követően tanácstalan polgárként a Prímagáz algyői töltőüzemében kérdeztem meg,
mit tegyek a PB-palackommal. A válasz így hangzott:
nem vásárolnak vissza palackot, és úgy sem lehet ott-

HÍREK

Támogatás fogyatékkal
élő gyerekeknek
TIZENEGY, FOGYATÉKKAL

ÉLŐ Csongrád, illetve Békés
megyei kisgyerek kapott tegnap készpénzes támogatást a
Dévény Módszer a Mozgássérültekért Alapítványtól. A szegedi Móra Ferenc Múzeumban
megtartott ünnepségen öszszesen 400 ezer forintot osztottak ki azok között, akik pályázatot adtak be az alapítványhoz. Egy család legfeljebb 50 ezer forintot kérhetett, és azt kizárólag a sérült
gyermek fejlődését vagy ellátását segítő eszközökre fordíthatják. Kocsisné Benczédi
Márta kuratóriumi elnök elmondta, idén szerencsés helyzetben voltak: mind a 11 családnak, amely pályázott a támogatásra, tudtak segíteni,
köszönhetően az összegyűlt
adó egy százalékoknak.

Bármikor berobbanhat
Nem szabad üres gázpalackot
otthon tárolni úgy, hogy majd
csak jó lesz valamire, mivel
veszélyes hulladék, sosem
ürül ki teljesen. Mindig marad
benne valamennyi propán-bután gáz, ami bármikor berobbanhat, elég annyi, hogy hőhatás éri. Még a forgalmazó
által kiadott útmutatóban is
az szerepel, hogy az üres palackot minél előbb vissza kell
vinni a cseretelepre.
hagyni, ha nem kérek érte
pénzt. Megtaláltam az interneten: törvény szabályozza,
hogy nem kötelességük viszszaváltani.
Telefonáltam a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatára,
ahol a kérdésre - átvesznek-e
üres PB-gázpalackot? - nem
tudtak válaszolni. Megadták
viszont a Sándorfalvi úti hul-

A 2009-es
adóbevallásokról

A CSONGRÁD MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMA-

Fűtésre használt gázpalack egy újszegedi lakásban. Nehéz tőle szabadulni. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

ladéklerakó telep telefonszámát. Hívtam is őket, a válasz
határozott nem volt.

1000 forintért megveszik. Lapzártakor jó hírrel hívott fel Kirilly Tamás, a Prímagáz beszerzési és üzemeltetési igazgatója. Elmondta: a témában már tettek lépéseket, és hamarosan új kormányrendelet tép hatályba, hogy a nagyobb cseretelepeken le lehessen adni a PB-gázpalackokat. - A Prímagáz Zrt. nem vár tovább a hatóságok intézkedéseire,
és függetlenül a már elfogadott rendeletmódosítás kihirdetésétől, rövidesen elkezdi visszavásárolni a használaton kívüli alumínium háztartási
gázpalackokat - közölte a vezető. - Heteken belül meg fogjuk nevezni
azokat a telephelyeket, ahol azokat 1000 forintért visszavesszük.
•

•

•

•

Többen megkérdezték: miért nem viszed a MÉH-be?
Gondoltam, igazuk van, és
újabb kört futottam. Ekkor derült ki, hogy az interneten
még élő honlapot üzemeltető
Dél-Magyarországi MÉH Zrt.
összes telephelyének telefonja süket, a cég - úgy tudjuk felszámolás alatt áll.
Véletlenül bukkantam rá a
szegedi Multigrade Környezetvédelmi Kft.-re: Pataki
Zsuzsanna logisztikai koordinátor utánajárt a problémá-

nak, és azt válaszolta, hulladékként átveszik a PB-palackokat. A veszélyes hulladékot
megbízásból
szállító
kft.-nél kilónként 283 forint
plusz áfát kell fizetni, ha ott
akarom hagyni, mivel az ártalmatlanítása sokba kerül.
Egy palack üresen 7-8 kilót
nyom.
- Végül is nem sörösüveg,
hogy betét legyen rajta, a palack mindenkinek a saját tulajdona - mondta egy férfi az
utcán. A kör bezárult.
mmmmmmm
smhhhbhhhh

Számlát nyitottak a bokrosi Zolinak
Rengetegen segítenének Hegedűs Zoltánnak, a súlyos sziv- és tüdőbetegséggel küzdő bokrosi fiúnak, akit lapunk hétfői számában
mutattunk be. A család számlát nyitott, hogy az adományokat fogadni tudják.
CSONGRÁD-BOKROS

TÍMÁR KRISZTA

Adományozási láz indult
meg lapunk hétfői cikke
nyomán, amelyben bemutatt u k Hegedűs Zoltánt,

aki sú-

lyos tüdő- és szívbetegsége

miatt saját szobájában kénytelen élni életét. A 15 éves
bokrosi fiú családja egyre
nehezebben tudja előteremteni a különböző vizsgálatokra utazás költségét, illetve azt az összeget, amit
az intézmények elkérnek,

hogy édesanyja mellette lehessen.
Rengetegen
szeretnének
segíteni nekik. Lapunk internetes oldalán pár óra alatt
több tucat hozzászólás érkezett, és amellett, hogy mindenki együttérzéséről biztosította a fiút, kérték a családot,
hogy nyissanak egy számlát,
amelyre adományokat lehet
utalni.
- Nagyon meghatott ben-

nünket az emberek szeretete,
nem gondoltuk volna, hogy
ennyien megmozdulnak az
ügyünk érdekében - fogalmazott Krisztina, Zoli édesanyja.
- A csongrádi önkormányzat
például tegnap jelezte, hogy a
továbbiakban is tudnak anyagi támogatást adni, amikor a
fővárosba kell utaznunk. De
megkeresett bennünket az
egyik internetszolgáltató képviselője is, és volt olyan is, aki

TISZTELT MAGYAR
BARÁTAINK!

Feel the difference
Ford Focus most
a k á r 2 . 9 9 0 . 0 0 0 Ft-tól.

Ford Hovány

S z e g e d , A l g y ő i ú t 3 9 . Tel.: 62/556-300
www.fordhovany.hu

Vegyes átlagfogyasztás 4.3-9.4 1/100 km. C02-kibocsátás: 114-225 g/km. * A z ajánlat 2010. április 19-től április 30-ig illetve a készlet erejéig a
3 ajtós. 1.41 (80 L E ) benzines. Ambiente felszerettségü modellekre érvényes. Részletek a márkakereskedésünkben. A z autó illusztráció.

Április 10-én a Lengye! Köztársaság elnöke, Lech Kaczynski, felesége, Maria és még,
közel száz nagyszerű ember, lengyel hazafi életét vesztette egy szörnyű légi balesetben. Katynba siettek, hogy leróják tiszteletüket a 70 évvel ezelőtt a szovjet hatalom
által kegyetlen módon meggyilkolt 22 ezer
lengyel - köztük két magyar- katonatiszt
előtt Egész Lengyelországot és a világon
bárhol élő lengyeleket, de mondhatjuk,
hogy az egész világot mélyen megrázta e
tragédia. Lengyelország állampolgárai,
barátai még sokáig fogják siratni e nagyszerű embertársainkat. A szegedi lengyel
közösség tiszteletét, köszönetét és háláját
fejezi ki minden jóakaratú embernek, aki
együtt érez velünk nemzeti gyászunkban.
Köszönet a Csongrád Megyei önkormányzatnak, a Szeged-Csanádi Püspökségnek,
a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának és minden más helyi önkormányzatnak, illetve intézménynek, hogy nem
hagytak bennünket magunkra.

A szegedi lengyel közösség

külföldre küldi ki a cikket egy
ismerősének, mert még ő is
segíteni akar valahogyan.
A legtöbben készpénzes adományt szeretnének küldeni, így
tegnap reggel a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetben a
család nyitott egy számlát. Száma: 57200079-10006478. Külföldi, uniós országokból a következő számlára lehet utalni:
HU05 57200079100064780000
0000.

RA számviteli klub és az Enterprise Europe Network Szeged csütörtökön a kamarai
székházban 10 órai kezdettel
tájékoztatót szervez a 2009.
évi társasági adóbevallással
kapcsolatos gyakorlati teendőkről. A rendezvény előadója
Dezsi Etelka főtanácsos, az
APEH Dél-alföldi Regionális
Igazgatóságának munkatársa.
Költöző szakrendelések
Csongrádon
MÁJUS ELEJÉN KEZDŐDNEK

a felújítási munkák a csongrádi rendelőintézet első emeletén, ezért az ott működő
szakrendelések - bőrgyógyászat, kardiológia, szemészet - átmenetileg a hátsó
épületrészbe költöznek 3 hét
múlva. Naprakész információt
a rendelésekről a földszinti recepción kérhetnek a betegek.
Az intézmény teljes műszaki
rekonstrukciója szeptemberre
fejeződik be.
Elkészült a bicikliút
Makón

ELKÉSZÜLT A BICIKLIÚT Ma

kón az Aradi utcán a Wekerle
utca és a FÉG-telephely közötti 887 méteren, a vasúti átjáróval együtt. A város közben
újabb pályázatot nyert bicikliút-építésre, a Szép, a Királyhegyesi és a Megyeház utcán,
1,6 kilométeren, 84 millió forintból, 90 százalékos uniós
támogatással. Az építkezés ez
év végéig befejeződik.

7,3 kilométer
kerékpárút épül idén
SZEGED. Uniós támogatással,
135 millió forintból, 41 milliós
önkormányzati önrésszel tovább bővül, illetve megújul Szeged kerékpárút-hálózata - jelentette b e Botka László polgár-

mester, országgyűlési képviselő
tegnap Szegeden. 700 méter bicikliút készül el az 5-ös út mellett, a gumigyártól a nyugati elkerülő útig, és megújul a gumigyár és a Dorozsmai út között
meglévő szakasz. Megépül a
Sándorfalvi úton a Hosszútöltés
utcától a transzformátorállomásig tartó 1800 méteres szakasz,
valamint az autópályához kapcsolódóan a sztráda felett átívelő 1 kilométer. Más beruházásokhoz is kapcsolódnak Szege-

den kerékpárút-építések, például a Nyugati elkerülő út építéséhez, a 8-as troli kiépítéséhez és a
3-as, 2-es villamosvonal felújításához - ezekkel együtt Szegeden idén 7,3 kilométernyi új kerékpárút épül. Botka hangsúlyozta: míg 2002-ben 44 kilométer volt összesen a városi kerékpárutak hossza, addig év végére
70 kilométer lesz. Szegeden az
esetek 9 százalékában biciklivel
indulnak el az emberek - ez jónak számít a többi városhoz képest. Újhelyi István á l l a m t i t k á r ,

országgyűlési képviselő hozzátette: az Új Magyarország Fejlesztési Terv 26 milliárd forintot
biztosított az ország kerékpárút-hálózatának fejlesztésére.

MEGYEI TÜKÖR j
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SZÜLETÉSNAPI SZUPERKONCERT A DÉLMAGYARORSZÁGGAL MÁJUS 22-ÉN - MÉHES GÁBORT A ZENÉSZ KÖSZÖNTÖTTE

Szóvivő, igazgató is várja Ákost
Szegeden hallhatja először a
közönség élőben Ákos legújabb szerzeményét, a Szindbád dala című számot. Több
szegedi közéleti szereplő is ott
lesz május 22-én a lapunk 100.
születésnapjára szervezett
Dóm téri szuperkoncerten, ahol
a Tankcsapda és a Magna Cum
Laude is színpadra lép.

kapcsolatban megjelent cikket eltesz. Én tavaly voltam a
koncertjén, kellemes, dallamos zenét játszik. Valószínűleg a Dóm téren is ott leszek,
a szállodában pedig megpróbálunk majd autogramot kérni tőle - mondta Makiári

Lászlóné

SZEGED

KISS GÁBOR GERGŐ

- Természetesen ott leszek a koncerten: nemcsak
Ákos,
hanem
a
Tankcsapda
is nagy kedvencem - mondta Tuczakov
Szilvána. A Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság szóvivőjén kívül a szegedi közélet
több ismert személyiségével is
találkozhatnak azok, akik május 22-én kilátogatnak a Dóm
térre a 100 éves Délmagyarország szuperkoncertjére.
- Tavaly a sportcsarnokban voltam Ákoson, a SZIN-en
őt és a Tankcsapdát is megnéztem. 3 éve végig szakadt az
eső, remélem, most kegyesebb lesz az időjárás. Bár aki
igazi rajongó, azt az eső sem
tántoríthatja el - magyarázta
az őrnagy, aki Ákost még a
Bonanza Banzai énekeseként
ismerte meg. - Egy ilyen koncerten biztos belefér majd egy
kis ugrálás, de a legnagyobb
tömegbe nem merészkedek

Makiári Lászlóné, a Forrás Szálló igazgatója (jobbról) és kolléganője, Horgász Erika is Ákos-rajongó.

Éppen a zenész egyik klipjét nézik, FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
be. Kíváncsian várom, hogyan
szól majd élőben a most megjelent Szindbád dala - mondta Tuczakov Szilvána. Ákostól
az Adj hitet című szám a kedvence.
Nem hiányozhat a közönség soraib ó l Szeri István sem. A

Tisza Volán
Zrt.
vezérigazgatója
már a 90-es évek elején találkozott Ákossal, aki akkor a
budapesti közgáz nappali ta-

Józsi bácsi Szegedre jön
Stadler József, a hajdani akasztói
vállalkozó Szegedre érkezik, e
héten, szombaton. Versenyt fog
zsűrizni a Dorozsmai úti VIRÁGPALETTA Kerti Centrum és Dekor
Kellék Áruházban. Gyurisné
Szász Ágnest, a VIRAGPALETTA
vezetőjét kérdeztük a versenyről, valamint Stadler Józsefről.

Most szombaton pásztornapot
és kutyabemutatót tartunk mondja Gyurisné Szász Ágnes.
Április 24-én, délelőtt 10 órától délután 2-ig lehet majd versenyezni a pásztorételek szerelmeseinek. Aki akar, eljöhet
hozzánk, és főzhet bográcsban
tarhonyás ételt vagy slambucot. ízlése szerint, bárki, bármilyen formában elkészítheti
kedvenc ételét ezekben a kategóriákban. Mindenki magának
szerzi be az alapanyagot és a
„tűzkészletet", mi a helyet adjuk és a hangulatot. Délre érkezik hozzánk Stadler József, aki régen maga is juhász volt
- , hogy kóstolgassa a bográcsos finomságokat - jegyzi meg
a VIRÁGPALETTA vezetője.
Stadler Józsi bácsi fogja ugyanis elbírálni, kinek, melyik pásztornak ízletesebb a főztje. Az
első, második és harmadik helyezett oklevelet kap, valamint
több ezer forint értékben beültethető kiskerti növényeket.

Minden részlet elolvasható a
www.viragpaletta.com honlapunkon.
Na, de nem csak a gasztronómia és a pásztorételek szerelmeseit hívjuk meg magunkhoz.
Várjuk mindazokat, akik egy
igényes, jó hangulatú családi
programmal szeretnék eltölteni az idejüket, most szombaton. A főzés mellett, délelőtt
10 órától kutyabemutató lesz
Berkes Zsolt, sándorfalvi kutyaiskola-tulajdonos szervezésében. Őrző-védő és munkakutyák, valamint pásztorkutyák
adnak a nézőknek műsort. Délután 2 óráig kölyökkutyákat
lehet majd simogatni, és pajkosan játszani velük. Az egész
családot várja a VIRÁGPALETTA
szombaton - mondja mosolyogva a VIRÁGPALETTA Kerti
Centrum és Dekor Áruház vezetője.

Stadler József

SZEGEDI

SZABADTÉRI

gozatos hallgatója volt. - Másoddiplomás képzésre jártam
oda. A Közgáz klubban hallottam először játszani, akkor
még a Bonanza Banzai frontembereként. Megvan minden
lemeze, és szinte minden koncertjén ott vagyok. Jártam már
az Andante nevű borpatikájáb a n is, a h o v a Móczán

Péter

barátommal tértünk be, aki
többek között producere volt
az MTV A Nagy Könyv című
műsorában bemutatott Orwell
1984-ének, amelyben az előadóművész játszotta a főszerepet - mesélte Szeri István.

A születésnapi szuperkoncert fellépői a Hunguest Hotel Forrás gyógy-, wellnessés
konferenciaszállóban
szállnak meg. - Sok kollégám szereti Ákost, a titkárnőm például minden vele

hoteligazgató.

- Az 1995ben
megjeJr
sjfo
lent Indiánf
tánc című album
került
először a kezembe Ákosi
tói, azóta vagyok hatalmas rajongója. A
legújabb számát először Barcelonában néztem meg az interneten, mivel a kislemez
megjelenésének dátuma egybeesett a Barcelona-Arsenal
Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágójával. A meccs
közvetítése után a szállodában az első dolgom volt,
hogy megnézzem az új számot, ami nagyon tetszett. Általában minden Ákos-turné
4-5 állomáshelyén ott vagyok. Az idén sem lesz másképp - mondta lapunknak
Méhes Gábor, a TV 2 s p o r t -

kommentátora.

Rádiós köszöntő. Méhes Gábort néhány éve születésnapján maga
Ákos köszöntötte f§l, amikor a sportriporter még egy szegedi kereskedelmi rádió munkatársa volt. Mivel kollégái tisztában voltak rajongásával, az ünnep előtt azzal hívták fel az énekest, hogy néhány
mondatban fejezze ki jókívánságait a riporternek. Ákos születésnapi
köszöntőjét rögzítették, amit a jeles napon a rádióban játszottak le
Méhes Gábornak.

