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rsé- HIÁNYZIK A TOLERANCIA

Tavaly 21 motoros balesetezett a
megyében. A rendőrség óvatosságra
V
I
é.inti a motorosokat és az autósokat is.
hw^iiill'ííi i/iifel
7. oldal

BESTSELLEREK CD-LEMEZRŐL
Braille-írás olvasása helyett a vakok
jobban szeretik hallgatni a könyveket
- tudtuk meg az érintettektől.

y

MINŐSÍTETT MINŐSÉG
Megyei utánpótlás-sorozatunkban ezúttal
egy szimpatikus kis műhely, a Szentesi
Pollák DSE cselgáncsozóit mutatjuk be.

8. oldal

MEGNYÍLT A Z ÁLLATTENYÉSZTÉSI SEREGSZEMLE VÁSÁRHELYEN

4 0 0 kiállító, 1 0 0 0 jószág

2. forduló
három
körzetben
Vasárnap tartják az országgyűlésiképviselő-választás második
fordulóját. Megyénk három (az
1„ a 3. és a 7.) választókerületében az a jelölt nyeri a mandátumot, aki a legtöbb szavazatot
kapja, ha a választásra jogosultak több mint negyede voksol.
CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL
A megye 3 választókerületének
közel 149 ezer szavazati jogú
polgárát várják vasárnap az ur-

nákhoz. Az országgyűlésiképviselő-választás második fordulója Szeged kétharmadát érinti
(többek között az 1. választókerülethez tartozó tarjáni, valamint a József Attila sugárúttól a
Tiszáig terjedő részt, illetve a 3.
kerületi gedói, fodorkerti, makkosházi, baktói, petőfitelepi és
tápéi területet), továbbá a környező községek közül Deszk,
Kübekháza, Tiszasziget, Újszentiván, illetve Algyő, Bordány, Üllés és Zsombó népét.
Folytatás a 3. oldalon

Pisztáciabomba
és sárkánygyümölcs

A vásárhelyi állattenyésztési ünnepen ember és állat, kicsi és nagy egyaránt jól érzi magát. FOTÓ: VERÉB SIMON
Vasárnap estig több tízezer látogatóra számítanak Hódmezővásárhelyen az állattenyésztési napokon. Az ország legnagyobb hétvégi rendezvénye - a választások után - ezúttal is a háziállatokról szól, de ma vadételeket is lehet kóstolni.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MUNKATÁRSUNKTÓL
A magyar állattenyésztés legnagyobb
seregszemléjére

minden kiállító a legszebb
marháit, lovait, sertéseit, juhait, egyéb jószágait hozza
el, de a tenyésztők mellett a
közönség is talál bőven izgal-

mas látnivalót, programot.
Ma 10 órától például agárverseny lesz, majd magyar vadászkutyafajtákat mutatnak
be, később vadételeket lehet
kóstolni. 13 órakor kezdődik
a X. Országos juhnyíró verseny. Vasárnap lesz juhásztalálkozó, látványos lovasbemutató. Idén 400 kiállító

A Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kiss Ferenc Erdészeti Tagintézményének mai ballagásával megkezdődik a több mint ötezer végzős középiskolás búcsúztatása a megyében. A legtöbb középiskolában azonban csak jövő hét végén csendül fel a Gaudeamus igitur. Negyvenöt intézmény 194 osztálya búcsúzik idén, amelyek mindegyike mégtalálható lapunk ballagási mellékletében. A maturálók idén a tarisznyában lapuló ajándékokon kívül még valamit kapnak útravalóul: a Délmagyarország és a Délvilág 24 oldalas ballagási mellékletét. A kiadványban - amelyet az aznapi újságba illesztve ajándékba kapnak a diákok, az osztályfőnökök és az
iskolavezetők a városi önkormányzatoktól - Csongrád megye valamennyi ballagó osztályának névsora és fotója
megtalálható. Az életre szóló emlékkel kívánunk minden érettségizőnek sok sikert az előttük álló időszakra.

mintegy 1000 jószágot hozott
el bemutatni.
A 47- es út 195. kilométerénél lévő kiállítótér közelében
6000 autónak biztosítottak
helyet, a parkolójegy 1000 forint, ahogy a kiállításra szóló
felnőttbelépő is.
írásaink a 3., részletes program
a 20. oldalon

Csak egyvalami van, ami még a fagyinál is finomabb... FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Idén elmarad
Ádám kölni
útja

SZEGED. Alig vagy egyáltalán
nem emelkedett a fagylalt ára
tavalyhoz képest a szegedi cukrászdákban. A cukrászok fantáziája viszont továbbra is élénk:
tegnap csokimeggy, sportszelet
és Grant kapitány, valamint
pisztáciabomba és sárkánygyü-

SZEGED. Idén biztosan nem viszik el Varga Ádámot Kölnbe,
a 3. őssejtkezelésre. A mozgássérült fiút nevelő szegedi
család nehéz időszakot élt át
nemrég, az édesanya, Tímea
is beteg, és most nem tudja
vállalni az utazással járó procedúrát. A kölni klinikán kezelt Ádám mozgásán jelentős
fejlődést nem vett észre a család, se az orvos. Arról pedig
már letettek, hogy egyszer
majd felállhat a kerekes székből. Sokat fejlődött viszont a
kommunikációs
készsége,
mindent megért, és érthetően
válaszol a kérdésekre. Érdeklődő, keresi az összefüggéseket - viszont írni és olvasni
nem fog tudni megtanulni. Az
édesanya mégis azt mondja,
érdemes volt belevágni az őssejtkezelésbe, mert számukra
Ádám állapotának kicsi javulása is sokat jelentett.
Cikkünk a 6. oldalon

mölcs fantázianevű fagyit is lehetett kérni. Az egyik cukrászdában liliom-, ibolya- és violaízzel kísérleteznek, az eredményt
hamarosan meg lehet kóstolni.
A következő napok időjárása
kedvez a fagyibiznisznek.
Riportunk a 4. oldalon

N e m kell t ö b b é k o m p r o m i s s z u m o t kötnie a c s a l á d n a k , hiszen a
P e u g e o t családi modelljei között o l y a n sokoldalú társra találhat,
amely

minden

kényelmi

Partner Tepee, 308 S W ,

és

biztonsági

elvárásnak

3 0 0 8 és 5 0 0 8 családi

megfelel.

modelljeinket

m o s t 5 év g a r a n c i á v a l és 5 % T H M - m e l vásárolhatja m e g

Ezen

felül a 7 s z e m é l y e s 5 0 0 8 m o s t az 5 üléses m o d e l l áráért lehet az
Öné! Kívánhat egy család ennél többet?
P E U G E O T

C - M O B I L

6 7 2 5 Szeged, Kálvária sgt 83-85.
Tel.: 62/554-554

6 6 0 0 S Z E N T E S , V á s á r h e l y i út 112.

www.peugeotcmobil.com

Tel.: 63/560-200

Az ajánlat a 2010. március 6. és április 30 között megkötött ügyfélszerződésekre vonatkozik 5 év (2+3 év)
garancia a 2 éves szerződéses goroncián túl. azzal megegyező feltételekkel +3 évig vagy 200 000 km
futásteljesítményig (amelyiket előbb eléri az outó) érvényes kiterjesztett garanciát adunk ajándékba A THM o
hitelösszeg, az önrész és a futamidő függvényében alakul Peugeot Finanszírozás igénybevetele esetén az 5008
Confort 1 6 Vti, 308 S W Confort Pock 1 6 Vti, a Partner Tepee Confort 16 I6V és a 3008 Confort Pock 1 6 Vti
modellre 5 0 % önerővel, 36 hónop futomidejú hitelre 5 % a T H M A részletekről érdeklődjön
márkakereskedésünkben. Kombinólt átlagfogyasztás: 5,1-7,3 l/100km,C02-kibocsótás 135-181 g/km
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BELFÖLD-KÜLFÖLD

A SEGÉLYCSOMAG 30 MILLIÁRD EURÓS UNIÓS ÉS TOVÁBB115 MILLIÁRD EURÓS IMF-HITELT TARTALMAZ

ITTHON
Jogszerű volt
a fegyverhasználat

Hivatalos személy elleni erőszak és lopás bűntette miatt
kell felelniük azoknak a férfiaknak, akik elmenekültek egy
csütörtöki rendőri igazoltatás
elől és az autóval a figyelmeztető lövések hatására sem álltak meg; a két elfogott férfit
őrizetbe vették, harmadik társuk ellen elfogatóparancsot
adtak ki. A rendőrök csütörtök kora délután egy lopott
rendszámú Ford típusú terepjárót akartak ellenőrizni a XIX.
kerületi Vak Bottyán utcában,
de a jármű vezetője elhajtott.
A rendőrök üldözőbe vették a
járművet, majd annak megállítása érdekében más rendőrautókkal elállták az utat, de a
„záron" a terepjáró áttört, s a
leadott figyelmeztető lövések
ellenére tovább menekült. A
BRFK pénteki közlése szerint
a fegyverhasználat jogszerű
és szakszerű volt.

Nagy adóhátralékok

Az APEH 2010 első negyedévében 160 adózónál állapított
meg jelentős összegű adóhiányt.
A dobogó legfelső fokán - a bírságokat is beszámítva - 5 milliárd forinttal egy cég áll míg a
magánszemélyek közül a legnagyobb adótartozás Z8 milliárd
forint, amivel az ötödik helyezést
lehetett „kiérdemelni". Egymilliárd forint feletti adótartozása 13
adózónak van, a „milliárdosok
klubjába" három magánszemély
is bekerült.

Görögök: hitel nélkül nem megy
A görög miniszterelnök pénteken hivatalosan kérelmezte az
EU és az IMF által az ország
adósságtörlesztési nehézségeinek megsegítésére összeállított
támogatási mechanizmus életbe léptetését.
ATHÉN
MTI
„Kiadtam a vonatkozó utasítást
a pénzügyminisztériumnak" m o n d t a Jeórjiosz Papandreu (Gi-

orgos Papandreou) miniszterelnök televíziós bejelentésében. A
segélycsomag 30 milliárd eurós
uniós és további 15 milliárd
eurós IMF-hitelt tartalmaz. Az
IMF és az EKB képviselői jelenleg
is Athénban tárgyalnak a támogatási mechanizmus részleteiről.
Az EU Bizottság a bejelentést
követően közölte, hogy az unió

és az IMF a „lehető leggyorsabban" kész Görögország segítségére sietni. A bizottság szóvivője,
Amadeu Altafaj rámutatott, h o g y

az első lépcsőben az EU Bizottság és az EKB véleményezi a görög kérést, majd annak elfogadása esetén az Eurogroup formálisan is aktiválja azt.
A bejelentést követően az
athéni tőzsdeindex négy százalékkal erősödött és változatlanul optimista hangulatban zajlott a kereskedés az európai értéktőzsdéken is, csökkent a görög államkötvények hozamfelára és a CDS-felár, erősödött az
euró a dollárhoz képest. A befektetők és az elemzők úgy vélik, hogy a hitelcsomag aktiválásával még messze nincs vége
a görög pénzügyi válságnak,
mivel e segítség körül még számos bizonytalanság van. Egy-

előre nem lehet tudni, hogy Görögország ténylegesen mennyi
pénzt kap és milyen ütemezéssel, a Nemzetközi Valutaalap
milyen feltételeket támaszt a
görög
gazdaságpolitikával
szemben, illetve hogy mi lesz a
német kormány reakciója.
Elemzők egyöntetűen úgy

A Duna Televízió műholdon
továbbítaná a Magyar Katolikus Rádió adását, miután a
médiahatóság szerdán a Klubrádiónak ítélte a 92,9-es budapesti frekvenciát; a Duna
Televízió elnökének döntéséről pénteken adott tájékoztatást a közszolgálati csatorna
sajtófőnöke. Cselényi László
nem kívánja az Országos Rádió és Televízió Testület
(ORTT) döntését minősíteni
vagy annak törvényességét vitatni, de mert a Magyar Katolikus Rádió a Duna Televíziónak évek óta komoly szakmai,
stratégiai partnere, hozzásegíti az adót, hogy a műsorát
műholdon keresztül sugározhassa mind az öt kontinensen.

Kevesebb a hitelkártya

A válság miatt drasztikusan csökken a forgalomban lévő hitelkártyák száma - írja pénteki számában a Napi Gazdaság a Magyar
Nemzeti Bank összegzésére hivatkozva. Tavaly december végéhez
képest 52 százalékkal közel 80
ezerrel csökkent a forgalomban
lévő hitel/charge plasztikok száma. így ismét másfél millió alatt
van a számuk, (mti)
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Nyitva: mindennap 8-21 óráig.

m

FUSD |
]CHF
• RON
Érvényes:

VÉTEL

ELADÁS

197,00
181,50
61,00

268.49|
204,49
189,501
66,90

2010.04.23.

Közületeket is kiszolgálunk.
Napközbeni árkorrekció lehetséges.

vélik, hogy hitelcsomag aktiválása csak rövid távon hoz megoldást, a kérdés azonban továbbra is nyitott a tekintetben,
hogy Görögország mennyire képes megállni a saját lábán,
mennyire képes egyensúlyba
hozni az államháztartást, javítani versenyképességét.

Takarékoskodni kell. Athén automatikus megsegítéséről nincs szó, a
görög kormánynak előbb meg kell állapodnia egy hiteles takarékossági
programról az Európai Bizottsággal és a Nemzetközi Valutaalappal 7
jelentette ki a német kancellár pénteki rendkívüli sajtóértekezletén.
Angéla Merkel elmondta, hogy minderről a nap folyamán telefonon
tárgyalt görög kollégájával Jeórjiosz Papandreuval, aki tájékoztatta őt
arról hogy ezek a tárgyalások még néhány napot vesznek igénybe.
Merkel utalt arra is: ha a megállapodás megszületik, az Európai Központi Banknak és a Nemzetközi Valutaalapnak értékelnie kell, hogy
Görögország megsegítése valóban az euró stabilitásának megszilárdítását szolgálja. A Görögországnak nyújtandó segély mértékéről illetve
formájáról ezt követően születhet döntés - tette hozzá a kancellár.

Sorban robbantak a pokolgépek, többtucatnyi halott

1,2 millió
liter olaj
ömölhet
a vízbe
NEW ORLEANS. Fennáll a súlyos
tengerszennyezés veszélye a Mexikói-öbölben, mert a csütörtökön elsüllyedt olajkitermelő platformból akár 1,2 millió liter olaj is

Műholdon adnának

Pénzrwr
'egységre

2010. Á P R I L I S

kiömölhet a vízbe. Barack Obama

Bagdad síita városnegyedében legkevesebb 56 személy vesztette életét, több mint 110 sérült meg, amikor több,
autóba rejtett pokolgépet robbantottak fel. Egy család hét tagja halt meg egy másik merényletben, a Bagdadtól 80
kilométerre nyugatra fekvő Halidíja városban. Ott hat, út szélén elhelyezett pokolgép robbant a belügyi apparátusban
dolgozók otthona közelében. A főváros különféle negyedeiben hét merénylet történt, főként síita mecsetek és egy
piac közelében - jelentette egy belügyi forrás. Pénteken három pokolgép legalább 21 embert megölt és számosat
megsebesített Szadr város nyomornegyedében. Egy másik bomba legalább 11 ember életét oltotta ki és 17-et megsebesített egy síita mecset közelében al-Amín körzetben, délkeletre Bagdadtól. Felvételünkön sebesült áldozattal futnak el a helyszínről Szadr városban. FOTÓ: MTI/AP/KARIM KADIM

Munkácsy
Pécsett
PÉCS. Ma délelőtt tizenegy órakor
nyílik a Munkácsy Mihály három
legjelentősebb bibliai témájú festményét bemutató kiállítás Pécsett: az Ecce Homo, a Golgota és
a Krisztus Pilátus előtt című alkotások együtt először és feltehetően utoljára láthatóak a baranyai
megyeszékhelyen. Az Ecce Homo, a Golgota és a Krisztus Pilátus előtt tizenhat év munkásságát
öleli fel, s e monumentális alkotások Munkácsy legjelentősebb
bibliai témájú festményeinek tekinthetők. Az Ecce Homo volt a
művész utolsó képe, melyet már
nagyon betegen készített.

kormánya jelenlegi legfontosabb
feladatának nevezte a baleset hatásainak minimálisra csökkentését. A balesetben 11 munkást továbbra is eltűntként tartanak
nyilván. Keresik őket, de megtalálásukra kevés a remény. A parti
őrség talált két mentőcsónakot a
tengeren, de nem volt bennük
ember. A környezetszennyezés
még súlyosabb lehet, ha az olajfolt eljut a tőle 80 kilométerre lévő
louisianai partokhoz. Szerdán
nagy robbanás történt, majd tűz
ütött ki rajta. Csütörtök este kiderült, a nagy robbanás előtt három
órával volt egy sokkal kisebb detonáció is a platformon, amelyet
egy munkás jelentett. Vizsgálják,
ki hibázott abban, hogy a hatóságok nem reagáltak azonnal a bejelentésre. (mti)

OVI: az apparátus készen áll
BUDAPEST
MTI
A választási szakapparátus készen áll arra, hogy törvényesen,
szakszerűen, biztonságosan bonyolítsa le az országgyűlési képviselők választásának vasárnapi,
második fordulóját - hangzott el
az Országos Választási Iroda
(OVI) pénteki nemzetközi sajtótájékoztatóján.
Virág Rudolf, az OVI vezetője

emlékeztetett arra: az április 11-i.
első fordulóban 119 egyéni mandátumot és 146 területi listás mandátumot tudtak kiosztani, valamennyi egyéni választókerületi és

területi választókerületi eredmény
jogerőssé vált. A vasárnapi második fordulóban összesen 121 mandátum sorsa dől el. Ebből 57-et az
egyéni választókerületekben lehet
elnyerni. A területi listákon az első
forduló után nem tudtak szétosztani 6 mandátumot, ezek „felcsúsztak" az országos listára, ahol
egyébként „alapesetben" 58 mandátumot osztanak ki. így az 57
egyéni mandátum mellett 64

kompenzációs mandátum dől el a
második fordulóban. A második
fordulóban az első fordulóban induló 810 egyéni jelöltből 167 maradt versenyben, 5 lépett vissza,
így a szavazólapokon érvényesen
szereplő jelöltek száma 4 választókerületben kettő, 53 választókerületben pedig három, ami - mint
az irodavezető megjegyezte - a
korábbiakhoz képest „visszafogottabb szám".

Végleges május közepén. A külképviseleti szavazatok hazaerkezese
és „bekeverése" után, a legkésőbb május l-jén megállapítják az 57
egyéni választókerületben a második forduló eredményeit és a legkésőbb május 15-ig megszületik az országgyűlési képviselő-választás
végleges eredménye.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az április 23-i kenószámok:
7,15,16, 21, 22, 24, 27, 29, 32.47, 48, 53, 56, 57, 59, 60,61, 63, 64, 66.

24.,

SZOMBAT

KÜLFÖLD
250-300 ezer halott

PORT-AU-PRINCE. A január
12-i haiti földrengés 250-300
ezer halálos áldozatot követelt
- közölte csütörtökön az
ENSZ helyi missziójának (Minustah) vezetője, és arra kérte
a biztonsági tanácsot, hj)gy
gondoskodjon további 800
rendőrnek az országba vezényléséről mert a szervezet •
a jelenlegi létszámmal nem
képes fenntartani a rendet a
táborokban. A haiti polgári védelem eddig legfeljebb 220
ezer halálos áldozatról beszélt. Több mint kétszer anynyian haltak meg itt, mint
1945 augusztusában a Hirosimára ledobott atombombától
- jelentette ki Edmond Mulet
sajtóértekezletén, amelyet abból az alkalomból tartott,
hogy száz nappal ezelőtt történt a tragédia. A földrengésben több mint 300 ezer ember megsebesült és több mint
egymillió földönfutóvá vált.

Irán mégis engedett

BÉCS. Irán megígérte, hogy
beengedi a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőreit abba az atomlétesítménybe, amelyben két hónappal ezelőtt magasabb szintű urándúsításba kezdett, valamint lehetővé
teszi a létesítmény fokozottabb
ellenőrzését - közölték diplomaták. A források szerint e lépésnek korábban kellett volna
megtörténnie, mivel Teherán
februárban kezdte meg az urán
magasabb szintre dúsítását. Irán
végül áprilisban elvi beleegyezését adta az ellenőrzés szigorításához. Nyugati diplomaták üdvözölték Teherán engedményéi
de megjegyezték: rutinlépésről
van szó, amely alól Irán korábban kivonta magát.

Most Izland a soros

REYKJAVÍK. Pénteken lezárták az Izland nyugati és déli
részén lévő repülőtereket,
először azóta, hogy az Eyjafjallajökull vulkán.kitörése
nyomán hamufelhő keletkezett. Az intézkedés érinti a főváros, Reykjavík Keflavík nemzetközi repülőterét is. A hamufelhő eddig kelet-délkelet
felé sodródott, de a megváltozott széljárás miatt elérte a
szigetország délnyugati csücskében lévő Reykjavíkot is. A
Keflavíkba tartó külföldi járatokat más nemzetközi repülőterekre irányítják át. Izlandon
összesen négy nemzetközi repülőtér van: Keflavík, Reykjavík, Akureyri és Egilsstadir. A
szigetországban légtérzárat
nem vezettek be.

Börtönben töltik
a nyarat

RÓMA. Akár egy évig is előzetes letartóztatásban maradhat
az olaszországi Riminiben emberrablás vádjával húsvétvasárnap letartóztatott négy magyar
mindaddig, amíg az olasz hatóságok lezárják a nyomozást.
Súlyos és az adriai-tengerparti
városban precedens nélküli
bűncselekménynek nevezte a
négy magyar által zsarolás céljából elkövetett gyermekrablást
Rimini bíróságának vizsgálóbírója, aki nem helyezte őket * go
szabadlábra, mivel a hatósági;
vizsgálat eddigi állása alapjárt
úgy ítélte meg, fennáll a szökés
veszélye, (mti)
lóh
pá qRrnáe
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MEGNYÍLT AZ ALLATTENYESZTESI SEREGSZEMLE VÁSÁRHELYEN

4 0 0 kiállító, 1000 jószág

A tenyésztők a legszebb állataikat hozták el a kiállításra, FOTÓ: VERÉB SIMON
400 kiállító, 73 árus és 1000
jószág várja vasárnap estig
az állattenyésztési napok látogatóit Vásárhelyen, a
Hód-Mezőgazda Zrt. kiállítási
centrumában.

ló - várja a látogatókat vasárnap estig.
- Ez nemcsak vásár, hanem az állattenyésztés színe-javának szakmai találkozója, ahol véleményt lehet
cserélni - fogalmazott a meg-

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MUNKATÁRSUNKTÓL

nyitóünnepségen

Már a tegnap délelőtti megnyitó is sokakat vonzott a 17.
Alföldi Állatenyésztési és
Mezőgazda Napokra Hódmezővásárhelyre. A Hód-Mezőgazda Zrt. kiállítási centrumában 400 kiállító, 73 árus,
valamint mintegy 1000 jószág - egyebek mellett 140
sertés, 135 tejelőmarha és 110

Gráf

József

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. Hozzátette:
Magyarország mezőgazdaságának nehézipara mindig az
állattenyésztés lesz. Az idei
kiállítás díszvendége Horváto r s z á g . Petar

Cobankovic

me-

zőgazdasági miniszter szerint
a vásár jó alkalom a horvát-magyar termelői munkakapcsolat erősítésére. Magyar
Anna, a megyei közgyűlés el-

MM8MMMMMMMM

nöke pedig a rendezvény
nemzetközivé válásáról beszélt. Hódmezővásárhely nevében

Kószó Péter

alpolgár-

mester arról szólt, hogy mára
rangos seregszemlévé nőtte ki
magát az esemény.
A rendezvény házigazdája,
a Hód-Mezőgazda Zrt. vasárnap estig több 10 ezer látogatóra számít. A felnőtteknek 1000
forintba kerül a napi belépő, a
parkolójegy szintén 1000 forint. Naponta 6000 autónak
tudnak helyet biztosítani.

f & T o v á b b i FOTÓK
L^J
a neten!
www.delmagyar.hu

Lengyel sör,
német sonka
Lodz vajdaság delegációja lengyel tormákat, savanyúságokat,
sört kínál, Breisgau-Hochschwarzwald járás képviselői fekete
erdei sonkát, cseresznyepálinkát, vörösbort és gyümölcsszörpöket hoztak a kiállításra. Kovászna megye küldöttei viszont
bőrtúrót, füstölt sajtot, aludttejet, székelyföldi szalonnát,
krumplis kenyeret, de meg lehet
kóstolni náluk a Székely Szikra
névre hallgató szilvapálinkát is.
A testvérmegyék delegációit a
megyei önkormányzat hívta
meg és látja vendégül.

A legolcsóbb tej
BAKOS ANDRÁS
bakos.andras@delmagyar.hu
Most épp a tejtermelő gazdaságok vannak a legnagyobb bajban. A sertéstartóknak sincs okuk örülni; a
búzát itthon lehetetlen jó áron eladni, és most még
ugyan a belvíz okoz gondot, de szinte biztos, hogy három hónap múlva aszály lesz. Ez derült ki a tegnapi
újságból. A városi olvasó, ha nem szorult bele elég
empátia, mindebből valószínűleg azt szűri le, hogy a
magyar mezőgazdasággal minden rendben. Régóta az
a benyomása, hogy ennek a következetes, állandó panaszkodásnak nem oka, hanem célja van: a minél
jobb piaci pozíció kiharcolása. Aki máshogyan látja,
. az is tanácstalan. Mert nemigen tudja, hogyan segíthetne még, azon túl,
99 Amit itt lehet látni, hogy mindig magyar
tejet, húst, zöldséget
körben, az a magyar
vesz. Ő a tudatos vámezőgazdaság jövője. sárló, akire igenis lehet számítani. Ezt a
multi is tudja: a hazai tejtermékekre nagyobb árrést
állapít meg, az importot viszont haszon nélkül adja
tovább. így tartja lenn az árakat. Tudja, hogy a tudatos vásárló megveszi a drágább magyar tejet, így ezen
bejön az a pénz, ami az importon nem. Vajon ez megszokott piaci magatartás vagy gazemberség, ami ellen
tenni kellene valamit?
Aki szeretne tisztán látni, és kíváncsi a magyar mezőgazdaság igazi arcára, annak érdemes megnéznie a
most zajló vásárhelyi kiállítást. Nemcsak gyönyörű,
egészséges jószágokat lehet ilyenkor látni, az is szembetűnő, hogy akik törődnek velük, odafigyelnek rájuk,
magas színvonalon művelik a szakmájukat. A magyar
állattartási kultúrát lehet itt megismerni, és ez a találkozás a laikus számára is maradandó élmény. Az elit
mutatja meg magát. A látogatónak az a benyomása,
hogy ilyen első osztály mögött igenis van hely a nap
alatt a második és a harmadik vonalnak is. A hűtőtartályból engedett hideg tej is finom szokott lenni - és ez
magyar áru, ráadásul biztosan olcsóbb a boltinál. Mert
ingyen adják.
Az első kiállításon, tizenhét évvel ezelőtt arról szóltak a megnyitóbeszédek, hogy amit itt lehet látni, körben, az a magyar mezőgazdaság jövője. Az állattenyésztési napokból hagyomány lett, ezek szerint még mindig
biztos ez a jövő. Meg lehet nyugodni: lesz mit támogatni, és lesz miért aggódni ezután is.
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Második forduló:
egyetlen voks is dönthet
solót. Igazolással most csak
az szavazhat, aki ezt még az
CSONGRÁD MEGYE
első forduló előtt a másodikra
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
vagy mindkét vasárnapra kérA második forduló érinti to- te, illetve április 11-én olyan
voksolt,
vábbá a 7. választókerülethez választókerületben
tartozó Makót és 16 községet, ahol nem töltötték be a manazaz Ambrózfalvát, Apátfal- dátumot.
vát, Csanádalbertit, Ferenc Egyetlen szavazólapot kap
szállást, Földeákot, Királyhe- a választó. Azon megyénk
gyest, Kiszombort, Klárafal- mindhárom érintett választóvát, Kövegyet, Magyarcsaná- kerületében 3-3 jelölt neve
dot, Makót, Marosleiét, Na- szerepel, betűrendben. Érvégyért, Nagylakot, Óföldeákot nyesen voksolni a név melletti
és Pitvarost.
körbe tett, egymást metsző
két vonallal
lehet.
99 Az április 25-i voksokból csak
A most lea győztes mandátumszerző egyéni adott szavazaképviselőjetölt profitálhat. A vesz- tok már sem
az országos,
tes jelöltek pártjai már nem nyersem a területi
nek újabb töredékszavazatokat.
listáról kiosztható mandáÉrvényes akkor lesz a má- tumok számát nem befolyásolsodik forduló, ha azon a vá- ják. Az április 25-i voksokból
lasztópolgárok több mint ne- csak a győztes mandátumszergyede részt vesz, és az egyik ző egyéni képviselőjelölt profijelölt több szavazatot kap a tálhat. A vesztes jelöltek pártjai
többinél.
Szavazategyenlő- már nem nyernek újabb töreség esetén időközi választást dékszavazatokat.
kell kiírni.
A külképviseleteken is
Voksolni abban a szavazó- vasárnap választanak. Ezekörben lehet, ahol az első for- ket a voksokat haza kell
dulóban, a fülkékbe most va- hozni és össze kell keverni
sárnap is 6-19 óra között vár- az erre kijelölt szavazóköriekkel. Ezért a második forják a polgárokat.
Csongrád megyéből össze- dulós országgyűlési képvisesen 265-en kértek igazolást la- lőkről vasárnap este várhakóhelyen kívüli szavazásra, 19 tóan csak tájékoztató jellegű
szavazókörben pedig fogadják adat lesz, május elején lesz
a máshonnan érkező 132 vok- végleges eredmény.

Gáspár Lacival nyitotta meg kapuit
a vásárhelyi Hajnal Tanoda
Megnyitotta kapuit tegnap
Hódmezővásárhelyen a Hajnal
Tanoda. Az intézményben halmozottan hátrányos helyzetű
hetedikes és nyolcadikos gyerekeket korrepetálnak majd. A
megnyitóünnepségen fellépett
Gáspár Laci is.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KOROM ANDRÁS
A

megasztáros

Gáspár

Laci

volt az utolsó percig titkolt
sztárvendége a Hajnal Tanoda
tegnapi hivatalos megnyitóünnepségének Vásárhelyen.
Az intézmény három helyi iskola - a Szent István, a Klauzál és a Varga Tamás Általános Iskola - halmozottan hátrányos helyzetű hetedikes és
nyolcadikos diákjainak felzárkóztatását,
továbbtanulási
esélyeit kívánja növelni. Az
erről szóló megállapodást tegnap írták alá az érintett iskolaigazgatók az intézmény létrehozójával, a Dél-alföldi Regionális Társadalomtudomá-

Gáspár Laci rajongói körében - hatodikos korában kezdett el jobban tanulni. FOTÓ: VERÉB SIMON
mozottan hátrányos helyzetű
gyerek vesz részt délutánonként a foglalkozásaikon, azaz
egyéni fejlesztésen alapuló
korrepetáláson, valamint személyiségfejlesztő és pályaori-

gyerekek a középiskolában is
megállják majd a helyüket.
A megnyitó sztárvendége,
a Megasztár 2004-ben az év
legszebb férfihangjának bizonyult Gáspár Laci szívesen
vállalta el a fellépést, s bevallotta, maga is hullámzó kedvTudorka Tanoda Makón. Makón négy éve működik a Tudorka Tavel járt annak idején iskolába.
noda. Az intézményben nehéz körülmények között élő gyerekeket
- Az általános iskola első és
korrepetálnak. A tanoda év elején 20,5 millió forintot nyert az okmásodik osztályában nagyon
tatási tárca alapjából.
szerettem tanulni, s jó tanuló is
voltam, majd visszaestem. Harnyi Kutatási
Egyesülettel. entációs programokon. Almá- madikban és negyedikben már
nem a tanító néninek akartam
Szűcs Norbert, az e g y e s ü l e t alsi István a l p o l g á r m e s t e r köelnöke hangsúlyozta: a TÁ- szöntőjében hangsúlyozta: az tetszeni, hanem a haveroknak,
MOP-pályázatnak köszönhe- itt folyó munka egyik célja, azaz más dolgok Váltak fontostően 30 hátrányos vagy hal- hogy a hátrányos helyzetű sá számomra - mondta, miköz-

ben folyamatosan adta az autogramokat az őt ostromló gyerekeknek. - Hatodik-hetedik
táján aztán hál' Istennek észbe
kaptam, s újra készülni kezdtem az órákra. Akkor már tudtam, fontos lesz a továbbtanulás. így lettem végül vízvezeték-szerelő. Az iskolában nemcsak matekot, történelmet és
földrajzot tanultam a tanáraimtól, hanem emberséget is
- mondta Gáspár Laci.

P^További FOTÓK
L^JL

a neten!
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DOMASZÉK. A judo ISE versenyzői két nemzetközi versenyen szerepeltek eredményesen. Az Újvidéken öt ország
több mint 600 versenyzője
részvételével zajló versenyen
Mihalovits Kincső, Katona Szabina. Gunics Endre, Balogh
Kinga, Balázs Nikoletta, Négyökrű Martin és Mihalovits Botond ért el helyezést. Kolozsváron - ahol a teljes román
élmezőny indult - az előbbiek
mellett Miskolczi Lotti léphetett a dobogóra.

Ovizsaru

MÓRAHALOM. Rendőrnapot
tartottak a napközi otthonos
óvodában, bemutatkoztak a
mórahalmi rendőrőrs munkatársai. Ujjlenyomatot rögzítettek, kutyás ügyességi feladatokat oldottak meg, közlekedéssel kapcsolatos társasjátékokba, kerékpáros és gyalogos gyakorlatokba vonták be
a kicsiket.

Könyvvásár,
modellválogatás,
gálahangverseny

SZEGED. Egyet fizet, kettőt vihet! akciót tartanak a fölöslegessé vált kiadványokból egy
héten keresztül a Somogyi-könyvtár rókusi fiókintézményében (Vértói út 5.).
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ÉVRŐL ÉVRE Új FAGYLALTÍZEKKEL RUKKOLNAK ELŐ A CUKRÁSZOK

Pisztáciabomba és
sárkánygyümölcs
Uj ízekből és ötletes nevekből
idén sincsenek híján a szegedi
cukrászdák fagylaltospultjai.
Mostanában a belga csoki és a
pisztáciabomba, valamint a sárkánygyümölcs éli virágkorát.
SZEGED
KISS GÁBOR GERGŐ
Csokimeggy,
sportszelet,
meggy és Grant kapitány. Ezeket az ízeket kérték sorrendben tegnap délben a fagylaltért ácsingózó emberek a szegedi A Cappella cukrászdában.
Megállapítottuk, hogy az édes
és krémes, ropogós ostyatölcsérbe porciózott nyalánkság
szeretete kortalan: a sorokban
kisgyerektől a diákon át a
nagymamáig minden korosztály képviseltette magát.
A jéghideg nyalánkság ára
a fagylaltrajongók legnagyobb
örömére tavalyhoz képest a
legtöbb szegedi cukrászdában
nem vagy alig emelkedett. További jó hír, hogy a meteorológusok szerint a következő napokban kora nyári időre számíthatunk - akár másfél hét
alatt végignyalhatjuk a cukrászdák 30-40 különféle ízű
fagylaltkínálatát.
- A következő években biztosan tudunk majd új ízeket
felmutatni, hiszen csak vaníliából 10 fajtát próbáltunk ki az
idén - mondta Gyuris László,

FAGYLALTÁRAK
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az A Cappella cukrászda vezetője. A tavalyi kínálathoz képest a fagylaltlap új szereplője
a sárkánygyümölcs, amit a legenda szerint tűzokádó sárkányok teremtettek - a cukrászszakma csak most fedezte fel
magának alapanyagként.

Hippokratész orvosságként
ajánlotta. A fagyi történetéről
keveset tudunk, a kínaiak állítólag már ötezer évvel ezelőtt ismerték a fagylalt korai változatát, amely a perzsák és az arabok közvetítésével jutott el a
Földközi-tenger menti országokba. Hippokratész orvosságként ajánlotta betegei számára,
Nagy Sándor élénkítőszer gyanánt szolgáltatta fel a csaták
előtt, míg Néró császár akár
négyszáz kilométeres messzeségből is hozatott jeget az
édességhez. Sisi magyar királyné kedvenc fagylaltja pedig az
ibolya volt.

- Tényleg ütős ez a belga
csokibomba! Olyan, mintha a
legmárkásabb sima csokoládéból vettem volna a számba
néhány cikkelyt. Sajnos az ára
is ütősebb a többinél, de első
nyalásra azt mondom, hogy
megérte - mondta tegnap a
kellemes napsütésben a cukrászda bejárata előtt az egyet e m i s t a Takács Olga.

- A sárkánygyümölcsön
kívül ezzel és a pisztáciabombával bővült a tavalyi kínálat. Elnevezésük onnan fakad, hogy sima megfelelőjüknél magasabb a szárazanyag-tartalmuk, erősebb az
ízviláguk. Szeretnénk még liliom-, viola- és ibolyafagyit is
készíteni - mondta Gyuris
László. Az A Cappellában a
fagylaltszezon elején napi
50-100 kiló fagyit főznek,
ami nyáron felmehet akár
200-500 kilogrammra is.
A városon végigsétálva úgy
tűnt, hogy a szegedi cukrászdáknak a jó idő beköszöntével

Édes, jéghideg kehelyálom. Hippokratész még orvosságként

ajánlotta, FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

hamar magasabb fokozatra
kell kapcsolniuk: a Dóm cukrászdából egyetemisták csoportja lépett ki, mindenki
két-három gömbös fagyival a
kezében; a McDonald's teraszán és a Kárász utca padjain
is sokan élvezték a környező
cukrászdák hűsítő finomságait. A Palánk épületének tatarozása ellenére itt is sokan álltak sorba a finomságért.
- Én hidegben is eszem belőle, de most már kifejezetten

ÖT UJ ORVOS, PLUSZ 65 ORA SZAKELLATAS DUPLA TERÜLETEN

Kistérségi járóbeteg-ellátó központ épül
- A 2007-es Miss World Hungary, Bodri Krisztina (képünkön) is zsűrizi a jelentkezőket
a Europe Face Model és Hostess Ügynökség modellválogatásán április 28-án, szerdán a
szegedi Icon Café and Lounge-ban, a Kárász utcai Átrium
üzletházban, délelőtt 10-től 17
óráig. A casting részvételéhez
fényképes előregisztráció
szükséges az info@europeface.com e-mail címen, legkésőbb április 26-áig.
- A szegedi kisszínházban
hétfőn 17 órától rendezik meg
az Éneklő Ifjúság mozgalom
idei Csongrád megyei gálahangversenyét, amelyen átadják a karnagyi díjat, az Éneklő
Ifjúságért díjat és Az év kórusa okleveleket. A koncertre a
belépés díjtalan.

Vasárnapi pódium

ZSOMBÓ. A József Attila Közösségi Ház, valamint a Kós
Károly Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény magánének tanszaka vasárnap 16
órakor tartja a Közösségi Házban István, Koppány és a többiek című koncertjét. A műsorban válogatást hallhat a
közönség a könnyű műfaj
(musical, rockopera) klasszikusaiból. A belépés díjtalan.

Mazeifutó-nap

MÁRTÉLY. Ma délelőtt 10 órától (regisztráció 9-től 9.45-ig)
mezeifutó-napot rendeznek
Mártélyon, gyülekező a polgármesteri hivatal előtt. A
résztvevők 500,1000, 2500,
4000 és 6000 méteres távon
mérethetik meg magukat.

SZOMBAT

MÓRAHALOM. A tervezettnél
jobban halad az építkezés, a
jövő év közepére elkészül a
kistérségi
járóbeteg-ellátó
központ - jelentette be tegnap i s a j t ó t á j é k o z t a t ó j á n Csányi

László mórahalmi alpolgármester. A csaknem 532 millió
forint, összköltségű beruházás az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Programja keretében valósul meg. A sikerhez hozzá-

járul, hogy a mintegy 472 millió forint támogatáshoz úgy
sikerült hozzátenni a több
mint 60 millió forint önerőt,
hogy annak egyik felét az Európai Unió e célra biztosított
alapjából nyerte el Mórahalom, míg a másik fele az önkormányzati
költségvetést
terheli.
A Szent Erzsébet Gyógyfürdő szomszédságában lévő
gyógyászati részleg bővítése

most a kőművesmunkáknál
tart, a meglévő épület alapterületét a kétszeresére, 1500
négyzetméteresre bővítik. A
munka 2009 augusztusában
kezdődött, és 2011 júliusának
végére kellene befejeződnie,
de az épület hamarabb elkészül - árulta el az alpolgármester. A legfontosabb szakmai célként jelölte meg, hogy
a szakorvosi ellátást fejleszszék: a 135 szakorvosi órát

100 pécsi nyomozó a 100 éves Délmagyarnál

200-ra, a 75 nem szakorvosi
órát pedig 120-ra emeljék, illetve a négy alapszakmában belgyógyászat, sebészet, nőgyógyászat, gyermekgyógyászat - megteremtsék a járóbeteg-szakellátást. A beruházás
eredményeként öt új orvosi
munkahelyet is teremtenek,
ezzel több mint 90 fős szakszemélyzet szolgálja a kistérségben élő mintegy 30 ezer
embert.

Láncban a
Ginkgo Sas
Hotel

VÁSÁRHELY. Sajtótájékoztatóval egybekötött lakossági fórumon adott ismertetőt a Vásárhely belvárosában épülő
Best Western Ginkgo Sas városi hotelről a tulajdonos, az
ügyvezető és a létesítményvezető. Az 1,3 milliárd forintos
(ebből 377 millió uniós forrás) beruházásból megvalósuló, 90 szobás szálló a világ
legnagyobb, 80 országban
több mint 4000 saját és általa
üzemeltetett szállodával rendelkező Best Western-lánc
tagja.
A Ginkgo Sason kívül az országban még nyolc ilyen található, Csongrád megyében a
A Szeged-Pécs várostörténeti vetélkedőben egy szegedi gyerekszázad egy hete Pécset, 100 pécsi felső tago-vásárhelyi létesítmény az elzatos iskolás pedig tegnap Szegedet fedezte fel. A Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz kap- ső, amely az eredeti tervek
szerint július végére elkészül,
csolódó versenyben a nyomozótanoncok azt a feladatot kapták, hogy többek között az idén 100 esztendős Délmaés augusztus elején már stargyarország szerkesztőségi és nyomdai kulisszatitkait fürkésszék. A baranyai iskolásoknak utána a Délmagyar életkotolhat a próbaüzem.
rát, honlapjának címét és testvérlapjának nevét firtató kérdésekre kellett válaszolniuk. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

fagylaltnyalogató idő van. Finomak a szegedi fagyik, de a
legjobbakat, talán a tengerpart
miatt is, Olaszországban és
Görögországban ettem. A legrosszabb élményem? Körülbelül 20 éve történt Győrben, de
a mai napig emlékszem rá. Három vagy négy fagyizóban is
jártunk, valahol őszibarackot,
máshol citromot vettünk. De
mindegyiknek kókuszíze volt,
amit mindig is utáltam - mes é l t e Hetényi Attila.

HÍREK

Száguldó sofőrök
Zsombón és a 47-esen

300 EZER FORINT BÜNTETÉSRE SZÁMÍTHAT az az autós, aki
Mercedesével Zsombó belterületén a megengedett 50 kilométer/óra helyett 128-cat száguldott
április 17-én. Nemcsak Zsombón,
a 47-es úton is magát Forma-l-es pilótának képzelő sofőrt
mértek be a rendőrök. A Peugeot
vezetője 171-gyel repesztett, amiért az üzembentartó 130 ezer forintos büntetésre számíthat.

Zárónapi kedvezmény

A LEGENDÁS MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ FOTOGRÁFUS, Róbert Capa 57 eredeti fényképe
már csak két napig látogatható a
szegedi Móra-múzeumban. Va-tj
sárnap, a tárlat utolsó nyitvatartási napján kedvezményes áron,
400 forintért válthatók belépőjegyek, a diákok pedig ingyenesen nézhetik meg. A zárónapon
20 óráig tart nyitva a múzeum.

Negyedik dimenzió

NÉHÁNY ÉVTIZEDDEL EZELŐTT a világ nagy része gazdagodott, a népesség robbanásszerűen növekedett, ám mostanra
kiderült, az emberiség igen magas árat fizetett a „sikerekért".
Napjainkra egymást érik a természeti csapások; fenyegető közelségbe került az energiakatasztrófa - vajon mennyiben tehető felelőssé maga az emberiség, hogy
kialakulhatott ez a kilátástalannak tűnő helyzet, és van-e megoldás? Ezekre és még számos, a
témával kapcsolatos kérdésre
kaphatnak választ a nézők a Negyedik dimenzió következő adásában, amely szombaton
17.30-kor kezdődik a Szegedi Városi Televízióban.
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CIKKÜNK VISSZHANGJA

A Prímagáz „leveszi
a lecsószagot
CSONGRÁD MEGYE. A napokban
írtunk arról, hogy a használaton
kívüli, veszélyes hulladéknak
számító PB-gázpalackokat sehol
sem veszik át, a tulajdonosok
időzített bombán ülnek, ha otthon tárolják. A Prímagáz Zrt. beszerzési és üzemeltetési igazgatója, Kirilly Tamás kérdéseinkre
válaszolva elmondta: a törvény
nem engedélyezi a használt palackokátvételét. A témában rendeletmódosítás készül, de a cég
nem vár tovább: Csongrád megyében hamarosan megnevezik
azokat a cseretelepeket, ahol
1000 forintért beveszik az alumíniumtartályokat.
Emellett újabb kísérletbe
kezdtek Csongrád megyében:

a kiszállítás előtt alaposan
megtisztítják a tőlük kikerülő
palackok külsejét. Az ok:
„nem szeretik az emberek az
ismeretlenek lecsószagát behurcolni a konyhájukba csak
azért, mert palackos PB-gázzal főznek" - áll a cég közleményében.
A Prímagáz Zrt. előzetes piackutatása azt az eredményt
hozta, hogy a palackok tisztasága általános fogyasztói elvárás. Kolos Gábor kereskedelmi és marketingigazgató
szerint az újítás hatására
Csongrád megyében nőtt a
forgalom. A cég a közeljövőben az egész országban teríti
a „tiszta palackokat".

Rendőrnapi Megújul
kitüntetések a makói
SZEGED. A megyei rendőr-főkapitányság csütörtökön rendezte buszpályarendőrnapi ünnepségét - Szent
György 1992 óta a magyar rend- udvar
őrség védőszentje. Az igazság-

MAKÓ. Tegnap átvette a munkaterületet Makón a kivitelező
K'ART Építő Zrt., hogy kialakíta d o m á n y o z o t t Szekeres Tibor
sa a Csanád vezér téri buszpáalezredesnek, a főkapitányság lyaudvar területén az ideiglebűnügyi
osztályvezetőjének. nes le- és felszállóperonokat,
Oláh Csaba szegedi főhatárren- mert indul a 32 éves, leromlott
dész dicséretben és jutalomban állapotú épületegyüttes felújírészesült. Az országos főkapi- tása. A beruházás 288 milliós
tányság rendészeti főigazgatója pályázati támogatást kapott,
kiemelkedő munkája elismeré- és 320,4 millióba kerül. Az új
seként dicséretben és jutalom- buszpályaudvar
illeszkedni
b a n részesítette Németh Károly
fog az új makói városképbe.
rendészeti főigazgatót és MárA munkálatok várhatóan
ton István bűnügyi főigazgatót. októberben fejeződnek be.
A megyei rendőr-főkapitány a Addig a jegypénztár, az invásárhelyi emberölés kísérlete formációs és a forgalmi iroügyében a fegyveres elkövető da a Csanád vezér tér és Páelfogásában végzett kiemelke- ger Antal utca sarkán lévő
dő munkájáért dicséretben és épületben működik, a kerékjutalomban részesítette Kun pártárolókat pedig a SPAR
Zsolt zászlóst, Péter Csaba főelőtt, illetve a Kecskeméti
törzsőrmestert és Csák Szabolcs
Ármin utca sarkánál lehet
őrmestert.
megtalálni.
ügyi és rendészeti miniszter az
ünnep alkalmából példamutató
munkájáért főtanácsosi címet

A Kossuth Lajos sugárúton a belváros felé görbül a sín. A megyei rendőr-főkapitányság előtt válik ketté a villamos és a busz útja. FOTÓ SCHMIDT ANDREA

Görbítettek a Kossuth Lajos
sugárúti villamossíneken
Nem véletlenül görbe az 1-es
villamosvonal új sínpárja a
Kossuth Lajos sugárút nagykörúton belüli részén. Egymáshoz közelebb kell vinni a kifelé
és befelé vezető vágányt ott,
ahol csak villamos jár rajta, és
buszok nem - mondja a szakember.
SZEGED
DOMBAI TÜNDE
- Miért görbe az új sín, amit
nemrég fektettek az l-es villamosvonal Kossuth Lajos sugárút megyei rendőrkapitányság előtti részén? - vetették
fel olvasóink.
Megnéztük, lefényképeztük, valóban látni a sugárút

VÁROSONKÉNT VÁLTOZNAK AZ ÁLLATTARTÁSI RENDELETEK

Zacskózni kell a kutyagumit
Megelégelték a csongrádiak,
hogy a sétáltatott kutyák illemhelyévé vált a Tisza-gát sétánya. Eddig egy gazdát értek
tetten a közterület-felügyelők,
ő 20 ezer forintos bírságot kapott. Vásárhelyen, Szentesen
és Szegeden is zacskózni kell a
kutyagumit közterületen.
CSONGRÁD MEGYE
BÍRÓ DÁNIEL
Az egy főre eső kutyagumi a
csongrádi gáton kettő - fogalmazott a legutóbbi testületi ülés e n Murányi László. Képviselő-

társa, Pap Gabriella is azt kérte
a polgármesteri hivatal munkatársaitól, rendezzék mielőbb a
problémát, mert visszataszító a
látvány. A jogi keretek megvannak hozzá, hiszen a helyi rendelet úgy szól, hogy az eb tulajdonosa vagy a felügyeletével
megbízott személy köteles gondoskodni arról, hogy az eb a
közterületet, a Tisza védtöltésének a város belterületét érintő
szakaszát ne szennyezze be, illetve a szennyezést köteles
azonnal eltakarítani. Szubally
Brúnó aljegyző érdeklődésünkre elmondta: eddig egy gazdát
sikerült tetten érni kutyájával -

Ruszkai László (középen) szerint a lakásban tartott ebek piszkolnak
leginkább a csongrádi Tisza-gáton. A SZERZŐ FELVÉTELE
rá 20 ezres bírságot szabtak ki.
Az ellenőrzést nehezíti, hogy a
kutyatartók általában nem
munkaidőben sétáltatják kedvencüket, illetve sokszor csak
kiengedik az ebet a gátközeli
portákról. A jogszabály betartatása érdekében fokozott ellenőrzésre számíthatnak a csongrádiak. Ha nem javul a helyzet,
szigorításként úgy is módosíthatják a rendelet, hogy tilos
lesz kutyát vinni a gátra.
Nem volt zacskó Ruszkai

Lászlónál sem, akit kutyasétáltatás közben szólítottunk le
a töltés sétányán. Lapunknak
azt mondta, nincs szükség rá,
mert labradorja otthon, az udvarban végzi el a dolgát. Szerinte a lakásban tartott ebek
piszkolnak leginkább a gáton,
gazdáik pedig vagy figyelmetlenségből, vagy azért, mert
nem tudják hová tenni, otthagyják a kutyagumit. Tábla
sem figyelmezteti őket a kötelezettségükre, illetve kuka

nagykörúton belüli részén,
hogy görbül a belváros felé
vezető sínpár. Megkérdeztük
az okát a szegedi tömegközlekedési nagyprojektet irányító Szeged Pólus Kft. pro-

vezető vágányokhoz, mert a
nagykörúton kívül közösen
használja a két középső,
gömbsüvegsorral
elválasztott tömegközlekedési sávot
villamos és autóbusz, ezért
jektigazgatójától.
Tapasztó
ott szélesebb helyre van
szükség. Emi99 Ezt az S kanyart a tervnek
att ott távolabb
kellett
megfelelően és az előírások
vinni a belvászerint oldotta meg a kivitelező, ros felé vezeezt hívják szakszóval inflexiónak. tő villamosvágányt a RóSándor röviden úgy fogalma- kus irányába vivő sínpártól.
zott: nem műszaki hibáról, Az l-es vonal belvárosi szahanem terv szerinti megol- kaszán viszont csak villamos halad, ezért kanyarodik
dásról van szó.
A belváros felé vezető sín- a befelé menő sínpár közepár azért kanyarodik 20 cen- lebb a másikhoz. Ezt az S
timéterrel közelebb a kifelé kanyart a tervnek megfelelő-

Nagy kutyasétáltatás
Szegeden
A kutyasétáltatás napja alkalmából, a felelős és kulturált
állattartás jegyében a Dóm
térre vár minden érdeklődőt
vasárnap 10 órakor a Szegedi
Kutya Klub. A bemutató után
Korom Gábor mesterkiképző
tart rövid előadást, majd a
gazdik kedvenceikkel a Várkertbe sétálnak. A szervezők
kérik a gazdikat, hogy oltási
könyvet, ürülékgyűjtő zacskót,
nyakörvet és pórázt, valamint
az előírt fajtáknál, illetve
szükség szerint szájkosarat vigyenek magukkal.
vagy egyéb edény sincs kihelyezve erre a célra.
Végignézve Csongrád megye nagyobb városainak állattartási rendeletét, az derül ki,
hogy településenként eltérő a
szigor. Szentesen a járdákat és
az utakat nem szennyezhetik
be a kutyák, és azt is ellenőrizhetik az illetékesek, hogy a kutyagumi eltakarításához szükséges felszereléssel rendelkezik-e a gazda. Vásárhelyen és
Szegeden az összes közterületre vonatkozik a kötelezettség,
és még azt is szabályozzák,
hogy belterületen hová lehet
vinni a kutyát futtatni. Makón
a többlakásos lakóépületek közös használatú helyiségeiből
kell a kutyagumit eltávolítani.

en és az előírások szerint oldotta meg a kivitelező, ezt
hívják szakszóval inflexiónak. Ennek köszönhetően a
görbület teljesen biztonságos. A tujának lassítania
sem kell miatta, mert 50 kilométer per órás sebességhez tervezték az ívét.
Görbe a peron. Másik görbületet is mutatott a szakember:
a tavaly épült Anna-kúti megállóban is görbe a peron oldala. Ez szintén tervezett megoldás: a Tisza Lajos körútról a
Kossuth Lajos sugárútra bekanyarodó villamos orrának kell
a pluszhely.