Hangfoglalás,
egymillióért

HANGFOGLALÓ HÉTFŐ néven

versenyt hirdet általános és középiskolai diákoknak a Hangszeresek Országos Szövetsége.
A játék lényege, hogy Presser
Gábor Neked írom a dalt című
szerzeményét egy időben, május 10-én, hétfőn 11 órakor kell :
előadni, kamerával rögzíteni, és *
május 17-éig feltölteni az internetre, a hangfoglalo.indavideo.hu oldalra. Június 17-éig lehet szavazni a videókra. Az 5
legtöbb voksot begyűjtő produkció kerül a zsűri elé. A produkciókban közreműködhetnek
tanárok, szülők, az iskola híres
egykori diákjai. Zenekarok esetében 4, énekkaroknál 12 a minimum létszám. A nyertes 1
millió forint értékben kap hangszert vagy hangtechnikai berendezést. A nevezés ingyenes.
Luigi új lemeze

HAMAROSAN MEGJELENIK A
ROMANTIKUS ZENE MAKÓI
FELFEDEZETTJÉNEK, LUIGI-

NAK a 4. albuma. A fiatal
énekest a Muzsika Tv Dáridójában láthatták a nézők, illetve a
Nóta Tv-ben szerepel - utóbbi
csatornán az új lemezről is elhangzik egy szerzemény. A várhatóan Szerenád címmel, szerzői kiadásban megjelenő lemezzel Luigi 7 év után stílust vált: el
akar szakadni a mulatós vonulattól, és a popzene felé fordul.
Ráadásul a 12 dalból kettő latinos, egy pedig r&b hangzású
lesz. Ami viszont változatlan: továbbra is minden zenét ő szerzett, minden szöveget ő írt, mi
több, már a hangszerelést is ő
végezte.

Szegedi lányok A Királynő döntőjében
Két szegedi lány is bekerült az
RTL Klub A Királynő című szépségversenyének 24 döntőse
közé: az Európa-bajnok diszkótáncos Babinyecz Tímea és a
joghallgató Vida Nikolett.
SZEGED

BOBKÓ ANNA
Bízunk benne, hogy idén szegedi lány fejére kerül a korona A
Királynő című monumentális
szépségversenyen.
Két Tisza-parti lány is bekerült az RTL
Klub produkciójának döntőjé-

b e : a 23 é v e s Vida Nikolett és a
19 é v e s Babinyecz Tímea. Mind-

ketten „régi motorosnak" számítanak a szakmában. Niki 16
éves kora óta modellkedik, szerepelt már reklámfilmben is, Timit pedig már 4 évesen egy fővárosi modelliskolában taníttatták a szülei. Hétéves kora óta
versenyszerűen táncol, néhány
éve diszkótáncban Európa-bajnok lett. A mozgást felsőfokon
űzi: Budapesten tanul, a Táncművészeti Főiskolán. A szépségversenyre ismerősei buzdítására jelentkezett. Jó lehetőségnek tartja, hiszen abban bízik, hogy a televíziós szereplés
után további felkéréseket kap.

Babinyecz Tímea (19) versenyszerűen táncol.

Vida Nikolett (23) jogot tanul Szegeden.
Jövőjéről határozott elképzelésekkel rendelkezik: a táncpedagógusi diploma megszerzése
után Szegeden alapítana modell- és tánciskolát.
Niki Szegeden tanul, ötödéves az egyetem jogi karán. Fontos számára, hogy az iskolában
és a szépségversenyen is jól teljesítsen, emiatt nagyon nehéz
időszak előtt áll: szülővárosa és
Budapest között ingázik, hiszen
Katus Attila személyi e d z ő tré-

ningeket tart a 24 döntőbe jutott
lánynak. Niki közben a vizsgáira
is készül. Egy évig tanult Geno-

vában, majd a külügyminisztériumban teljesítette szakmai gyakorlatát. - Két énem van. Tudom, hogy a jog később nem
egyeztethető össze a szépségiparral, ezért jelentkeztem még
most a szépségversenyre - hallottuk a csinos lánytól.
A döntősökről a múlt héten
forgatták a bemutatkozó kisfilmeket, és fotózáson vettek
részt. Jövő héten költöznek be
a nógrádgárdonyi Kastélyszanatóriumban kialakított felkészítő táborba, ahonnan már ki
sem jönnek az adás előtt.

Három korona
Az RTL Klub idén harmadszorra szervezi meg A Királynő című monumentális élő show-t,
amelynek három nyertese a '
Miss World, a Miss Universe
Hungary, valamint a Miss
Earth Hungary cím titulusa

lesz. Az indulókat hírességekből és szakemberekből álló
zsűri pontozza. A lányok idén
is Náray Tamás gyönyörű ruháiban szerepelnek majd a
színpadon.
r
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Flipper Európa-bajnok
a Dizájn Centerben

Nagyobb eséllyel kapaszkodnak magasra a ranglétrán a saját nemük iránt vonzódó nők, mint a
homoszexuális férfiak -' állapította meg egy svéd tanulmány.
A Svédország déli részén,
Váxjőben lévő Linné
Egyetem által készített
tanulmány szerint több
leszbikus nő dolgozik
hosszabb képzési időt
igénylő munkakörökben, mint meleg férfi
Utóbbiak
alulreprezen
táltak az ipar és az építési
szektor
területén,
többnyire az egészségügyben és a szolgálta- ~
tói szektorban helyezkednek el.

Nézőként kapott meghívást az Esti Showderbe a flipper-világranglista 18.
helyén álló Szalai Krisztián, végül bemutatójátékra hívta őt színpadra
Fábry Sándor. A showmannek megmutatta, hogyan kell az izgága golyót
játékban tartani.
FÁBRY-SHOW

TÓTH GYULA

Mellékállásban országos és
Európa-bajnok flipperversenyző Szalai Krisztián, f ő á l l á s b a n

postai kézbesítő Győrben. Egy
hete jött haza Hollandiából,
majd részt vett az Esti Showder
felvételén, ami holnap este kerül adásba.
- A műsor szerkesztői megkeresték az Első Magyar Flipperklub Egyesületet, hogy a Dizájn
Centerben tartsanak egy flippertörténeti bemutatót. Az egyesület elnöke, Pataki Gergő - az Ed-

da együttes énekesének a fia intézte úgy, hogy VIP-belépővel
nézőként én is ott lehessek mondta el Szalai Krisztián.
A flippertörténetről az
egyik
legnagyobb magyar
gyűjtő,
Süle
Gábor

-

Sándor a színpadra hívott.
Semmilyen kérdése nem volt,
játszanom kellett, megmutatni, hogy az egyik flippergépen
hogyan lehet a Terminátor
2-vel a golyót bejuttatni az
ágyúba. Vette a kamera, miközben a showman hülyéskedett, nyomta a sódert. Sokat,
nagyon sokat beszélt.
Este 6-tól éjfélig tartott a felvétel,
többször
mondták
Fábrynak, fogja vissza magát,
de ez nem sikerült.
A holland versenyről a flipperbajnok elmondta, az megfelel egy mini Európa-baj nokságnak, olyan erős. Ott második helyen végzett. Jövő hónapban Németországban lesz
verseny, majd októberben rendezik az Eb-t Svájcban.

Krisztián valamivel több
mint húsz évvel ezelőtt játszott
először flipperen, amikor szüleivel Galyatetőn kirándult, s a
szálloda halljában kipróbált
egy gépet. Azóta lakásában két
flipper is áll, igazi relikviák. A
Space Station 1987-es gyártmány, amit német gyűjtőtől
kapott ajándékba. A Swords of
Fury 88-as készülék, szintén
Németországból érkezett a negyedik emeleti lakásba.
A fiatal játékos jelenleg a világranglista 18. helyezettje,
többségében csak amerikai
profik előzik meg. Magyarországon kevés a lehetőség a
gyakorlásra - inkább csak Budapesten tud „edzeni" - és
versenyezni. Krisztián a Londonban rendezett Európa-baj-

leg-

alább száz gépe
van gyűjteményében - tartott
bemutatót.
- Zajlott a
felvétel, amikor
Pataki
Gergő
megjegyezte,
hogy itt ül a nézőtéren az Európa-bajnok srác is.
Ekkor
Fábry

>1 Fábry Sándor
mondandójának
hetven, nyolcvan
százalékát fejből löki,
csak címszavak meg
nevek vannak neki
felírva, hogy azokat el
ne tévessze. Persze
Fábry is kipróbált egy
flippert, eljátszogatott
egy kicsit, aztán lement
neki a golyó... Nagy
élmény volt látni, hogy
miként megy az
egész élőben. Sok
ember dolgozik
azért, hogy a
műsor összeálljon.
Szalai Krisztián

JÓ HÍR A CSOKOLÁDÉRAJONGÓKNAK
Napi egy szelet édes élvezet 39 százalékkal
csökkentheti a szívbetegségek és az agyi katasztrófa kockázatát. Már egy kis kocka csoki is
hasznos lehet. A kakaó ígéretes egészségügyi
hatásai könnyen a csokoládé habzsolására
csábíthatnak, de ügyelnünk kell arra, hogy
csak egészséges és kiegyensúlyozott étrend részeként együnk az édességből.
A csokoládé kis mennyiségben hozzájárulhat a szívbetegségek megelőzéséhez, de csak abban az esetben, ha felváltja a többi kalóriadús élelmiszert,
például a rágcsálnivalókat azért, hogy
testsúlyunk stabil maradjon.
A NŐS FÉRFIAK HOSSZABB IDEIG ÉLNEK
SZERETŐ
HITVES
A házasság
előnye abban

nokságon a második helyen végzett, 2006-ban a
németországi kontinensviadalon csapatban első lett,
de a korábbi magyar bajnokikról is a legfényesebb érmekkel és legnagyobb kupákkal érkezett haza.
- Sokat kell utazni
egy-egy verseny kedvéért, de ha már a
legjobb négy közé jutsz, sikeres vagy. Igaz,
ha
egyszer
rosszul lősz,
elmehet a játék, a tour mondta elköszönéskor Szalai Krisztián.

Szalai
Krisztián

is megmutatkozik, hogy a
nőnek, aki
szereti a férjét, fontos,
hogy a férje
egészséges legyen. és ezért
tesz is.

A nős férfiak hosszabb ideig élnek, mint agglegény
társaik, mert a férjeket a feleségük elviszi orvoshoz,
mutat rá egy friss tanulmány. Ugyanakkor a házaspárok körében jellemzőbb a rendszeres testmozgás,
ez pedig egyik záloga a hosszú életnek. A tanulmány
más megvilágításba helyezi a házasság előnyeit: a
társadalomkutatók ugyanis azt állapították meg,
hogy a brit nős férfiak 6 százalékkal nagyobb valószínűséggel mennek el rendszeresen orvoshoz, mint
az agglegények. Előbbiek is csak azért, mert a feleségük azt mondja: szükség van a rendszeres kivizsgálásra.
További előnye még az anyakönyvvezető előtt kimondott
igennek, hogy a feleségek az
aktív életre is ráveszik párjukat: a férjek 34 százalékkal
többet sportolnak, mint az
egyedülálló férfiak. A házasok ötöde rendszeresen
fut hetente egyszer, míg
az agglegények inkább
csak havonta egyszer
hódolnak a futás örömeinek.

Milyen legyen az optimális ebéd utáni
napirend? A tökéletes harmónia receptjét
órarendbe rendeztük.

Aki sokat alszik, nem él keveset

13.30 - a fontos e-mailek idejé. Az alkalmazottak több
mint egyharmada szenved az
e-mail-stressztől: kényszert
érez, hogy percenként akár
többször is megnézze elektronikus postaládáját. Pedig ez-

16 óra - a fájdalom ideje.
Délután négykor a legjobb a
fájdalomtűrő
képességünk.
Ha fogorvoshoz kell mennünk
vagy injekciót kapunk, lehetőleg ezt az időpontot válaszszuk!
17.30 - a sport ideje. Amikor
a szervezetünk hőmérséklete
eléri csúcsát - délután fél hatra
- , akkor vagyunk a leghajlékonyabbak, legagilisabbak - mu-

zel csökkentjük munkánk hatékonyságát, mert a levelek
kedvéért újra és újra félbehagyjuk azt. Elég, ha naponta egyszer nézünk rá postafiókunkra, ha nem várunk
sürgős üzenetet.
15 óra - a séta
ideje. Az ebédet
megemésztettük,
testünk elnehezedik,
elálmosodunk. Ezért érdemes egy rövid sétát beiktatni, hogy
ne aludjunk el az
asztalon. 20 perc a
szabad levegőn tökéletesen felfrissít!

tat rá dr. Geoff Davies sport-

szakorvos. A felnőtteknek hetente ötször 30 percet kellene
intenzíven
sportolniuk,
ez
nagyban segítené a vérnyomás
megfelelő szinten tartását, erősíti a szívet és karbantartja a
vérkeringést.

18.30 - a cipővásárlás ideje. Az egész napos igénybevétel miatt estére a lábunk kicsit megdagad. Ha fél hétkor
veszünk új cipőt, biztosan
nem fog szorítani!
19 óra - a borozás ideje. Egy
pohár vörösbor elűzi az álmatlanságot, növeli a vörösvérsejtek számát és meggátolja bizonyos rákbetegségek kialakulását.
19.30 - a vacsora ideje.
Évekig az a mítosz járta: este
hat után már nem szabad enni. Pedig igen, mutatnak rá a
brit Northwestern University
kutatói. A biológiai óránk
másképpen jár, mint régen,
ezért a fél nyolc ma már meg-

Ö
felelő időpont egy könnyű
vacsorához.

21.30 - a
lefekvés ideje. Aki sokat
alszik, nem
él
keveset,
mert
mindennap kipihent,
friss
lesz,
tud
koncentrálni,
jobban
bírja
a
stresszt. Az
átlagos felnőttnek
nyolc óra alvásra
van
szüksége, ezt

mindig tartsuk szem előtt!
Fordította: Nyemcsok Éva
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A legendás Új Symposion vajdasági folyóiratra emlékeznek április 22-23-án a szegedi
Grand Caféban, 13 órától. Az előadások és a Symposion-est mellett Ladik Katalin költőnő performanszát is láthatják az érdeklődők. Program: www.grandcafe.szeged.hu

FARKAS JUDIT

Póker Kordával
ÁPRILIS 23-24., PÉNTEK-SZOMBAT
SZEGED, FEHÉRTÓI HALÁSZCSÁRDA

György-napi pókerőrület, sztárvendég: Korda György (képünkön). Maximum 80 fő vehet részt azon a versenyen, amelynek az első selejtezője
pénteken lesz 19 órától, a második
pedig szombaton 10 órától. Szombat
este a döntőn derül ki 19 órától, ki az
igazi ász az egyre népszerűbb kártyajátékban. Részvételi költség: 37
ezer forint, amelyben benne van a
szállás 2 éjszakára, és a félpanziósellátás. Szálláslehetőség nélkül: 15
ezer forint, ami egy svédasztalos étkezést tartalmaz. A fődíj egy LCD televízió, az indulók legalább 10 százalékát díjazzák értékes tárgynyereményekkel. Infó: poker.korda@gmail.com, www.kordapokerklub.hu. •

ÁPRILIS 23-25., PÉNTEK-VASÁRNAP
HÓD-MEZŐGAZDA ZRT. KIÁLLÍTÁSI CENTRUM, HÓDMEZŐVÁ
SÁRHELY, 47. SZÁMÚ FŐÚT, 195. KM

9.00-18.00: XVII. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda
Napok. Az idén is mintegy 400 szakmai kiállító várja a
látogatókat, a díszvendég ezúttal Horvátország. A kiállítás tematikája: állattenyésztéshez kapcsolódó technológiák, tenyészállatok, takarmányozás, élelmiszeripar, mezőgazdasági gépek és informatikai eszközök, műtrágyák, növényvédő szerek, vetőmagok,
környezetvédelem. Pénteken a tenyészbírálatoké lesz a
főszerep. Szombaton vadételeket is lehet majd kóstolni,
vasárnap pedig az elmaradhatatlan malacfogásra várják a
gyerekeket. Ezen a napon tartják a XXVI. Szent György-napi
Jubileumi Juhásztalálkozót fajtabemutatókkal, árveréssel,
versennyel, szakmai fórummal. Belépő: 1000 forint (18 év alatt
ingyenes), parkolójegy: 1000 forint. Információ: www.allattenyesztesinapok.hu,
www.hodmezogazda.hu,
30/9387-580,
62/530-615, allattenyesztes@hodmgrt.hu.

Világok táncai
a szegedi Kapcában

Egyetemi Tavasz
ÁPRILIS 21-27.,
SZERDA-KEDD
SZEGED

Április 21-én folytatódnak a
Juhász Gyula-napok, a szegedi szabadegyetemen pedig az iszlám világról hallgathatjuk meg dr. J. Nagy
László tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE BTK) előadását 18 órától. A színház
balett-termében 19 órától
játsszák Barnák László és
Deme László „virtureális játékát", A rejtőzködők cím-

mel. Csütörtökön a hispanisztika tanszéken a könyv
napját ünneplik 9-16 óráig,
a Gál Ferenc Hittudományi
Főiskolán rendezik a Pilinszky-verseket feldolgozó Kosbor Trió
lemezbemutató
koncertjét 19 órától, 22 órától pedig az elektronikus zenében „utazó" Colorstar zenekar (képünkön) játszik a
JATE-klubban. Pénteken 19
órától kiselőadásokat és távcsöves bemutatókat szervez
az SZTE TTIK Kísérleti Fizi-

ÁPRILIS 24., SZOMBAT
SZEGED, ALSÓVÁROSI KULTÚRHÁZ

kai Tanszék a szegedi csillagvizsgálóban. A REÖK-ben
pedig Szegedi Attila bűvészestje ejti ámulatba a látogatókat:
a
Toulouse-Lautrec-kiállítás három nagy tematikája közül az egyik legjelentősebb a cirkusz világa.
A program tárlatjeggyel látogatható. Szombaton az
egyetem Bolyai Intézetében
kaphatunk közérthető csokrot a matematika érdekességeiből és alkalmazásaiból 10
órától, 15.10-től sudokuelőadás és -vetélkedő, amelyen
Polygon könyveket lehet
nyerni. Az Ássam teaház
hétfői vendége Térey János
író 18 órától, akivel Milián
Orsolya beszélget. Az IH-ban
a Tamarazene, a Millenniumi kávézóban a Sheket zenekar lép fel. Kedden 20 órától adja elő a Beluánia - nevetséges játék abszurd lényekre című darabját a Focus Műhely. Részletes program online programajánlónkban, vagy a www.u-szeged.hu/etavasz weboldalon.