Mennyi?

Az egyik szegedi bevásárlóközpont mellett helyes kis dobogóra állítottak fel egy vadiúj autót, hogy akik látják, esetleg kedvet kapjanak megvásárlásához. A reklámot a kocsi fogyasztására alapozhatták, mert az oldalára nagy számokkal, betűkkel
a következőket írták: 39 liter/100 kilométer. Az valóban nem
semmi. Annyival egy kamion is elgurul enyhe hátszélben.
Vagy a szöveget felragasztó személy feledkezett meg a tizedesvesszőről, vagy egy arra járó szórakozott, és letépte a csíkot,
így lett a 3,9 literes fogyasztásból 39 literes. Nem mindegy.
V. FEKETE SÁNDOR

A LAPCOM KFT. MUNKATARSAT KERES
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Robotot programoztak

A CSALÁD IDÉN NEM VÁLLALJA A 3. ŐSSEJTKEZELÉST

Elmarad Ádám idei kölni útja

Két 17 éves vásárhelyi diák, Makai Ferenc és Bella Ádám szerezte
meg az első helyet a II. Mobil Robot-kupán Dunaújvárosban.

Varga Ádám családja nehéz
időszakot élt át a télen: az
édesanya, Tímea hónapokig
beteg volt, most sem egészséges. Idén nem tervezik, hogy
elutaznak Németországba a
harmadik őssejtkezelésre.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
IMRE PÉTER
A héten rendezték meg Dunaújvárosban a II. Mobil Robot-kupát, amelyen a középiskolás kategóriában a vásárhelyi HISZK
Gregus Máté Tagintézmény Ma-

SZEGED
FEKETE KLÁRA

kai Ferenc é s Bella Ádám a l k o t t a

csapata győzött. A Festő cég által gyártott Robotinóra kellett
programot írniuk a megadott
instrukciók alapján.

A Sólyom utcai speciális iskolába járó, kamaszkorba lépett
mozgássérült

Varga

Ádámot

legutóbb karácsony előtt látogattuk meg, amikor beteg volt
az egész család. Most a 3 gyerek - Ádámnak egy 8 és egy 2
éves kisöccse van, Ákos és Árp á d - jól v a n , d e Márkus

- A v e r s e n y r e Kurusa József

Tí-

mea, az édesanya még mindig
orvostól orvosig jár.
Tímea tegnap nem szívesen beszélt a betegségéről,
csak annyit árult el: sokat fáj
a dereka, ami összefüggésben lehet az 55 kilós Ádi
emelgetésével, és a szíve is
rendetlenkedik. Azt mondta,
sokkal fontosabb, mi van a
gyerekekkel, köztük Szeged
és a megye „hősével", Varga
Ádámmal, aki 2008-ban és
2009-ben, két egymást köve-

Adám a számítógépnél. Feltűnő a kiskamasz kommunikációs készségének fejlettsége. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
tő évben kapott őssejtkezelést egy kölni klinikán.
Rohamos fejlődést azonban
nem vett észre se a család, se az
Ádit kezelő szakemberek. Nem
javult jelentősen a mozgása, arról pedig, hogy egyszer majd felállhat a kerekes székből, mindenki letett. Ami viszont feltűnő
változás, az a kiskamasz kom-

A történet. Varga Ádámról 2007-ben írtunk először, amikor a család
szórólapokon fordult az emberekhez, hogy segítsék a születése közben oxigénhiányos állapotba került, és ezért fogyatékos fiú kínai őssejtkezelését. A kisfiú számláján egy év alatt 6 millió forint gyűlt öszsze. Több mint 2 milliót a Délmagyarország, a Délvilág és a Cora az
egész megye összefogásával gyűjtött össze a forgalomból kivont 1 és
2 forintosokból. Nóvák Jenő szegedi feltaláló kádliftet szerelt be panellakásuk fürdőszobájába. A kínai út helyett 2008-ban és 2009-ben
az olcsóbb, németországi gyógykezelésre sikerült elmenniük.

munikációs készségének fejlettsége. Mindent megért, és érthetően válaszol a kérdésekre, öszszetett mondatokat is képes alkotni a beszédében. Tímea úgy
fogalmazott, hogy a „hétköznapi
életben" változott sokat a fia. Érdeklődik, és keresi az összefüggéseket. De sajnos írni és olvasni
nem fog tudni megtanulni.
Ádám mindennapi szórakozása ma már egyre inkább
a számítógép. Megtalálja
azokat az oldalakat az interneten, amelyek a kedvencei,
zenét hallgat, családi képeket nézeget. A legújabb hobbi a Skype: ismerősökkel, rokonokkal beszélget a világhálón.
Elmennek a harmadik őssejtkezelésre? Tímea azt vála-

szolta: idén biztosan nem,
mert saját egészségi állapota
miatt nem tudná vállalni a
procedúrát. Az S. 0. S. Alapítvány által kezelt számlájukon
most 2 millió forint várakozik.
Egy gyógykezelés ára a külföldi tartózkodás költségeivel
együtt ma már elérheti a 3
millió forintot is. A korábbiak
egyenként 2,5 millió forint körüli összegbe kerültek.
Megkérdeztem, megérte-e,
hogy megpróbálkoztak az őssejtkezeléssel. Az édesanya
határozott igennel válaszolt.
- Ha nem próbáltuk volna
meg, sose bocsátom meg magamnak, hogy lett volna egy
lehetőség, amit kihagytunk.
Szerintem a sok kicsi javulás
is javulás - mondta Tímea.

BALLAGASI
HITELAKCIÓ

Bella Ádám. FOTÓ: VERÉB SIMON
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paksi atomerőmű

magyar villamos művek
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A BME Nukleáris Technikai Intézete,
a Magyar Villamos Művek ZRt. és
a Paksi Atomerőmű ZRt.
tisztelettel meghívja Önt

16-ig.

A PAKSI ATOMERŐMŰ
BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

hitelkamat 14% • kezdési költség 2% • futamidő 36 hónap • THM: 18,74-20,68%

Havi törlesztő részlet 100.000 Ft asatén 3.530 Ft
A részletekről érdeklődjön kirendeltségeinkben!

F O N T A N A

- A távolra lövés volt a legnehezebb, azt a programot
kellett először elkészíteni. Bíztunk a sikerben, bár a másik
nyolc csapat is erős volt mondta Bella Ádám, miközben a kis masinával bemutatta a Dunaújvárosban teljesített feladatokat.
A fiúk az elektronikában, a
számítástechnikában képzelik
el az életüket, karrierjüket. A
robotkupán először vettek
részt, jövőre jöhet az ismétlés
és a címvédés.

Makai Ferenc (balról), a győztes programot végrehajtó Festő robot és

rnym

Szabad falhasználású fogyasztási hital
50.000-300.000 Ft közötti összagban.
Igényelhető 2010. április 1-től június

tanár úr hívta fel a figyelmünket
- mondta a 11. osztályos Makai
Ferenc. - Először egy teszt-, illetve vizsgafeladatot kellett végezni, majd jött a felkészülés. Délutánonként és hétvégeken az iskolában ismerkedtünk a géppel.
A Festő Robotinója kamerával, távolság-, optikai és mágneses érzékelővel felszerelt masina

- mutatta be a csapat harmadik
„tagját" Kurusa József, a közéfjiskola műszaki igazgatóhelyettese. Távvezérléssel követ vonalat, teljesít bizonyos pályát, a
hadseregnél és az iparban is alkalmazzák.
Dunaújvárosban
jégkorongos programot kellett
írni a robotra, és azt végre kellett
hajtatni vele: a korongot kapura
kellett vezetnie, és lőnie kellett.
Ezt pontozták, így alakult ki a
végeredmény. A gregusos diákok értékes jutalmat kaptak.

című rendezvényére.

A találkozón a magyar energiaipar vezető szakemberei
fejtik ki véleményüket a hazai erőműparkról, az atomerőművi technológiákról, az atomerőművek
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T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T

építésének gazdasági és társadalmi kérdéseiről.

2010. április 29. 16:00 óra
helyszín: Szegedi Tudományegyetem
József Attila Tanulmányi és
Információs Központ, Nagyelőadó
cím: 6722 Szeged, Ady tér 10.
időpont:
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Az előadások utá^jfél#toséget biztosltunk arra, hogy kérdéseit feltegye.
A KENDEZVENY INGYENES.
iá ,
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Hasznos trükkök
biciklitolvajok ellen
Negyedmillió forintos biciklit is
loptak már el Vásárhelyen zárt
kerékpártárolóból, de gyakrabban tűnnek el az olcsóbb kétkerekűek. A védekezésre szórólapokon hívta fel a figyelmet
a rendőrkapitányság.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KOROM ANDRÁS
Negyedmillió forintba került
Magellán kerékpárt vittek el
nemrégiben egy társasház
zárt tárolóhelyiségéből Vásárhelyen. Az értékes kétkerekű
máig nem került elő. Nem
sokkal később a tulajdonos ismerte fel az utcán a Zrínyi utcai háza udvaráról elvitt, jóval
olcsóbb biciklijét, s fogta meg
a 70 éves tolvajt.
A lopásokról sokszor a tulajdonosok tehetnek, hiszen
biciklijüket vagy nem zárják
Villanybiciküre is
utaznak
Nincsenek biztonságban az
elektromos kerékpárok sem. A
100 ezer forintnál is drágább
járműveket ritkán viszik el, hiszen azokhoz indítókulcs is
kell. Ám egy időszakban többször is előfordult, hogy a tettes egyszerűen kilopta a több
tízezer forintos akkumulátort
a bicikliből.

TAVASSZAL TÖBB A MOTOROS, NAGYOBB A KOCKAZAT AZ UTAKON

Hiányzik a tolerancia

le, vagy csak egyszerű, olcsó
zárral lakatolják le.
- Az első kerékpáromat
egyszerűen eltolták a bolt
elől, a letört, olcsó lakat ott
maradt a földön. A mostanit
drága, vastag drótfonatos zárral rögzítem oda valamihez.
Eddig még nem vitték el
- mondta a Kossuth téri kerékpártárolót
rendszeresen
h a s z n á l ó Balogh Ferencné. A

rendőrség szórólapokon tájékoztatta tavaly a helybelieket
arról, hogyan lehet alaposan
megnehezíteni
a tolvajok
munkáját. Többen megfogadták a tanácsokat, így például
egy darabig látótávolságból
figyelték a lezárt kétkerekűjüket. A tapasztalatok szerint
ugyanis a tolvajok a lezárás
utáni első percekben, azaz a
tulaj távozása után lépnek
munkába, akkor biztosak abban, hogy zavartalanul dolgozhatnak.
Vastag, sodrott drótfonatos
vagy elvághatatlan anyagból
készült kerékpárzár használatát javasolja Apró Sándor, egy

helyi kerékpárcentrum tulajdonosa. A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy a biciklik
vázát és első kerekét is érdemes a biztonság kedvéért oszlophoz, vagy a kerékpártároló
vasához rögzíteni. A legnagyobb biztonságot a 3000 forintnál drágább zárak adják.

„Ledúrnak bennünket az útról"
- panaszkodott egy szegedi
motorosoktató az autósokra.
Tavalyelőtt 27,2009-ben 21
motoros balesetezett Csongrád
megyében. A rendőrség óvatosságra inti a motorosokat és
az autósokat is - a jó idő beköszöntével.
CSONGRÁD MEGYE
BOBKÓ ANNA
- A végtelenségig folytathatjuk az egymásra mutogatást:
a baleseteknél a motoros vagy
az autós a hibás. A legfontosabb az lenne, hogy az emberekben tudatosuljon: jobban
kellene figyelni a másikra
- h a l l o t t u k Nagy Attilától, aki

évek óta jár két keréken a
Csongrád megyei utakon amelyeken tavalyelőtt 686
baleset történt. Ebből 27-nek
motoros volt az elszenvedője
vagy okozója. A statisztika bizakodásra ad okot, hiszen tavaly már „csak" 21 motoros
balesetezett: három Csongrádon és Szentesen, öt Hódmezővásárhelyen, egy Makón,
kilenc Szegeden. Idén eddig
kettőt rögzítettek a rendőrség
adattárában:
egyet-egyet
Szentesen és Szegeden.
- Igaz, hogy az elmúlt évben a motorosbalesetek számában csökkenést tapasztaltunk, a kedvező időjárás beköszöntével azonban egyre
több motoros rajzik ki az utakra, akiknél a baleseti kockázat
átlag feletti - mondta el lapunknak Vad Róbert. A
Csongrád
Megyei
Baleset-megelőzési Bizottság tit-

A motorosok védtelenebbek az autósoknál, súlyosabbak a balesetek is. ILLUSZTRÁCIÓ: MlSKOLCZl RÓBERT
kára arra utalt, hogy a motorosokat nem védik olyan biztonságtechnikai megoldások,
mint az autósokat, így közlekedési balesetnél nagyobb veszélynek vannak kitéve, hiszen a testük közvetlenül sérül. így akár kisebb sebesség
esetén is súlyos sérüléseket
szenvedhetnek.
- Azt szoktam mondani a
tanítványaimnak, akár 30-ról
is lehet úgy esni, hogy aztán

Felelőtlen fiatalok. A vezető baleseti okok között évek óta a sebesség nem megfelelő megválasztása, az irányváltoztatás szabályainak
be nem tartása és a szabálytalan előzés szerepel - tudtuk meg Vad
Róberttől, aki szerint megdöbbentő és elgondolkodtató, hogy a motorkerékpáros balesetekben elhunytak, illetve sérültek 70 százaléka
nem töltötte be a 35. életévét. Kifejtette: évről évre ebben az időszakban fokozott figyelmet fordít a rendőrség a motorosokra, ez idén
sem lesz másként.

Motorkerékpár-szerelő képzés
SZEGEDEN!

Nappalis, OKJ-s képzés. 2 éves.
10. oszt. vagy érettségi után. 16-22
éves korig, diákigazolvánnyal, igény

soha többé ne keljen fel az
ember, persze ezzel senki kedvét nem akarom elvenni a motorozástól - hallottuk Csikós
Anikótól, a Csikós és Társa Autósiskola motorosoktatójától,
aki tanulóit a fokozatosság elvére inti. Vagyis egy kezdő jogosítvánnyal rendelkezőnek
nem javasolja, hogy rögtön
nagymotorra pattanjon. - A
motor mindig többet tud,
mint mi. Egy kezdő ne szégyelljen lassan menni. Fontos, hogy tiszteletben tartsák
a gyalogosokat, és hogy az
utak minőségére is figyeljenek, hiszen a kátyús úton is
könnyen fejre lehet állni, és
persze elengedhetetlen a megfelelő védőruházat használata
is - sorolta az oktató, aki szinte csak rossz tapasztalatokról
számolt be az autósokkal kap-

Ír

Leggyakoribb sérülések
A motorosbaleseteknél a leggyakoribb sérülések a boka-, a
lábszár-, a kéz- és az arckoponyatörések, ezenkívül a nyaki
gerinc sérülése, az agyrázkódás. Tipikus motoros sérülés a
nyaki karfonat szakadása, ami
a kar részleges bénulásával
jár - tudtuk meg Simonka |ános Auréltól, a traumatológiai
klinika tanszékvezető egyetemi tanárától.
csolatban. - Türelmetlenek,
szabályosan ledúrnak bennünket az útról, még akkor is,
ha ott virít a T betű a motoros
hátán - magyarázta Csikós
Anikó, aki szerint sokkal több
toleranciára lenne szükség az
utakon.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

esetén kollégiummal, ösztöndíjjal

Felnőttoktatás,
iskolarendszerű,
OKJ-s, 8. oszt. végzetteknek, 18-99
éves korig, 2 éves, diákigazolvánnyal

Beiratkozás a 2010/2011
tanévre és információ:

Hódmezővásárhelyen a Kossuth téri tároló használói mindig

A 2010. ÁPRILIS 26. ÉS ÁPRILIS 30. KÖZÖTTI MUNKAHÉTEN
A KÖVETKEZŐ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐI
FOGADÓÓRÁK, FÓRUMOK LESZNEK:

A 2010. ÁPRILIS 26-30. KÖZÖTTI
IDŐSZAKBAN A KÖVETKEZŐ KÉPVISELŐI
VIRÁG0SZTÁS0K LESZNEK:

Te!.: 30-201-93-71

lezárják kétkerekűjüket. FOTÓ: FRANK YVETTE

www.pannoniaszakiskota.bu
szepaszakiíii citromail.hu

Április 26-án, hétfőn:

• Április 27-én, kedden:
* Dr. Révész Mihály, az 5. számú

* Katona Gyula, a 13-as számú választókerület (Móraváros) képviselője foga-

választókeriilet képviselője

dóórát tart 17-18 óráig a Somogyi Könyvtár Móravárosi fiókkönyvtárában

delmagyar

I

(Szeged, Móra u. 21.).

Gyermek- és
babaszépségverseny

GYERMEKÉS BABASZÉPSÉGVERSENY

16 óra

* Tóth József, a 16-os választókerület (Kiskundorozsma) képviselője 17 órától

* Dr. Pintér Ferenc, a 2-es számú

fogadóórát tart a Petőii Sándor Művelődési Házban.
* Kenderesi-Szabó Mihály, a 20-as számú választókerület (Makkosháza) képviselője fogadóórát tart 17.30 órától a Makkosházi Általános Iskolában (Szeged,
Ortutay u. 3.)

Április 27-én, kedden:
* Hekáné Dr. Szondi Ildikó, a 10-es számú választókerület ós Tóth Károly,

választókerület képviselője
17 óra

témája: Gutenberg utca rekonstrukciója.

• Április 28-án, szerdán:
* Dr. Szőke Péter, a 18-as számú
választókeriilet képviselője
16 óra

* Farkasné Pocsai Blanka, a 8-as számú

Fodorkert) képviselője fogadóórát tart 17.30-18 óráig a Deák Ferenc Gimnázium-

választókeriilet képviselője

ban (Szeged, József Á sgt. 118-120.).
17 óra

Lajos krt. 47.1. em. 112. (Olajos ház) épületében. Tel.: 06-30/963-8137

Gregor lózsel Általános Iskola (Szeged, Fő fasor 61.)
* Kenderesi-Szabó Mihály, a 20-as számú

iogadóórát tart 17 órától a Hunyadi Általános Iskolában (Szeged, Lidice tér 1.).

választókerület képviselője

Április 28-án, szerdán:
' Hekáné dr. Szondi Ildikó, (Belváros) képviselője Iogadóórát tart 16 órától a Tisza

Erdészeti Szakközépiskola (Szeged, Dugonics utca) hátsó bejárat

* Kónya Gábor, a 19-es számú választókerület (Északi városrész, Felsőváros,

* Giia Ferenc, a 24-es számú választókerület (Petőfi telep és Baktó) képviselője

Kereszttöltés utcai nyugdíjasház előtt

17.30 óra Fecske u. és Csaba u. sarkán

a 11-es számú választókerület képviselője lakossági lórumot tart 17 órától
a Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskolában (Gutenberg u. 11.) A lórum

Tarjáni kispiac

18.30 óra Makkosházi Általános Iskolában (Ortutay u. 3.)
19 óra

Kék Mókus Söröző előtt (Csongrádi sgt. 114.)

' Dr. Csapó Balázs, a Szegedért Egyesület képviselője Iogadóórát tart 9-10 óráig
a Szegedért Egyesület székhelyén (Szeged, Kárász u. 11.1. em. 7.).

Április 29-én, csütörtökön:

• Ápril is 30-án, pénteken:
* Kónya Gábor, a 19-es számú

* Lauer István, a 12-es számú választókerület képviselője lakossági lórumot tart
17 órától a Napos úti Általános Iskola (Nagycsaládosok irodájában). A fórum
témája: közterület-elnevezés.

választókeriilet képviselője
16 óra

Gedói Általános Iskola udvarán

Q
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BRAILLE-ÍRÁS OLVASÁSA HELYETT A VAKOK JOBBAN SZERETIK HALLGATNI A KÖNYVEKET

Bestsellerek CD-lemezről

Guminőn spórol
a magyar vásárló
Csongrádon nincs, nem is volt,
Szentesen pár hónap után bezárt, Szegeden, Vásárhelyen és
Makón viszont működnek
szexshopok, bár a forgalom
csökken.
CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL
Makón 7 évvel ezelőtt nyílt meg
a város első erotikus cikkeket
forgalmazó üzlete. A Korona
butiksoron működő diszkrét,
reluxával fedett kirakatú szalon

Varga Zsolt (33) és Tőth Zoltán (39) gyakori látogatója a Somogyi-könyvtár hangoskönyvtárának.
Drága az előállításuk, nagy helyet foglalnak, és nehéz olvasni
a Braille-írásos könyveket
- tudtuk meg a szegedi Tóth
Zoltántól és Varga Zsolttól,
akik inkább CD-ről hallgatják a
bestsellereket.
SZEGED
BOBKÓ ANNA
A Braille-írásos könyvek nem
túl népszerűek a vakok és
gyengén látók körében - tudt u k m e g Tóth Zoltántól

vül a forgalmazóknak sem nagyon éri meg előállíttatni, hiszen a kiadásuk költséges, és
sokkal nagyobb terjedelműek,
mint a sima betűkkel nyomtatott társaik. Zoltántól megtudtuk: a Monté Christo grófja
például a pesti iskolában 53
kötetből áll. így nem csoda,
hogy a szegedi hangoskönyvtárban is csak néhány Brailleírásos dokumentumot tartanak.
Sokkal nagyobb az érdek-

é s Var-

ga Zsolttól, akikkel a szegedi
Somogyi-könyvtár
hangoskönyvtárában beszélgettünk.
Mindkét férfi születése óta
vak, a fővárosban jártak iskolába, ott tanulták meg a speciális olvasást, amelyet elmondásuk szerint nagyon nehéz
elsajátítani - ez is az egyik
magyarázat arra, hogy a
Braille-írásos könyvek nem
annyira népszerűek. Ezen kí-

„Hódagro" Zrt. felvételre keres

szarvasmarha-tenyésztési
ágazatvezetőt, ágazatvezetöi
és szarvasmarhatelep-vezetöi
munkakörök betöltésére.
Feltétel:
• szakirányú egyetemi, főiskolai
végzettség
• saját gépkocsi.

Előnyt jelent nagyüzemben szerzett többéves
szakmai gyakorlat, nagy munkabíró képesség.
Jelentkezni lehet telefonon történő előzetes
időpont-egyeztetést követően Szabó Lajos
elnök-vezérigazgatónál.

• Telefonszám: 62/579-848
• E-mail: info(a)hodagro.hu

SZEGEDI

SZABADTÉRI

Jegyértékesítés:
Szeged REÖK, Tisza L. krt. 56., Tel: 62/541-205

www.szegediszabadteri.hu

lődés a hangoskönyvek iránt.
A Stefánián álló épületben
1244 kazettát és CD-t tartanak,
amelyek főként szépirodalmi
műveket tartalmaznak. Ezekre
mindig hosszú a várólista

Klubfoglalkozás

Kéthetente pénteken klubfoglalkozást tart a vakoknak és
gyengén látóknak a Somogyi-könyvtár hangoskönyvtá- t u d t u k m e g Móricz Nikoletrában Mikoly Andrea, a fiókhátától, a hangoskönyvtár vezelózat vezetője. A beszélgetétőjétől. Rejtő Jenő és Márai
sekre előadókat is szoktak
Sándor műveit is meghallgathívni. Járt már náluk például
hatják a könyvtárlátogatók,
Székhelyi József és Molnár
de bestsellerek közül is váloGyula, a Molnár Dixieland
gathatnak: megvan például a
Band vezetője. Időnként kiránHarry Potter, és Csernus Imrédulásokat is szerveznek, jártak már például a fővárosban
színielőadáson is.
Felolvasógép. Az egyetemi könyvtár számítógépein a vak felhasználók hozzáférhetnek a Magyar Elektronikus Könyvtár hangoskönyveihez. A gyengén látók számára egy speciális eszköz nagyítja ki az oltői A Nő. Míg régen önkéntedalakat. Igénybe vehetik a felolvasógépet is, a legfrissebb újítás pedig
sek olvasták fel a szöveget a
egy Braille-nyomtató. A Somogyiban is lesz felolvasógép. A könyvtár
kazettákra, mára szinte csak
egy európai uniós pályázat keretében összesen 64 millió forintot költ
színművészeket kérnek fel a
infrastruktúra-fejlesztésre. Ennek keretében készült el a központi
feladatra, így olyannyira élveépületben a mozgáskorlátozott-mosdó, a gazdasági bejáratnál hamazetesek a hangoskönyvek,
rosan mozgásérzékelő ajtót szerelnek be, ezen kívül pedig indukciós
hogy a látók is rákaptak. Egyhurkot, amivel a halláskárosultakat segítik.
re többen iratkoznak be a
hangoskönyvtárba.

A Hódmezővásárhelyi

ü

FOTÓ: FRANK YVETTE
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t u l a j d o n o s a , Adok Zsolt

úgy látja, idővel egy kisvárosban is oldódnak az emberek ellenérzései az efféle vállalkozással kapcsolatban. Az indulás
utáni egy-két évben még voltak
rosszalló hangok - ma már,
úgy tűnik, a berzenkedők is
megszokták, hogy ez az élet
természetes része. Az üzlet
megy, de az exkluzívabb, drágább dolgokat már alig keresik, mindenből a legegyszerűbb, legolcsóbb kell az embereknek. Ami viszi az üzletet, az
a vágyfokozó, izgalmat keltő
szer, olaj és krém.
A hasonló - egy szerszámbolt mellett nyitott - hódme-

zővásárhelyi üzlet gazdája,
Lénárt Ákos Szegeden is tart
fenn boltot, és azt mondja, ez
most nagyon jó, mert amikor
az egyik forgalma gyengébb, a
másiké erősebb, tehát a kettő
viszi egymást. Ugyanakkor
természetesen ő is érzi, hogy
20-30 százalékkal visszaesett
a kereslet. Ez érthető, minden
üzletre jellemző többé-kevésbé, ráadásul amit ők árulnak,
az a mindennapi élethez nem
szükséges, tehát könnyebben
spórol rajta az ember. De nem
panaszkodik. Mint fogalmaz,
ha nem érné meg, nem csinálná 6 éve. A vállalkozás még
egy alkalmazottat is eltart. Mi
a kelendő Vásárhelyen? A fehérneműkön kívül szinte minden, a masszázsolajaktól a
vicces erotikus ajándékokig.
Csongrádon nem volt és jelenleg sincs ilyen profilú üzlet, Szentesen viszont néhány
évvel ezelőtt még volt. Külön
zárt parkolót is kialakítottak
hozzá, hogy senki se érezze
magát kényelmetlenül amiatt,
hogy a bolt előtt látják a kocsiját. A vállalkozás ennek ellenére mindössze néhány hónapot élt, hamar bezárták.

Adok Zsolt a főtéri üzlet bejáratánál. FOTÓ: SZABÓ IMRE

A Hódmezővásárhelyi „Hódagro" zrt. a baromfiés szarvasmarha-állattenyésztési ágazataiban
az állatorvosi, állat-egészségügyi munkák
ellátására

üzemi állatorvost keres.

Hatékony védelem a gabonában

A szárbaindult gabona
hatékony gyomirtó szere

Feltétel:
• szakirányú egyetemi végzettség
• többéves szakmai gyakorlat
• saját gépkocsi.

FALCON^
Hármas védelem
gabonákban gombák
ellen

Jelentkezni lehet telefonon történő előzetes
időpont-egyeztetéssel Szabó Lajos elnökvezérigazgatónál.

• Telefonszám: 62/579-848
• E-mail cím: info@hodagro.hu

További szakmai
információ:
Sipos József
20/51 9-2745
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SZEGEDIEK A TRIESZTI OPERETTFESZTIVÁLON

A Csárdáskirálynőt
és a Sissit játsszák
A nyári 41. Trieszti Operett
Fesztiválon két közös operettprodukciót is bemutat a
Szegedi Nemzeti Színház és a
Teatro Lirico Giuseppe Verdi: a
Sissit és a Csárdáskirálynőt.

A másik közös produkció
az osztrák Ernst és Hubert Marischka Sissi című operettje,
amiből film is készült - ezzel
indult az 1950-es években
Romy Schneider karrierje. A
Sissi címszerepét Keszei Bori
alakítja, a bemutatót július
SZEGED
13-án Triesztben, a Miramare
MUNKATÁRSUNKTÓL
kastélyban tartják. A produkA 41. Trieszti Operett Fesztivál ciót Erzsébet királyné másik
július 8-án indul, az Aranycsa- kedves helyén, Gödöllőn, a kipatot is színpadra állító Tasnádi rályi kastély dísztermében is
Csaba rendezésében ekkor mu- bemutatják július 29-én és
tatják be azt a Csárdáskirály- 30-án. A Teatro Lirico Verdi
nő-előadást, amelyben Edvin produkciós igazgatója, Alesszerepét Vadász Dániel, Szilviát

sandro

Gilleri e l m o n d t a :

Gö-

Balogh Erikát hangjáról
rögtön felismerik
Legjobb szinkronszínészeink
egyike a szegedi társulatot erősítő Balogh Erika, akit mostanában Muskátné szerepében láthatnak a nézők a kisszínházi Liliomban. A színésznő a sok sportnak, a lovaglásnak és a síelésnek
köszönheti fiatalosságát.
SZEGED
HOLLÓSI ZSOLT
Sokan először a hangja alapján
i s m e r i k fel Balogh Erikát

(52),

aki a legjobb és a legtöbbet fogpedig Alisza Zinovjeva alakítja. döllő után Korfun, a királyné lalkoztatott szinkronszínészeA produkció - amelynek kore- egykori Achilleon-villájában ink egyike. Tavaly ősszel szerográfiáját Juronics Tamás készí- is eljátsszák az operettet. A ződött a Szegedi Nemzeti Színti, és a Szegedi Kortárs Balett Sissiben Wittelsbach Ilonát, ház társulatához, a Háztűznéző
táncolja - július végéig ötször Erzsébet nővérét Kónya Krisz- Arinája után a Csongor és Tünkerül színre a trieszti operazene- tina, a f é r j é t László Boldizsár, dében játszotta az Éj szerepét, a
karral és Pál Tamás vezényleté- Maxim bajor herceget pedig múlt héten pedig a Liliom Musvel, ősszel pedig bekerül a Sze- Geiger Lajos f o r m á l j a m e g , a kátnéjaként mutatkozott be a
gedi Nemzeti Színház műsorába darabot Pál Tamás vezényli, a kisszínházban.
- jelentették be a tegnapi buda- koreográfiát Juronics Tamás
- Muskátné egy kis karakterkészíti.
pesti sajtótájékoztatón.
szerep, nem követel túl nagy
energiát tőlem, ráadásul Molnár Ferenc szövege is könnyen
tanulható. Számomra az egyik
legfontosabb, hogy milyen
munkafolyamattal jutunk el a
bemutatóig. Évek óta nem volt
ilyen kellemes, jó hangulatú
próbaidőszakom;
egyetlen
rossz szó nem hangzott el. Ez a

Balogh Erikát a sok sport tartja fiatalon, FOTÓ: DM/DV
- Megszerettem a szegedi
társulatot, jó kedélyű, erős csapat dolgozik itt. Szép a város is,
de nem tudtam még igazán
megismerni, mert sok a feladatom Budapesten is. 2008 elején
felkértek az V. kerületi Aranytíz Kultúrház igazgatására; ez a
munka mára sikertörténetté
vált. Színházi előadásokat is

A szabadtérin 1997-ben csodálatos élmény volt négyezer ember előtt játszani a Cyrano Duennáját. Látványos, hangulatos produkció volt Cserhalmi

örülök, ha a hangom alapján
ismernek fel, mint ha amiatt
foglalkoznának velem a lapok,
hogy milyen a szerelmi életem.
Kedves szinkronfeladataim köGyurival a címszerepben - em- zé tartozik a Született felesélékszik Balogh Erika. Férje, gek keresztény értékrendet
Pintér Tamás - akit sokan in- valló, konzervatív szereplője,
kább művésznevén, Oroszlán- Bree. Marcia Cross jó színészként ismernek - ugyancsak nő, nagyon szeretem, korábban a Melrose Place-ben és az
összes nagy filmjében is én
voltam
a magyar hangja. A KeLovagol, síel, vitorlázik. - Hitetlenkedni szoktak, amikor megtudr e n d e z ő n k , Keresztes Attila kiserű méz szinkronizálásáért
ják, hány éves vagyok. Jó formámnak egyetlen titka van: a sport. Első
vételes problémamegoldó kénívódíjat kaptam, a Zabriskie
számomra a ló, különösen a magyar hagyományokat legjobban megpességének köszönhető. MindPoint és a Manhattan is kedves
testesítő lipicai. Megmaradásáért keményen dolgoznak a barátaim,
nyájan jól éreztük magunkat,
munkám
volt. A sorozatoknál
akikhez Szilvásváradra járok. Ezeken a lovakon csoda lovagolni, erő
ettől izgalmas, érdekes előadás
ritkán fordul elő az, mint a
és igazi tudás kell hozzájuk. A síelés és a vitorlázás is szenvedélyem,
született; a nézők is szeretik Született feleségeknél, hogy a
de imádok motorozni is. Attól maradtam harmonikus, boldog ember,
mondja Balogh Erika, aki örül
szinkront is sztárszereposztáshogy a saját ízlésem, erkölcsi értékrendem szerint élek.
annak is, hogy hosszú idő után
sal veszik fel. Rengeteg szinkújra beválogattak egy szegedi
ronstúdió alakult az utóbbi évprodukciót a Pécsi Országos tartunk, de száz másféle prog- szerepelt a Dóm téri előadás- tizedben, és megpróbálnak a
Színházi Találkozó (POSZT) ver- ramunk is van. Fantasztikus ban: Valvert vicomte-ot játszot- színészeken spórolni, ami persenyprogramjába. A Háztűzné- fejlődés indult el, a kultúrház ta és az akciójeleneteket ter- sze meg is látszik a színvonazőt eredetileg Kecskeméten mu- mára roppant népszerű hellyé vezte.
lon. Némelyik stúdió ugyanA Szegedért Alapítvány díjazottjai idén is örökbe fogadtak egy-egy kötetet tatták be, de a szegedi repríz is vált. Rengeteg ismerősöm él
- Elkötelezett harcosa va- azért az összegért próbál szera Somogyi-könyvtár gyűjteményéből Vajda Júlia fődíjas operaénekes Willi- sikert aratott. A POSZT-ról jó Szegeden, gimnáziumi osztály- gyok a bulvárellenességnek; ződtetni, amit 1988-ban a Dalemlékei vannak: Zsótér Sándor társaim közül Ceglédről többen fontosnak tartom, hogy első- lasért kaptam, ráadásul rengeam Jones 1802-ben megjelent zenetudományi művét, Olasz Sándor Tiszakecskeméti Scribe-produkciójá- ide jöttek egyetemre, most pe- sorban a munkánk, teljesítmé- teg amatőrrel is dolgoznak.
táj-főszerkesztő az első magyar irodalomtörténeti adattár 1711-es frankval Bouillon hercegnőként dig ügyvédként, tanárként dol- nyünk, ne pedig a magánéle- Ilyen munkát nem vállalok el,
furti kiadását vette pártfogásába. Szirtesi Zoltán háziorvosnak Liszt Fe2005-ben elnyerte a legjobb női goznak itt. Az úszóházi régi tünk alapján ítéljenek meg mindig megkérdezem, ki a renrenc 1861-ben megjelent írását, Szabó Gábor fizikusnak egy 1676-os
csapatból is sok barátunk van. bennünket. Sokkal jobban dező, kik a partnereim.
amszterdami könyvritkaságot ajánlottak a figyelmébe. FOTÓ: FRANK YVETTE epizódszereplő díját.

Könyveket fogadtak örökbe

Tapsviharral díjazták az Übü királyt
Szegeden ritkán tapasztalt színházi siker
kísérte a Matadype társulat eddigi vendégjátékait: a POSZT-ra beválogatott
Übü királyt vastapssal jutalmazta a közönség, amely lelkes, hogy a fővárosi
független színház előadásait folyamatosan láthatja a városban. Ősszel folytatódik a sorozat, amelynek már most határozott közönségtábora van.
Lelkes tapsviharral díjazta hétfőn a
REÖK közönsége a Maladype Színház
tavaszi félévben utolsó vendégjátékát,
az idei POSZT-ra is beválogatott Übü királyt. A fővárosi független társulat szegedi sorozata ősszel folytatódik, a tervek szerint új bemutatójukat is elhozzák a REÖK-be.
- Örömmel konstatáltuk, hogy a szegedi nézők ennyire szívükbe zárták a
Maladypét, hiszen az volt a célunk a társulat meghívásával, hogy színesítsük
Szeged színházi életét - mondja Herczeg Tamás, igazgató. - Bátran mondhatom, hogy egy e, ötelezett közönségtábor alakult a városban a Maladype köré:
közel ötven főről tudunk, akik mind a
három előadásra kíváncsiak voltak. Közöttük vannak fiatal középiskolások és
nyugdíjasok egyaránt. A társulat és a
nézők között az interneten keresztül is
kialakult már a kapcsolat.
- A Maladype blogjára a szegedi ven-

(sajnos)" - írja Nóri. A kommunikáció
nem csak az internetes oldalon indult
el, hiszen az Übü király után közönségtalálkozót tartott a Maladype: az
előadásról, a korábban bemutatott darabokról és általában a színházi stílusokról és kifejezésmódokról oszthatta
meg a közönség a véleményét a társulattal.
A REÖK-öt üzemeltető Szegedi Szabadtéri fátékok vezetésének célja, hogy
egy progresszívebb színházművészeti
jelenlétet is biztosítsanak a városban, a
nyári fesztivál népszínházi kínálata
mellett. Ősszel tehát folytatódik a sorozat: a REÖK és a Maladype arra számít,
hogy újabb nézőket vonhatnak be a
színvonalas előadások bűvkörébe. A
hosszabb távú tervek között pedig egy
esetleges közös, újszegedi bemutató is
szerepel.
(X)
Lendváczky Zoltán Übü mama szerepében a Ma-

ladype produkciójában. FOTÓ: KOVÁCS ATTILA

dégjátékokról szóló élmények is felkerültek, így elindult egy párbeszéd a
szegedi nézők és a csapat között.
„Nagy öröm, hogy ennyire színvonalas
előadásokat láthatunk Szegeden! Kevés lehetőség van ennyire testközelből
tapasztalni a színházat és a színjátékot

üdülési cstkkért szabadtérijegy
Továbbra is be lehet váltani a Szegedi
Szabadtéri játékok produkcióira az üdülési csekket a REÖK-ben található fesztivál
jegyirodán. Rengetegen élnek ezzel a
kedvező lehetőséggel: a Hair, a Carmen
vagy akár a My Fair Lady tömegeket
vonz a pénztárhoz.

Gyermekszínházi
fesztivál Szegeden
SZEGED, SZABADKA. A szegedi
Kövér Béla Bábszínház - együttműködve a Szabadkai Nemzetközi Gyermekfesztivállal - május 17. és 22. közt megrendezi az
I. Szeged-Szabadka Gyermekszínházi Fesztivált két helyszínen: a bábszínház Tisza Lajos
körúti épületében és a Dugonics
téren felállítandó színpadon. A
szabadkai rendezvény programjából hat előadást láthat a szegedi közönség. Az előadók Szerbiából, Szlovákiából, Csehországból, Angliából és az Egyesült Ál-

lamokból érkeznek. A szegedi
bábszínház meghívta két testvérvárosi partnerét, a temesvári
Merlin Bábszínházat és a Szabadkai Gyermekszínházat is;
fellép a házigazda bábtársulat is
három előadással. Erről tegnap
sajtótájékoztatón számolt be
Slobodan Markovié, a s z a b a d k a i
fesztivál, Árokszállási Márta, a

Szabadkai

Gyermekszínház

i g a z g a t ó j a é s Kövér László, a sze-

gedi bábszínház direktora. További információk: http://gyermekfeszt.hu.
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Székó szobrai a Kassban
SZEGED. Nátyi Róbert művészet- tésű Székó Gábor a Képzőművétörténész nyitotta meg tegnap a szeti Egyetemen Kő Pál növenKass Galériában Székó Gábor Es- déke volt, 1995-ben tért vissza
ti fények című kiállítását, ame- szülővárosába. Nyaranta a zalalyen az alkotó legújabb kőszob- szentgróti és a villányi művészrait, vaslemez alapanyagú síkre- telepen dolgozik. A Tér és Forma
lief műveit mutatják be. - A mű- Építészstúdió tervezőivel bekapvek a geometria szabályai sze- csolódott a város tereinek reharint konstruált emberi „lenyo- bilitációs folyamatába: az új armatok" szigorát mérlegelik a culatot nyerő terekre köztéri alkozmikus fény hatásának vetü- kotásokat tervez. Kőből épített
letében - mondta Ibos Éva mű- szobrai a beléjük rejtett áramforvészettörténész. A szegedi szüle- rás segítségével őrzik fényüket.

MEGYEI TÜKÖR
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IDŐUTAZÁS A 2010-BEN 100 ÉVES DÉLMAGYARORSZÁGGAL: 2006 (97. RÉSZ)
*
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A Tiszán folyamatos az áradás
Három hét múlva lesz 100 éves
az 1910. május 22-én útjára bocsátott Délmagyarország. Lapunk e jubileuma alkalmából,
mintegy visszaszámlálásként,
időutazásra hívjuk olvasóinkat:
hétről hétre egy-egy esztendő
újságtermését átlapozva fölvillantjuk, milyennek láttatta a
világot, az országot, a régiót,
Szegedet - a Délmagyarország.
A magyar vidék legpatinásabb
lapja sorozatának kilencvenhetedik állomása: 2006.

„A folyó nem válhat életünk
részéve, ha nem látjuk" - öszszegzi Fekete Klára március Tengerként hullámzik, az ártéren mindent felfal, de medrében marad a Tisza. Szeszélyes rekorder a szőke
22-én az Ybl-díjas Vesmás Péter véleményét.
tak olyan védőszerkezetet, Szegedet a Tiszq fenyegette zött várják, 970 centiméteresMERÉSZ ÁLMOK. Az „építész, a amely úgy pattanna ki, mint 1970-ben is". A visszatekintés re becsülik az árhullám tetőTisza-projekt egyik frontem- esernyő a tokjából, ha szük- m a g y a r á z a t a k é n t Újszászi Ilo- zését Szegednél. Ez nagyjából
bere (...) tabukat is döntöget, ség van rá" - ismertetjük Ves- na összegez: „Vészhelyzetet 10 centiméterrel dönti meg az
és rendkívüli fokozatú véde- 1970-es rekordot, amikor ilyen az 1970-es, a várost fe- más merész álmát.
kezési készültséget rendelt el lapjaink akkori beszámolói
nyegető árvíz után épült partfal elbontása". Mert „kitalál- VISSZAFELÉ FOLYIK. Ezen a ta- csütörtökön a Csongrád me- szerint - ugyancsak hosszan
vaszon látjuk, hosszú heteken gyei védelmi bizottság, árvíz- tartó árhullámmal sikerült
át, a Tiszát! Nem április elseKronológia: 2006
jei tréfának szánjuk, mikor a
Hollósi Zsolt (1968-). 1991-ben lett a Délmagyarország gyakornocímlapon rögzíti az árvízi króJanuár 1.: Oroszország árvita
ka, a következő évben szerzett tanári és újságírói végzettséget Szegenikássá lett Farkas Csaba:
miatt elzárja az Ukrajnának
den;
azóta a MÚOSZ tagja. Tanárként kezdte pályáját, mellette publi„Rendkívüli a mostani árvízküldött földgázt. Január 19.:
kált,
1993-ban lett lapunk munkatársa, többek között a színház és a
helyzet. Nemcsak azért, mert
Elindult a New Horizons, az elszabadtéri krónikása. 1996-ban szabadúszóvá vált, a Magyar Hírlap,
a Duna is árad, és visszaduzső űrszonda a Plútó kutatásámajd a Népszava szegedi tudósítójaként dolgozott; több mint ötven
zasztja a Tiszát, hanem azért
ra. A szlovák légierő AN-24
lapban jelentek meg írásai. 1997-ben „A Tisza-parton mit keresek?"
is, mert mindkét folyón az áttípusú repülőgépe - a koszocímmel
portréinterjú-sorozata indult Szeged irodalmi folyóiratában, a
lagnál lényegesen magasabb
vói békemisszióból hazatérő
Tiszatájban.
1999-től újra a Délmagyarország újságírója, 2001 óta óraa
hóban
tárolt
vízkészlet
az
katonákkal - becsapódott a
adóként tanít az SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékén.
ilyenkor szokásosnál. ElhúzóBorsó-hegy gerincébe Hejce
2006-ban lapunk információs rovatának helyettes vezetője lett. Egyik
dó, akár május közepéig is elközség külterületén pilótahiba
hobbija a fotózás, fotópályázatot nyert, több felvételét beválogatták Az
tartható, egyes helyeken a
miatt. Február 26.: Az USA
év
fotói kiadványba. Négy kötete jelent meg, Gregor józsefről szóló alharmadfokot
is
elérhető
árvízNépszámlálási Irodája által kibuma 2009-ben megkapta Szegeden Az év könyve díjat. Honlapja:
védekezésre kell fölkészüladott közlemény szerint
www.hollosizsolt.hu.
nünk" - szól az április 3-i elő01.16-kor a Föld népessége el-
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100 éves
a DÉLMAGYARORSZÁG

FESTŐÜZEM. Szerencsére
senki nem halt meg abban a
robbanásban, amely tegnap
történt a szegedi Vas és Fémipari Szövetkezet festőüzemében. Hét embert azonban
könnyebb sérülésekkel vittek
kórházba, s csak kicsin múlott, hogy nem történt tragédia a Vásárhelyi Pál utcában"
(január 17., kedd).
FILMSZEMLÉN. Lapunk publicistája, Podmaniczky Szilárd
és társai „nagyjátékfilmje, a
Miraq, valamint a Bor Zsolt
akadémikust és csapatát bemutató Szegedi lézeresek is
szerepel a ma kezdődő 37.
Magyar Filmszemle programjában" (január 31., kedd).

CSONGRÁD MEGYE
ÚjSZÁSZI ILONA

éri a 6.5 milliárd főt. Augusztus 20.: Tragikus következményekkel járó vihar Budapesten
és környékén az ünnepi tűzijáték alatt. Október 23.: Az
1956-os forradalom 50. évfordulója. December 9.: Puskás
Ferenc budapesti temetésén
sokezres tömeg vesz részt a
Szent István-bazilikánál.

.

NAPI HÍREK

rejelzése.
REKORDOK DŐLNEK. „Tizenegy
méteres víz sem öntené el
Szegedet" - írja ugyanő április 11-én. „A folyó visz mindent. Szemetet és palackokat
is. 1888-ban mértek hasonló
vízszintet." Éppen ezért „lezárják Szegeden a partfal úgynevezett
kulisszanyílásait,
különben nemsokára belátogatna a városba a folyó".
„Rekordokat döntögetnek
a folyók" címmel az április
15-i Sziesztában régi „nagy vizekre" emlékeztet összeállításunk: mert „Makót a Maros,

védelmi veszélyhelyzet kimondásáról határozott pénteken a kormány. A Tiszán és
mellékfolyóin sosem látott
méretű árhullám vonul le,
közvetlen fenyegetettségben
él 38-40 település, a magyarországi folyókon összesen
2500 kilométeren van készültség. A Csongrád megyei folyók mentén élők már többször is megéltek rendkívüli
napokat - például 1970 májusában és júniusában, amikor
az 1932. évi árvíz rekordjait
döntötte meg a Maros és a Tisza. Most április 17. és 18. kö-

Sorban álltak Munkácsyért

megküzdeniük
megyeieknek."

a

Csongrád

TETŐZÉS UTÁN LASSÚ APADÁS.
„Rekordot döntött vasárnap
éjfélkor a Tisza vízszintje Szegednél: elérte, tegnap pedig
már meghaladta az eddig
mért legmagasabb, 960 centiméteres értéket. A városban
forgalomkorlátozást vezettek
be a feltörő víz miatt, veszélyhelyzet azonban nincs" - írjuk az április 18-i címlapon,
és

Karnok

Csaba

újabb

és

újabb fotóján mutatjuk: „a Tisza uralja a tájat Szegednél".

Uralja napokon át a címlapunkat is a Tisza: április 19-én
azt híreljük: „Eddig soha nem
látott magasságú, tízméteres
- plusz-mínusz tíz centi - tetőzés várható Szegednél a Tiszán. A mindent fölülmúló
áradat csütörtökre-péntekre
ér ide. Az iskolákban zavartalanul kezdődik a tanítás; a
polgármester arra kéri a szegedieket:
személygépjármű
helyett vegyék igénybe az ingyenes tömegközlekedést. A
megye más területei közül
Csongrádon a legnehezebb a
helyzet."
„Föntről már domborúnak
látszik a folyó. 3500-an védik
a gátakat. (...) Mától 1015 centi körül tetőzik a Tisza" - az
április 21-i címlap szerint. Az
összefogás is, nem csupán a
levonuló áradat nagysága
megrendítő: „Búvárok a víz
alatt - egyetemisták a gáton.
Az áradat ellen mindenki öszszefog."
„Az idei nagyvíz után itt a
második áradás is, szombat éjjel 730 centivel tetőzött a Tisza
Szegednél" - összegez június
k ö z e p é n Sulyok Erzsébet. „Mint Kemény Lászlótól, az Ati-

kövizig ügyeletvezetőjétől tegnap megtudtuk, szinte azonnal
a tetőzés után meg is fordult a
trend, és apadás kezdődött, bár
nagyon lassúnak ígérkezik." De
csak július 5-i lapunkban írhatjuk: „holnap hajnalban megnyitják a szegedi alsó rakpartot
a forgalom előtt".