HÉTVÉGI
TÚRÁK

Április 24.,
szombat
Szeged,
Mórahalom
A szerbiai Ludas-tóhoz autós kirándulást szerveznek, találkozó
a mórahalmi
Millenniumi
sétány körforgalmánál
7.30-kor. A
25 km-es út
után 4 órás

19.00: Világok táncai - jótékonysági
gála nyolc táncklub összefogásával.
A tánc varázsát állítják a jótékonykodás, a gyerekek szolgálatába a szombat esti gála résztvevő tánccsoportjai.
A gála bemutatja a különböző műfajokat, a néptánctól a társastáncon át
a hastáncig: fellép a békéscsabai Balkán Táncegyüttes, a szegedi Afrojazz
Tánccsoport, bharatanatyam (indiai)
táncosok, a Borica Néptáncegyüttes,
a Caliana Hastánccsoport, a Carmen
Flamenco Csoport, a Dolce Dance
Tánciskola és a Szegedi Linedance
Klub. A jótékonysági gála est teljes
bevételét a szegedi Máltai Játszótér és
Játszóház eszközfejlesztésére ajánlották fel a szervezők.

séta következik a tó körüti
tanösvényen.
Túravezető:
Szűcs Anikó,
30/257-7541.
Szeged-Rókus vasútál-

Séta és bemutató

lomásról indul a második túra
7.31-kor. A
résztvevői
vonattal Tótkomlósra
utaznak, ahol
díjmentesen
megtekintik a

Harcsa
Veronika
Quartet
ÁPRILIS 23., PÉNTEK
SZENTES,
LAJTHA
LÁSZLÓ
HANGVERSENYKÖZPONT

19.00: A Matthew Mitchell Group vendége a Harcsa Veronika
(képünkön) Quartet.

St. Jupát nyílt nap:
falmászás, kenuzás

ÁPRILIS 24., SZOMBAT

SZENTES, DÓZSA-HÁZ
10.00: A szentesi St. Jupát
Sportegyesület ismét nyílt napot rendez a Dózsa-házban,
amelyen különböző sportágakban próbálhatják ki magukat a vállalkozó szelleműek. 10 órától Gördülő generációk együtt a cél felé néven
rendeznek kerékpáros kirándulást, korhatár nélkül. 15
órától pedig a falmászásba
(képünk illusztráció) és a túrakenuzásba kóstolhatnak bele a leendő vagy aktív sportemberek.

múzeumokat,
a templomot
és a fogathajtóversenyt.
Délután Mezőhegyes
műemlék

ÁPRILIS 25., VASÁRNAP
SZEGED, DÓM TÉR

10.00: Séta a felelős kutyatartásért a
Szegedi Kutyaklub szervezésében. A
Dóm téren a Póráz két végén című

műsorból is jól ismert Korom Gábor,
a budapesti Népszigeti Kutyaiskola
mesterkiképzője szól a felelős állattartásról, a tükörmódszerről, majd a
Szegedi Kutyaklub tart látványos '
mutatót. Ezután indul Szeged
gyobb kutyás sétája, és rövid totót
kitölthetnek a résztvevők. Kérik
gazdikat, hogy oltási könyvet,
- bizonyos fajtáknál, vagy
szerint szájkosarat - és kutyapiszokgyűjtő zacskót hozzanak magukkal!
Korom Gábor 16 órakor a kutyázás
rejtelmeibe avatja be az érdeklődőket
a szegedi kutyasuli kiképzőbázisán.

épületeit, a
múzeumot és
a lovardát keresik fel. Túravezető: Dósa Endre,
20/415-4615.

Pásztornap
főzőversennyel

ÁPRILIS 24., SZOMBAT
SZEGED, VIRÁGPALETTA
KERTI
CENTRUM
(DOROZSMAI ÚT 56.)

10.00-TÓL: Pásztornap és
kutyabemutató. Stadler
József egykori juhász elnökletével vehetnek részt
főzőversenyen az érdeklődők, a bográcsokban

pásztorételek:
slambuc
és tarhonyás fogások főnek majd (képünk illusztráció). Az első helyezettet
20, a másodikat 10, a harmadikat 5 ezer forint értékű kiskerti növénnyel
díjazzák. Előzetes nevezés: 30/493-0226 vagy info@viragpaletta.com, áp-

http://program.delmagyar.hu

9>í
rilis 22-ig. 10-13 óráig
pásztor-, őrző-védő v és
munkakutya-bemutatót
tart a sándorfalvi kutyaiskola, infó: 30/967-7890.

--N
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Gazdag programokkal várják a látogatókat a Föld napja alkalmából a szegedi vadasparkban, az egyetemi füvészkertben, és csütörtökön a Móra parkban is.
SZERKESZTI: FARKAS JUDIT

Zorán-koncert
ÁPRILIS 23., PÉNTEK
SZEGED, IH RENDEZVÉNYKÖZPONT

19.00: A legendás énekest megszokott
kísérőzenekarával láthatjuk, hallhatjuk. A koncert dalai felelevenítik egész
pályafutását, a Metro-korszaktól a legújabb
szerzeményekig.
Elhangzik
számtalan jól ismert Zorán-dal,
amelyeket rajongói néma
áhítattal hallgatnak,
vagy lelkesen
együtt
. éne-

Ir táncművészek
- T h e Irish Dance
Experience

kelnek a művésszel minden koncerten.
Jegyár: 1-15. sor 4900, 18-26. sor 4500
forint.

Szegedi reklámhét
ÁPRILIS 21-23., SZERDA-PÉNTEK
SZEGED, CSONGRÁD MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

Szerdán 12 órától a fogyatékos emberek integrációjáról esik szó, az
egyik előadó Elek Dóra a fogyatékosokból álló Baltazár Színháztól.
Csütörtökön az új média világában
kalandoznak az előadók 10 és 12,
majd 14 és 16 óra között: többek kö-

zött a reklámokban megjelenő meztelenségről, az internetről, a telemarketingről is tartanak előadást.
Pénteken esettanulmányokat osztanak meg a résztvevőkkel, amelyek
azt mutatják, milyen új utakon érhet el a reklám a fogyasztóhoz. A
reklámhét részletes programja:
www.csmkik.hu, érdeklődés: rendezvenyiroda@csmkik.hu.

C Ö

JÓTÉKONYSÁGI

A Föld és a könyv
napja Szegeden
ÁPRILIS 21-25., SZERDA-VASÁRNAP
SZEGED, VADASPARK, MÓRA PARK,
EGYETEMI FÜVÉSZKERT

kat. Zenés műsort adnak a kicsiknek 10
órától a Csiga fiúk, délután irodalmi
műsorral lép fel a SZESZ társulat, Ne-

DZSESSZEST
Április 23.,
péntek
Hódmezővásárhely,
Fekete Sas
díszterme
19.00: A Rotary Klub
Hódmezővá-

19.00: A The Irish Dance
Experience az ír sztepptánc
legkiválóbb táncművészeiből álló társulat. Szólótáncosa és koreográfusa az ír
nemzeti bajnok és többszörös világbajnok Catherine
Gallagher, aki tagja volt a
világhírű Riverdance együt-

tesnek és megannyi vezető
társulatnak, amelyek eme
jeles műfajban szórakoztatják a közönséget. A The
Irish Dance Experience egy
új, különleges színfolt az ír
tánc és a teljes táncművészet világában egyaránt,
amelyet frenetikus zene kísér. A produkció nézői átélhetik az autentikus ír tánc
varázsát, Catherine izgal-

konysági
dzsesszestje.
kó Dixieland
Band, Dixie
Jam Session,
Jazz Brothers,

Álarcosbál é^ Liliom

Promenád
TSE táncegyüttes. A
műsor szünetében jóté-

mes Levente Szabó Lőrinc megzenésített verseit énekli, meghallgathatjuk
Ivánovics Tünde és Fábri Géza Nagy
László-összeállítását, este pedig fellép
az Ismerős Arcok zenekar. A Móra-múzeum természeti kiállítása 200 forintért
látogatható.
Részletes
program:
www.rhz.hu, érdeklődés: 62/592-804.

ROCK AND
ROLL PARTY
Április 22.,
csütörtök
Szeged, IH
Café
20.00: Horváth Károly a
műfaj legnagyobb slágereivel, a Táncentrum tánctanítással várja a táncoslábúakat és a
rockit lépéseit
elsajátítani vágyókat. Jegy:
elővételben
1000 Ft/dupla,
700 Ft/szóló,
party napján:
1500 Ft/dupla,
1000 Ft/szóló.

Parasztkomédia
a kutatásért
ÁPRILIS 22., CSÜTÖRTÖK
SZEGED, PINCESZÍNHÁZ UDVARA

konysági bórárverés.

Péntekig az óvodás-, iskoláscsoportokat várják a vadasparkban játékos, ismeretterjesztő foglalkozásokkal és egy
vetélkedővel, amelynek témája a természet, az állatok védelme. Április 25-én
ünneplik a Föld napját 10-től 16 óráig: a
résztvevő családok egy különleges hüllőt is megismerhetnek (képünkön: hüllősimogató a vadasparkban), amelyik
az egész Földön csak hazánk egy kis területén él. Szintén ezen a napon tartják
a nemzetközi tapírnapot. A füvészkertben családi napot rendeznek április
24-én: 9-18 óráig érdekes programokkal, játékos feladatokkal (képünkön),
kézműveskedéssel, fafaragással, virágültetéssel és virágvásárral várják a szervezők a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. A Szegedi Rendezvényház a Móra parkba szervez programokat a Föld
és a könyv napja alkalmából csütörtökön, 10 órától. A gyerekeket zöld játszóház, aszfaltrajzverseny, korisuli és akadályverseny szórakoztatja, az egész napos színpadi műsorok mellett kiállítók
és kézművesek is fogadják a látogató-

mas és újszerű, modernebb
zenei alapokra helyezett
koreográfiái minden alkalommal ámulatba ejtik a
közönséget. Szabad szemmel szinte alig követhető,
ahogyan a profi táncművészekből álló társulat elképesztő sebességgel szteppel a lábával, ami a show
és a professzionális ír tánc
alapja.

sárhely jóté-

Fellépők: Ben-

e- •••aap

ÁPRILIS 23., PÉNTEK
SZEGED,
VÁROSI
SPORTCSARNOK

ÁPRIUS 21-27., SZERDA-HÉTFŐ
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ,
KISSZÍNHÁZ

19.00: Giuseppe Verdi Álarcosbál című operáját játsszák

a nagyszínházban április
21-én, 23-án, 24-én és 25-én
Juronics Tamás koreográfiájával, Bodolay Géza rendezésében. A Kisszínházban 19 órától Molnár Ferenc darabja, a
Liliom várja a nézőket Pindroch Csabával 23-án, 25-én és
26-án (26-án 18.00-tól).

17.30, 19.30: „A testamentom
avagy a végrendelet" - parasztkomédia a Csepűrágó
Színjátszókör
előadásában,
felnőtteknek. A vígjáték, a
sok 18 éven felülieknek szóló
elemmel felhőtlen szórakozást kínál: középpontban a
tetszhalott és pénzéhes rokonai állnak. A darabra azért is
érdemes jegyet váltani, mert a
rendezvény teljes bevételét
genetikai és sejtterápiás kutatási célokra fordítja a Fehér
Szalag Közhasznú Alapítvány.
Jegyvásárlás az előadás kezdete előtt a helyszínen, bővebb információ a támogatandó alapítványról: www.feherszalag.eu

Zár a Capa-tárlat
ÁPRILIS 21-25.,
SZERDA-VASÁRNAP
SZEGED, MÓRA-MÚZEUM

10.00-17.00: Róbert Capa-tárlat. „Ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég közel"mondogatta a világhírű, ma-

0

gyar származású Róbert Capa. A hatvan remekművet köztük leghíresebb fotóját, A
milicista halálát - vasárnap
tekinthetik meg utoljára az
érdeklődők, akik még nem jutottak el a tárlatra.

S T Ü S Z I V A D Á S Z É T T E R E M ASZTALFOGLALÁS: 02/315-040
Ahol n e m csak vadétel van! • Szeged, M a r o s utca 3 7 . • H t t p : / / i l l c s p a n z i o - v a d a s z e t t c r c m . h u

J

KAPCSOLATOK

2010. ÁPRILIS 21.,

Csörög a telefon

MEGKÉRDEZTÜK VÁSÁRHELYI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK AZ 5. OLDALON

Használ gázpalackot?

SZERDA

^

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!

NAVRATIL ZOLTÁN
karbantartó-lakatos:

- Már nem. Családi házban élek,
és gázkazánról megy minden, a
fűtés és a főzés is. Régen, van annak már 35 éve is, az albérletben
használtam gázpalackot, nem volt
vele semmi probléma; de azért a
központi fűtés jobb, kényelmesebb megoldás.

PAKU PÉTER
zenész:

- Igen, a kertes házban, a kiskonyhában a tűzhelynél. Hét esztendeje élünk a családdal ebben
az ingatlanban, azóta van szükség gázpalackra, az előző lakhelyünkön vezetékes gáz volt. Egy
palack egy hónapig elég, csak főzéshez használjuk.

PROHÁSZKA MÓNIKA
háztartásbeli:

TISZTELT OLVASÓÍNK!
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.

PANNONHALMI ZSUZSA
keramikusművész:

- Igen, már legalább 10 éve, otthon a főzéshez és a fürdéshez is
palackos gáz szükséges. Utóbbihoz azért, mert nincsen fürdőszobánk, így a tisztálkodáshoz is
mindig a tűzhelyen melegítjük a
vizet. Egy palack tartalma így is
elég majd egy hónapig.

- Alternatív, mobil égetési módként
az úgynevezett raku-, valamint a
gázkemencéknél. Főszerepet játszik
a gázpalack kitelepüléskor, égetési
bemutatók során, Vásárhelyen többször tartottunk már ilyet a kollégákkal. A zánkai családi üdülőben is palackról üzemel a tűzhely.

MEGJÖTTÜNK

Reklám Nyílt Nap: látogatás a Sajtóházban

SZEGED
KOVÁCS ADÉL ZSÓFIA

Április 16., 9 óra 27 perc, 3510 g.
Sz.: Borza Edit és Kovács jános
(Telekgerendás).
KÁVAI ÁRON

Április 17., 19 óra 45 perc, 3300 g.
Sz.: Barabás Erika és Kávai György
(Szeged).
BARABÁS GELLÉRT GÁBOR

Április 19., 15 óra 10 perc, 4400 g.
Sz.: Mucsi Mercédesz és dr. Barabás Gábor (Szeged).
BÖRÖCZ LINDA

Április 19., 15 óra 12 perc, 4400 g.
Sz.: Dékány Andrea és Böröcz István (Deszk).
...

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MUCSI VANESSZA LAURA

'O/tÓc.4

r

Április 19., 20 óra 45 perc, 3220
g. Sz.: Takács Judit és Mucsi Zoltán (Vásárhely).

^BESFI

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Reklámszövetség által megszervezett I.
Szegedi Reklám Nyílt Naphoz a 100 éves Délmagyarország is csatlakozott. Az olvasók, a diákok és a

SZENTES
KULCSÁR KEVIN KÁROLY

megrendelők megismerkedhetnek a kreatív ipar - stúdiók, nyomdák, média - szereplőivel. Az április 19. és
23. között zajló Rektám7-ről bővebb információt a szegedireklamhet2010.netfactory.hu oldalon olvashatnak. A
Délmagyarország és Délvilág szerkesztőségében Őrfi Ferenc kalauzolta az érdeklődőket, FOTÓ: FRANK WETTE

OLVASÓINKNAK
Tisztelt Olvasóink! Szerkesztősé-

günk továbbra is fenntartja a jogot
arra, hogy a beérkezett észrevételeket, olvasói leveleket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja
közre. Az írások olvasóink nézeteit

ORVOSI ÜGYELETEK
SZEGEDEN, SZAKELLÁTÁSI
ÜGYELET SZTE SZENT-GYÖRGYI
ALBERT KUNIKAI KÖZPONT: baleseti sebészet, felnőtt: trauma-

tológiai klinika (Semmelweis u.

6.). járó betegek: traumatológiai

szakrendelés (Tisza L. krt. 97.).

Sebészet, nem baleseti: sebésze-

ti klinika A részlege (Pécsi u. 4.).
Urológia: urológiai klinika, ambulancia (Kálvária sgt. 57.). Sürgősségi betegellátás, felnőtt: sür-

gősségi betegellátó osztály (Kál-

ELVESZETT

10-11.). Gyermek és felnőtt or-

vosi ügyelet: hétköznap 16 órától
7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17.
Tel.: 62/433-104 vagy 104.
S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat: in-

gyenes: 80/820-111. Gyógyszertár: SZTE ÁOK Korányi Gyógyszertár (Korányi fasor 8., tel.:
545-440), hétfő-szombat 22
-7-ig, vasárnap 20-7-ig.
TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET

D E N T H A
F O G Á S Z A T
Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532
H - p . 8 - 2 2 , szo-v. 9 - 1 9 óráig.
www.dentha.hu

GRATULÁLUNK!

IRATOK

tükrözik, amelyek nem feltétlenül
egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. Az olvasói levelek hossza
maximum 2200 karakter.
E-mail címünk: kapcsolatok@delmagyar.hu

Olvasónk, Gárdián Anna jelezte: vasárnap feltörték az autójukat a Belvárosi
temetőben. Kéri a becsületes megtalálót, jutalom ellenében juttassa vissza
iratait arajtukszereplő címre.