Gregor József elment
SZEGED. „Hagyomány, hogy
minden nyáron születésnapja
körül beszélgetős koncertet ad
Gregor József barátaival Szegeden. A Muzsikáló Udvar rendezvénysorozatának ez a legnépszerűbb programja" - tudósít augusztus 8-án Hollósi
Zsolt. „Gregor József úgy döntött: befejezi 48 évvel ezelőtt
megkezdett sikeres énekesi pályafutását. Kossuth-díjas baszszusunk minden előadását lemondta, nem vállal több fellé-

„Több mint negyvenezer látogatóval minden idők legsikeresebb szegedi kiállítása lett a Munkácsy-tárlat, melyre a hivatalos zárási időpont előtt fél órával is még több százan álltak sorba. A nyitvatartási
időt végül este 10 óráig meghosszabbították" - írja július 3-án Timár Kriszta, mutatja Segesvári Csaba fotója.
„Minden várakozásunkat felülmúlta a Munkácsy-kiállítás - mondta Vörös Gabriella, a múzeum állásából felfüggesztett igazgatónője. - Hat héttel ezelőtt, a nyitáskor a negyvenezres látogatottságot álomhatárként emlegettük, mint ahogy az is csak egy elérhetetlen álomnak tűnt, hogy egyszer talán kígyózó sorok állnak majd
a múzeum előtt. Most mindkettő megvalósult. Úgy érzem, ez pályám legnagyobb sikere. Furcsa kettősség,
hogy ezt pont életem legnagyobb kétségével egyszerre élem meg."

folyónk. FOTÓK: KARNOK CSABA

ÜVEGBETON, „japánban talált
befektetőt világhírű találmányának, a fényáteresztő betonnak a gyártásához a csongrádi Losonczi Áron. A The New
York Times szerint a WTC helyére épülő Szabadság-torony
egyik építőanyaga a LiTraCon
lehet" (február 6., hétfő).
NAGYÁLLOMÁS. „Ma adják át
a felújított szegedi nagyállomás utasterét. Az 1,3 milliárd
forintos rekonstrukció az állomásépület többi részén decemberig folytatódik"
(március 9.. csütörtök).
MADÁRINFLUENZA. „Hosszas
késlekedés után r n k n , r

oltóanyag, és a Szegedi Vadaspark madarai tegnap megkaphatták a védőoltást. A rugós futómadarakat befogás
nélkül, fúvócsővel vakcinázták
be" (április 14., péntek).
EVEZŐSÖK. „Az ötvennégy
döntős szereplésből szerzett
tizenkét arany- és ugyanennyi
ezüst-, valamint öt bronzéremmel minden idők legjobb
országos bajnoki szereplésén
vannak túl a Démász-Szegedi
VSE evezősei. A kitűnő teljesítményükre kormányos nyolcasuk sikerével tették fel a
koronát. A klasszikus szám
tagjai 2002 óta nem találtak
legyőzőre" (július 18., kedd).
85 ÉVE. „A Szegedi Tudományegyetem ezen a héten
ünnepli, hogy 85 évvel ezelőtt

pést sem színházban, sem koncertpódiumon" - kezdődik a
szeptember 7-i interjú. Majd október 28-án a tragikus híradás:
„Köztudott volt, hogy súlyos
beteg, és visszavonult, mégis
döbbenetet okozott a hír: tegnap délután, életének 67. évében elhunyt Szeged legnépszerűbb személyisége, Gregor József Kossuth-díjas operaénekes, a város díszpolgára, a Szegedi Nemzeti Színház örökös
tagja."

befogadta a Tisza-parti város
a Kolozsvárról menekülni
kénysze. iő egyetemet. A 85
éves szegedi felsőoktatásra
előadások, kiadványok, kiállítások is emlékeztetnek"
(november 8., szerda).

Az utolsó szegedi fellépés: Gregor József és Törőcsik Mari a városházi est
próbáján. Két Kossuth-díjas régi játszótárs. FOTÓ: HOLLÓSL ZSOLT
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LEGALÁBB 180 ÉVNEK KELL ELTELNIE, HOGY ÉLHETŐ LEGYEN A KÖRNYÉK
SZERELMI TÖRTÉNET KATASZTRÓFÁVAL

Csernobil:
a felelőtlenség
szimbóluma

A csernobili atomkatasztrófával a háttérben
egy szerelmi történetet ábrázoló játékfilm
készül nemzetközi koprodukcióban a reaktor felrobbanásának 25. évfordulójára,
2011-re.
A hárommillió euró költségvetésű dráma
egyelőre a That Saturday munkacímen fut,
és gyártásában a német Bavaria Filmen kívül ukrán, orosz és fehérorosz cégek is részt
vesznek. A film rendezője az orosz Alekszandr Mindadze, aki főként forgatókönyve-

ket ír, ám három éve rendezőként is debütált az Otrüv (Elszakadás) című filmmel,
amely egy repülőgép-szerencsétlenség utóéletét dolgozta fel.

1986. április 26., hajnali 1 óra 23 perc. A világ
sohasem fogja elfelejteni ezt a pillanatot, ami
percek alatt változtatta meg több millió ember
életét. A nukleáris energia békés célú
felhasználásának legnagyobb balesete, a
csernobili atomerőmű negyedik blokkjának
felrobbanása máig érezteti hatását.
tóLÉLŐ

TRAGÉDIA

Olyan tűz ez,
amelyet a mi
életünkben
nem lehet eloltani.

MÉHES ÁKOS

Mint ismeretes, a reaktorban
egy rosszul megtervezett kísérletet hajtottak végre az
üzemviteli és biztonsági előírások teljes figyelmen kívül
hagyásával. A kísérlet során
elkövetett súlyos hibák következményeként a reaktorban gőzrobbanás, majd gázrpbbanás következett be, és a
reaktor
grafitmoderátora
meggyulladt, az égő grafit miatt felszálló levegővel a radioaktív anyagok több kilométer
magasra jutottak. Csaknem
az egész északi féltekén ki lehetett mutatni jelenlétüket.
Az erőmű szomszédságában
fekvő város, Pripjaty 35 ezer
lakója és a környező harminc
kilométeres zónában élők
sorsa végleg megpecsételődött abban a végzetes pillanatban. Mint ahogy annak a
800 ezer, a Szovjetunió minden pontjáról érkezett fiatal
katonának, bányásznak, tűzoltónak és civilnek is, akik a
robbanást követő nyolc hónapban azon dolgoztak, hogy
megszüntessék a radioaktivitást és egy szarkofágot készítsenek a megrongálódott reaktor köré.

A PÁNIK VESZÉLYESEBB
A SUGÁRZÁSNÁL

Noha a robbanást követően
Moszkvában még pirkadat
előtt értesültek a történtekről,
az erőmű szomszédságában
élőket nem tájékoztatták a rájuk leselkedő veszélyről. Úgy
gondolták, a pánik veszélyesebb a sugárzásnál. A szovjet
vezetés igyekezett minden információt eltitkolni a lakosság
elől, ennek köszönhetően az
ott élő emberek nagy része sugárterhelést kapott. Az első

LEÁLLT AZ UTOLSÓ SZOVJET TÍPUSÚ
ATOMERŐMŰ
Litvániában
az
év elején leállt az
utolsó csernobili
típusú
szovjet
építésű atomerőmű. A létesítmény bezárását az Európai Unióval kötött csatlakozási szerződésben vállalta a balti ország,
amely most átmenetileg a korábbinál drágább
importáramra szorul.
Az Ignalina Atomerőmű az utolsó szovjet
gyártmányú atomerőmű, amely Oroszországon
kívül üzemelt. Leállítását az Európai Unióval kötött csatlakozási szerződésben vállalta a balti ország. Brüsszel azért követelte meg ezt, mert a reaktor ugyanolyan típusú, mint a csernobili,
amelyben az 1986-os robbanás történt.
Sokan bírálták a litván kormányt, hogy a válság
sújtotta országban nem készültek fel eléggé a leállás következményeire, és átmenetileg a drága importra szorulnak. Litvánia áramellátásának 80 százalékát biztosította az 1320 megawatt teljesítményű reaktor. Leállítása miatt Vilnius ezután Oroszországtól és Észtországtól, Fehéroroszországtól,
Ukrajnától fog áramot beszerezni.

320 ÉVIG ELHÚZÓDÓ
BOMLÁSI FOLYAMAT
körben tíz kilométeres zónát
hoztak létre és ürítettek ki,
majd a következő napokban
ezt követte a harminc kilométeres terület lezárása. Az elhagyatott óvoda szanaszét heverő tárgyai arról a korról mesélnek, amikor még biztonságban
éltek a pripjatyi gyerekek, akik
boldogsága egy pillanat alatt
pokollá változott. Azok a gyerekek, akiknek a városi tanács
építtetett egy vidámparkot a
város közepén 1986-ban. Az
ünnepélyes átadását május elsejére tervezték, ám a vidámpark óriáskereke egyszer sem
fordulhatott körbe pripjatyi
gyerekekkel, akik közül sokan
sajnos nem érhették meg a tragédia tizedik évfordulóját sem.
Az óriáskerék a gyerekek önfeledt szórakoztatása helyett az
atomenergia veszélyeire figyelmeztető emlékműként tornyosul a kihalt házak fölé.

Kubában ápolták a sugárfertőzötteket. A csernobili

atomerőmű-robbanás mintegy 25 ezer 500 áldozatát ápolták ingyen az
elmúlt húsz évben Kubában - ezt minap jelentették be a szigetország
hatóságai. A robbanás következményeitől szenvedők többsége a
katasztrófa 1986. április 26-i bekövetkezte után született, ukrán
nemzetiségű gyermek volt. A Szovjetunió felbomlása után, 1991-ben
Oroszország és Fehéroroszország megvonta anyagi hozzájárulását a
gyógyításhoz - jelentette ki Jüan Medina kubai programkoordinátor
Leonyid Kucsma volt ukrán elnök jelenlétében a Havanna melletti tararai
egészségügyi központban. Kucsma meggyőződését fejezte ki, hogy
Ukrajna Viktor Janukovics elnöksége alatt folytatja a program
finanszírozását.

Az erőműtől néhány kilométerre fekvő Pripjaty huszonnégy
éve érintetlen, halott város, a fosztogatásokat leszámítva ma
Is szinte ugyanabban az állapotban van, ahogy a baleset utáni napokban, a gyors kitelepítés során hátrahagyták.
A legátfogóbb vizsgálatot
lefolytató Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint az
emberi tényezők és az erőmű
konstrukciós hibája együtt,
egymást felerősítve okozta a
robbanást. Csernobil mára az
emberi
felelőtlenség örök
szimbólumává vált.

KÉSIK A VÉDŐBUROK
ÉPÍTÉSE

A négyes blokk erősen radioaktív maradványai máig ott
rejlenek a baleset után sietve,
ideiglenesen felépített vasbeton szarkofág alatt, amit néhány éve már az összeomlás
réme fenyegetett, ám az elmúlt
esztendő végére sikerült stabilizálni a szerkezetet. A szakemberek szerint ezzel 15 évre ismét biztonságossá tették az
objektumot. A szarkofág belsejében máig ugyanaz az állapot
uralkodik, mint 1986-ban. A
reaktorban lévő fűtőanyag teljesen megolvadt és összekeveredett az épület törmelékeivel.
A szakemberek körülbelül 200
tonnára becsülik ezt a radioaktív masszát. Az újabb katasztrófa megakadályozása érdekében egy új védőburok építését
tervezték a szarkofág fölé. Ez
az árkád formájú építmény vé-

dené meg az erőműben dolgozókat és a környéken élőket a
sugárzástól, s így megkísérelnék a védőréteg alatt szétbontani és elszállítani a felrobbant
reaktor maradványait. Az eredeti tervek szerint már a tragédia huszadik évfordulójára elkészült volna ez a védőburok,
ám a munkálatok a mai napig
nem kezdődtek meg. A hivatalos közlés szerint a tervezési
folyamat elhúzódása miatt
késlekedik a kivitelezés. Az ukrán állam ugyanis olyan szerkezetet szeretne felépíteni a
felrobbant reaktor köré, ami
legalább száz évig szavatolja a
biztonságot akkor is, ha nem
sikerülne elszállítani a sugárzó
hulladékot. A szerkezet becsült költsége 1,6 milliárd
euró, ami több mint a kétszerese az eredetileg tervezett öszszegnek.

Az emberek egy láthatatlan ellenséggel küzdöttek egy könyörtelen
és eltitkolt csatában. A csatában,
ami mára majdnem elfeledett névtelen ezrek életébe került, és még
ma is szedi áldozatait. Pedig általuk sikerült elkerülni a legrosszabbat, egy második robbanást, mely
elpusztította volna fél Európát.

Közben pedig a Pripjatyban és
a környező harminc kilométeres zóna még megmaradt településein a sugárzás az elmúlt
huszonnégy évben sem csökkent számottevően. Hiába tervezi a csernobili zóna betelepítését az ukrán kormány, a tudósok egyöntetűen azt állítják:
jóval többet kell várni erre,
mint gondoltuk. A radioaktív
cézium-137 izotóp felezési ideje 30 év, a csernobili talajban
azonban mégsem csökkent
olyan

mértékben a cézium mennyisége, mint ahogyan azt a kutatók remélték, mindezt pedig
még megmagyarázni sem tudják. A csernobili talajvizsgálatokat végző tudósok szerint
sokkal több időnek kell eltelnie, amíg újra be lehet népesíteni a területet. A kutatócsoport jelenlegi becslései szerint
legalább 180 évnek kell eltelnie ahhoz, hogy újra biztonságos életet lehessen élni a környéken, de a bomlási folyamat
akár 320 évig is
i t í f . könnyen elhúffT^Wzódhat.
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Tutanhamon halálát sokáig találgatások övezték. A legújabb vizsgálatok
szerint kizárható, hogy agyonütötték.
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A LEGJELENTŐSEBB REGESZETI LELET A VILÁGON A TINEDZSERFARAO SÍRJA

Combtörés végzett Tutanhámonnal
A legismertebb egyiptomi
fáraó, a 18 évesen
elhunyt Tutanhamon arcát
másfél éve
rekonstruálták, halálának
okát pedig idén
februárban hozták
nyilvánosságra. A tavalyi
év legjobb hazai
kiállításán páratlanul
gazdag sírjának felfedését
is nyomon követhetjük.
TÖRTÉNELEM
DOMBAI TÜNDE

ÖSI ÁTOK

A babonás félelem, hogy a
földöntúliak
halállal büntetik a betolakodókat. a Tutanhamon-sír
felfedezése
után csúcsosodott ki. A
fáraó bosszújának tulajdonították, hogy
az angol régész. Howard
Carter kanáriját lenyelte
egy kobra,
vagy hogy a
bőkezű mecénást, Lord
Carvarnonta
feltáráskor
megcsípte
egy moszkitó,
és sebfertőzésben pár
hónapra rá
meghalt. Halála óráján
áramszünet
borult Kairóra. Carter 10
évig megszállottan folytatta az ásatást
a sötét, rossz
levegőjű sírban. Hiába a
pihenő és a
műtét, rák
vitte el.

Filmsztárokat megszégyenítő kultusz lengi körül máig a legismertebb egyiptomi fáraót annak ellenére, hogy a 18 évesen elhunyt
Tutanhamon rövid életéhez (időszámításunk előtt 1343-1325) nem
fűződnek világrengető tettek. A
gyerekkirályt halála és szinte teljesen érintetlenül fennmaradt páratlanul gazdag sírja tette a legnépszerűbbé. A Királyok Völgyében 1922-ben felfedezett sírja a régészet legjelentősebb lelete. A tu-

Egyiptom tinikirályának sírjából rétegenként aranyozott kamrák, szarkofágok kerültek elő. Ezek rejtették bebalzsamozott múmiáját. FOTÓK: OM/DV
domány fejlődésével többször
többféleképpen vizsgálták az
uralkodó tetemét, de csak az idén
februárban nyilvánosságra hozott CT- és DNS-eredmények mutatták ki, hogy a tinédzserfáraó
nagyapja Amenhotep, apja pedig
Ehnaton fáraó volt, aki Tutanhamon testvérét vette el. Az ifjú király is családon belül nősült, ő a

A fáraó zsigereit - tüdejét, belét, lépét, máját - is aranyláda őrizte.

8 évvel idősebb nővérét vette el.
Két lányuk halva jött a világra; a
két gyerek koporsóját is apjuk
mellé temették, ez volt a feltárást
végző szakemberek legmegrázóbb felfedezése.
Tutanhamon halálát sokáig találgatások övezték. A legújabb
vizsgálatok szerint
kizárható,
hogy agyonütötték, mert orrcsontja a halála után, a szoros befáslizástól tört be, a tarkója pedig a kicsomagolásakor sérülhetett meg.
A kutatók elvetik a maláriaszerű
fertőzésről, örökölt anyagcserezavarról, tuberkulózisról vagy végelgyengülésről szóló spekulációkat
is. A tesztek azt támasztják alá,
hogy a fáraóval vélhetően egy, kocsihajtás közben szenvedett nyílt
combtörés és a szövődményeként
fellépő sebfertőzés végzett.
A Nílus menti temetkezési helyen Tutanhamoné volt az egyetlen érintetlenül fennmaradt királymúmia. A fáraó eredeti magasságát 165 centire becsülik, de
nem lehet tudni, hogy pontosan
mennyit ment össze a tartósítás-

A legnépszerűbb kiállítás.
Tavaly a Tutanhamon kincse című
budapesti tárlatot választotta 2009
legjobb kiállításának az Antropos
kulturális netmagazin 16 ezer
látogatója. A VAM Design Centerben
holnapig látható összeállításhoz 5 év
alatt, iparművészek készítettek ezer
másolatot Tutanhamon kincséről.
Párizsi látványtervezők tervei
alapján a felfedezés állapotában, a
feltárás sorrendjében mutatják be a
fáraósírt, filmekkel és
programozható hanganyaggal
illusztrálva. Zürich, München, Brno,
Hamburg, Barcelona után
Budapesten már százezren látták.
kor. Arcát másfél éve rekonstruálták a balzsamozástól, gyantától
feketére aszott koponyája alapján. Eredetileg is kopaszra borotválta a fejét a tetvek ellen, és parókát hordott. Nyugodt, szomorú
arcvonásait három koporsója és
híres aranymaszkja közül csak
kettő őrzi, hiszen korai halála miatt a mumifikálás 70 napja állt

rendelkezésre, hogy a túlvilági
utazáshoz befejezzék a négyes falú aranyozott sírkamráját. (Az
egyiptomi
fáraók . átlagosan
30-36 évig éltek, a 91 évesen elhunyt II. Ramszesz kivétel volt.
Temetésükre a trónra lépésüktől
kezdve készültek. A koporsót rendelték csak meg a rokonok az
utolsó pillanatban, hogy a testméreteknek megfeleljen.)
A 80 négyzetméteres sírt a
fosztogatók nem kímélték; már az
elején elkezdték kihordani a bort,
kozmetikumokat és kisebb aranytárgyakat, de az őrök felfedezték
a rablást, és megint lezárták a
sírt. Szerencsére, feltúrva ugyan,
de több ezer tárgy megmaradt:
így ékszerek, elsősegélykészlet,
játékok, hangszerek, trónok, kocsi, hajó, ruha, saru, sőt az év
minden egyes napjára rabszolgafigurát küldtek mellé, munkafelügyelőkkel. Megmaradt a fáraó
zsigereit - tüdő, belek, lép, máj rejtő aranyláda is, az agyát mumifikáláskor kidobták, annak
nem tulajdonítottak jelentőséget.

A fáraó ortopéd cipőt viselhetett
A Tutanhamon
sírkamrájában
felfedezett lábbelik
első részletes
elemzését végezte el
egy holland kutató,
aki szerint az ifjú
fáraó speciális
.gyógyszandált"
viselhetett.
KULISSZATITKOK
MTI
Tutanhamon
múmiáját
ugyan többször is megröntgenezték az idők folyamán,
ám csupán a közelmúltban
elvégzett
genetikai
és
CT-vizsgálatok során fedezték fel az uralkodó fejlődési
rendellenességeit - olvasható a Discovery Channel
hírei között.
A fáraó fájdalmas, csontelhalással járó Köhler-betegségben szenvedett. Jobb
lába második ujján hiányzott a középső ujjperc, a bal

pedig dongaláb volt, amely
bokában befelé fordult. Az
uralkodó a lábdeformitások
miatt bottal közlekedett.

Andre

Veldmeijer

holland

régész, aki az óegyiptomi
bőrmegmunkálásra,
cipészeire és kötélárukra szakosodott, azt feltételezi, hogy
Tutanhamon speciális lábbeliket viselhetett. Tutanhamonnak nyolcvannál több
különböző méretű lábbelit
„csomagoltak" túlvilági útjára. Akadtak
közöttük
rendkívül viseltesek, amelyek csupán töredékesen
maradtak fenn, viszont némely lábbeli igen jó állapotban vészelte át az elmúlt
3300 évet. Voltak egészen
egyszerű szandálok,
és
akadtak arannyal, drágakövekkel gazdagon díszített,
színpompás
cipőköltemények.
- Csodálatos lábbeliket
is találtunk, amelyek közül
némely valóságos remekmű az alakját, a felhasznált
anyagokat tekintve - hangsúlyozta a régész. Andre
Veldmeijer szerint ugyanakkor valószínűtlen, hogy

e színpompás cipőköltemények valaha is érintették a
talajt, Tutanhamon legfeljebb akkor ölthette ezeket
magára, ha gyaloghintón
vitték valahová. A viseltes
szandálok közül a legkisebbet Tutanhamon tízéves
korában hordhatta, akkor,
amikor Kr. e. 1333-ban
trónra került, a legnagyobb
méretűeket viszont 19 évesen, a halála előtt viselhette. - Ebből arra lehet következtetni, hogy a királyként viselt lábbeliket Tutanhamonnal együtt temették el. Sok szandálon
látszik, hogy hordták azokat, némelyen még a fáraó
talplenyomata is kivehető
- fogalmazott a régész. A
nyitott szandálok közül
kettő különösen kényelmesnek tűnik: a talp középső részét ugyanis kitömték, hogy puhább legyen benne a járás.
Csontdeformitásai miatt
Tutanhamonnak olyan cipőre volt szüksége, amelyet
bőrszíjak rögzítenek szorosan a lábfejéhez. A sírkamrában három pár olyan

szandált találtak, amelyeket vízszintes bőrszíjakkal
lehetett szorosra fűzni. Az
egyik pár lábbeli mindkét
oldalába félkörív „támasztékot" építettek be, hogy az
uralkodó stabilabban tudjon járni. Andre Veldmeijer
egy, az ókori lábbelik reprodukálására szakosodott
német szakemberrel közösen most az „ortopéd" cipő
hipotézisét akarja a gyakorlatban ellenőrizni, űjraalkotva Tutanhamon bőrszandálját.
- Anatómiaprofesszorral
működünk együtt, hogy kiderítsük, mennyire volt deformált Tutanhamon lábfeje, és milyen cipőt viselhetett - mondta a holland régész. Szalima Ikrám, a kairói
Amerikai Egyetem egyiptológusa érdekesnek tartja
Andre Veldmeijer hipotézisét. - Elképzelhető, hogy a
dongaláb miatt voltak a szorosabb bőrszíjak Tutanhamon szandálján. Ezek nem
engedték a lábbelit leesni, s
ezáltal megkönnyítették az
uralkodónak a járást - véle- A legismertebb uralkodó. Szomorú tekintettel néz 110 kilós,
kedett az egyiptológus.
élethű halotti maszkja.
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„A zsenialitás és a hülyeség között az a különbség, hogy az előbbinek határai vannak." Albert Einstein
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A BRIT MENSA EGYIK LEGFIATALABB TAG|A 2,5 EVES, 136-OS AZ INTELLIGENCIAHANYADOSA
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buszsofőr is lehet okos
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A magas intelligencia titka: genetika és neveltetés.
A legmagasabb intelligenciahányadossal rendelkezők
egyesületének, a Mensa HungarlQának 800 tagja van
- ők okosabbak, mint a magyar populáció 98
százaléka. Britanniában kétéves gyerekek is vannak
a Mensa-tagok között.

INTELLIGENCIA
NYEMCSOK ÉVA
A kétéves gyerekek általában
csak ütögetik a számítógép billentyűzetét, vagy érdeklődve
nézegetik a gombokat. Nem így
KIÉ MENNYI?
Albert
Einstein: 160,
Andy WarhoL
86, Arnold
Schwarzenegger: 135 (képünkön),

Jodie Foster:
132, Madonna: 140 (képünkön),

a b r i t Beatrix

Townsend:

a kis-

lány nagyon ügyesen használja
a számítógépet, egyik kedvenc
időtöltése pedig, hogy szörfözik
a neten. Nagyon szereti a számítógépes játékokat is.
Nem lenne ez annyira különös, ha két és fél éves kora ellenére nem ő lenne a brit IQ Mensa egyik legfiatalabb tagja
136-os intelligenciahányadosával. A kislány kedvenc időtöltése, mint édesanyja elárulta, az
írás és az olvasás.
IQ. A 70 alatti IQ nagyon alacsony,
70-90 között alacsony, 90-110
között átlagos, 110-130 között
magas, 130 felett pedig nagyon
magas. A Mensa HungarlQánál 24
év alatt és 60 év felett 1500 forint
a tesztírás tarifája, 24 és 60 év
között 2000. 2009-ben 611-en írtak
tesztet, 1993 óta több mint 8 ezren
voltak kíváncsiak arra, mennyi az
intelligenciahányadosuk.

Rigó Péter, a Mensa HungarlQa

Nicole Kidman: 132,
Shakira: 140,
Sharon Stone:
154 (képünkön).