SMS-SZAM:

30/303-0921

KERESZTREJTVENY - ARANY KÖZÉPÚT
Mai feladványunk egy magyar bölcsességet tartalmaz. Akár hiszik, akár nem!
Az előző rejtvény megfejtése: A fiatalok fele optimista, a többinek nincsen pénze drogokra.
EGY
MAGYAR disznó
KÖZkicsinye
MONDÁS
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vária sgt. 57.). Baleseti sebészet,

gyermek: traumatológiai klinika
(Semmelweis u. 6.). Szemészet:
szemészeti klinika (Korányi fasor

Április 19., 6 óra 20 perc, 3450 g.
Sz.: Sinkó Kitti és Kulcsár Károly
(Csongrád).
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NEM SZAVAZTÁK MEG

Sokan örülnek, hogy győzött a Fidesz a választás első fordulójában, mondta el olvasónk a
30/288-9901-es telefonszámról,
ám hozzátette: neki fenntartásai
vannak. Egyrészt ugyanaz a társaság tér vissza, amely miatt 1998
és 2002 között citrommá változott a narancs, másrészt a Fidesz
nem szavazta meg sem a luxusadót, sem a képviselők mentelmi
jogának megszüntetését. Márpedig ha egy képviselő bűnt követ
el, azt el kell számoltatni.
KIVONULÁS

Április 16-i Csörög rovatunkban
jelent meg egy olvasó hozzászólása, aki azt kérdezte: a fideszes
szavazók nem látták, mennyiszer
kivonult a pártjuk a parlamentből? Olvasónk a 62/469-907-es
telefonszámról igazat adott neki,
csakugyan gyakran kivonultak.
Ám ennek oka volt, mégpedig
Gyurcsány őszödi beszéde,
amelyben bevallotta, hogy hazudtak. A Fidesz úgy döntött,
nem fogja ezentúl végighallgatni
a beszédeit, mert nem tudják, mikor mond igazat, és mikor hazudik. Olvasónk egyébként úgy érzi,
riogatják azzal, hogy a Fidesz
kétharmadot szerezhet, és bekebelezi az országot. A Horn-kormány is kétharmaddal kormányzott 1994 és 1998 között, mégsem kebelezték be az országot,
pedig nagyobb esély lett volna
rá, mert alig múlt el még a rendszerváltás. A Fidesz nem egyedüli
pártként jut be a parlamentbe,
majd meglátjuk, mi fog történni.
Négy év múlva lehetőségünk lesz
újra ítéletet mondani.
NEM FELEJTIK EL

A 20/593-4625-ös telefonszámról
mondta el szegedi olvasónk a választás kapcsán, hogy nem felejtik
el Botka Lászlónak a járhatatlan
járdákat, a közlekedési káoszt, és
azt sem, hogy Újhelyi Istvánnal
együtt minden törvényt megszavazott a parlamentben.
MUNKAHELYTEREMTÉS

Szegedi olvasónk, Róna Mária
e-mailben reagált a lapunk április
19-i számában megjelent véleményre. Szerinte a munkahelyhiány választásokat követő megoldása illúzió, mivel munkahelyet
nem lehet teremteni. A vállalkozók akkor vesznek fel új munkaerőt, ha van bővülő kereslet a termékeikre. Raktárra senki sem fog
termelni puszta hazafiságból. Abban bizakodhatunk, hogy a válságból kifelé megy Európa, az ott
majd megjelenő fellendülés hatni
fog Magyarország iparára és szolgáltatásaira is, és jövőre már
csökkenhet a munkanélküliség.
Olvasónk úgy véli: talán célszerű
megőrizni a realitásérzékünket, és
nem gondolni, hogy egy új kormány rögvest csodát tesz.
MOTOROSOK

Hézső Bálint Vásáhelyről e-mailben írta: „Igazat kell adni Deme-

ter Sándor a Dörzsölt motorosok
című glosszámra írt válaszának,
mert ha jól belegondolunk, az
ilyen ön- és közveszélyes közlekedők nemcsak a motorosok között vannak jelen, hanem az autósok között éppúgy, mint a kerékpárosok között is. Mindazonáltal sajnos a magunk mögött
hagyott hétvége sem múlt el motoroshalál nélkül! Ezúttal Dombóvár belterületén halt meg egy
autóval ütköző motoros! Nem ált
szándékomban az általánosítás,
csupán egy veszélyes jelenségre
hívtam fel a figyelmet."
MÁRTÉLYI HOLTÁG

Olvasónk a 30/953-5587-es számról
elmondta: a hétvégén jártak a mártélyi holtágnál. A Tisza-partot nagyon
szépen rendbe tették, kitakarították.
Köszönet érte a horgászoknak, a vásárhelyi főiskola tanárának és diákjainak, valamint a városellátó kht. közmunkásainak. Olvasónk reméli: a turisták vigyáznak a holtágra, és jövő
ilyenkor kevesebb szemetet kell majd
összeszedni, mint most.
FÁK

Veres Antal jelezte: Kiskundorozsma
és Zsombó között kivágták a fákat. A
nyesedéket ott hagyták az út mellett
kupacokban, borzalmasan néz ki. El
kellene takarítani, mondta.
SÍN A POSTA ELŐTT

Szegedi olvasónk azt javasolta az
illetékeseknek a 30/310-8967-es
telefonszámról, javítsák meg most
a síneket a nagyposta és a bíróság
előtt, ne akkor, amikor már újraindulnak a villamosok.
SZUE-BÉRLET

Olvasónk a 30/943-8202-es számról csatlakozik Frank Istvánné lapunk hétfői számában megjelent
hozzászólásához. Valóban, korábban arról volt szó, hogy a szegediek a régi feltételekkel járhatnak a
SZUE-ba, vagyis bérlettel az új fürdő megnyitása után is. Olvasónk kiszámolta: ha mindennap szeretne
úszni járni - ahogy korábban - , háromszor annyit kell érte fizetnie,
mint akkor, amikor bérlete volt.
ELLOPJÁK A ZÁSZLÓT

Madarászné Szász Éva, a szegedi
egyetemi óvoda vezetője panaszolta, hogy folyamatosan ellopják
a zászlót az óvoda homlokzatáról.
Március 15-én is ez történt, két
hétbe telt, mire pótolták - tízezer
forint alatt lehetetlen újat venni - ,
és a hétvégén megint elvitték. A
tolvaj ugyanaz lehet, mint az előző alkalmaknál, mert visszavitte a
kapualjba a régi, használt, már
egyszer elcsent zászlót. Szégyellje
magát!
KÉPCSERE

Lapunk keddi számában, a Megkérdeztük rovatban kérdésünkre
Daróczi András, a makói gyepmesteri telep vezetője válaszolt negyedikként, ám nem az ő fotója
jelent meg, hanem Dán János állatorvosé. Az érintettektől elnézést kérünk.

11
így neveld a sárkányodat - 3D

SZÍNHÁZ
SZEGED
NAGYSZÍNHÁZ

19 óra. Álarcosbál. Bajor Gizi-bérlet.
NAGYSZÍNHÁZ, BALETT-TEREM

(m. b.): 14,16.18 óra,
Kecskebűvölők (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.

19 óra: Barnák-Deme: A rejtőzők.
b.): 14.15 óra,
Bérletszünet.
Légió (feliratos): 19.30 óra,
KISSZÍNHÁZ
Viharsziget (feliratos): 13.15,
19 óra: Homo Ludens - Szegedi
17.15,19.45 óra,
Kortárs Balett. Bérletszünet.
KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ

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

MILLENNIUMI KÁVÉHÁZ

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Alice Csodaországban. Színes,

10 óra: Csipkerózsika. Vitéz László-bérlet.
19 óra: ArtStab Interaktív Színház.

A TIK KIÁLLÍTÁSI TERMEBEN
(ADY TÉR 10.)

megnyílt a VII. Egyetemi Tavasz
és az Egyetemi Fotópályázat
anyagából válogatott kiállítás,
amely április 24-éig, hétköznap
8-20, szombaton 9-16 óráig látogatható.
A SZÁZSZORSZÉP
GYERMEKHÁZBAN

a Cifra szoba Mérából című kiállítás április 26-áig, hétfőtől péntekig 8-18 óráig látható.
A BELVÁROSI KAMARA
GALÉRIÁBAN

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

m. b. amerikai film: 18.30 óra.

A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN

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

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

15.30,17.45, 20 óra.

BALÁZS BÉLA TEREM

Légió (feliratos): 16, 20.30 óra,

Bibliothéque Pascal: 18.15 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM

Tapsvihar (feliratos): 18.30 óra.

megnyílt Az örök buffó - 70 éves
lenne Gregor József. A kiállítás
megtekinthető május 29-éig.

A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN

A NÉPRAJZI ÉS KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIAI TANSZÉKEN
(EGYETEM U. 2.)

A FEKETE HÁZBAN

GRAND CAFÉ

Schmidt Andrea fotóriporter Stációk című fotókiállítása továbbra is
várja látogatóit.

Varga Katalin balladája: 19 óra,
Latzkovits Miklós és Szilasi
László felolvasóestje: 21 óra.

A NEMZETISÉGEK HÁZÁBAN

megnyílt Martaian Ermone Zabel
Ikonok című kiállítása, amely május 14-éig, munkanapokon 9-17
óráig várja látogatóit.

PLAZA CINEMA CITY
Titánok harca - 3D (m. b.):

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 STEFÁNIA CUKRÁSZDÁBAN

április 22-éig tekinthető meg az
Április tré-fa - Vedelek Tamás humoros képrejtvény-kiállítása.

Exférj újratöltve (m. b ): 13.15,

A VÁRMÚZEUMBAN
(STEFÁNIA SÉTÁNY)

15.30,17.45, 20 óra,

Kém a szomszédom (m. b.):

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

15.15,17.30 óra,

Így neveld a sárkányodat (m.

b.): 13.15 óra,

A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
ELŐCSARNOKÁBAN

április 23-áig látható Mahelka Béla festő Földön és égen című önálló kiállítása.

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

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

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

megnyílt Forgó Géza Torockói képek c. fotókiállítása.
A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN
(ROOSEVELT TÉR 1-3.)

megnyílt a Róbert Capa című kiállítás, amely április 25-éig látható,
megnyílt Tóth Menyhért
(1904-1980) festőművész kiállítása, Én itt vagyok gyökeres címmel,
amely május 16-áig tart nyitva,
állandó kiállítás: Patikatörténeti
kiállítás; Móra Ferenc-emlékszoba,
Csak egy Földünk van - természettudományi kiállítás; Díszterem
az állandó festészeti bemutatóval;
Lucs-gyűjtemény.
A REÖK-BEN

megnyílt Lázár Pál festőművész
emlékkiállítása, amely május 2-áig
várja látogatóit,
május 6-áig láthatják Henri Toulouse-Lautrec műveit.
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ELOADAS
SZEGED

_

A Közéleti Kávéház rendezvénye
A SZÁZSZORSZÉP GYERMEKHÁZBAN

17 óra: Iskolai étrend - kiegészítése! A hiperaktivitás megelőzése.
A növényi tej és sajt készítésének
titkai. Érdekvédelem.

REKLAMHET SZEGED
A REKLÁM ERTEK HELYI ÉRTÉK
A CSONGRÁD MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁBAN
(PÁRIZSI KRT. 8-12.)

12 óra: Felelős gondolkodás a
kreatíviparban - „Rajtad is múlik
a fogyatékkal élő emberek integrációja!" - kerekasztai,
13.30 óra: Társadalmi célú reklámfilmek vetítése.

Szegeden, a zsinagóga dísztermében ma 18 órától Újjászületés...
zenével, képekkel, isteni nedűkkel címmel ünnepi estet rendeznek.

Beszélgetőtársak: Szecsődi Ferenc hegedűművész (képünkön), Véber
Noémi festőművész, Somodi Sándor borász. Közreműködnek Szecsődi
Ferenc tanítványai: Benedekfi Zoltán, Kaizler Sára, Papp Katalin, Hohl
Zsuzsanna.

KONCERT ES BULI
SZEGED
A KORZÓ ZENEHÁZBAN
(SZÉCHENYI TÉR 19.)

19 óra: Egyetemi bérleti hangverseny.
A SZOTE-KLUBBAN

22 óra: Black Series - funky, hip
hop, r&b alt night long Novákkal.

A JATE-KLUBBAN

22 óra: Belmondo-koncert, utána
buli DJ Gesbinnel.

A ZSINAGÓGA DÍSZTERMÉBEN
(GUTENBERG U. 20.)

18 óra: Újjászületés... zenével, képekkel, isteni nedűkkel című ünnepi est.
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
(DUGONICS TÉR 12.)

21 óra: A Rácz Quartet koncertje.

A szegedi JATE-klubban ma 22 órától koncertezik a Betmondo ze-

nekar. A közönség a Belmondo 3. nagylemezéről, a Szájba rágót című
albumról is hallhat dalokat, amelyről a szegedi frontember, Czutor Zoltán azt mondta: a kemény mag rajongótábor már találkozhatott a számokkal egy tesztelő meghallgatáson. Ezt tartják a legerősebb lemezüknek. A zenekarral dolgozott ezúttal Takács Zoltán hangmérnök, a Heaven Street Seven billentyűse is.

A NEMZETISÉGEK
HÁZÁBAN

18 óra: Szerb táncház. Vezetik: a
Deszki Bánát Szerb Táncegyüttes
tagjai.

6 o &r

ASZTALFOGLALÁS ( 6 2 ) f S ^

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI

l ^ f

Gőry Pince & Terasz,
6733 Szeged, Liszt u. 9.
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DUNA
5.25
6.00
6.25
7.00
9.00
9.10
9.20
10.40
11.45

Teleshop
Két Testőr (ism.)
Tények reggel
Mokka
Stahl konyhája
Babapercek
Telekviz Telefonos játék
Teleshop
Boldogtalan boldogság
Német romantikus kalandfilm,

5.30
6.00
10.05
12.00
12.10
13.30
14.15

2/1. [12]

13.25 Kvizió Telefonos játék
1455 Lassie
Amerikai-kanadai családi filmsorozat, 5-6. [12]
16.00 Életünk napjai
Amerikai filmsorozat, 3. [12]
Utána: Tények
17.25 Joshi Bharat Talkshow [12]
18.30 Tények
Hírműsor
19.05 Áll az alku
A játékshow [12]
Utána: skandinávlottó-sorsolás
20.15 Aktív A TV 2 magazinja [12]
20.50 föban-rosszban
Magyar filmsorozat, 1189. [12]
21.25 Doktor House
Amerikai orvossorozat, 117. [12]
22.30 Született feleségek
Amerikai vígjátéksorozat, 117. Fűre lépni tilos! [12]
Közben: kenósorsolás
23.30 Szellemekkel suttogó
Amerikai misztikus sorozat, 76.
Lassú égés [12]
0.30. Tények este
1.00 Ezo TV

MISZTIKUS SOROZAT

16.20
17.20
18.30
19.05
20.05
20.40

Topshop
Reggeli Reggeli magazinműsor
Topshop
RTL-híradó - Déli kiadás
06-91/33-55-33
Fél kettő
Boldog idők
Kínai vígjáték
R.: Yimou Zhang. Fsz.: Benshan
Zhao (Zhao), Jie Dong (Wu Ying),
Lifan Dong (Stepmother), Biao Fu
(Little Fu)
Rubi, az elbűvölő szörnyeteg
Mexikói filmsorozat, 62.
Mónika - A kibeszélőshow
Show-műsor
RTL-híradó - Esti kiadás
Vacsoracsata
Gasztroreality
Fókusz
Közszolgálati magazin
Barátok közt
Magyar filmsorozat, 5177-5178.
Közben: RTL-hírek

5.20
5.23
5.50
8.00
8.05
8.15
9.00
10.00
11.05

Hajnali gondolatok
Kárpát expressz
Ma reggel
Hiradó
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Önök kérték
Nappali Benne:
Sírjaik hol domborulnak?

12.00
12.01
12.15
12.30
13.00
13.35
14.05
14.35
15.05
16.25
16.35
16.45
17.35

Déli harangszó
Híradó délben
Időjárás-jelentés, sporthírek
Kárpát expressz
Szomszédok
Hrvatska krónika
Ecranul nostru
Kormányváró
Ez történt ma reggel
Körzeti híradók
Hírek
Teadélután
A vadon bűvöletében
Angol tévéfilmsorozat, 10/3.
18.30 Don Matteo 24/1.

Híradó este
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Yorkshire-i szívügyek
Angol tévéfilmsorozat, 12/2.
21.00 Szerda este
21.30 Szilánkos képek Álomkór [16]
23.15 Hírek
Benne: időjárás-jelentés
23.20 Mementó
Amerikai akciófilm [16]
23.30 Teadélután
R.: joon-ho Bong. Fsz.: Kang-ho
Song (Park Du-Man), Sang-kyung 020 Nappali
Kim (Seo Tae-Yun)
Közéleti szórakoztató magazin.
1.45 Reflektor
2.22 Műsorzárás

21.20 Sátánka
Amerikai vígjáték [16]
R.: Steven Brill. Fsz.: Adam Sandler (Sátánka; Nicky), Reese Witherspoon (Holly), Patrícia Arquette (Valerie Verán), Rodney
Dangerfield (Lucifer)
Utána: RTL-hírek
23.10 A halál jele

VÍGJÁTÉK

19.30
19.50
19.55
20.00

TEVEFILMSOROZAT

5.20 Hajnali gondolatok
5.23 Kárpát expressz
5.50 Ma reggel
8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Romamagazin
9.25 Domovina
9.55 Sorstársak
10.20 Századfordító magyarok
11.10 Szemünk fénye, a gyermek
11.30 Átjáró
12.00 Déli harangszó
12.01 Hiróra
1255 Záróra
13.45 Kerekek és lépések
14.301100 év Európa közepén
14.55 Szép otthonok, reiqek házak
15.25 Magyar válogatott
16.20 Egy lépés előre
17.10 Óceániai csavargások
17.40 Kormányváró
18.05 Ez történt ma reggel
19.20 Innovációs percek

21.20 SÁTÁNKA
Az együgyű Nicky (Adam Sandler)
a Sátán (Harvey Keitel) legkisebb
fia, aki a pokol szokásaival ellentétben aggódik a faterért, és nem kívánja mielőbbi halálát, mint nagyravágyó bátyjai, Adrián (Rhys
Ifans) és Cassius. Aztán egyszer
csak eljön az a nap, amikor Nickynek kell megmentenie a világot, és
miközben menti, megtalálja élete
szerelmét és fény derül származására is, ami annyi fejtörést okozott
neki.

20.00 YORKSHIRE-I SZÍVÜGYEK
Claudie és testvére nemcsak rózsaszín ruhában járnak, hanem mindent rózsaszínnel dekorálnak ki.
Claudie úgy gondolja, hogy a családi ház az ő öröksége is, így semmi
akadályát nem látja, hogy testvére
kozmetikai szalont alakítson ki az
állatorvosi rendelő egy részében.
Anna és Sarah kénytelenek szembesülni azzal a ténnyel, hogy apjuk
halála előtt nem készített végrendeletet, így özvegye eséllyel indulhat az örökség megszerzéséért.

10.30
11.30
14.00
14.10
14.20
14.45
15.10
16.05
16.30
17.00
17.30
18.00
18.35
18.40

Váltó Gazdasági híradó
Gazdakör
Hattól nyolcig
Térkép - reggel
Kanapé
Újrakezdés
Újrakezdés

19.00 Újrakezdés
Esti mese
19.25 Újrakezdés
A kis királylány
20.00 Malabar hercegnője
Thomas és barátai
Hiradó
Francia játékfilm
21.30 Híradó - esti
Sporthírek
21.40 Sport - esti
Időjárás-jelentés
21.45 Közbeszéd Aktuális háttérműsor
A fagyos folyó lovasa
22.10 Váltó Gazdasági híradó
Tűzvonalban A beépülés [16]
2220 Főfőnök
Záróra
Dán-francia-izlandi-német-norDon Matteo
vég-olasz-svéd játékfilm
24/1. Az új polgármester
0.00 Közelebb Kínához
23.50 A Mester és Margarita 4/4. [16]
0.30 Chaplin szereti a zenét
1.20 Tűzvonalban 54. [16]
1.00 Kikötő - friss Kulturális hírek
2.15 Dublini doktorok

TÉVÉFILMSOROZAT

21.15
TŰZVONALBAN
Zsigmond kérdőre vonja Kálmánt a
Papával kötött megállapodás miatt,
de a körzeti megbízott nem hajlandó felfedni kapcsolatát. Mivel a Dunában talált holttest nem kapcsolható össze egyértelműen Szvetlánával, Bordás rafinált tervet eszel
ki a bizonyítékok megszerzésére és
Juli segítségével akar informálódni.
Mándoki óriási hibát követ el, mikor megzsarolja Janát. Yoshi és emberei bekeményítenek.

5.05
6.00
6.30
7.20

Miért éppen Alaszka?
Két pasi meg egy csajszi
Szívek szállodája
Columbo. Az összeesküvő

Amerikai krimi
9.10 Gyilkos sorok
10.05 Smallville - Az ifjú Superman
kalandjai Amerikai filmsorozat
Család-barát Szolgáltatómagazin
10.55 Szívek szállodája
Kívánságkosár
1150 A nagy házalakftás
Híradó
12.55 Gordon Ramsay - A pokol
Kikötő - friss Kulturális hírek
Az alkotás útja
konyhája Gasztroreality
Országunk háza
13.45 Nyomtalanul
A nagy tevefuttatás
14.40 Nyomtalanul
15.30 CSI. A helyszínelők
Francia ismeretterjesztő film
A közlekedés új útjai
Amerikai bűnügyi sorozat
16.25 Ki ez a lány? Amerikai sorozat
Angol ismeretterjesztő sorozat
17.15 Gordon Ramsay - A pokol
Nyelvőrző
konyhája Gasztroreality
Zorro
18.10 A nagy házalakítás
Amerikai tévéfilmsorozat
Otthonteremtő show
Térkép
19.05 Ki ez a lány? Amerikai sorozat
Hiradó
20.00 Két pasi - meg egy kicsi
Mese
Amerikai tévéfilmsorozat
Jamie és a csodalámpa

19.25
19.30
19.40
20.00
20.21
20.24
20.25
21.15
22.05
2255

I
23.30 SZELLEMEKKEL SUTTOGÓ
Melinda összeszedi minden bátorságát és elhívja Samet egy bálba,
ahol Delia kérésére a diákokra kell
felügyelniük. A randi addig tökéletes is, amíg egy szellem segítséget
nem kér Melindától. Mrs. Marks
ugyanis aggódik a lányáért, aki egy
vad külsejű fiúval távozik a bálról.
Az asszony egyáltalán nem akarja,
hogy a két fiatal együtt legyen, ami
azért is furcsa, mert később kiderül, hogy Tim Mrs. Marks tanítványa volt.

5.20
5.30
6.00
8.00
8.40
9.30
9.55

VIASAT3

V Telin
8.00 Tudományegyetem 8.30
Deszki magazin 9.15 Könnyűzene
9.45 Vegyed-e? - fogyasztóvédelmi magazin 13.30 Receptvarázs 14.30 Deszki magazin 15.30
Egész életen át... Egyetemről mindenkinek 16.00 Vegyed-e? 19.00
Receptvarázs 19.30 Kép-Más: Törőcsik Mari 20.05 Színház 20.30
SZÓ-TÉR extra

V Á R O S I TV
S Z E G E D
7.30 Szegedi hírek 7.55 Verseny
8.25 SzemeSZTEr 8.55 Képújság
17.00 A polgármester. Portrésorozatunk mai főszereplője Krachun
Szilárd, Bátaapáti polgármestere
17.30 Képújság 17.52 Gyerekjáték
a számítógép. 6. rész - Gyűlnek

6.00 Hamupipőke-történet
Amerikai-kanadai romantikus
vígjáték
7.30 Felvétel indul!
Amerikai filmmagazin
8.00 Rémbo fia
Francia-angol-német vígjáték £
9.35 Hét élet
Amerikai filmdráma
11.35 Filmek és sztárok
Holland mozimagazin
12.00 007 - A Quantum csendje
Angol-amerikai akciófilm
13.45 37. AFI-életműdíj - Michael
Douglas
Díjátadás (feliratos változat)
15.05 Első vasárnap
Amerikai krimivígjáték
16.40 Az arany iránytű
Amerikai-angol fantasy
18.30 Pláza ásza
Amerikai akcióvigjáték
R.: Steve Carr. Fsz.: Kevin James,
Keir O'Donnell, Jayma Mays

2

20.30 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
21.20 Nyomtalanul
Amerikai krimisorozat
22.10 Esküdt ellenségek. Különleges
ügyosztály
Amerikai krimisorozat
23.00 Esküdt ellenségek. Bűnös
szándék
Amerikai tévéfilmsorozat
23.55 Nyomtalanul
0.50 Esküdt ellenségek. Különleges
ügyosztály
1.45 Miért éppen Alaszka?

20.00 Míg a jackpot el nem választ
Amerikai romantikus vígjáték
21.40 Vadkanok
Amerikai vígjáték
R.: Gregory Poirier. Fsz.: jerry
O'Connetl, Shannon Elizabeth
23.15 Pomponsrácok
Amerikai vígjáték
0.45 Alién 3. A végső megoldás: Halál Amerikai sci-fi akciófilm
2.40 Bosszú

az emlékek 18.00 Verseny 18.30
SzemeSZTEr 19.00 Szegedi hírek
19.25 Mese 19.30 Szemközt
19.45 Artista 20.15 Szemközt
20.30 Hírháló - az ország hírei
21.00 Üldözés a Balkánon - olasz
akciófilm 23.00 Szegedi hírek

Csillagposta 20.30 Képes üzenet
21.30 Vásárhelyi magazin (ism.)
22.30 Híradó 22.50 Nap kérdése
22.55 Csillagposta 23.00 Kézilabda-magazin

Amerikai filmdráma
4.15 Égető bizonyíték
Amerikai krimivígjáték
IMMMMHMNMMIMMMMNNMMNMMMNMM
rtRÍNWMMMMMHHMMHNMMMNMMMNHNNH

16.00 Publikum - kulturális magazin. Benne: Bemutatkozik a Horizont című helytörténeti, irodalmi
és művészeti folyóirat, 5 éves a
Wass Albert irodalompártoló folyóirat, Költészet napja, Kreatív
iskolák versenye 17.00 Delfy
17.30 Híradó 17.50 Nap kérdése
17.55 Csillagposta 18.00 Vásárhelyi magazin 18.55 Nyugi-torna
19.00 Kézilabda-magazin 20.00
Híradó 20.20 Nap kérdése 20.25

W
7.00 Napi gondolat (ism.) 8.00
Napi gondolat (ism.) 10.00 Heti
közélet 10.35 Nonstop - ifjúsági
magazin 11.35 Diagnózis - egészségügyi magazin 12.00 Csodavár
(Czárán Gyula-emléktúra a Bihar-hegységben)
18.00
ARCMÁS: Szuromi Pállal Sándor jános
beszélget 18.40 A Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertje 19.05
TRAM-BONES 20.00 Pitti Katalin
és Égető Mária hangversenye a
szegedi dómban 21.00 Heti közélet 21.Í5 Nonstop - ifjúsági magazin (ism.) 22.35 Diagnózis

12
50 ÉVE NEM BESZÉLT MAGYARUL, MÉGSEM FELEJTETTE EL A NYELVÜNKET
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Ferencet hazahúzta a szíve

Nívódíjat kapott
a szentesi HK-Ceram

Fél é v s z á z a d i g egyáltalán nem
beszélt magyarul a z amerikai
Frank Z . Dajka, ám nem felejtette el nyelvünket. A m a g y a r
szülőktől N e w Y o r k b a n született férfi most H ó d m e z ő v á s á r helyen tanít angolt.

A Dél-Alföldön egyedüliként a
szentesi HK-Ceram Kft. érdemelte ki a Régió Nívódíjat, amivel a
cég munkahelyteremtésben elért eredményeit ismerték el.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

SZENTES

KOROM ANDRÁS

BÍRÓ DÁNIEL

Magyar származású, de nem
tud itthon egyetlen rokonáról
sem az amerikai Rockfordban
élő Frank Z. Dajka (80), aki a
Global Volunteers önkénteseként még a héten az angol
nyelvet tanítja az egyik vásárhelyi iskolában.
- Szüleim Amerikában születtek, de 2-3 éves korukban
családjukkal
hazaköltöztek
Magyarországra, majd felnőttként tértek vissza Amerikába.
Én már New Yorkban születtem - árulta el a magyarul ak„ Szerettem volna
magyar gyerekeket
angolra t a n í t a n i . "
Frank Z . Dajka

centussal beszélő Frank Z.
Dajka, aki rögtön azt kérte:
Ferencnek szólítsam. - A szüleim annak idején azt mondták, hogy mivel itt élünk Amerikában, angolul kell beszélnünk. Persze, ha összejött a
család, akkor magyarul folyt a
szó. New Yorkban rengeteg
magyar él, így szombatonként
mindig rendeztek valahol tán-

ALBÉRLETET KÍNÁL
• S Z E G E D , Kereszttöltés
utcai, 1,5 szobás, erkélyes,
bútorozott lakás hosszú
távra kiadó. (A ház panelprogram keretében hamarosan megújul.) Ár: 3 5 . 0 0 0
Ftfhó+rezsi + 1 hónap kaució. Érd.: 06-20/580-5270.
(093031062)

AUTÓ
Cég- és
menedzserautók
karbantartása,
szerviz.
MARKAFÜGGETLENÜL,
GARANCIÁVAL.
7e/. +36-30/475-8227

www.cegauto.info.hu
Tehergépkocsi-építő
és munkagépalkatrész
leggyorsabban
kiszállítással.
Tel.. +36-62/552-739
www.automechanika.hu
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, navigáció. Fonógyári
út 10., az Avia benzinkúttal
szemben.
www.regiofinance.hu, 0630/6 7 8-5 5 35(092826294)

ÁLLÁST KÍNÁL
• A M E T K O N D S Kft. algyői
telephelyére keres raktárosi, karbantartási és egyéb
feladatok ellátására fiatal,
agilis, rugalmas munkatársat. Bérezés megegyezés
szerint. Fényképes szakmai
önéletrajzot
a
metkonds@invitel.hu
email
címre
kérünk.
(093030762)
• ALGYŐI telephelyű cég
földmunkagép- é s motorjavitásban jártas mezőgazdasági gépszerelőt keres.
Jelentkezni a 06-70/4303142-es telefonszámon lehet hétköznapokon 8 órától
16 óráig. (092930281)
• AMERIKAI cég szegedi
központtal fő- vagy mellékállású munkatársakat keres. Kiemelkedő jövedelemi
Érd.:
06-30/2114 0 9 1 , 9 - 1 2 óráig. (093030725)

legnagyobb érték, nem fogaskeréknek tekintjük őket mondta a kitüntetés kapcsán
Sebők Imre ügyvezető. A válságot is eredményesen vészelték
át: amellett, hogy megtartották
nagyipari partnereiket, a konkurencia elől is sikerült megbízásokat elnyerniük. Mindezt folyamatos termékfejlesztéssel
tudta elérni a szinte csak exportra dolgozó cég. A következő állomás egy új, 1000 négyzetméteres csarnok májusi átadása lesz. Ott mázas kerámiát
- kályhacsempét, wellnesstermékeket és szökőkutakat - fognak gyártani a nyár közepétől.
Hogy zökkenőmentes legyen az
indulás, idén 10 főt vettek föl a
társasághoz, és ősszel további
10 embernek tudnak majd
munkát adni.

Öt esztendő alatt megötszörözte foglalkoztatottjai számát a
szentesi HK-Ceram Kft. A tetőcserép- és szanitergyártók számára tűzálló műszaki kerámiákat előállító társaságnak a napokban Régió Nívódíjat adomá-

Dajka Ferenc hivatásos katona volt, most Hódmezővásárhelyen tanít angolt. A SZERZŐ FELVÉTELE
cos estet. Ezért rengeteg magyar nótát és népdalt ismerek,
s szívesen jártam a csárdást.
Ferenc 1948-tól 1967-ig katona volt, az első négy évben
Japánban állomásozott, majd
odahaza kiképzőként dolgozott. Fegyverhasználatot és autószerelést oktatott. Sztentori
hangja megmaradt, úgy tudja
ma is kiáltani angolul a „jobbra át"-ot, hogy beleremegnek a
falak. - Amikor 1956-ban Budapesten kitört a forradalom,
az amerikai hadsereg azonnal
nyelviskolába küldött, hogy
frissítsem fel magyartudásomat. Mire végeztem, már nem
volt rá szükség, a forradalom
elbukott, Amerika pedig nem
avatkozott be. ötven éve nem

• AUTÓVILLAMOSSÁGI
szerelőt keresünk szegedi
telephelyre. Fényképes önéletrajzokat
a
szegedi.szerviz
©gmail.com e-mail címre
várjuk.(093030561)
• G L B Kft. keres algyői
telephelyére CNC-vezérelt
élhajlítógéphez fémipari ismeretekkel
rendelkező
gépkezelőt. Jelentkezni lehet hétköznap, munkaidőben ifj. Bogdán Gábornál a
munkavégzés
helyén:
Algyő, J U R A Ipari Park (18/
A épület IV. aj. >.(093031229)
• KÜLFÖLDI munkavállalási lehetőség (vendéglátói,
animátor, stewardess, raktári, nővér)! Célországok:
Anglia, Németország, Görögország,
Olaszországi
Érdeklődni:
szeged
©euwork.hu, 06-30/3538878.(092926667)
• MÓRAHALMI
vállalat
nemzetközi fuvarozásra, C ,
E jogosítvánnyal, nemzetközi árufuvarozói szakvizsgával rendelkező gépjárművezetőt keres. Érdeklődni: 62/5 80-000. (093030602)
• KÜLKERESKEDELMI
területre, értékesítési munkakörbe keresünk ambiciózus, kitartó munkatársakat:
1 főt tárgyalóképes németnyelv-tudással, 1 főt tárgyalási
szintű
francianyelv-tudással. Munkavégzés helye: Mórahalom. Önéletrajzaikat a hok-plastic
@hok-plastic.hu
e-mail
címre várjuk. <093031046i
• NEMZETKÖZI
reklámé s marketingcég sales- ós
marketingmunkatársat keres. Fényképes önéletrajzát iel.szeged@gmail.comra várjuk. Tel.: 06-30/2711292, www.ielhungary.eu
(093030970)
• O R S Z Á G O S szervizhálózatot üzemeltető elektronikai cég keres szervizadminisztrációs
munkakörbe
szegedi lakhelyű munkavállalót. Feltételek: számítógépes, alapfokú műszaki,
számlázási ismeretek, kartotékrendszerben való jártasság, pontosság. Jelentkezni: „Megbízható" jeligére az
ügyfélszolgálatra,
fényképes
önéletrajzzal.
(093030864)

(h

beszéltem szüleim anyanyelvén, ugyanis ahol lakom,
egyetlen magyar sincs rajtam
kívül. Szerencsémre minden
háborút megúsztam. A vietnami háború idején például
atomerőmű-kezelő tanfolyamra küldtek, s egy erőműbe helyeztek. Leszerelésem után 5
évig
kutatásfejlesztőként,
majd 15 évig minőségirányítási
menedzserként dolgoztam. Régen húzott a szívem Magyarországra, de nem turistaként
akartam jönni, hogy megnézzem a Lánchidat vagy a Margit-szigetet. Szerettem volna
magyar gyerekeket angolra tanítani. Ezért jöttem ide önkéntesnek.
Ferenc már a második vá-

sárhelyi este kellemes tapasztalatokat szerzett rólunk. - Eltévedtem, csak jártam az utcákat, de egyetlen ismerős épületet sem találtam. Egyszer
csak az egyik házból kijött az
autójához egy férfi. Tőle kértem segítséget. Elmagyarázta,
merre kell mennem, de nem
értettem. Végül a kocsijába
ültetett, és hazavitt.
Ferenc felesége félig ír, félig angol származású, innen
lányuk ír és magyar keresztneve. Erin Margit Dajka ma
Wisconsinban él, csellón két
zenekarban is játszik, és lelkipásztornak tanul. Magyarul
csak azt a két szót tudja, ami
szülei jegygyűrűjébe van belevésve: Téged szeretlek!