•

felügyelő
pszichológusa
azt
mondta: a magyar szervezet nem
tartja szerencsésnek, hogy gyerekek intelligenciahányadosát mérjék - náluk 17 év a tesztírás korhatára.
- Az intelligencia a kamaszkor végéig változó személyiségvonás. A gyerekek időnként
meglódulnak az értelmi fejlődésben, máskor stagnálnak, az
IQ-juk kicsit változékony - magyarázta Rigó Péter. - Az IQ
gyermekkorban akár 200-as is
lehet, de ez felnőttkorban már
gyakorlatilag nem mérhető pontosan. Az intelligenciahányados mérését Alfréd Binet
dolgozta ki a múlt század ele
jén azért, hogy mérni tudja a
gyerekek iskolaérettségét. Ezen
kívül egy gyerek esetében az
IQ-mérésnek nincs pozitív hozadéka. A szervezet korábbi
elnöke, ma a nemzetközi
kapcsolatokért
felelős SrMS
Balanyi

»

Bibiána

ta, mert szerintük nem feltétlenül jó az, ha a gyerek bele van
kényszerítve egy ilyen versenybe, másrészt a szabadidős civilszervezet nincs még felkészülve
arra, hogy gyerekekkel érdemben tudjon foglalkozni. Rigó Péter szerint ha a tesztből kiderül:
a gyereknek nagyon magas az
IQ-ja, akkor abból az következik, hogy szülők és tanárok zseniként kezdik kezelni, ilyen típusú feladatokkal halmozzák
el, és nem marad ideje a gyerekek legfontosabb tevékenységére, az érzelmi és szociális fejlődést megalapozó játékra. Vagyis elveszik a gyerekkorát.
A másik lehetőség az, hogy a
gyerek mégsem okos annyira,
mint a szülők gondolták, csalódottság lesz úrrá a szülőkön és
a nevelőkön, és már nem is foglalkoznak vele annyit. Rigó Péter hozzátette: gyerekek esetében az IQ-t nagyon egyszerű
mérni, a mentális kor és a valós
életkor hányadosát kell megszorozni százzal. Hozzátette: gyerekkorban nem ritka a 136-os
IQ, a brit kislány esete nem
extrém.
De mitől lesz valaki okos,
vagy nagyon okos? Balanyi Bibiána szerint ellentétben azzal
a sztereotípiával, hogy az intelligens emberek mind atomtudósok, vagy azok gyerekei, szemüvegesek és fizikáról
beszélgetnek,

azt

mondta: az 1993-ban
megalakult
ma
gyar szervezetnek
egyrészt
azért nincs gyerekta-

J

Beatrix Townsend IQ-ja 136. FOTÓ: DAILY MAIL
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Mensa-tesztet akárki kitölthet, de nem lehet mindenki tag. FOTÓ: FRANK YVETTE
intelligens - vagyis gyors, rugalmas gondolkodásra képes ember bármilyen foglalkozási
körből kikerülhet. A Mensa
HungarlQa mintegy 800 tagja
között - ők azok, akik a magyar
populáció 98 százalékánál jobb
IQ-tesztet produkáltak, és intelligenciahányadosuk
legalább
130 - van becsüs, ács, buszsofőr, patkolókovács lány, mozdonyvezető, pilótanő, egyetemi
tanár. Persze sok az informatikus is - a logikai feladatok nekik kedveznek. Tény azonban,
hogy a tagok túlnyomó része
kapcsolatban áll valamilyen tudományággal.
- Ahhoz, hogy valaki kiemelkedő intelligenciájú
legyen, két faktorban kell szerencsésnek lennie:
egyrészt, hogy
genetikailag
megfelelő géneket
örö•Kt köljön
^
- mutatott
rá Balanyi Bibiána. - Az IQ
másik felét
a gyermekkori
környezet határozza
meg,
17-18
éves

korig. Ha valaki olyan családban nő fel, ahol ösztönző közeget biztosítanak neki, ha sok le-

hogy egy nagyon szegény családban nem nevelkedhet nagyon intelligens ember. Talán

Michelte Wild: 134. A korábban
pornószínésznőként dolgozó Vad
Katalin - művésznevén Michelle
Wild - meglepte az egész országot, amikor kiderült: 134-es az
IQ-ja. A sztereotípiaromboló tény
sokakat meglepett. Katalin azok
közé tartozik, akiknek az ország
98 százalékánál magasabb az
IQ-ja. Korábban azt nyilatkozta:
nagyon jó a rövid távú memóriája, csak ránéz egy szövegre, és
már kívülről tudja. Iskolásként is
hasznát vette ennek: ha nem tanult meg egy verset, elég volt felelő osztálytársait hallgatnia, és
máris memorizálta a sorokat. Szereti a logikát, a reál tárgyakban
volt jó, ahol minden mindennel

összefügg.

hetősége van kipróbálni magát
különböző területeken, ha sokat tud olvasni, és az információéhségét kielégítik, emellett
pedig a táplálkozására is odafigyelnek, mindez elő fogja segíteni a magas intelligenciahányados kialakulását. Ugyanakkor azt sem jelenthetjük ki,

meglepő, de a magas IQ-val
nem feltétlenül jár együtt a lexikális tudás. A magas IQ nagy
információ-feldolgozó kapacitást is jelent. A magas IQ-jú emberek azért válnak műveltebbé,
mert éheznek az információra,
kíváncsiak, és utánanéznek dolgoknak.

Agyas férfiak
Tény: IQ szempontjából a férfiak vezetnek,
a Mensában kétharmad-egyharmad a nemek aránya, ami Rigó Péter szerint abból
következik, hogy a férfiak szélsőségesebbek sok tekintetben, még az intelligenciát
illetően is. Ez persze nemcsak azt jelenti,
hogy több közöttük a nagyon okos, de azt
is, hogy több közöttük a szellemi fogyatékos is. A nőknél nagyobb azoknak az aránya, akiknek az IQ-ja az átlagos 100-as érték körül mozog. Nagyjából 17 éves korunkra alakul ki az az IQ-érték, ami egész életünkön át közel állandó marad. Az intelligens emberekre is érvényes a szellemi hanyatlás, amikor már nem gondolkodnak olyan gyorsan, és a memóriájuk sem a régi. Tapasztalatok azt mutatják: a nagyon intelligens emberekhez kegyes a sors: az elején többet ad nekik, és az
élet vége felé a leépülésük is sokkal lassabb ütemű.
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Milyen fagylaltot szeret?

Csörög a telefon
Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat hétfőn
Kancsár Tímea újságíróval oszthatják meg.
Az ügyeletes újságíró hétfőtől péntekig 9 és 16 óra kőzött
hívható a 06-30/218-1111-es mobiltelefonszámon. 16 és 21 óra
között rendkívüli eseményekről szóló bejelentéseket fogadunk.
E-maiL kapcsolatok@delmagyar.hu
SMS-számunlc 06-30/303-0921
Ha nem kapott újságot: hívja a 62/567-864-et, vagy jelezze
a terjesztes@delmagyar.hu e-mail címen!

KUNDISZ MAGDOLNA
vegyész:
- Gyümölcsöset szoktam enni,
de nem túl gyakran, mert fél- "
tem a torkomat, hogy megfájdul. Nagyon szeretem még a
boltban kapható dobozos fagylaltokat is, de sajnos nagyon
drágák, így ezeket ritkán engedhetem meg magamnak.

BENEDEK NOÉMI
tanuló:
- A kedvenc fagyim a csokoládé. Szerintem ez az igazi - meg
a vanília. Van egy kedvenc cukrászdám, általában ott szoktam
fagylaltozni, mert az már bevált. Idén viszont még nem ettem, valahogy még nem kerítettem rá időt.

KOVÁCS TIBOR
villamosvezető:
- A hagyományos, vanília-csoki
ízeket kedvelem, általában ezek
közül választok. A belvárosban
szoktam fagyizni, de az esetek
többségében nem ülök le, inkább
sétálgatok vele. Idén már ettem
egyébként fagylaltot, teszteltem
a mostani kínálatot.

MEGJÖTTÜNK

POSTABONTAS

játsszunk fizikát! - eredmények
A Játsszunk fizikát! Békésy György
emlékére rendezett kísérletes fizikaverseny eredményei:
Általános iskola: I. helyezett: Ványi András, Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gimnázium, 8.
évfolyam.
II. helyezett: Rácz Dávid, Üllés,
Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
7. évfolyam, és Putti Krisztián, Budapest, ELTE Apáczai Csere János
Gyakorló Gimnázium és Kollégium,
8. évfolyam.
III. helyezett: az üllési Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művelődési Központ 8. évfolyam két csapata: Juhász Ildikó Klaudia, Nagy

Nóra, Tóth Noémi és Monostori
Dorottya, Bunság Éva.
IV. helyezett: Juhász Ágnes, Bíró
Viktória, Bozsák Anett Üllés, Fontos Sándor Általános és Alapfokú
Művelődési Központ, 8. évfolyam.
V. helyezett: Balogh Bence Budapest, Apáczai Csere János Gimnázium, 8. évfolyam.
VI. helyezett: Hajnal Péter, Szeged,
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, 8. évfolyam.
Középiskola: I. helyezett: Molnár
Tamás, Hajdúböszörmény, Bocskai
István Gimnázium, 10. évfolyam.
II. helyezett: Németh Klaudia,
Csongrád, Batsányi János Gimnázium, 9. évfolyam.

III. helyezett: Sándor Boglárka,
Mezőberény, Petőfi Sándor Gimnázium, 10. évfolyam.
IV. helyezett: Szabó Nikolett, Nógrádi Eszter, Szeged, Deák Ferenc
Gimnázium, 10. évfolyam.
V. helyezett: Sándor Alexandra,
Csongrád, Batsányi János Gimnázium, 11. évfolyam.
VI. helyezett: Vörös Beáta, Hódmezővásárhely, Bethlen Gábor Református Gimnázium, 10. évfolyam.
A versenyben részt vevő valamennyi tanulónak gratulálunk, további sikereket kívánunk!
ELFT Csongrád Megyei Csoport,
SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék

(Korányi fasor 14-15.). Vasárnap:
traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi fasor 10-11.).
Gyermek és felnőtt orvosi ügyelet:
hétvégén és munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól reggel 7.30-ig
(Szilágyi utca felől). Tel.:
62/433-104 vagy 104. S. 0. S.
Lelkisegély-szolgálat: megyeszerte ingyenes: 06-80/820-111.
Gyógyszertár: SZTE ÁOK Korányi

Gyógyszertár (Korányi fasor 8.,
tel.: 545-440), hétfő-szombat
22-7-ig, vasárnap 20-7-ig, munkaszüneti napokon (ünnepnap)
7—7-ig. Fogászat, hétvége: 7-13
óráig, fogászati klinika, Tisza Lajos
krt. 64.

ORVOSI ÜGYELETEK
Szeged, baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.). Sebészet: sebészeti klinika A részlege (Pécsi u.
4.). Urológia: urológiai klinika ambulanciája (Kálvária sgt. 57.). Sürgősségi betegellátás (felnőtt):
sürgősségi betegellátó osztály
0-24 óráig (Kálvária sgt. 57.).
Baleseti sebészet, gyermek,
szombat: gyermekgyógyászati klinika gyermeksebészeti osztálya

TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET
DENTHA FOGÁSZAT

Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532

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

KERESZTREJTVÉNY - BALFÁCÁN, BALEK, LUZER
Pierre Richárd francia vígjátékok jellegzetes alakja: színész, rendező, producer. Néhány filmjét elevenítjük fel rejtvényünkben.
Az előző rejtvény megfejtése: Ha csata után nem kell fésű, akkor már semmi sem kell!
PIERRE
RICHÁRD
VÍGJÁTÉKAI
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TÍZEMELETES HÁZAK
Tarjáni olvasónk, Balogh Éva fel-

mot fel a szolgáltató. Ráadásul mi-

vel kertes házban laknak, a víz bevezetéséért is fizettek annak idején. Felháborítóan magasak a szolgáltatások díjai - mondta olvasónk.

fogadószoba

V

V

>

SÁNDORFALVI ÚT
A 30/424-1633-as számról olvasónk jelezte: a sándorfalvi úton, az
autópálya-építkezés előtti útszakaszon hatalmas kátyúk, fél méter
mély gödrök vannak. Az autósok
szeretnék, ha megcsinálnák az útburkolatot.

VÍZ, GÁZ, VILLANY
Olvasónk a 30/292-7956-os
számról javasolja a következő kormánynak, hogy vizsgálják felül az
energia- és a vízszolgáltatás díját.
Most kaptak vízszámlát, ami
3600 forint, a szennyvízért viszont 7900 forintot fizetnek.
Emellett 955 forint alapdíjat szá-
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>
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NINCS F-16-OSUNK
Szűcs Vidor Algyőről Murányi
László hozzászólására reagált,
amely az április 22-i Csörög rovatban jelent meg. Arra hívta fel a figyelmet: F-16-osok nem düböröghettek alacsonyan a csongrádi házak fölött, mert a magyar légierőnek nincsenek ilyen gépei. Olvasónk valószínűleg Gripeneket
látott.

SEGÍTSÉGET KÉR
Lapunk is megírta az egykori állami gondozott nő történetét, aki
9 mosómacijával és kutyáival
együtt került kis híján az utcára.
A hölgy a 20/385-0668-as
számról hívta rovatunkat, és segítséget kért. Nemrég műtötték
mindkét kezét, és most már biztos, hogy napokon belül elveszti
az albérletét. Szívesen vállalna
bemutatókat a mosómedvékkel
pénz- vagy állateledel-adományért, lakhatásért cserébe vállalná kertes ház rendben tartását a
város környékén, ahová az állatokkal együtt beköltözhet. Arra
kéri a jóérzésű ember- és állatbarátokat: segítsenek rajta!

-et párja
s magyar
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GRATULÁLUNK!

KÖZTEHERVISELÉS
Lapunk április 19-i számában jelent meg Kovács András jegyzete
Közteherviselés címmel. Olvasónk,
Várnai Szilárd gratulált az íráshoz.
Végre egyszer kínos, nem népszerű témáról szól a jegyzet - mondta. Hozzátette: mindenkinek tennie kell azért, hogy a közteherviselés mindenkire vonatkozzon, és
ez a mindenkori kormányok feladata is.

ORGONATOLVAJ
Seres Sándor e-mailben írta: nagyon felháborította, hogy április
22-én, csütörtök délután fél 3-kor
baktói, Alkotmány utcai háza kertjéből orgonát loptak! A tettes egy
alacsony termetű, idősebb nő volt.
Olvasónk üzeni neki: szégyellje
magát!

költői
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
ÉGETŐ CSANÁD
Április 22., 2 óra 30 perc, 3850 g.
Sz.: Nagygyörgy Éva és Égető Gábor (Vásárhely).
SZEGED
VÉR OLIVÉR
Április 22.. 15 óra 18 perc, 3320 g.
Sz.: Dani Nikolette Éva és Vér Tibor (Sándorfalva).
CZÉGÉ LILI
Április 22., 21 óra 8 perc, 3200 g.
Sz.: Tari Zita és Czégé László
(Szeged).
LESZNEK BOTOND
Április 22., 23 óra 8 perc, 3200 g.
Sz.: Kernács Éva és Lesznek Ferenc (Kiskundorozsma).
FAZEKAS KONRÁD
Április 23., 0 óra 55 perc, 3390 g.
Sz.: Kecskeméti-Kovács Erika és
Fazekas Sándor (Kistelek).
JENŐFI MÍRA
Április 23., 2 óra 55 perc, 3970 g.
Sz.: Gergely Genovéva és Jenőfi
Gábor (Szeged).
MAKÓ
jAMBRICSKÓ GERGŐ
Április 21., 8 óra 55 perc, 3770 g.
Sz.: Gulyás Mária és Jambricskó
Gergely (Makó).
NAGY VINCE
Április 23., 6 óra 32 perc, 2750 g.
Sz.: Kolbányi Melinda és Nagy Árpád (Makó).
SZENTES
KERESZTÉLY KLAUDIA PATRÍCIA
Április 22., 17 óra 25 perc, 3640
g. Sz.: Papp Szilvia és Keresztély
Károly (Csongrád).

háborítónak tartja, hogy a tízemeletes panelházakban a tetőre vezető feljáró a legtöbb helyen le
van zárva. Tűz esetén nem lehet
kimenekülni. Az is probléma szerinte, hogy nincs szünetmentes
áramforrás ezekben az épületekben. Nemrég áramszünet volt az
épületben, ilyenkor nagyon nehéz
a sötét lépcsőházban botorkálni,
arról nem is beszélve, hogy lift
nélkül sokan képtelenek feljutni a
felsőbb szintekre.
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SZABADI ISTVÁN
cukrász:
- Főleg a tejes fagylaltokat szeretem, ezekből akár 10-15 gombócot is meg tudok enni egyszerre.
Amikor összeolvadnak, és lehet
nagy kanállal lapátolni, nincs annál jobb! Ha pedig kíváncsi vagyok
egy cukrászdára, vaníliát és csokit
kérek, mert az mindent elmond.

KULLANCSINVÁZIÓ
Vásárhelyi olvasónk a
30/561-7551-es telefonszámról
mondta el: a Nagy András János
utcában laknak, az erdővel szemben, ahol óriási gondot okoz, hogy
megtiltották a kullancsok irtását.
Minden háznál van macska, a cicák kijárkálnak az erdőbe, nem
zárhatják be őket, és naponta
15-20 kullancsot szednek ki belőlük a gazdik. 35 éve laknak ott, de
csak az utóbbi 2-3 évben szaporodtak el ennyire a kullancsok.
Lassan már az erdőbe sem mernek bemenni. Viszont azt vették
észre, hogy a petróleumszagú riasztó, amit a szúnyogok ellen permeteznek, a kullancsokat is gyéríti
néhány hétig. Olvasónk reméli,
mihamarabb megoldást találnak
erre a problémára.
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Nem is tavaszt, szinte már nyárelőt idéz a cseresznyefa frissen kinyílott virága, amelyet mórahalmi olvasónk
örökített meg. FOTÓ: MÓDRA BALÁZS
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ÍGY VÁLHATUNK MILLIOMOSSÁ A LEGVÁRATLANABB PILLANATBAN

Hétfőn újra útjára
indul a Joker-stáb
A Joker játékot kívánja népszerűsíteni az az akció,
amelynek keretében a jokerstáb hétfőtől május 28-áig
összesen 24 alkalommal bukkan fel egy-egy sorsolással
kiválasztott településen, akár
Csongrád megyében is.
CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL
Hétfőn újra útjára indul az az
egész országra kiterjedő akció, amellyel tavaly például
egy csongrádi férfi lett egyik
pillanatról a másikra milliomos. Az akció célja, hogy a

vényes, a 3 Joker számsor
megjátszását tanúsító átvételi igazolásukat, és vállalják a televíziós nyilvánosságot. A járókelő hirtelen milliomossá válásáról ugyanis
televíziós felvétel készül,
amelyet az akciós napokon
az esti Híradó előtt, 19 óra
20 és 19 óra 30 perc között
sugároznak az ml-en, de az
esti órákban a felvételt más
csatornákon is láthatják a
nézők.
SAJÁT VAGY GÉPI
Fontos tudni, hogy a szerencsés járókelőnek nyeremé-

Jokertörténet. A Joker felvételét a szerencsejátékok kínálatába a gépesítés tette lehetővé. Első sorsolását 1993. november 6-án tartották.
Előbb az ötös és a hatos lottó kiegészítő játéka volt. Azokkal együtt,
mintegy ráadásként lehetett megjátszani. Később, a skandináv lottó
színre lépésével háromra bővült a Joker anyahajóinak köre.

Joker játékot népszerűsítése,
méghozzá úgy, hogy hétfőtől
péntekig, naponta 1 millió forint ráadásnyereménnyel lepi
meg a jókor, jó helyen tartózkodó szerencsés Joker-játékosokat.
LESZÓLÍTANAK EGY JÁRÓKELŐT
A Joker-stáb május 28-áig
összesen
24
alkalommal
bukkan fel 11 és 13 óra között egy-egy sorsolással kiválasztott településen, így
akár Csongrád megyében is
bárki milliomossá válhat,
aki jó időben van, jó helyen.
A helyszíneken ugyanis véletlenszerűen megszólítanak
egy-egy járókelőt, akik közül azok nyerhetik meg az 1
millió forintot, akik sikeresen teljesítenek egy, kizárólag a szerencsén alapuló játékos feladatot, bemutatják
a legközelebbi sorsolásra ér-

nye átvételéhez személyi
igazolványát és lakcímkártyáját kell bemutatnia. A 3
Joker számot egyébként az
ötös-, hatos- és/vagy a skandinávlottó-játékok
mellett,
az új típusú segédsorsjegyen
lehet megjátszani, ha az
igent jelölik be az előrenyomott Joker számra, s beikszelik a „További JOKER játék
SAJÁT vagy GÉPI" négyzetét
is. (Utóbbi kettő közül az
egyiket a játékos adhatja
meg, „diktálhatja le" a terminálkezelőnek.) Az akcióban csak terminálon érvényesített játékkal lehet részt
venni, telefonon, interneten,
SMS-ben vagy ATM-en befizetettel nem.
Az akcióban nem vehetnek
részt, így a nyereményre sem
jogosultak a Szerencsejáték
Zrt. munkatársai, a sorsolásban közreműködők és mind-

ezek közvetlen hozzátartozói,
valamint 18 éven aluliak.
VÁLASZTHATUNK
NYERŐSZÁMOT
A Joker típusú játék szerte a világon ismert, bár népszerűsége
a legtöbb helyen nem vetekszik
a lottójellegű aktív számsorsjátékokéval. Ez annak tudható
be, hogy míg a lottón a játékos
maga választhatja és jelölheti
be reménybeli nyerőszámait,
addig a jokerszámok előrenyomottak, tulajdonképpen a segédsorsjegyek sorszámai. Néhány hónapja azonban lehetőség van arra is, hogy a játékos
második vagy harmadik „szándékkal" - vagyis a klasszikus
módon megjátszott jokert követően - a maga választotta számokkal is szerencsét próbáljon.
HA AZ UTOLSÓ SZÁMOK
MEGEGYEZNEK
A Joker nyereménystruktúrája
egyébként úgy, alakul, hogy
amennyiben az utolsó 2, 3, 4
vagy 5 szám - sorrendben megegyezik a kisorsolt számokkal, akkor a játékost fix
nyeremény: 1000,10 ezer, 100
ezer, illetve 1 millió forint illeti
meg. Az első nyerőosztály halmozódik, a következő hét, hetek nyereményalapját növeli.

A játék a számok
tükrében
A játék 16 és fél éve alatt
mintegy kilencszáz Joker sorsolást tartottak, s 336 alkalommal értek el telitalálatost,
vagyis amikor valakinek mind
a hat jokerszáma sorrendben
megegyezett a kisorsolt hattal. A Joker telitalálatosok közül az eddigi legtöbbet fizető
2007. január közepén született, s 291 millió forintot ért.

Dudás József 3000 forinttal indult el otthonróL Lekapart néhány sorsjegyet, aztán biciklire ült - és nyert egymilliót.

Józsi bácsinak 1 millió forint
pottyant az ölébe az utcán
Tavaly egy 74 éves nyugdíjas
férfi nyerte azt az egymillió forintot, amely a Szerencsejáték
Zrt. országos akciójának részeként Csongrádon keresett gazdát. Hiába gyűlt tömeg a művelődési központ előtt, Józsi bácsi elsőre elvitte a nyereményt.

- Az volt az első feladvány,
hogy találja ki, műsorvezetőnknek melyik zsebében lapul egy érvényes skandinávlottó-szelvény. Egyből eltalálta, és utána felmutatta a sajátját is - nyilatkozta lapunknak
Somorai

László,

a

társaság

marketingigazgatója.
Dudás József, a szerencsés

CSONGRÁD
MUNKATÁRSUNKTÓL
Egymás lábát taposták az emberek tavaly szeptemberben a
csongrádi művelődési központ
előtt, hátha őket szólítják le a
Szerencsejáték Zrt. munkatársai az „Irány az 1 millió" elnevezésű akcióban. Hiába sertepertéltek, a választás végül egy
idős férfira esett, aki éppen akkor tekert arra biciklijével.

arra járó próbált higgadt maradni, és szalmakalapja alá bújni, de percről perce szélesebb
lett a mosolya. Nem csoda, hiszen korábban Fortuna kegye
rendre elkerülte. A szerencsés
napon először öreg autóját vitte
el egy műhelybe, hogy levizsgáztassák, aztán hazament, biciklire pattant, és meg sem állt
a lottózóig. Vett néhány kaparós sorsjegyet, de nem nyert,

ezért nyeregbe szállt, hogy otthon legyen ebédre. Háromezer
forinttal indult el, és egymillióval tért haza.
- Meglepő a helyzet, az biztos. Még fel kell dolgoznom mondta az évekig tsz-tagként
foglalkoztatott, 74 esztendős Józsi bácsi. Amint ellenőrizték
szelvényét, visszakérte, mondván, azzal még nyerhet egy nagyobb összeget is. A nyereményről akkor azt mondta, biztosan nem játékgépbe fogja
dobni, dohányt se vesz, és a
kocsmát is elkerüli. Egyedül él,
de lánya és két unokája Szegeden biztosan örülni fog a meglepetésnek, amit együtt költenek
majd el. Hogy mire? Arról akkor, ott hirtelenjében még nem
tudott nyilatkozni.

MEGKÉRDEZTÜK SZEGEDI OLVASÓINKAT

Szokott jokerezni?
\

BORDÁS LÁSZLÓ
MÁV-alkalmazott:
- Negyven éve lottózom. Nincsenek állandó számaim, mindig cserélgetem őket, vagy azt játszom
meg, ami éppen eszembe jut. Telitalálatom még nem volt, viszont
93-ban sikerült négy számot eltalálnom az ötösön, eddig az akkori
volt a legnagyobb nyereményen.
Szeretnék újítani, ezért most a Jokert is kipróbálom. A nyereményből utazásra költenék, és jótékonykodnék is belőle. Adnék a szegedi
gyermekkórháznak is.

SZABÓ ÁDÁM
építésztechnikus:
- Rendszeresen játszom Jokert
is, hiszen ezzel növelem az
esélyt a nyereményre. Az apukám is játszik, ő már több évtizede ikszelgeti a számokat. Nekem
nincsenek állandóim, azt játszom
meg, amit előzq este megálmodok. Egyszer régebben volt már
hármasunk, bízunk benne, hogy
telitalálatosunk is lehet. A pénzből szép házat vennénk, nagyokat kirándulnánk és a családtagokat segítenénk meg.

TÓTH KATALIN
pénzügyes:
- Évek óta minden héten lottózom,
néha jokerezek is. Egy hónapja nyertem meg életem legnagyobb nyereményét: hármasom volt, ami akkor
27 ezer forintot fizetett. Kitartóan
játszom, állandó számokkal. Egyetlen hetet sem hagynék ki, félek,
hogy pont akkor húznák ki a számaimat. Szívesen játszom el a gondolattal hogy milyen lenne milliomosnak lenni. Valószínűleg lecserélném
a 10. emeleti panellakásomat, és
gyermekalapítványokat is segítenék.

AZ OLDAL A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT.

Játsszon 3 Jokert,
és tartsa magánál átvételi igazolását!
Megállíthatjuk április 26. és május 28. között!
Legyen Önnél mindig a soron következő Joker számsorsolásra érvényes, 3 Joker s/ám
megjátszását igazoló átvételi igazolási
1 millió forintot helyből hazavihet, ha a Joker Stáb megállítja és megfelel a feltételeknek Kövesse nyomort az
eseményeket az m l - e n az akciós napokon az esti Híradó előtt, vagy az esti órákban az ATV, Duna TV, F E M 3 TV,
Hálózat TV, Hír TV valamelyikén, illetve a w w w szerencsejatek.hu honlapon!
További ráuletek s szórólapokon
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Tudatom a nénikkel, bácsikkal, hogy én,
Z s i g m o n d

L é n a

A n g e l i k a

1

• B A R O M F I T R Á G Y A ela
dó. Szeged, Bódi V. u. 7.
(093031150)

serényen.

használd

Q
• K Ö N Y V E L Ő I R O D Á I gyakorlattal, középfokú szakmai végzettséggel, középkorú nő állást keres. 06-30/
409-12 80.(093031405)

Barátom!

Fegyvered és

Ahol nem csak vadétel van' • Szeged. Maros utca

ALLAST KERES

\
„Járd a vadászösvényt

keményen.