S t ü s z i V a d á s z É t t e r e m asztalfoglalás: 62/315-640
Ahol nem cfoik vadétel van! • Szeged, Maros utca 37. • Http://illespanzio-vadaszettcrem.hu

NONSTOP

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

„ H o g y zökkenőmentes
legyen az indulás, idén 1 0
főt vettek föl a
társasághoz, és ősszel
további 1 0 embernek
tudnak majd munkát
adni."

Jönnek új betelepülők
Megtiszteltetés és siker, hogy
szentesi cég kapta ezt az elismerést - mondta tegnapi sajtótájékoztatóján Szírblk Imre.
A polgármester elárulta, kezd
körvonalazódni, kik lesznek az
új betelepülők Szentes ipari
parkjában. Három céget név
szerint kiemelt: a Hungerit Zrt.
érdekeltségéhez tartozó Maka
Kft., a fogászati implantátumokat gyártó Denti System
Kft., valamint a Legrand egyik
beszállítója, az Alk-Tech Kft.
építhet üzemet az Ipartelepi
üt mentén.

nyozott a Dél-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács - a kitüntetéssel a cég munkahelyteremtésben elért eredményeit ismerték el. Az eredetileg többségi
német, de ma már meghatározóan magyar tulajdonban lévő
kft. 2005-ben indította el szentesi üzemét. Tucatnyi dolgozóval kezdtek, az első évben 200
milliós forgalmat bonyolítottak, de tavaly már 60 főt alkalmaztak, éves bevételük meghaladta az 1,2 milliárd forintot.
- Számunkra az emberek, az
ő tudásuk és hozzáállásuk a

Péntek esténként
hangulatos élő zene!

(üzenetrögzítő

is)

© Apróbörze

TALÁLT
• HORVÁTH Gábor névre
szóló TAJ-kártyát találtam!
Érd.:
06-30/676-1260
(093030655)
HIRDETÉSFELVÉTEL
SZEGEDEN:
A DÉLMAGYARORSZÁG
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
IRODÁIBAN
Szeged, Gutenberg u. 5.
Tel./fax: 62/310-933.
Szeged, Szabadkai út 20.

• RÖNKFASZÁLLLTÓ darus autóra E kategóriás
vizsgával, darukezelői gyakorlattalsofőrtkeresek. 0630/2 48-50 53(093030946)
• SVÁJCBAN munkavállalási lehetőség henteseknek, húsiparban gyakorlottaknak friss hús feldolgozására. Kereset min. 4800
SFr. Előzetes jelentkezés
önéletrajzzal:
andromedakft.@invitel.hu.
Tel.:
06-20/956-8506.
(093030576)
• É P Í T S karriert pizzériánkbanl J ó munkabírással
rendelkező pizzaszakácsokat keresünk, szakmai képzést biztosítunk. Jelentkezz 10-17 óráig: 06-30/
2 99-7 9 33.(093030829)
• ÉPÍTŐIPARI cég keres
projekt és művezetői feladatokramunkatársat. Elvárások: építőipari végzettség. saját autó, számítógépes ismeret, épületgépész
- vízszigetelési ismeret előny. Szakmai önéletrajzot:
filepkemeny@freemail.hu
(092930200)
• ÜGYVÉDI iroda keres 1 fő
ügyvédjelöltet é s 2 fő jogi
előadót azonnali munkakezdéssel. Ügyvédjelöltnél
szakmai gyakorlat előnyt
jelent. Fényképes önéletrajzokat a következő címre
várjuk: 6701 Szeged, Pf.
102 9.(093031064)

BÚTOR
• TOLLFELVÁSÁRLÁS!
Szeged, Rókusi krt. 25. Tel.
+36-30/464-6162.
(092723727)

ÉPÍTÉSI TELEK
• A VADASPARK lakóparkban 1.416 m 2 -es, kereskedelmi-szolgáltató
épület
építésére alkalmas, közművesített telek eladó. Ár:
8 . 0 0 0 Ft/m 2 + áfa. Tel.:
62/555-821,
06-70/3121914.(092930397)

ÉPÍTŐANYAG
• T É G L A , tégladarálék, betondarálék, nyílászárók olcsón eladók. 06-30/5585193.(092827977)

GAZDIT KERES
• FOGADJON
örökbe
egészséges (oltott, féregtelenített) kutyát, cicát! 0620/360-9846, www.zug.hu
(093030904)

GEPJARMUVEZETO-KEPZES
• A1 és személygépkocsi
kategóriában akciós tanfolyamok.
www. kovacsautosiskola.hu.
30/429-5581.
(092619641)
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KÖNYV
• A K Ö R Ú T Antikvárium vásárol használt könyveket,
könyvhagyatékokat,
magánkönyvtárakat, régi és új
kiadású könyveket. T i s z a L.
krt. 59. Ingyen hívható:
80/82 0-8 2 0.(092622941)

MAGANHAZ
• MAKÓN 3 szobás, összkomfortos ház sürgősen eladó.
06-62/209-485.
(093030788)
• Ú J S Z E G E D I , kétszobás
összkomfortos, felújított,
hőszigetelt családi ház melléképülettel eladó. Érd.: 0670/363-9548
telefonszámon. (092827306)

MEZOGAZD. GEP
• KOMBÁJN,
dobkosár
felújítása. Tel.:
+36-30/
947-5672.(092723730)

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

RUHÁZAT
Tel.: 0 6 - 8 0 / 8 2 1 - 8 2 1

• VÉGKIÁRUSÍTÁS! Minden nyári márkás férfi-, női
bőrcipők
50%
kedvezménnyel'kaphatók, a készlet erejéig. Cipődiszkont,
Szeged, J ó z s e f A. sgt. 8.
Nyitva:
13.00-17.00-ig.
(093030984)

RÉGISÉGEK, ÉKSZEREK
• T E L J E S hagyatékok, antik bútorok, festmények,
porcelánok
folyamatos
készpénzes
felvásárlása,
bármilyen régiség azonnali
vétele 15 éve egy helyen.
Körút Régiség Kereskedés,
T i s z a L. krt. 59. Ingyen
hívható:
80/820-820
(092622944)
HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor
Miklós Zsuzsanna
62/591-080,
06-20-262-1277.

SZOLGALTATAS
• ALPINTECHNIKA: homlokzatfelújítás alpintechnik a alkalmazásával. 06-30/
9 4 3 - 3 6 34 (092928227)
•
• C L A S S I C ÜVEG. Üvegezés, képkeretezés. Pulz u.
46., 62/4 99-111 .(092316260)
DUGULASELHÁRÍTAS csatornakamerázással 17 éve
éjjel-nappal.
62/499-992.
(092724442)
DUGULASELHARITAS garanciával, mindennap. Érd.:
+36-30/945-7577.
62/533999, Szász Péter. (092623327)
• REDŐNY, reluxa, szúnyogháló készítése,
faredőny javítása. Tel.: 62/
457-562,
06-30/9436411,
Török
Tibor.
(092213810)
• REDŐNYÖK,
reluxák,
szalagfüggönyök, harmonikaajtók,
szúnyoghálók.
Tel.: 62/640-603, 06-30/
9 45-7 201 .(092622030)

TANFOLYAM
• AROMAOLAJOS
thai
masszázs,
thai
talpm a s s z á z s okleveles tanfolyamok indulnak májusjúniusban 2 0 - 3 5 . 0 0 0 Ft.
www.thaijogamasszazs.hu
Nytsz.: 0 0 3 8 1 - 2 0 0 9 , 0630/9 1 5 - 0 3 69. (092929838)

(cl
- ALLAMHAZTARTASI
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ
-TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ
- PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI
ÜGYINTÉZŐ
- MÉRLEGKÉPES
KÖNYVELŐ
- ADÓTANÁCSADÓ
-OKLEVELES
f
NEMZETKÖZIADÓ°

SZAKÉRTŐ

*

-TÁRSADALOM£
BIZTOSÍTÁSI ÉS
3
BÉRÜGYI SZAKELŐADÓ S
- MUNKAVÉDELMI
f
TECHNIKUS
- KÖZBESZERZÉSI
£
REFERENS
£
- ELLENŐRZÉSI
ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI
MUNKATÁRS
- BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ
függő és független elágazás

CSONGRÁD MEGYEI §
KÉPZÉSI KÖZPONT |
Tel.: 62/420-652
www.perfekt.hu
szeged @ perfekt.hu

I T T T T O T T íillőS i i i

• ELEKTRONIKUS
vagyonvédelmi rendszerszerelő tanfolyamot indít a
Protector-Duó Bt. (Felnőttképzési
nyilvántartási
szám: 0 0 7 2 3 - 2 0 0 9 . ) O K J - s
képesítés. Jelentkezni lehet:
06-20/383-3631-es
telefonszámon. (092626105)
• INTENZÍV családi napközi felkészítő tanfolyam indul
pályázati lehetőséggel. Érdeklődni:
06-30/5746552-es
telefonon,
www.csaladinapkozikepzes. hu (092929623)
• K É Z - , lábápoló, műkörömépítő O K J - s tanfolyam
indul áprilisban Szegeden.
06-30/376-1702.
(092626994)
• THAIMASSZÁZSés
nyirokmasszázs-tanfolyam
kezdődik.
06-30/2928242, www.varazsliget.hu.
(092929798)

TERMÉNY, TAKARMÁNY
• K U K O R I C A , szárított, é s
búza eladó. 62/277-034,
Új szentiván (092929682)

TÁRSKOZVETITES
• SZEGEDI T Á R S K E R E S Ő
iroda komoly kapcsolatot
keresőknek. Tel.: 06-207
4 06-92 50.(092928168)

TEGLAEPITESU LAKAS
• BOLDOGASSZONY s g t onépülő, 1 3 l a k á s o s t á r s a s házban szerkezetkész IepA
kások (37-67 m 2 -es), udvaffn
garázzsal eladók. Ár: 11 -18 •
millió Ft. 06-20/931-785Í7I
(092928324)
g\3
• MAKÓN,
a
Bajcsylakótelepen 2 szobás, IÍ7:
emeleti, egyedi fűtésű, 60
m 2 -es téglablokkos lakás '
eladó. Erkély, spájz van, é s ;
a lakás azonnal beköltözz)
hető. Ár megegyezés szé+ r
rint. Irányár: 7 . 5 0 0 . 0 0 0 Rlsl
Azonnal birtokba vehetőB
garázs is eladó a Flunyar^y
lakótelepen.
06-30/5 f ^ g
83 92(093030577)
• S Z E G E D , Ősz 27-., új épt^
tésű társasházban 6O-74F1
82 m 2 -es lakások eladóf&E
Készpénzeseknek kedvezmény.
06-20/9460-083i
(092929368)
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SZEGED
GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak
a rokonoknak, szomszédoknak és jó
ismerősöknek, akik szerettünk,
PAPDI SÁNDOR

SZEGED
GYÁSZHÍR
„Álmodtunk egy öregkort,
csodásat és szépet, de a
kegyetlen betegség mindent összetépett."
Bíztunk, hittünk a gyógyulásban,
de ha már abban nem, legalább a csodában."
Összetört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett Férj,
Édesapa, Após, Nagyapa, Testvér, és Rokon,
LÁZÁR MIKLÓS
türelemmel viselt betegségben, 58 éves korában
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása április
23-án 12 órakor lesz a belvárosi temetőben.
Gyászoló Felesége, Lányai, Vejei, Unokái

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

^ y T Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeflfa
rettünk,
NÖSZT BÉLÁNÉ

VÍGH LÁSZLÓNÉ
RÉKASI FRANCISKA
életének 85. évében, rövid szenvedés
után elhunyt. Búcsúztatása 2010. április 26-án 13 órakor lesz a Dugonics
temető ravatalozójából.
Gyászoló család
j
q9q7qoao
Éltél, ahogy kellett - vagy ahogy
lehetett, most az örök béke ölel át
és a végtelen szeretet."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
ID. NÉMETH LAJOS
(nyugdíjas rendőr, főtörzsőrmester)
súlyos betegségben, életének 82.
évében március 18-án elhunyt.
Kívánságára elbúcsúztattuk.
Emléke szívünkben örökké él. Nyugodjon békében!
Gyászoló család,
Sándorfalva
93030804

KOZMA MARGIT
elhunyt életének 96. évében. Temetése 2010. április 26-án 11.00-kor lesz
az Újszegedi temetőben. Gyászmise a
temetés napján 18 órakor az újszegedi templomban.
9797957*
A gyászoló család

„Szeretteim, én már elmegyek, küzdöttem, de már nem lehetett, a csönd
ölel át és a szeretet, isten veletek!"
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
KÁTAI ANTAL
71 éves korában elhunyt. Temetése
április 23-án 9.30 órakor lesz az Ásotthalmi temetőben. Előtte gyászmise
8.30 órakor.
93030986

Gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család,
Szatymaz, Szeged
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szerettünk,
0RMÁNDI VENDELNÉ
GYETVAI ANNA
(PANKA)
temetésén megjelentek, részvétükkel
fájdalmunkat enyhítették. Köszönetet mondunk az Őszidő Otthon valamennyi dolgozójának a lelkiismeretes
ápolásért.
92826886

Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,
HORVÁTH ISIVÁN
búcsúztatásán megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, részvétüket kifejezték. Külön köszönetet
mondunk kezelőorvosainak és ápolóinak áldozatos munkájukért.
,2827235
Gyászoló család

KECSKEMÉTI LAJOS
halálának 1. évfordulóján.
Szerető Édesanyja és a család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szerettünk,
VÁROSI JUDIT
temetésén megjelentek és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Hálás
szívvel mondunk köszönetet a Szegedi Vakok Intézete dolgozóinak éveken át tartó, odaadó ápolásukért és
gondozásukért.
Gyászoló család
92928625
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünk,
RENDES JÁNOS
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
92774,4*
Gyászoló család

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
FELVÉTELE:

CSONGRÁD
Csongrád, SzentFiáromság tér 8.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
BATKA FERENCNÉ
életének 82. évében megpihent.
Temetése 2010. április 23-án, pénteken 13 órakor lesz a Csongrádi temetőben.

(Tóth Árpád)

Makó Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánakvezetői és munkatársai
mély fájdalommal búcsúznak
SZABÓ LAJOSNÉ
MAGDIKÁTÓL,
a városháza belső ellenőrétől.
Halálával megbízható és precíz kollégát, törődő, odafigyelő ismerőst,
jó barátot veszítettünk el.
Szabó Lajosnét Makó Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala saját
halottjának tekinti, akinek emlékét valamennyien kegyelettel őrizzük meg.

Tel.: 63/570-325
ORHIDEA TEMETKEZÉS
Csongrád, Erzsébet u. 32.
63/471-121

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

FOGARASI JOLÁN
makói lakos, 8A éves korában
elhunyt. Temetése április 21-én
IA órakor lesz a makói római katolikus temetőben.
Gyászoló családja

VÁRI MAGDOLNA
életének 57. évében türelemmel viselt
betegség után Istenhez távozott. Kérésére szűk családi körben örök nyugalomra helyezzük.
Gyászoló családja
j
aintnsm
*

MEGEMLÉKEZÉS
,,Nem hal meg az, akit eltemetnek,
csak az, akit elfelednek."
VASS JÁNOSNÉ
GARDIJOLÁN
halálának A. évfordulóján fájó szívvel emlékezik:
„ Férje, családja, ismerősei.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR

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

Gyászoló családja

Megrendülten tudatjuk, drága szerettünk,
MACZELKA JÁNOS
Pál utcai lakos, 81 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése
2010. április 22-én 10.30 órakora Kincses temetőben.
93031070
Gyászoló család

BEVÁSÁRLÓNAP
"*

A LEGNAGYOBB
PÉLDÁNYSZÁMÚ
HIRDETŐ ÚJSÁG
Csongrád megyében]

MEGEMLÉKEZÉS
Ha egy könnycsepp gördül végig arcomon, azért van, mert szerettelek és
hiányzol nagyon.

VARGA JÓZSEF

Szeretné,
ha
a legfrissebb

»rtolHrttitaitsstj j. oidiion!

Legnépszerűbb a Mercedes J

Milyen
iirnali a nenyzok
yen autóval járnak
»
«M» Aero Supcrsport kocsit" mi.odik U W n több mint 700 Umrit
jelentette ki büszkén a
•-Wfcfc-I k ö r ö z n i . vkég ^nypi- brazil versenyző, aki a
hám. Igy hggA MtéteJuhaU, hogy.
Renault tesztpilótá-

sortolók . közutakon is ra»atxfco<Inak • « u « « U u 4 a Q lárBfeyufcW. A
k « r é i » n I . .rfaftlfc . .xabályt. i . . 24
« . maxönybUI vannak, akik hötköxnak ntnesan koc^a értatflk • mvtorv
portal.bu
Timo Glock garázsában például rgv
u
" megulálhato. a Mtgn, w
senyzojet azonban csakritkánlehet látni
a mini autóban, ugyanis jobbára a ba—•
ül a japán kocsi volánja mögé.
a Nissant vezetem" - árulta
'éta az Autó Motor und
lóerős Nissan GT-R,
•retcltel vezet, g,
ölt. .Most egy "
van, de hama-

jaként még egy dióval közlekedett.
A Toro Rouo versenyzői a Formula—1
szereplésük ellenére
b kitartanak a hétköznapibb gépek mrk

^

^

< r n
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Hetente mar

•

Michael Schumacher olykor - a Mercedesncl kótóu
" r n ő d o e ellenére U - FerrarWSrré
válik, a hétszeres bajnok garázsában
ugy=ms a három Mcrtedewnodell mek
l m egy Ferrari Califomia is parkol.
* A Sauber szintén nem tudou elsza---> k 2 , d , u korábbi partnerétől, a BMVV" <<51. így Kamiu Kobayashi és Pedro
de la Rosa is a német gyártó autóit
vezeti.
AHRTkét versenyzője, Bntno
Senna és Kar..n
kamu Chandhok

MINDEN S Z E R D Á N yidányban

ncm birtokol személygépkocsit. A csapat szóvivője ezzel
kapcsolatban elmondta, hogy
az indiai pilóta rendszeresen
bérautóval közlekedik.
A 24 fős mezőnvben a legnépszerűbb autó a Mercedes
AMG <XA*s, arnelv „égy ~
rfzsban is megtalálható.

A POSTALÁDÁJÁBAN
Hátfájás ellen ediésjel 1
_

,is érdekes ered-

ménv bizonyos
meglepő volt az eddigi ajánlások szerint a krónikus derékés hátfájdalommal élőknek
nem lenne szabad erőteljesebben emelgetniük, ám az
adott vizsgálatban ennek
éppen az ellenkezője derült
ki. A súlyokkal történő, heti
négyszeri edzés hatására az
érintetteknek 28 százalékkal
csókkent a fájdalmuk ésjavult
újabb sériüések ellen és csök- az életminőségük.
Egy hasonló kísérletben 60.
kentik a problémából eredő
esetleges rokkantság esélyét. krónikusan derékíájós férfit
Korábban is jó hatásúnak és nőtfigyeltekmeg, négy csolaitották a kardiomozgásokat portra osztva. 16 héten keresz- különösen a szív- és más iz- tül. Az egyik csoport heti négymok hatékonyabb oxigénfek szer végzett súlyzós gyakorlahasználása miau a hát. a has tokat. a másik háromszor, a
és a láb erősítését, valamint harmadik kétszer és a kontaz izmokat és támasztószöw- rollcsoport egyáltalán nem
ickct lojlékonyan tartó nyúj- vett részt az edzésben. A heű
négyszer súlyzózóknak ismét
28 százalékkal csókkent a fáj-

Amikor már ttil vagyunk a fájdalom akut szakaszán, belekezdhetünk a hát, a has és a
lábak kíméletes edzésébe, és
néhány nyújtó gyakorlatba. A
szakember által megfelelően
összeállított gyakorlatok
ugyanis nemcsak a fájdalmat

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

MAY MIHÁLYNÉ

SZABÓ LAJ0SNÉ

Szegedi

Fájdalommal tudatjuk, hogy
SÜLI ISTVÁN
életének 80. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása április 23án 9 órakor lesz a Csongrádi temetőben. Kérjük, egy szál virággal búcsúzzanak!

algyői lakos halálának 5. évfordulóján emlékezik:
Lán a é s
93090518
y
családja

Tudatjuk, hogy

Gyászoló családja

SZEGED

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
FELVÉTELE:
Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31.
Tel.: 62/277-382 Cs. M.-i Kegyeleti Kft.,
6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461039 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.:
62/285-197. 6800 Hódmezővásárhely, Dr
Imre József u. 1. Tel./fax: 62/534-985,
62/534-986 Márvány Kft. 6760 Kistelek.
Temető sor 1. Tel.: 62/597-360 Flóra Center Kft., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55.
Tel.: 62/423-869 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér 10.
62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.:
62/425-864 6722 Szeged, Török u. 9/B.
Tel.: 62/420-414 Szegedi Temetkezési
Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda
Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847
Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16.
Tel.: 267-567

Mint a szelíd tavaszalkony, olyan volt ifjú halálod,
S gyász örök éje borult ránk a bus alkony után."

BERTA MIKLÓSNÉ

TOURINFORM

GYÁSZHÍR

930309,,

„Elhervad a virág, a felhők tovaszállnak. Emléked szívünkből soha el nem
szállhat."
Szomorúan emlékezünk
GÉMES NÁNDOR
halálának A. évfordulóján.
Szerető családja, neje, testvérei

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

6640 Csongrád, Fő u. 17-19.
Tel.: 63/483-975

CSONGRÁD

9 ™ .
„Életed elmúlt, mint egy pillanat, de emléked
örökre megmarad."
Fájó szívvel emlékezünk

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,
SZVETNYIK MÁRTON

workania

sportolóknak 14 százalékkal
fiúi kevésbé a hála. A nem edzőknél nem történt változás.
A hátfájdalommal küzdőknek tehát fonros afizikaiaktivitás, ám a hatékonyság érdekében legjobb, ha személyre

jfusi r
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Előnyben
az Inter

KÖZÉPPONTBAN
AKI VÁLASZOL:

Brinszky Adrián

Sorozatunkban aktualitásokkal
- sikerekkel, kudarcokkal - foglalkozunk. A férfi futsal NB
l-ben a Legrand-MetalComSzentes a Miskolc elleni hazai
iksszel minden bizonnyal kiharcolta a biztos bennmaradást. A
döntetlent eredményező szentesi gólt egy (!) másodperccel a
meccs vége előtt a 13 találattal
házi gólkirály Brinszky Adrián
(képünkön) szerezte.

A labdarúgó Bajnokok Ligája első elődöntőjében az olasz Inter a
spanyol Barcelonát fogadta. A hazaiak főleg a második félidőben
nyújtott remek játékkal előnyből várhatják a visszavágót.

MILÁNÓ
MUNKATÁRSUNKTÓL

Azt hamar látni lehetett, az Inter elsősorban arra törekedett,
hogy „kivegye" a játékból Afes-

Két remek csapat, két kiváló
szakember, nem is csoda, ha
remekül kezdődött a találkozó.

sit é s Xavit, á m a r r a n e m szá-

BUCHHOLCZ
Gábor Á _

a Tisza Volán SC1
edzöte'

- A két csapat egymásból nagyon jól felkészült, de ne feledjük, két remek edzőről van szó.
Az Inter fizikálisan a Barcelona
fölé nőtt, de a spanyol együttes
azt a türelmes labdajáratását
mutatta be, amely egyedülálló a
világon. A második félidőben kiderült, hazardírozott Mourinho,
hiszen csapata letámadta a Barcát, és az öngyilkos taktika
ugyan bejött, de elfáradt az Inter,
és a 65. perctől tizenegy emberrel védekezett. Ez ellen a Barca
most tehetetlen volt, ráadásul
Messiék egy jogos 11-est is számon kérhetnek Mourinho honfitársán, a bírón.

míthatott, hogy a bal oldali védő, Maxwell egy kiváló egyéni
akció után gólpasszt ad Pedrónak. Ezzel a találattal vezetett
a Barca, ám figyelmeztető jel
volt Milito kihagyott ziccere. A
holland Sneijder aztán már
nem hibázott, amikor Dani Alves egyedül hagyta, így aztán
félóra után, majd a szünetben
is egyenlő volt az állás.

SZENTES

SZÉLPÁL LÁSZLÓ
- A végső dudaszó elhangzása
előtt egy másodperccel egyenlített. Megúszta sérülés nélkül?
Örömükben nem szedték szét
csapattársai?

Alaposan elkezdte az Inter a
második játékrészt - erről árulkodott a 48. perc, amikor Milito Argentinok egymás közt: Messi (10) és Cambiasso. FOTÓ: MTI
megint gólpasszt adott, ezúttal
azonban nem támadó, hanem
a felfutó Maicon „botlott" bele
A mérkőzés jegyzőkönyve
a labdába, 2-1. Már több találat
Inter (olasz)-Barcelona (spanyol) 3-1 (1-1)
esett, mint a két csapat csoLabdarúgó Bajnokok Ligája, elődöntő, első mérkőzés, Milánó, 80 ezer
portmeccsén, amikor a milánói
néző. Vezette: "Benquerenga (portugál).
0 - 0 után a Barca otthon 2-0-ra
Inter: Júlio César - Maicon (Chivu, 73.), Lucio, Sámuel, Zanetti - Thiagyőzött. Ami jár, az jár: a 61.
go Motta, Cambiasso, Pandev (Sztankovics, 56.) - Sneijder - D. Milito
percben Milito is beköszönt,
(Balotelli, 75.), Eto'o. Szakvezető: Jose Mourinho.
amikor Sneijder „lecsettent"
Barcelona: V. Valdés - Dani Alves, Piqué, Puyol, Maxwell - Xavi, Busfejesét lesgyanús helyzetből
quets, Keita - Messi, Ibrahimovic (Abidal, 62.), Pedro. Szakvezető:
stukkolta a hálóba, 3-1. A viszPep Guardiola.
szavágót jövő szerdán 20.45-től
Gólszerzők: Pedro (19.), Sneijder (30.), Maicon (48.), Milito (61.).
rendezik Barcelonában.

Pranjic Pjanics ellen a BL-benI

MA 20.45-K0R A BL ELŐDÖNTŐJÉBEN: BAYERN MÜNCHEN-LYON

MÜNCHEN. LYON. A német sajtó
szerint a Bayern München egyértelmű esélyesként lép pályára szerdán hazai pályán az
Olympique Lyon ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén, különösen azután, hogy a csapat a
hétvégén a Hannover felett
aratott 7-0-s bajnoki sikerrel
„melegített" a BL-csatára.
Ha ezzel nem is ért teljesen
egyet a Lyon edzője, Claude
Puel is óvatosan nyilatkozott:
„A németek mindig veszélyesek a nagy mérkőzéseken, ráadásul a negyeddöntőben a
Manchester Unitedet győzték
le. Ott v a n n e k i k Arjen Robben
é s Franck Ribéry, a k i k r ő l t u d -

juk, mit várhatunk" - mondt a . K o l l é g á j a , Louis van Gaal

Pjanics a Lyonból.

nem számít gólzáporra, sőt
leginkább a kevés gólos sikernek örülne: „Egy gól nélküli
döntetlen, vagy egy 1-0-s győ-

futsaljátékos

zelem sokkal többet érne számunkra, mint például egy
2-l-es siker" - fogalmazott.
A vendégeknél sérülés mia t t h i á n y o z n i f o g Jean Makoun, Jean-AIain Boumsong és
Mathieu Bodmer, a h a z a i a k n á l
az e l t i l t o t t Mark van Bőmmel
é s Holger Badstuber
nem

BAJNOKOK LIGÁJA, ELŐDÖNTŐ,
ELSŐ MÉRKŐZÉS. München,
Allianz Aréna, 20.45

Cserék: 1 Rensing (kapus),
26 Contento, 13 Görlitz, 27 Alaba.
8 Altintop, 44 Timoscsuk, 18 Klose.
Vezetőedző-. Louis van Gaal.

Lahm

rint a k e z d ő b e n Danijel Pran-

Statisztika
Egymás elleni mérleg: Bayerngyőzelem: 2, Lyon-győzelem:
2, döntetlen: 2. Gólok: Bayern
7, Lyon 9.

5

•

7
Ribéry
25

játszhat. Ott lesz viszont a pályán, sőt a várakozások sze-

jic, a Bayern horvát középpályása, valamint Miralem Pjanics, a Lyon bosnyák válogatottja: kettejük harca nem
csak hasonló nevük miatt lehet emlékezetes.

6

Rranjic

Demichelis VanBuyten
31

10

Schwoinsteiger

Robben

/

11

Müllef.
lisandro
i lopez

Gomez.

Delgadó

41

20

33

Olic--

Basto

8

6

Gonalons K.illstrom Pjanics

Cissokho 28
Toulalnn

Cris ftevéillere

0. LYON: 1-4-3-3
Vezetőedző: Claude Puel.
Cserék: 30 Vercoutre (kapus),
32 Gassama, 39 Belfodil, 10 Ederson,
29 Tafer, 14 Govou, 18 Gomis.
Játékvezető: Roberto Rosetti (olasz)

- Egyértelmű, nagy kő
esett le a szívünkről. Szerencsére nem történt bajom, vigyáztak rám a fiúk. Nagyon
kellett az a gól, félfordulattal
nagyon elkaptam a lasztit,
nem azért, mert én szereztem,
de tényleg nagy gól volt.
- Az 5-5-ös döntetlennel megtartották egypontos előnyüket a
nagy vetélytárs Miskolccal szemben. Büszke lehet, mert a hajrában
szerzett gólja minden bizonnyal a
biztos, osztályozó nélküli bennmaradást jelentette a Szentesnek.

- Ugyan van még egy meccs
hátra, de ahhoz tényleg csodára
lenne szükség, hogy a Borsod
Volán pontot szerezzen az éllo-

vas, a mezőny kimagaslóan legjobb csapatának számító Győr
ellen. Azért is fontos számunkra, hogy a kisalföldiek nyerjenek, mert mi sem számítunk
esélyesnek a Fradi otthonában.
Ha szigorúan a papírformát veszem alapul, az alapján a Miskolc és mi is kikapunk, ami esetünkben nyilván nem jó, de a lényeg, hogy a tabellán mögöttünk maradjanak a borsodiak.
- Mi az oka, hogy a vártnál gyengébben szerepel a Legrand-MetalCom-Szentes?

- Fájó ezt kimondani, de
nagyjából a realitásoknak
megfelelően
teljesítettünk.
Amatőrök
vagyunk,
még
edzeni sem tudunk, csak a
meccsen találkozunk. Rajtunk
kívül a mezőny összes csapata
hetente egyszer, de inkább
kétszer tréningezik.

Kupameccsek, bajnoki
CSONGRÁD MEGYE. A labdarúgó
magyar kupa megyei selejtezőjében ma 17 órától a következő
mérkőzéseket rendezik: Károlyi-Tisza Volán (Tiszasziget),
Üllés-Kiskundorozsma,
Tömörkény-Ásotthalom, Csanytelek-Sándorfalva,
SZVSEGyálarét-Csanádpalota (Gyálarét), Nagymágocs-HFC.
Az Arany Ászok megyei I.

osztályban ma 17 órától: Táp é - Mindszent.
Nemzetközi mérkőzés, ma
17
órától
Sándorfalván:
Csongrád megye U15-UTA
Arad (romániai) U15.
Labdarúgó NB I, bepótolt
meccs:
Nyíregyháza-Debrecen 0 - 3 (0-1). Gólszerzők: Mijadinoski (42.), Feczesin (55.),
Coulibaly (56.).

Tatai Péter a Pickben
SZEGED. A Pick Szeged férfi kézilabdacsapata két évre szerz ő d t e t t e Tatai Péter k a p u s t . A

magyar válogatott játékos az
elmúlt két évben Franciaországban, a US Dunkerque
együttesében profiskodott. Tatai 1983. június 23-án született,
195 centiméter magas, 98 kilogramm testsúlyú. Pályafutását
Győrben kezdte, később az
MKB
Veszprémmel
lett

KEK-győztes (2008), magyar
bajnok (2006, 2008) és magyarkupa-győztes (2007), de
mk-ezüstje is van már (2008).
2006-ban a Bajnokok Ligája
elődöntőjébe is bejutott. A magyar válogatott színeiben részt
vett a 2007-es németországi világbajnokságon (9. hely). Szerződése 2010 nyarától 2012-ig a
kétszeres magyar bajnok Pick
Szeged csapatához köti.

Gyermek- és
babaszépségverseny

1

GYERMEK- ES BABASZÉPSÉGVERSENY
.detmagyar.hu/gyermekszepsegverseny

* TÖLTSE
FEL FOTOJAT!
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Hetedikek lehetnek
SZEGED. A férfi röplabda Extraligában, a 7. helyért lejátszott
első mérkőzésen a HPQ-Szeged
változatos küzdelemben 3:2-re
nyert Dágon. A két győzelemig
tartó párharc második felvonását ma 19 órától az újszegedi
sportcsarnokban rendezik.
- Feltétlenül szeretnénk
pontot tenni a számunkra
meglehetősen furán alakult
évad végére - fogalmazott a

GYŐRBEN HARCOLHATJA KI A BRONZOT A SZEVIÉP - 18.30-TÓL ONLINE A DELMAGYAR.HU-N

Rövidre zárnák a párharcot
Már a második meccsen kiharcolná a bajnoki bronzérmet a
Szeviép-Szeged, amely ma
18.30-tól a Győrrel találkozik a
női kosárlabda NB I harmadik
helyért zajló rájátszásában. A
bronzcsatáról a delmagyar.hu
online tudósításban számol be.

H P Q e d z ő j e , Strezeneczki Gyu-

la. - Folyamatos sérüléshullám hátráltatott bennünket,
szinte sosem tudtunk kétszer
ugyanabban az összeállításban pályára lépni. Most lesz
az első ilyen eset, alig hiszem
el, a szombaton nyertes
együttessel tudunk kezdeni.
Amennyiben szükség lesz
rá, az esetleges harmadik
összecsapást szombaton bonyolítanák le Dágon, de
ahogy Strezeneczki fogalmazott: „Nem akarunk megint
buszra ülni, utaztunk már
épp eleget".

GYŐR

GYÚRÓS ISTVÁN
- Szeretnénk idegenben is
nyerni és végre ünnepelni m o n d t a Fürész Emőke a m a

esti (18.30), SEAT Lami Véd
Győr elleni, akár a bajnoki
bronzéremről is döntő talál-

hogy az idei szezonban háromból háromszor legyőzték
a kisalföldieket.
- Az alapszakaszbeli győzelmekből a rájátszásra nem
lehet következtetni, az eddigi győzelmek nem tesznek és
nem is tehetnek jóllakottá,
elkényelmesedetté
minket.
Emlékezhetünk rá, a Győr
hazai pályán például a Pécset is legyőzte már a szezonban, és a Sopron elleni elődöntőben is csak szoros
meccsen kapott ki, ezért biztos, hogy nekünk sem lesz
majd egyszerű dolgunk ellenük - fogalmazott.