Puskád hegyét tedd sok nemes vadra,

• E L A D Ó hungarocell faházak, asztalos-lakatos műhelyfelszerelés, épületbontási anyagok, DAF kisteherautó. Építési telek eladó.
06-30/925-9885(093031993)

és még vagy 50 évig ne kelljen vtagra."
S Z E T E I
Z O L T Á N N A K
közelgő
születésnapjára

EGYÉB OKTATAS

minden jót kíván |

• ÁLTALÁNOS
iskolások
korrepetálását
vállalom.
06-20/491-1946(093032210)

„Bébi"
és a lányok

ÉPÍTŐANYAG
GALI

ANNABELLÁNAK,

Kistelekre
8. születésnapod alkalmából

g

szeretettel köszöntelek,

S

sok boldogságot, örömet, *
noz
tanulmányaidhoz
jó eredményeket
kíván:
szerető
Mamid
Szegedről

• 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)

GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉS
születésnapjára
egészségben,

boldogságban

gazdag,
hosszú életet
J / ^
krvan
J ^ W ,
.1
felesege,
ft^
,
lánya, veje
^^vre
és
Fenyvesi

Lászlónak

(Fenyő)

§

nagyon boldog
5 0 .
szülmapot
kíván családja és barátai

ALBÉRLETET KÍNÁL
• SZEGED-BELVÁROS,
Hajnóczy utcai, 84 m2-es,
földszinti, 3 szobás lakás
kiadó iroda vagy lakáscéljára, a Klauzál tértől 200
m-re.
Tel.:
06-20/2407187.(093032117)

AUTÓ
• A U T Ó Ü V E G E Z É S , cascokárfelvétel önrészátvállalással, üvegfóliázás. 62/
405-888,
www.kippkopp.hU. (092519571)
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, navigáció. Fonógyári
út 10., az Avia benzinkúttal
szemben.
www.regiofinance.hu, 0630/6 7 8-5 5 35 (092826294)

ÁLLÁST KÍNÁL
• ALGYŐI telephelyű cég
földmunkagép- és motorjavításban jártas mezőgazdasági gépszerelőt keres.
Jelentkezni a 06-70/4303142-es telefonszámon lehet hétköznapokon 8 órától
16óráig.(092930281)
• IPLszőrtelenítő szalonba
keresünk
hölgyet
Csongrádon/Szentesen,
részmunkaidőben. Kozmetikus tapasztalat
előny.
Fényképes önéletrajzokat
várjuk: professzor.szeged
©gmail .com. (093032231)
• S V Á J C B A N munkavállalási lehetőség henteseknek, húsiparban gyakorlottaknak friss hús feldolgozására. Kereset min. 4800
SFr. Előzetes jelentkezés
önéletrajzzal:
andromedakft.@ihvitel.hu.
Tel.:
06-20/956-8506.
(093030876)

É T T E R E M

Vasárnap is íjitoa tartunk 11-21 óráig"
ASZTALFOGLALÁS 62/315-640 ÜDÜLÉSI CSEKKET ÉS ÉTKEZÉSI
JEGYEKET IS ELFOGADUNK!
• Http://ilespan/io-vadaszetterem.hu

unoktíi
• M A G Y A R O R S Z Á G területén
működő,
szegedi
székhelyű
ingatlanüzemeltető- és fejlesztő Rt. szegedi irodájába
keres üzletágvezetőt alkalmazotti jogviszonyban, magas kereseti lehetőséggel.
Feladatok: Magas színvonalú
ingatlanközvetítésiértékesítési profilú ügynöki, valamint hitelközvetítési
csoport felépítése, működésének szervezése, irányítása. Elvárások: Franchise hálózatban működő
ingatlaniroda vezetésében,
hálózatépítésben szerzett
legalább 3 év tapasztalat.
Fényképpel ellátott szakmai önéletrajzokat "Maxingatlan 093031894" jeligére
várjuk a Délmagyarország
ügyfélszolgálatra. Szeged,
Gutenberg u. 5. (09303094)

A Délmagyarország

• A1 és személygépkocsi
kategóriában akciós tanfolyamok.
www.kovacsautosiskola.hu.
30/429-5581.
(092519641)
• SZÍNVONALAS,türelmes
oktatás, korrekt elszámolás:
www.csillagautosiskola.hu
Londoni krt. 10., 62/426433.(093031462)
• w w w . K O R M Á N YOSAUTOSISKOLA.HU
Árak
mézesmadzag nélkül! 62/
471-921,
06-20/2203 3 35.(092724841)

HIRDETMENY
• A Z E L E K T R O G L O B Kft.
értesíti alakosságot, hogy a
-SzőkeTörök Sándor Szentes külterület 092/76 hrsz.ú ingatlan villamosenergiaellátását szolgáló újonnan
létesített 0,4 kV-os hálózatot - a Démász-partner Kft.
2010. április 26-án feszültség alá helyezi. Felhívjuk a
figyelmet, hogy az elektromos berendezések megközelítése. megérintése tilos
és életveszélyes! <0930320321

Apróbörze
EGÉSZSÉGÜGY
• GYALOG-H KFT. egészség-transz járatot indít Budapestre,
az
Egészség
Centrumába.
Betegségmegelőzés, fizikai közérzetjavltás. Járatunk 8 főig
indul, 2.500 Ft/fő odavissza. Nézze meg kisfilmünket. www.gyalog-h.hu,
+36-1/361-74 40(093031531)

• ZÁRTKERT
Karócában
(Újszeged és Deszk között,
a Kamaratöltés és a Maros
között), 240 négyszögöl,
18x48 méteres, termő gyümölcsfákkal, rendezetten,
fúrott kúttal, villanybekötési lehetőséggel eladó. Érd.:
06-30/460-7758.
(093032116)

KOZLEMENY
MEGHALLGATÁS

MAGÁNHÁZ
• S Z E G E D , Csaplár Benedek utcában 83 m2, belső
kétszintes, nappali + 2 szobás lakás eladó. Ár: 18,5 M
Ft. Ingatlan Cafe, Kasler
Zita:
06-70/377-1417.
(092827404)

MEZOGAZD. GEP
• E303kaszálógép, PZK-7
rendsodró, Claas-Variant280 körbálázó,
Manetu
MLT-731 teleszkópos rakodóeladó. 06-30/466-6616.
Megtekinthető:
www. gepkft. expressz.
(093031996)

NOVENY
• O S Z L O P O S tuják, gömbtuják, díszfák, egyéb dísznövények széles választéka! Bolgár Díszfaiskola,
Szeged-Kecskéstelep, Ger a S . 18.,62/427-991.Nyitva: egész nap, vasárnap
délig.(092315281)

Kereskedelmi
végzettséggel rendelkező

ÉRTÉKESÍTŐ
MUNKATÁRSAT
keresünk Makó területéről.
Egészségügyi tapasztalat S
és/vagy gyógyászati
segédeszköz-forgalmazói g
végzettség előny.
Jelentkezését küldje fényképes
önéletrajzzal 2010. április 30-ig
„Talpraesett 092929731"
jeligére a Délmagyarország
Szeged, Gutenberg 11. 5. sz.
alatti ügyfélszolgálatára.
• WELLNESS-FITNESZ
cég keres fő- vagy mellékállású munkatársat. Magas
kereseti lehetőség! Feltétel: min. érettségi. Érdeklődés 9-12.00 között: 06-30/
559-7969,
06-70/637541 7.(093031535)

SZOLGALTATAS
• G Á Z K É S Z Ü L É K E K szer
vizügyelete folyamatosan.
Szeged, 06-20/335-6114.
(092827261)
DUGULAS-ELHARITAS
17 ÉVE MINDENNAPI

m r Ü H T drótos telefon: 62/499-992
• A L P I N T E C H N I K A : homlokzatfelújítás alpintechnika alkalmazásával. 06-30/
943-36 3 4(092928227)
DUGULÁSELHARITAS garanciával. mindennap. Érd.:
+36-30/945-7577,
62/533999, Szász Péter. (092623327)
• F E L F Ú J Á S S A L és alumíniumtechnológiával készült
kémények béléscsövezését
vállalom. Hőszigetelt, szerelt K É M É N Y E K KIVITELEZ É S E és értékesítése. Tel.:
+36-30/335-2818, 62/493702 (Szeged és Csongrád
megye). (092623424)

• ÜVEGEZÉS,
KERETEZ É S . Kovács üveg, 62/414140.(092316250)
TERMÉNY, TAKARMÁNY
• BUZAőrlési lehetőséggel
eladó. 62/444-090, Alsóváros. (093031364)
• B Ú Z A , kukorica
Petőfitelep, Babér
(092930294)

eladó.
u. 1.

• K U K O R I C A , szárított, és
búza eladó. 62/277-034,
Újszentiván (092929682)

TARSKERESES
• 58 É V E S , egyedül élő,
ápolt, nem dohányzó, intelligens szegedi hölgy társat
keres, rendezett körülmények között élő úr személyében. Válaszok „Optimista 093032205" jeligére a
Délmagyarország
ügyfélszolgálatára: Gutenberg u.
5.(093032205)
TEGLAEPITESU LAKAS

PAN ELLAKAS
• SZEGED,
Gyöngyvirág
utcában 3. emeleti, 70 m2es, 3 szobás, erkélyes panellakás eladó. Ár: 7,5 M Ft.
Tel.: 06-62/487-146, 0620/392-98 02.(092928681)

ÁLLÁST KÍNÁL

• telephelyi áruházban értékesítés, rendelésfelvétel
• vevői kapcsolattartás
• vevőszolgálati feladatok
• készletkezelés
*
• tolmácsolás
• kapcsolattartás a területi képviselőkkel
Elvárások:
• kereskedelemben szerzett tapasztalat
• ügyfél- és értékesitésorientált hozzáállás
• felhasználói szintű számítógép-ismeret
• románnyelv-tudás
• B kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk: • hosszú távú munkalehetőség Dél-Magyarország
meghatározó kereskedelmi vállalatánál
• versenyképes jövedelem
• kiegészítő juttatások
• területi munkavégzéshez gépjárművet biztosítunk
Munkavégzés helye: Logisztikai Központ (SZILK - Budapesti út).
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a hansakontakt@gmail.com
e-mail címen 2010. május 10-ig lehet.
Feladatok:

Telefon: 6 2 / 3 1 1 - 3 0 6

• N É M E T nyelvből megbízható nyelvtanár korrepetálástvállal. 06-70/212-8351
(093031256)

A Szegedi Nemzeti Színház
2010. április 28-án,
10 órától meghallgatást tart
Kálmán Imre:
CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ §
c. operett
összes énekes szerepére. °
Jelentkezés és további információ
Kontz Gábor művészeti titkárnál • R U H A A L A K Í T Á S T ,
-javítást vállalok. 06-20/
9-17 óráig a 62/479-279 vagy
20/448-5059-es telefonszámokon. 80 88-7 1 7.(093032098!

A H a n s a - K o n t a k t Kft.
é r t é k e s í t ő munkakörre munkatársat keres.

keresünk

OKTATAST VALLAL

A Dél-Alföld meghatározó fuvarozás!
és szállítmányozási vállalkozása, a

Lakást venne?

g

Hitelből? Intézze

|

nálunk hitelét é s
c s ö k k e n t s e velünk az
adásvétel költségeit!
70/967-6158
www.icszeged.hu

m2-es,

• B E L V Á R O S I , 73
háromszobás, felújított lakás eladó. Tel.: 70/4576577.(093031962)

Szeged, Szőregi út 29.

és e g y é b termékek.

Igényes k ö r n y e z e t b e n , a m e g s z o k o t t .

Betűvésés és kötlsztítás.

Z

Í

I

Nagy ugyfetparkotóvalü!

f.
NYITÁSI AKCIÓ:
' tolltlsztltás 200 Ft/kg
Jeleion: 62/470-041

E

ORTOPEDCIPOKÉSZÍTÉS
-

• B O L D O G A S S Z O N Y sgt on épülő, 13 lakásostársasházban szerkezetkész lakások (37-67 m2-es), udvari
garázzsal eladók. Ár: 11-18
millió Ft. 06-20/931-7857
(092928324)
• SZEGED
belvárosától
néhány percre, a Kossuth
Lajos sgt. elején (Unicredit
Bank épülete) eladó egy 64
m2-es, 2. emeleti, 1+2 szobás, jó elrendezésű, szép
állapotú, klímás, erkélyes
lakás. Irányár: 13,6 M Ft.
Érdeklődés:
06-20/9669274.(092827268)
• S Z E G E D E N , a Dóm közelében, teljes körűen felújított, 59 m2-es, cirkófűtéses, amerikai konyhás, klímás, fiatalos, napfényes
lakás eladó. Ára: 15,8MFt.
Érd.:
06-30/340-84-29.
(093031249)

TÜZELŐANYAG

egészségbiztosítási 1
térítéssel,
rövid határidőre.

Telefonhívásra házhoz megyek.

62/225-227
06-30/362-3003

KOLTOZTETES
Bútorszállítás.
Lakások, irodák
$
átköltöztetése
sokéves szakmai
gyakorlattal, garanciával,
a hét bármely napján
06-20/338-0528

Követelésbehajtás,
pénzbehajtás,

|

vagyonvédelem!

ÜZLETH., MŰHELY, IRODA
• S Z E G E D , Kárász utcán,
100 m2-es, nagy kirakatos
üzlethelyiség kiadó. Érd.:
06-70/315-8973(093031976)

P É N Z T Á R G É P |

®

Vásárhely, Dt. Rapcsák András ti. 48.

(volt Szántó K. J. u. 40.)
Tel 62/246-174, 06-20/9557-964

KOVÁCS HUTO-

forgalmazás

INGYENES!

JJ

BEJELENTKEZÉS:

§

06-20/550-9311,9-19 óráig
KÉMÉNYBÉLELÉS
műanyag ((utánflo)csővel. Hőszigetelt.
SZERELT KÉMÉNYEK
((a. szén, gáztüzeléshez). Kémény béléscsöve^
és idomok (aiu. saválló), valamint £
szétválasztott rendszefü turté üzemmödú
gázkészülékek égéstermék-elvezető csövei,g
Idomai (ko merev és kétrétegű hajlékony cső).
EZEK FORGALMAZÁSA ÉS KIVITELEZÉSE,
lel 0 6 - 3 0 / 2 4 6 - 0 3 4 3

KÉSÉLEZÉS
DICK-KÉSEK
HÚSIPARI GÉPEK
KONYHAESZKÖZÖK
ELADÁSA

Szeged, Damjanich u. 16/A
Tel.: 62/469-763 j
Nyitva: 9-18 óráig
www.santacoop.hu
Épületek
s
felújítását, |
hőszigetelését
állványozással is
vállaljuk.
Érd.: +36-20/467-3717

Építést, felújítást,
kerítések,
műtárgyak
kivitelezését
teljes körűen is vállaljuk.
ÉRDEKLŐDNI:

+36-20/541-1136

Ha szegedi diák vagy,

Duguláselhárítás
garanciával, *
mindennap, §

Műanyag nyílászárók
cseréje akciós áron.

Redőnyök 4500 Ft/nm,
reluxák, szúnyoghálók, «
biztonsági ajtók
S
35 000 Ft-tól,
garázskapuk legolcsóbban.
7(7 06
7Ö/382~5453
06-70/382-0815

Új és használt pénztárgépek
forgalmazása és szervizelése

J a v í t á s , telepítés,

Kelemen L u. 35.

Április 24-25-én

HÓD-METÁL Kft.

Hódmezővásárhely. Bajcsy Is. u. 70.
Tel 62/243-903
Nyitva: h.-p.: 7-16 h-ig

Erd.: +36-30/945-7877,
06-62/533-999

0 6 - 2 0 / 3 6 1 - 3 5 2 4 ,

ÉS KLÍMASZERVIZ

MAKÓISÓBARLANG

max. 6,4 m-es
5
munkamagasságig

S z á s z Péter
A KIDUGÍTÓ

0 6 - 2 0 / 3 9 3 - 0 3 9 2

Kun Mihály

r

o á

GURULÓ ÁLLVÁNY
BÉRLÉSE

Fax: 6 2 / 4 9 6 - 0 1 2

C E N T R U M

Tel.: 62/255-580; 30/905-4162 A
E-mail: tothmukoa freemail.hu I
Szeged, Fonógyári űt 24. ,
(a letnelővel somién).

Vállaljuk ballagások, ^
lakodalmak,
§
osztálytalálkozók, |
társas rendezvények
lebonyolítását 120 főig.
Nagy parkolási lehetőség biztosítva.
Gumigyár étterem és büfé
Szeged, Budapesti út 10.
Tel : 62/566-979,06-70/277-9808

EURO-SECURITY-2001. Kft.
Mobil:

• TÖLGY-BÜKK-AKÁC!
Nyári áron! Kamionos tételnél már 1.450 Ft/mázsa
ártól, hasítva is! 06-30/
999-78 1 6 (092826332)

r

EBED ^
HÁZHOZ
SZÁLLÍTÁS

62/421-122^

BÖR-SZÖRM E-IRH A
ÜZLET
Szeged, Bartók tér 11.
(trolimegállóban)
Új bőr-szőrme-irha kabátok ^
készítése, értékesítése
8
hatalmas kedvezménnyel.
8
Bőr-szőrme-irha kabátok g
tisztítását, festését, javítását, átalakítását
váltaljuk szakszerűen, szakműhelyben.
www.bundaszalon.hu
Lapos tetők, cseréptetők
javítása, felújitása,
ácsszerkezetek
készítése garanciával.
CSÓTI A N D R Á S
Szeged, Hét vezér u. 57.1
E-mail:
S
csotitetofedo@citromail.hu
Érdeklődni: 06-30/963-7903

KEPKERETEZES
K é p S z í n A r t Bt. r
Szeged,
TeL

Gutenberg

u. 10.

06-30/698-7021

Nyitva: h-p. 9-17 óráig.

NÓGI AUTÓMOSÓ
ÉS KOZMETIKA
Teljes körű
i
gépjárműtisztítás 1
Szeged, Bakczy N. u. 29.
( M a x Konyha melletti

Tel.: 06-30/859-4141,
06-20/924-4622

ZAKANYSZEKI
SZESZFŐZDE
folyamatosan vállal
bérfőzést
gáztüzelésű üstökre
6 2 / 2 9 0 - 6 3 2

REDOIUY,
RELUXA,

4
^

szúnyogháló
javítása, készítése.
Érd.: +36-30/639-6131
Horváth Sándor

GRAFFITIMENTESÍTÉS
Már nincs megelégedve a háza
falán a grafTitimázolmánnyal!
CÉGÜNK VÁUAUA
A SZAKSZERŰ QTÁVOLMSÁT.

Fax: 62/657-961
Tel. 30/995-5798

A R A N Y ÉS EZÜST
ékszer ballagásra

• értékesítés, javítás
• hozott aranyból készítés
• törtarany-beszámitás „
4000 Ft/g
KÓNYA és TSA BT. Rd
Szeged (Csillag tér),
Kereszttöltés u. 33. T.: 489-488

H.-T.: 10.00-18.00, szo.: 9.00-12.00
Transcommers Kft.
Szórakoztató
elektronikai szerviz
6728 Szeged,
Budapesti út 8. §
Tel.: +36-62/548-540

service@transcómmers.hu

M i ÁLLATORVOS I M
Dr. Farkas A t t i l a
30/97-23-016
Dr. Á b r a h á m Szilvia
70/53-86-763
Szeged, Negyvennyolcas u, II. „
Rendelés: h„ sz., cs. 8.30-10.00 E
k.,p.: 8.30-10 és 16.30-1730 g
szo: 10-11,15-18 óráig
HÍVÁSRA HÁZHOZ IS MEOYÜNKI

Balatonkenesén!

Legyél Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzatának vendége ezen a nyáron
is 10 n a p o n keresztül a gyermektáborban.
A részvételi díj csak a napi négyszeri
érkezésed ára,

RAPIDSPED ZRT.
nemzetközi gépjárművezetőket keres felvételre,
\ 4/1 hetes váltással, nyugat-európai munkára. ,

amely melegétel-utalvánnyal is fizethető.

Előnyt jelent: küldeménydarabos ADR bizonyítvány,
angol vagy francia nyelv ismerete.

i n g y e n e s p r o g r a m o k r ó l , a turnusok

Jelentkezni lehet: +36-20/519-9325-ÖS telefonszámon
Bánszki Mihály koordinátornál.
F

GRÁNIT ÉS MŰKŐ
SÍREMLÉKEK

minőséggel várjuk Ügyfeleinket.

KÖZLEMÉNY

nyaralj velünk

új helyen:

PIHE Tolltisztító Műhely

„

-2010. április 16-án, 16 óra 08 perckor megszülettem.
Magasságom: 49 cm, súlyom: 3690g
Anyukám neve:
Kiss Ildikó Andrea
Apukám neve:
Zsigmond
Róbert
Zoltán

Drága

S T Ü S Z I V A D Á S Z

18 0 0 0 F t ,

A táborozás ideje alatti
időpontjairól bővebb információ található a
W W W . n g S Z . h u honlapon.

UZLETHELYISEG, MŰHELY, IRODA
S z e g e d e n , az Etelka s o r o n ,
a T E S C O épületében 170 m2-es, berendezett

patika bérbe adó.

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

TEGLAEPITESU LAKAS
Vásároljon új, kulcsrakész, klimatizáK,
igényes lakást a TISZA PALOTÁBAN.
Egyedileg mérhető, energiatakarékos kialakítás.

1 szobás lakás
bruttó 9 650 000 Ft-tól
f
1+1 szobás lakás
bruttó 10 160 000 Ft-tól
|
1+2 szobás lakás
bruttó 16 500 000 Ft-tól
Most kedvezményes, vagy ajándék gépkocsibeállóval vagy tárolóval!
ÉRDEKLŐDNI: 62/555-821
ÜGYELETI SZÁM: 06-70/372-0014

LAKAS & ELETMOD
A DM ÉS DV KERESKEDELMI MELLÉKLETE • 2010. Á P R I L I S 24. •

NYÍLÁSZÁRÓK A CSÚCSON - KITŰNŐ HANG- ÉS HŐSZIGETELÉS, HATÉKONY BETÖRÉSVÉDELEM

Ha számít az energiaköltség

• Ha valaki gondosan
megtervezte álmai otthonát, nyilvánvaló, hogy a
legjobb építőanyagok mellé
a legjobb nyílászárókat
szeretné beépíteni házába.
Mint ahogy azok is, akik a
meglévő épületek leggyengébb pontjait, a nem
megfelelő, nem jól záródó
vagy nem hőszigetelt
ablakait, ajtóit szeretnék
kicserélni. Változik a
szemlélet: igenis számítanak az energiaköltségek, a
tudatos ember nemcsak
kevesebbet szeretne
költeni fűtésre, hűtésre, de
tesz is érte.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Fontos az anyag, a minőség és
a szakértő kivitelezés, a keret,
amely készülhet fából, műanyagból vagy fémből, és az
üveg. Legyünk figyelemmel
épületünk stílusára és környezetére.
Az ablakok modern megjelenése elsősorban a szárnyprofil kialakításának, illetve a színben jól illeszkedő, minimálisan látszódó gumi tömítések-

nek köszönhető.
Az ablakszárny és
-tok egymással teljesen összhangban
van kialakítva;
lágy vonalvezetés,
tompa élek jellemzik, amelyek az
ablakok karcsú
megjelenését hozzák.
Egészen biztosan csúcstechnológiát képviselnek
azok a termékek,
amelyek a németországi Passzív
Ház Intézet által minősített termékek között is helyet kaptak.
Az energiatakarékos épületek
- más néven passzív házak - a
kiemelkedő hőszigetelésüknek
köszönhetően hagyományos
fűtési rendszert nem igényelnek. Ez csak úgy megy, hogy a
nagyon jó hőszigetelés mellé
pedig nagyon jó minőségű nyílászárókat használnak.
Ezen magas minőséget képviselő termékcsaládoknál a
műszaki paraméterek általában önmagukért beszélnek:
hő- és hangszigetelés (kamrák
száma és kialakítása, üveg-

Ökatlon Derekegyházon
• Amikor napjainkban se
szeri, se száma a kikapcsolódást nyújtó szolgáltatásoknak, a derekegyháziak
igyekeznek valami
merőben új, egyszerre
pihenést nyújtó, de
erőpróbát is igénylő
turisztikai szolgáltatással
megjelenni a szabadidejüket aktívan megélők
számára. A bűvös szó a
triatlon analógiájára:
Ökatlon.
MUNKATÁRSUNKTÓL

minőség, tömítések), profilme- gyak rendkívüli szakítási szirevség, beépítési mélység, lárdságával biztosítanak.
kontrollált profilszellőzés,
Ahogy már a vásárlásnál
vasalat stb. A korszerű nyílás- célszerű szakember tanácsát
zárók az összes kívülről ható kérni, a nyílászáró beépítéerőt problémamentesen felve- sét, precíziós munkáját pláne
szik, és a teljes kerületen átad- bízza mindenki szakemberják azt az épület falainak.
re! - különben a lényeg, amiLényeges kérdés ma már, ért a korszerűsítésbe belefoghogy a beépített nyílászárók a tak - veszhet oda. Viszont ha
hatékony betörésvédelem kri- jól csináljuk, a korszerű ablatériumainak is megfeleljenek, kok beépítésével egy szokáamit többnyire a profilkamrá- sos nagyságú ház fűtési költban elhelyezkedő acélmereví- ségei kb. 20%-kal csökkenttéssel, különleges csavarozási hetők. S ami szintén nagyon
technikákkal, optimális rögzí- fontos, a hangszigetelés legatéssel, a sarok- és ollócsapá- lább ilyen mértékben nő.

A K ÉRTÉK
L e g f o n t o s a b b jellemző
a K érték. Ez a d j a a hővezetés mértékét, a z a z
a hőszigetelés reciprokat. M e g m u t a t j a , h o g y
1 m 2 ablakfelületen 1
fok külső-belső hőmérsékletkülönbség hatás á r a 1 ó r a alatt m e k k o ra h ő m e n n y i s é g távozik
el. M i n é l a l a c s o n y a b b
a z a b l a k K értéke a n n á l
jobb a z a b l a k . A h a g y o m á n y o s kétrétegű a b l a k
K értéke, 3 - 3 , 5 körül
m o z o g , a korszerű a b l a koké
viszont
1-2,4
között. S o k a n c s a k a z
ü v e g K v a g y U értékét
t a r t j á k s z e m előtt, d e
u g y a n i l y e n fontos a tok
höátbocsátó képessége,
amit n a g y b a n befolyásol a p r o f i l v a s t a g s á g és

S Z E R K E S Z T Ő : ŐRFI FERENC

Csúcsminőség a hazai abiakgyártásban:

Szeplast Trocaí 88+

A munkálatok már megkezdődtek, a 20 hektáros
erdőt teljesen körbekerítik, benne sétautakat alakítanak ki.
N e m

messze
onnan,
a horgászta.I
vak túl«
oldalán
egy 2,8 hektáros csónakázótó, mellé pedig
egy íjászpálya is épül.
Ezeket nyáron már kipróbálhatják az érdeklődők, maga a

vadaspark október második
felében nyitna, és jövő tavaszra költözne be összes lakója.
A tervek szerint a hazánkban őshonos vadfajok 40-50
egyede lesz látható a parkban,
többek között gím- és dámszarvas, muflon, őz, vaddisznó, róka és borz. Lesz állatsimogató, és egy olyan vízzel
elöntött terület, ahová vízi
madarakat fognak telepíteni.
A derekegyházi vállalkozások és az önkormányzat együtt kínálnak turisztikai és szabadidős szolgáltatásókat. Az Ökatlonra keresztelt program lényege, hogy a
községben megforduló turisták mindegyike megtalálja a számára legkedvesebb kikapcsolódási lehetőséget. Horgászat, vadászat, tereplovaglás, korong- és futóvad-lövészet, íjászat, vízi- és gyalogtúra, valamint
kastélylátogatás
szerepel a kínálatban,
amely év végétől kiegészül a
vadasparkkal és a csónakázótóval is.