A meccsen búcsúzik a szeErnő a bajgedi közönségtől a HPQ
nokság során
33-szoros válogatottja, Petheő I I Biztos, hogy nem lesz majd
már többször
Gábor (képünkön), aki korábkijelentette,
ban oszlopos tagja volt a két- egyszerű dolgunk.
utolsó bajnoki
szeres magyar bajnok és négy- Fürész Emőke, a Szeviép-Szeged bedobója
idényét taposszeres kupagyőztes Medikémia Szegednek.
kozóról. A Szeviép csapatka- sa, ebből pedig az is követkepitánya - aki a két csapat el- zik, hogy talán a győri lesz
ső, 75-65-ös szegedi sikerrel több mint másfél évtizedes
végződő meccsén, az újsze- pályafutásának utolsó mérkőgedi sportcsarnokban
19 zése.
pontig jutott, ezzel csapata
- Erre jelen pillanatban
repel náluk két válogatottke- legjobbja volt - azonban nem gondolok, csak a bronza
bronzmérkőzés érem megszerzése érdekel.
ret-tag, ráadásul ők játsza- óvatos
nak hazai medencében - előtt, még annak ellenére is, Nagyon várom a fárasztó szezon végét, talán csak akkor
m a g y a r á z t a Lakó Gábor, az
tudatosul majd bennem a
Universitas trénere. - Vi2:0 a Pécsnek. A Pécs hazai
visszavonulásom, amikor a
szont az esélyesség terhe is
pályán 69-65-re nyert az alapnyáron nem kell elkezdenem
őket nyomasztja, úgy ugorszakaszgyőztes, egyben címvéaz alapozást a lányokkal hatunk vízbe, hogy nincs vedő Sopron ellen a női kosárlabmondta a Szeviép 33 éves
szítenivalónk. És'ebből még
da NB 1 döntőjének második
klasszis bedobója.
bármi kisülhet...
mérkőzésén, ezzel 2:0-ra vezet
az egyik fél harmadik sikeréig
tartó sorozatban. Végeredmény:
r \ 0 n l i n e tudósítás
MiZo Pécs-Sopron 69-65
(15-18,25-11,10-19,19-17).
www.delmagyar.hu

Veretlenek meccse
SZEGED. A n ő i v í z i l a b d a OB I

5-10. helyéért zajló rájátszásban két százszázalékos csapat
csap össze ma 18.30-tól Budapesten, a Szőnyi úti uszodában, ahol a BVSC az Universitas Szeged együttesét fogadja.
- A házigazdáknak áll a
zászló, a miénknél rutinosabb csapat a Vasutas, sze-

Rangadót nyertek
CSONGRÁD

MEGYE.

Fontos

meccset nyert meg a KSZSE NB
ll-es női kézilabdacsapata a Makó ellen.
Kézilabda Szeged SEMarosmenti NKSE 26-23
(15-10)
NB ll-es női bajnoki mérkőzés, Szeged, Etelka sor, 100 néző.
KSZSE: SZALMA D. - Kovács 2, FORGÓ 7, Szalma N. 2,
Miklós, POCSAI 4, DEMUS 7.
Csere: Habenyák, Mészáros P.

(kapusok), SZABÓ A. 2, Gercsó
D. , Tótváradi S. 2, Sebestény.
Vezetőedző: Gera Norbert.
További megyei eredmények: Domaszék-Szeghalom 29-24, Kistelek-Túrkeve
32-20.
A bajnokság állása: 1. Kecskemét 31, 2. Abony 28, 3. Szeghalom 23, 4. Kistelek 23, 5. Makó 21, 6. Soltvadkert 20, 7. Medgyesegyháza 16, 8. KSZSE 14, 9.
Újkígyós 14, 10. Domaszék 13,
11. Martfű 8,12. Túrkeve 5.

(Kecse-Nagy Helga, Takács Kata, Csókási Eszter, Csókási Gabriella) n e m k e g y e l m e z t e k az el-

lenfeleknek, minden meccsüket megnyerték, és aranyérmesek lettek.
| A férfiaknak a bronzérem
jutott, ami mindenképpen

Csak nehezebb lesz

|

KÖZÖS JÁTÉKÁBAN!

Válaszoljon kérdésünkre, és a helyes
megfejtést beküldők között kisorsolunk
50 x 10 db Black Jack sorsjegyet!
• • • Beküldési határidő: 2010. 0 4 . 30. • • •
MILYEN KÁRTYÁVAL JÁTSSZÁK A BLACK JACK JÁTÉKOT?
• Francia • Magyar
A beküldő neve:
Címe:

j á t é k o s a , Krajcsák é s Török is

itt volt a kupán - , hiszen a Tisza SE-ben több juniorkorú
fallabdás is szerepelt. A
bronzérmes csapat tagjai:
Hoffmann Péter, Vas Máté, Kerényi Ádám, Sebők Benedek,
Rácz Péter, Vas Márton, Tasnádi Gábor, Baláspiri Dávid.

Kupagyőztes a szegedi női csapat. FOTÓ: DM/DV

NYERJEN SORSJEGYET
A SZERENCSEJÁTÉK ZRT.
ÉS A

biztató - hazánk két legjobb

Folytatás májusban, ekkor Szeged lesz a házigazdája a csapatbajnokság rájátszásának.

Holnap folytatja a Kosársuli. A rájátszás harmadik meccsén ismét
hazai pályán lép pályára az EnterNet Vásárhelyi Kosársuli B csoportosférfi kosárlabdacsapata, amely csütörtökön 18 órától a Soproni
MAFC-NYME ellen játszik a Hódtói Sportcsarnokban. A hatodik helyen
álló Utasiéknak nagyon kellene már a siker, mivel eddigi két meccsükön vesztesen hagyták el a játékteret a rájátszásban. A hétvégén szintén hazai környezetben szerepel a második helyen álló Dél-Konstrukt
SZTE-Szedeák is, amely vasárnap 19 órától - online tudósítás a delmagyar.hu-n - legnagyobb riválisát, a jelenleg listavezető Bonyhádot fogadja az újszegedi sportcsarnokban.

KÖTELEZŐ MAGYAR SIKER A HORVÁTOK ELLEN

Tisza SE: aranyérem
SZEGED. Szegeden, a Kenyérgyári úti fallabdaklubban rendezték meg a magyar kupa
döntőjét, amelyen a Tisza SE
női és férfi fallabdaegyüttese is
szerepelt. A szegedi hölgyek

Csak a bronzérem érdekli Fürészt (fehérben). FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Telefonszáma:
Cím: Délmagyarország Kiadó • 6701 Szeged, PL 151. • E-mail: marketing o delmagyar.hu

Nyolc ilyen jelenet, magyar öröm volt a tegnapi meccsen.

E-mailen a tárgyhoz, ill. a nyílt postai levelezőlapra írják rá: Black iack.

FOTÓ: MTI

vát kapus, Belic cserét kért,
majd szomorúan, később igen
bosszúsan vette tudomásul,
hogy váltótársa, Tackovic nem
igazán akar védeni... Belic
maradt, a dunaújvárosi Magosi - akinek ez volt az első
vb-gólja - pedig rövid időn
belül megint betalált a kapuLJUBLJANA
jába, ezzel volt 8-0. Hogy ekMUNKATÁRSUNKTÓL
kor mit motyogott Belic a siMint macska az egérrel, úgy sakja alatt, jobb nem tudni és
játszadozott a magyar jégko- nem érteni. Mi pedig remélrong-válogatott a divízió l-es jük, a két hátralévő meccsre
világbajnokság harmadik for- (ma, 16.30: Nagy-Britannia,
dulójában, Ljubljanában teg- péntek, 20 óra: Szlovénia) manap a horvátokkal. Az első radt még bőven a magyar góharmadot még csak-csak elvi- lokból.
selhették délnyugati szomszéVégeredmény: Magyarordaink, a másodikat már nem szág-Horvátország 8 - 0 (3-0,
annyira. Ennek jele volt, hogy 5-0, 0-0), gólszerzők: PeterPeterdi 32. percben szerzett - di (17., 25., 32.), Fekete (4.),
M1_r.(4,),otfiiLHáhyii(27.),
önmaga harmadik, a csapat Vas -vén\H"c«-<hetedik - találata után a h o r ^ ^ ^ S ^m^ ^ ^ W ? ^ ^ - ) .
A divízió l-es jégkorong-világbajnokság Szlovéniában zajló B
csoportjában a magyar válogatott magabiztos és kötelező
győzelmet aratott Horvátország ellen. Ma kezdődik a java
16.30-tól Nagy-Britannia ellen.

HASZNOSÍTSA ÚJRA

mwgm,

Hl •

xm«x

a

10 db nyeretlen Black J a c k sorsjeggyel most Öné lehet a
2 db Citroen C3 Picasso vagy a 26 db pénznyeremény egyike! Az akció időtartama: 2010. április 6-30.
További részletek a szórólapokon és a www.szerencsejatek.hu honlapon

MOZAIK

AV/A

2010. Á P R I L I S 21., SZERDA

Avia Benzinkút

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

Szeged.

GO: 306 • 95: 329 • Bio E85: 232

100 ÉV - 100 IDÉZET

ESŐ, NAPSÜTÉS

MELEGÉTKEZÉSI UTALVÁNYOKAT ELFOGADUNK. -

Fonógyári út 14.

„Én csak egy sejt vagyok
abban az
agytrösztben,
amelyet a tsz vezetősége
testesít meg. Az emberekben
bízni
kell,
képességük
kibontakoztatására engedjünk szabad utat. Diplomával a
zsebben még bárki megijedhet a feladatoktól,
ha
nem bízik az emberekben
és önmagában. (...) Az én
nemzedekem milyen erős
is! Legtöbbünk pedig milyen mélyről indult, s
mennyi buktatón
vergődött at, amíg a mához ért.
Az
utánunk
következőknek már könnyebb, hiszen előttük járunk."
(1964. április 24.)
Nagy Sándor,
a balástyai
Móra Ferenc Tsz elnöke

Délnyugaton gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, ott zápor, zivatar előfordulhat. Másutt az időnkénti felhősödés mellett több-kevesebb napsütés ígérkezik.
Szeged

20°

Mórahalom

20°

Hódmezővásárhely

19°

Mindszent

18°

Szentes

19°

Békéscsaba

19°

20°

Szolnok

18°

19°

Kecskemét

19°

19°

Orosháza

Makó
Csongrád

•

Kistelek

A kínai férfi még gyermekeinél is jobban szereti fémkreációit. FOTÓ: DAILY MAIL

Robotriksa és társai

PEKING
DAILY MAIL
Megáll a forgalom a pekingi utcán, ha feltűnik a robotriksa: a
tervező, I V u Yulu és bádog segítőtársa gyakori látvány - és egyben látványosság - a kínai fővárosban. A 48 éves férfit világszerte ismertté tette kreációja,
amelyet a házakból kidobált
fémhulladékból készített. De
nem csak riksát épített fémből:
van olyan robot saját kreációi
között, amely masszíroz, egy

másik falat tud festeni, egy harmadik pedig még ugrani is képes. Wu Yulu szokatlan hobbijával 1986-ban kezdett foglalkozni, és a robotépítéssel annak
ellenére sem hagyott fel, hogy
ráment a házassága, és közben
tetemes adósságot is felhalmozott. A felesége egyébként akkor
adta be a válópert, amikor férje
ügyködésének következtében
leégett a házuk.
A férfi azonban akkor sem
adta fel, és kitartását siker koronázta: a 2010-es Sanghai

Expóra 30 megrendelést kapott, és ez az esemény várhatóan fellendíti Wu Yulu robotbizniszét.
Emellett munkásságát számos díjjal ismerték el Kínában, és a pekingi egyetemmel
is szerződése van.
A kínai férfi elmondta: már
gyermekkorában lenyűgözte a
mechanika, és mindig is kíváncsi volt arra, lehet-e olyan gépet gyártani, ami járni tud. Azt
is elárulta: jobban szereti a robotokat, mint saját gyermekeit.
• • • • W H W m i ^ H i

A napos oldalról

Sáskás pizza
SYDNEY. A sáskás pizza elfogyasztásával az ínyencek is kivehetik részüket az Ausztráliában pusztító sáskajárás elleni
harcban. A Victoria állam északi részén lévő Mildura kávézója
új sáskás csemegéket szolgál fel
azoknak, akiknek még nincs
elege a kártékony rovarokból.

A NAP VICCE
A szőke nő bemegy a közértbe.
Elkezdi rakosgatni a kosarába az
uborkákat. Tízet belerak, kiveszi.
Ezt megcsinálja ötször. Megkérdezi a biztonsági őr, mit csinál.
- A kozmetikusom azt mondta, a
bőrömnek jót tesz az uborkapakolás.

ORVOSMETEOROLÓGIA
A hidegfront fejfájást okozhat.

19°

További kilátások
A hét közepén hidegfront hatására többször erősen megnövekszik a felhőzet, több
helyen várható záporeső. A hét végén gyengén felhős időre számíthatunk sok napsütéssel. Kellemes tavaszi idő ígérkezik.

100 éves
a DÉLMAGYARORSZÁG

Csütörtök

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

E

5.44
19.41
11.05
1.58

Max:16
Mln:8
Zápor

ISTEN ÉLTESSE!
KONRÁD
A Konrád germán eredetű név,
jelentése: merész és tanácsadó).
Ma ünnepel még: ZELMA.

EZT ÍRTUK
1 ÉVE: Mégsem pereli be a
Négy Mancsot a Baromfi Terméktanács. Úgy döntöttek,
hogy nem fizetnek 500 ezer
eurót egy többéves, bizonytalan kimenetű bírósági eljárásra, és nem akarják, hogy a
német, osztrák média a szervezetet reklámozza a per hírével.
5 ÉVE: Véderdőhálózatot telepítenek Szeged körül, a meglévő erdőterületeket azok védetté nyilvánításával igyekeznek megőrizni.
10 ÉVE: A Szonda Ipsos közvélemény-kutatásának eredméynei szerint Magyarország
népességének csaknem 70
százaléka támogatja az európai uniós csatlakozást.

VÍZÁLLÁS
A TISZA Csongrádnál 466
cm, Mindszentnél 493 cm,
Szegednél 453 cm (hőfoka
11,6 °C).
A MAROS Makónál 137 cm.

— ir>

Péntek

Szombat

^

^

Max:18°
Min:5
Változó

Max:20
Min: 6°
Változó

Vasárnap

o
Max:21°
Min:8°
Napos

SZERVIZSZEGED.HU
Márkafüggetlen autójavítás olcsón!

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
Ma ünnepli 63.
születésnapját
Iggy Pop, eredeti
nevén James Jewell
Osterberg (képünkön) amerikai szólóénekes, a The
Stooges
együttes
legendás frontembere. Zenei karrierjét
dobosként
kezdte különböző
középiskolai zenekarokban. Egyiküket The Iguanasnak hívták, innen
ered az Iggy név.
Játszott a helyi blueszenekarokban,
majd otthagyta a
Michigani Egyetemet, és Chicagóba
költözött - zenélni. Megalapította a The Stoogest, 1967-ben
volt a bemutatkozó fellépésük
Ann Arborben, ahol Iggy gyermekkorát töltötte.
Első két albumuk nem volt
átütő siker, és a zenekar rövidesen feloszlott Iggy egyre növekvő heroinfüggősége miatt.
Iggy karrierjét Dávid Bowie

mentette meg: segített neki felvenni következő albumát. Később mindketten Berlinbe költöztek, itt készült a The Idiot és
a Lust for Life című album. Később közös lemezt készített a
Guns N' Roses és a The B-52s
tagjaival. Színészként is dolgozott, egyebek mellett játszott a
Star Trekben is.

HOROSZKÓP

Katona Polla Viktória 17 éves. Szegeden él, a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközépiskolában idegenforgalmi szakon
tanul. A jövőjét rendezvényszervezőként vagy idegenvezetőként képzeli
el. Mottója: „Az életben nincsenek kudarcok, csak olyan leckék, amiket
meg kell tanulnunk!" FOTÓ: KIRÁLY ISTVÁN ANDRÁS

KOS (III. 21.-IV. 20.): Egyes képességeinek tökéletesítésére
szentelheti idejét, figyelmét. Keresetét jelentősen növelheti részben
az aktív Hold-aspektusok miatt.
Csak ügyesen!

RÁK (VI. 22.-VII. 22.): Tegyen
meg mindent kötelezettségei teljesítése érdekében! A fellépő nehézségek ellenére se adja fel! A befejezetlen munkát számon kérhetik,
legyen alapos!

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Habár
nem biztos, hogy minden elképzelései szerint alakul, őrizze meg
higgadtságát! Lélekjelenlétével sokat segíthet másokon is. A hatások segítik magánéletében.

elég időt magának tervei kigondolására, elképzelésére! Célja eléréséhez időt, energiát kell befektetnie. Ne kapkodjon el semmit,
ügyesen oldja meg dolgait.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Népszerűségét, boldogságát ma tovább fokozhatja a Bika. A nagyvonalúság
állhat a középpontban. Este családtagjai iránt tanúsítson megértést!

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Óvatosan, alaposan gondolja át
ügyeit! Amennyiben törekvései ellenére nem éri el célját, erre szükség lehet. Akár szakértőket is bevonhat.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): A kölcsönös megértésé és az együttműködésé a főszerep ma. A nehezen meghatározható dolgokat is
kezelnie kell. Este időben menjen
haza!

VÍZÖNTŐ (1.21.—II. 20.): Könnye
dén eléri azokat a dolgokat, amiket szeretne. Könnyen és gyorsan
dönt, döntései kedvezőek. A bolygóállás kimondottan pozitív, most
sikeres időszak vár önre.

IKREK (V. 21.—VI. 21.): A szükséSZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Ma soges feladatokat mielőbb végezze
kat adhat mások véleményére. A
el! Ne halogasson semmit másSzűz most szokatlanul befolyásolnapra, mert feltorlódhatnak munható, amit ki is használhatnak. Kőkái! Az impőíp^öjíjgvPk rolentős rán menjen haza, töltse estéjét
veszte^Müp^y^T^P£Oo//BCsaládjával!
s V Í M ü S ^Í S
« C zv

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.): Egy bi
zonyos pénzösszeg és idő befektetése lényeges. Ha profitot akar,
tenni kell az ügyben. Később sokszorosan megtérül pénze, kedves
Nyilas!

HALAK (II. 21.—III. 20.): Ami az
esetleges konfliktusokat minimalizálhatja, azt ragadja meg! A vásárlások terén néhány napig kerülje
az extravagáns költekezést!
Ügyeljen kiadásaira!

BAK (XII. 22.-1. 20.): Hagyjon