DRAGANAK ES BIZONYTALANNAK
TALÁLJA A HAGYOMÁNYOS
ENERGIAFORRÁSOKAT?
• Szeretné függetleníteni
háztartása energiaellátását?
• Kíváncsi rá, megérné-e
áttérni napenergiára vagy
hőszivattyúra?
Kérdéseire megadjuk a választ!
• Vegye fel velünk a kapcsolatot!
• Ne fizessen azért,
amiért nem
muszáj!
ÖKO-CENTRUM

S z e g e d , Brüsszeli k r t . 3 1 . - B e m u t a t ó t e r e m

H„ sz., p. 10-17 óráig 'Tel.: 62/466-051
Hódmezővásárhely • Mobil: 06-30/302-1079

www.oko-centrum.hu

| S ROLLÓ MR Kft.

...mert árnyékban még a nap is más!

„ABLAKPUCOLÁS"
A ROLLÓ-MR Kft-nél!

Kitűnő hang- és hőszigetelés:
Hatékonyabb betörésvédelem:
a légkamrák száma. A
hőszigetelő ü v e g s z e r k e zet v a s t a g s á g a és s ú l y a
többszöröse a hagyományos ablaküvegeknek. Ez m e g n ö v e l t e a z
ü v e g e t b e f o g a d ó alj
méretét, és s ú l y a miatt
az ablakprofilok keresztmetszetét is. M i n d ez kihat t o v á b b á a szerk e z e t e k r e és a szerelv é n y e k r e is.

*

•

A németországi Passzív Ház Intézet által minősített termék. *

•

•

•

•

A Szeplast Trocal 88+

a magasabb profilmerevség miatt tartósabb az egyedülálló X formájú TROCAL kamra kialakításnak

A tavaszi NAGYkiTAKARÍTÁS keretében

• a raktáron lévő nyílászárók 60-70%-os kedvezménnyel,
• fabevonatos fém bejárati ajtók 50.000 Ft-ért

ELVIHETŐK!
Az AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2010.04.26 - 05.10.

köszönhetően. * Kontrollált profilszellözéssel rendelkezikazelőkamrákon keresztül. * Korróziómentes profilkamrában elhelyezkedő acélmerevítéssel készül. * A TROCAL nyílászárók az összes

BEMUTATÓTERMEINK:

kívülről ható erőt problémamentesen felveszik, és a teljes kerületen átadják azt az épület falainak.

6728 Szeged, Fonógyári út 9.
Tel.: (62) 407133, fax: (62) 550 907
6800 Hódmezővásárhely, Pál u. 2-4.

Személyre szabott ügyintézéssel és megoldásokkal várja Önt a
SZEPLAST Nyílászáró-gyártó Kft

Telefon: (62) 238 477

A Szeplast Trocal 88+ nyílászárókról érdeklódjön munkatársainknál

6900 Makó, Csanád vezér tér 16.

a 62/ 549-329 telefonszámon, illetve a www.szeplast.hu honlapon!

Szeplast - Az ablak partner

Telefon: (62) 209122
www.rollo-mr.hurollo@rollo-mr.hu

Lakás - Életmód - Hirdetés III.

S z o m b a t , 2010. április 24.

f

r

Amennyiben az Ilovszky Tüzép telephelyein
^g^faAMö
vásárol (Új-Ház Centrum tagja) 10.000 Ft felett, ÖN is részt vehet a sorsoláson!

Monstruma AKCIÓ! Használja ki az óriási lehetőséget április 30.-ig!
450 Ft/m1
VILLÁS
550 Ft/m2
VÍLLAS OV-3 T/K
540 Ft/m2
VÍLLAS OV-4 T/K
640 Ft/m2
NIKECELL pl.:
i.PTH Profi HS44 ; | 370JEgdb 5 cm-es Homlokzati
549 Ft/m2
Az építkezés helyszínére
879 Ft/m2
8 cm-es Homlokzati
szállítva, lerakodva! _
10 cm-es Homlokzati 1099 Ft/m2
399 Ft/m2
ÁPTH HS38
285 Ft/db 3 cm-es Terhelhető
REKLÁMÁRON!
4.PTH HS30
243 Ft/dti VELUX
ÁPTH 30 N+F
225 Ft/db] Pl.: GZL M06 1059 kerel nélkül
^ 2 8
FtMb
-APTH 10 N±E
208 Ft/db
m-WcmmN
Eszm
fTélepi'atvétellel
EMSBS:
VÍLLAS

GV35
GV45

Magyar cement
Szlovák
RAPID cement

2.890 Ft/q
2.730 Ft/q

Fenyő-fíírészárú
(fedett helyen tárolva) 5 1 . 0 0 0 Ft/m 5

Betonvas - sima és periodikus,
síkháló, Ajt^ablak, OSB lapok,
térkövek, járdalapok,
kerítésoszlopok, drótkerítés, <((>> ^
bitumen, tetőfólia, ásványgyapot;
Az áralclÁFÁ^t tartalmaznak!

q.

[fiia/./a térkőtószi
Í A O / l V a ^ J .

'Kerti,.szegély,
s
szüitk?
'Továbbá: KéményreTftls'zet^k,

T0NDACH
Tangó (14 db/m
Twist (8,8 db/ni
Hódfarkú (30,2 cl

U u U Í Ü ^ .

Ilovszky

k=\*fMfJMáMBMM

"

170 Ft/db Orosháza, Temető u. 2.
M n a / H) db/nv) I
Tel.: 68/412-368
i
i V f ^ C / í f e r t a n cserép pl.:
Tel/fax.: 68/413-051 M av
'muf
m m Y
OTOTílttlb/m
)
149 Ft/db
Nyitva: H-P.: 7-17 Szo. :J}\'
:
Classic\044 pl^5.cín^es-l99Tt/m S S ^ ^ S I H
e-mail: info@ilovszkytuzep. r hú
196 Ft/db
Nobasil MP^pS'Címes 399 Ft/m
web: www.ilovszkytuzep.hu
átlaida^OalgC^

W ÍRISZ tapéta

ÉTKEZŐK

NflGY V Á L A S Z T É K B A N !

é s intelligens épcilet

bemutatóterem

Vlies é s papír tapéták közel 10000 db-os kínálattal
d ó k o r • s e l y e m * h a b • s z ö v e t h a t á s ú • textil b a m b u s z • bor h a t á s ú
f é m h a t a s u • k ö v e s • b ö r • f é m • s w a r o v s k i k r i s t á l y o s • velúr

1 0 - 2 5 % . — .
május 31-m, ill. a készlet erejéig.

www.erdclybutorhai.hu

SZEGED, Moszkvai krt. 25/A. tel.: 70 311 7961
KECSKEMÉT, Zöldfa u. 1 0 4 . toi./tax: 76 4 1 8 824
KECEL, Császártöltési U. 27/2. tel./fax: 78 4 2 0 462

rusztikus, klasszikus és stíl étkezők, háló- és

stb.

Szeged, Dugonics utca 37. (Bronzén krt.-Lengyei«. u u m

Telefon: 06-20/240-7187 • Nyitva tartás: héttS-péntek: 9-17 szombat: 9-12 áráig.

infoáirisz-dekor.hu

Gyászközlemények

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

www.e-szoba.hu

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

SZEGED
GYÁSZHÍR
„Úgy mentél el, ahogy éltél,
csendben és szerényen,
drága lelked nyugodjon békében."
Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, testvér és rokon,

11 órakor történik a Tápéi temetőben.
Gyászoló család

-

ID. KORMOS KÁLMÁNNÉ

I Á Z Á R MIKLÓS

temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

temetésén megjelentek és mély f á j -

Köszönetet mondunk mindazoknak

a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

fí>

temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
ninnnii

'

LACZI M Á R I A

Gyászoló Család

a rokonoknak, jó barátoknak, ismerősöknek, akik drága szerettünk,

temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk kezelőorvosainak és ápolóinak
az áldozatos munkájukért.
Gyászoló
család
J
OOOTQnOQ

Szomorúan emlékezünk

nul örökre itt hagyott bennünket.

TANÁCS PÉTER GÉZÁNÉ

Hamvasztás utáni búcsúztatása végakaratának

KISPÁL ILONA

megfelelően szűk családi körben történt.

halálának első évfordulóján.
Szerető családod

Gyászoló szerettei

Gyászoló család

_

„Úgy mentél el, hogy nem búcsúztál, lélekben örökre velünk maradtál. Szeretteid nélküled élnek, szívünkben megőriznek téged."

újszentiváni lakos, életének 84. évében váratla-

órakor gyászmise.
93031930

d a l m u n k b a n osztoztak.

MEGEMLÉKEZÉS

ÖZV. VECSERNYÉS JÓZSEFNÉ

röszkei lakos, 65 éves korában elhunyt.
Temetése 2010. április 27-én 15 órakor
lesz a Röszkei temetőben. Előtte 14

I Sorozatunkban Vörösné dr. Árgyusi
Magdolna (képünkön) ügyvéd válaszol az
olvasóink által feltett, ingatlanvásárlással, lakásépítéssel, társasházzal foglalkozó
kérdésekre. Ezúttal a társasház tulajdonában álló telek eladásáról faggattuk.

DOMBAI TÜNDE
Olvasónk társasházi lakás
tulajdonosa, információi szerint az egyik tulajdonostárs a
társasház tulajdonában lévő
telek egy részét megvásárolta, és azon építkezett, a telekhányad vételárát az elidegenítéshez hozzájáruló tulajdonostársaknak fizette ki.
Az ügyvédnő a társasházi
törvényből idézte: az épülethez tartozó földrészlet, továbbá a külön tulajdonként meg
nem határozott épületrész,
épületberendezés, nem lakás
céljára szolgáló helyiség, illetőleg lakás - különösen a
gondnoki, a házfelügyelői
lakás - a tulajdonostársak
közös tulajdonába kerül. Fontos az is, hogy az alapító okirat felhatalmazást adhat,
hogy a közös tulajdonnal
kapcsolatos elidegenítési jo-

gát a közösség gyakorolja, ha
az ingatlanrész önálló ingatlanként kialakítható. - A
közgyűlési határozatról olvasónk nem írt, ezért csak a társasházi törvény szabályait
ismertethetem - tette hozzá
Vörösné dr. Árgyusi Magdolna.
- Feltételezem, az adásvétel
miatt a társasház alapító okiratát is módosították, és a
módosítást az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyezték.
Javaslom az olvasónak, hogy
forduljon bizalommal a közös
képviselőhöz, kérje el tőle az
elidegenítéssel kapcsolatos
közgyűlési határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet. A
közös tulajdonba tartozó
ingatlanrész eladásából származó bevétel a társasház
közösségét illeti meg, annak
felhasználásáról a tulajdonostársak közösen döntenek.

AJÁNDÉK ágy matrac!
M i n d e n éjjeliszekrénnyel
megrendelt
AjándékL
fenyőágyhoz!
f Csak 2010.
"május 15-ig!
Részletelcról
érdeklődjön
üzletünkben!

SZÁRAZ MIHÁLYNÉ

Lelked ragyogása, utad tisztasága,

MARÓTI JULIANNA

létezésed öröme ajándék volt nekünk.

(1931-2010)
volt deszki lakos, április 16-án hoszszan tartó, súlyos betegségben
elhunyt. Temetése április 28-án 14
órakor lesz a belvárosi temetőben.
Gyászoló család

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

CSONGRÁD

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

GYÁSZHÍR

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

névnapján örök szeretettel emlékezik:
felesége és gyermekei.

PATKÓS JÁNOSNÉ

PÁL LÁSZLÓ
(LACI BÁCSI)

temetésén részt vettek, gyászunkban,
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

61 évesen elhunyt. Búcsúztatása április 27-én, kedden 13 órakor lesz a Felgyői temetőben.
Gyászoló családja

MEGEMLÉKEZÉS
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szíwel emlékezünk

ZSÓTÉR DEZSŐ

halálának 20. évfordulójára.
Fia: Dezső, menye, két unokája,
unokamenye, unokaveje
9303228,
és négy dédunokája
Édesapámra,

- (Temetkezési Szolgáltató Bt.) Szentes, Sima Ferenc utca 31.
63/400-889

Égisz '90 Temetkezési Kft.,

6600 Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 63/400-162

HEGEDŰS JÓZSEF
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
9303,380
Gyászoló családja

TŰHEGYI ISTVÁNRA

MAKÓ
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szíwel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

BITTÓ ISTVÁN

ID. BÚVÁR MIHÁLY

temetésén megjelentek, virágaikkai,
részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család,
93032324

MEGEMLEKEZES
„Ha egy könnycsepp gördül végig
arcunkon, azért van, mert szeretünk
és hiányzol nagyon."
Fájó szíwel emlékezünk
PÁSZTOR ISTVÁN
halálának 5. évfordulóján,
Szerető családja

Mak

° ' Apátfalva

Hálás szíwel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,
S Z I M Á N ZOLTÁN

.v™,*

Hálás szíwel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,

emlékezem 25. évfordulóján.
Fájó szívű lánya: Ildiké
930M273

SZENTES
GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
FELVÉTELE:

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

KARDOS ERZSÉBET

mindazoknak, akik szerettünk,

Mécses 2001 Bt.

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

Fenyöbútor-bemutatóterem: Szeged, FELHŐ u. 8. • Tel.: 62/444-792
Nyitva: h - p . 10-17, szo. 9 - 1 2 óráig. • www.fenyofabutor.hu

Hálás szíwel mondunk köszönetet

TÖRÖK GYÖRGYRE
93031258

AKCIÓ!

M Ó D R A SÁNDOR RÁUNT

PÁL JÓZSEFNÉ

„Küzdelmes volt életed,
w
legyen nyugodt pihenésed."
Szomorú szíwel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy

M Ó D R A GYÖRGY

Köszönetet m o n d u n k m i n d a z o k n a k ,
akik Drága Szerettünk,

Köszönetet mondunk mindazoknak

FERR0VICS ISTVÁN
életének 56. évében eltávozott közülünk.
Sírtól való búcsúztatása 2010. április 28-án

Szomorú szíwel tudatjuk, hogy szerettünk,

Nélkülem adták el
a közös telket

Szaküzleteink:

Tölgy-, bükk-, cseresznye- és fenyőfából készült,
dolgozószobák, kiegészítő bútorok.

AZ ÜGYVÉDNŐ VALASZOL

temetésén megjelentek, sírjára, koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja
orm i -JQ4

J

J

GYÁSZHÍR
Fájdalommal tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
HERCZEG FERENC
73 éves korában elhunyt. Temetése
április 27-én 10 órakor lesz a római
katolikus temetőben.
9303i»,2

Gyászoló családja

20
9 (feliratos): ma és holnap 20.30
óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Mindenki megvan (feliratos): ma
és holnap 16.15,18.30 óra,
Szeszélyes szőke (feliratos): ma
és holnap 20.45 óra.
GRAND CAFÉ
A faun labirintusa (feliratos): ma
és holnap 19 óra,
Farkasember (feliratos): holnap
21 óra,
Izraeli kulturális est: ma 21.30
óra.

Vasárnap 15 órától a nagyszínház balett-termében A rejtőzők cfmű stúdióelőadást láthatják az érdeklődők. Képünkön három szereplő: Borovics Tamás, Poroszlay Kristóf és Fekete Gizi.
CSALADI PROGRAMOK

15.30 óra: Juhnyírási bemutató,
15.30 óra: Baromfi-fajtabemutató
és árverés,
16.10 óra: „Puszta ötös",
16.30 óra: A Gyulai Kutyás Agility
Szabadidősport Klub bemutatója,
17.30 óra: Bemutató fejés.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
47-ES FŐÚT, 195. KM
XVII. ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS MEZŐGAZDASÁGI
NAPOK
MA
9 óra: Kiállítás nyitása,
9 óra: Guinness-rekorder kézi juhnyírási bemutató folyamatosan,
10 óra: Tenyészállat felvezetés,
ünnepélyes díjkiosztás,
10 óra: Országos CACL coursing
agárverseny,
11 óra: „Eb a vadász kutya nélkül"
fajtabemutató,
12 óra: Főzőverseny zsűrizése,
12 óra: Csikósbemutató,
12.20 óra: Gyermeklovasjáték,
12.30 óra: Sertésárverés,
12.50 óra: Holstein-fríz felvezetők
ügyességi versenye,
13 óra: A vadász néha főz is vadételek kóstolója,
13 óra: X. Országos Juhnyíró Verseny,
14 óra: Főzőverseny eredményhirdetése,
14 óra: Baromfi-fajtabemutató,
14.10 óra: Tenyészménparádé,
14.40 óra: Pónikarusszel,
15 óra: Nóniusz fajtabemutató,
16 óra: Hubertus-megemlékezés
- őznyitány,
16 óra: Kecske-fajtabemutató,
16.20 óra: „Puszta ötös".
16.30 óra: Húsmarha-fajtabemutató,
16.40 óra: Fogatkavalkád,
17.20 óra: Agárverseny díjkiosztása,
18 óra: Bemutató fejés.
HOLNAP
9 óra: Kiállítás nyitása.
9 óra: Tenyészállat-felvezetés,
9 óra: CAN-C. kat. megyei fogathajtó verseny a „mezőhegyesi fajták" külön értékelésével,
9.30 óra: XXVI. Szent György-napi
Juhásztalálkozó - megnyitó,
10.30 óra: Juh tenyészállat értékesítési nap, tenyészállat- és fajtabemutató, árverés,
11 óra: Délelőtti matiné: „állati jó
show gyerekeknek" - rajzverseny,
malacfogó verseny, Ki mit tud? az
állatokról, tehénfejő és tejivó verseny,
11 óra: „Eb a vadász kutya nélkül"

SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A STEFÁNIA CUKRÁSZDA ELŐTT
ma: A Szegedi Amatőr Alkotók
Körének Fotóklubja várja régi és
új tagjait városi fotózásra.
A FÜVÉSZKERTBEN
ma 9-18 óra: Családi nap - játékos feladatok, kézműveskedés, fafaragás, virágültetés, virágvásár.
A NEMZETISÉGEK HÁZÁBAN
ma 11 óra: Gézengúz matiné - játékos, fejlesztő, önismereti foglalkozás. Vezeti: Korom István.
AZ INDIA KLUBBAN (BRÜSSZELI
KRT. 29.)
17 óra: Purandzsana király élete hétköznapi meditációk nem hétköznapi történetekkel. Leveles
Zoltán szerzetes előadás-sorozata
a több évezredes múltú, indiai Purána-irodalom történeteit dolgozza fel. A történetfüzérben a modern világban is előforduló problémák és megoldások sorakoznak
fel.
AZ ALSÓVÁROSI KULTÚRHÁZBAN
ma 19 óra: Világok táncai - jótékonysági gála nyolc táncklub öszszefogásával.
A DÓM TÉREN
holnap 10 óra: 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
bemutatót. Ezután indul Szeged
legnagyobb kutyás sétája, és rövid
totót is kitölthetnek a résztvevők.
Kérik a gazdikat, hogy oltási könyvet, pórázt - vagy bizonyos fajtáknál szükség szerint szájkosarat
- és kutyapiszokgyűjtő zacskót
hozzanak magukkal! Korom Gábor
16 órakor a kutyázás rejtelmeibe
avatja be az érdeklődőket a szegedi kutyasuli kiképzőbázisán.

11 óra: Furioso-North Star tenyészszemle,
12 óra: Juh- és kecsketenyésztők
fóruma,
12.30 óra: Húsmarha-fajtabemutató,
12.30 óra: Ifjú Holstein-tenyésztők XIII. Országos Felvezető Versenye,
13 óra: Trófeabírálat-bemutató,
13 óra: Nóniusz fajtabemutató,
14.10 óra: Csikósbemutató,
14.25 óra: Gyermek lovasok bemutatója, pónidíjugratás,
15 óra: Fogatkavalkád,
15.30 óra: Magyar kutyafajták fajtabemutatója,
15.30 óra: CAN-C. kat. megyei fogathajtó verseny a „mezőhegyesi
fajták" külön értékelésével,

CENTRUMBAN (DOROZSMAI
ÚT 56.)
ma 10 óra: Pásztornap és kutyabemutató - Stadler József egykori
juhász elnökletével vehetnek részt
főzőversenyen az érdeklődők, a
bográcsokban pásztorételek:
slambuc és tarhonyás fogások főnek majd. Az első helyezettet 20,
a másodikat 10, a harmadikat 5
ezer forint értékű kiskerti növénynyel díjazzák. 10-13 óráig pásztor-, őrző-védő és munkakutya-bemutatót tart a sándorfalvi
kutyaiskola, infó: 30/967-7890.
A FEHÉRTÓI HALÁSZCSÁRDÁBAN
ma 10 óra: György-napi pókerőrület, sztárvendég: Korda György.
Szombat este a döntőben derül ki

- vadászkutya-bemutató,

A VIRÁGPALETTA KERTÉSZETI

19 órától, ki az igazi ász az egyre
népszerűbb kártyajátékban. Infó:
poker.korda@gmail.com, www.kordapokerklub.hu.
AZ SZTE JGY GYAKORLÓ KISUDVARÁN
holnap 13-18 óra: Évadnyitó városi turulverseny.
A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN
ma 10 óra: Süss fel, nap, Szent
György-nap... - néprajzi foglalkozás dr. Szűcsné Kopasz Kinga vezetésével.
AZ ANNA FÜRDŐBEN
ma: Ingyenes szaunamézzel és
szakmai bemutatóval várják a
vendégeket.
KISZOMBOR
MAKÓI UTCA, A VASÚTI „KISÁLLOMÁSNÁL"
A FELÚJÍTOTT KISKERESZT
SZENTELÉSE
holnap 9 óra: Ünnepi szentmise.
Celebrálja Tóth Roland káplán,
9.45 óra: Gyülekező a katolikus
templom előtt,
10 óra: Gyalogos menet indul a
kereszthez. A keresztet Tóth Roland káplán szenteli újra.

PLAZA CINEMA CITY
Brooklyn mélyén (feliratos): ma
és holnap 10,12.30,15,17.30, 20
és ma 22.30 órakor is.
Minden kút Rómába vezet (feliratos): ma és holnap 10.15,12.15,
14.15,16.15,18.15,20.15 és ma
22.15 órakor is.
Titánok harca - 30 (m. b.J: ma
és holnap 10.15,14.30,16.30,
18.30,20.30 és ma 22.30 órakor is.
Párterápia (m. b.): ma és holnap 10.45,12.45,14.45,16.45,
18.45, 20.30 és ma 22.30 órakor is.
Kedves John! (feliratos): ma és
holnap 15.15,17.15,19.30 és ma
21.45 órakor is.
így neveld a sárkányodat - 3D
(m. b.): ma és holnap 10,12,14,
16,18 óra.
Exférj újratöltve (m. b.): ma és
holnap 11,13.15,15.30,17.45,
20.15 és ma 22.30 órakor is.
A sötétség határán (feliratos):
ma és holnap 13.30,17 és ma
22.15 órakor is.
így neveld a sárkányodat (m.
b.): ma és holnap 11,13,15 óra.
Kecskebűvölők (feliratos): ma és
holnap 11.30,15.45,17.45,19.45 és
ma 21.45 órakor is.
Kém a szomszédom (m. b.): ma
és holnap 11.15,13.15 óra.
Alice Csodaországban - 3D (m.
b.): ma és holnap 12.15, 20 óra.
Viharsziget (feliratos): ma és holnap 19.30 óra.
Avatar - 30 (m. b.): ma 22 óra.

SZENTES
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
A DÓZSA-HÁZBAN
Igazából apa. Színes magyar vígma 10 óra: St. Jupát nyílt nap: fal- játék: ma és holnap 18.30 óra.
mászás, kenuzás - különböző
sportágakban próbálhatják ki maSZENTES
gukat a vállalkozó szelleműek. 10
Éli könyve. Színes, feliratos ameórától Gördülő generációk együtt
rikai akciófilm: ma és holnap 17.30
a cél felé néven rendeznek kerékóra,
páros kirándulást, korhatár nélkül. Viharsziget. Színes, feliratos ame15 órától pedig a falmászásba és a rikai thriller: ma és holnap 20 óra.
túrakenuzásba kóstolhatnak bele
a leendő vagy aktív sportemberek. PITVAROS
51-es bolygó. Színes, m. b. spanyol animációs film: ma 19 óra.
SZÍNHÁZ

AZ IH RENDEZVÉNYKÖZPONTBAN
holnap 19 óra: Az Universitas
Szimfonikus Zenekar koncertje.
A SZOTE-KLUBBAN
ma 22 óra: Music Döme Party DJ Rat'N.
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
(DUGONICS TÉR 12.)
ma 20 óra: Székelyföldi bál. Zenélnek: Patyi Zoltán és barátai.
Táncot tanít: Deák Veronika és
Varga Sándor.
A PORT ROYAL ÉTTEREMBEN
ma este: Unicum Party.
A JAZZ KOCSMÁBAN
ma 20 óra: Farkas Virág és Hártó
Szilvi.
AZ AFRICA CAFÉBAN
ma 20 óra: Ladies Night - a különleges koktélok éjszakája.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN
(ROOSEVELT TÉR 1-3.)
megnyílt a 100 éve született László Gyula régész és képzőművész
tiszteletére rendezett Hunor és
Magyar nyomában című kiállítás,
amely hétfő kivételével naponta
10-17 óráig tekinthető meg,
a Róbert Capa című kiállítás április
25-éig látható,
megnyílt Tóth Menyhért festőművész kiállítása Én itt vagyok gyökeres címmel, amely május 16-áig
tart nyitva,
állandó kiállítások: Patikatörténeti kiállítás, Móra Ferenc-emlékszoba, Csak egy Földünk van természettudományi kiállítás.
Díszterem az állandó festészeti
bemutatóval, Lucs-gyűjtemény.
A FEKETE HÁZBAN
Schmidt Andrea fotóriporter Stációk című fotókiállítása továbbra is
várja látogatóit.
A NEMZETISÉGEK
HÁZÁBAN
megnyílt Martaian Ermone Zabel
Ikonok című kiállítása, amely május 14-éig, munkanapokon 9-17
óráig várja látogatóit.
A TIK KIÁLLÍTÁSI TERMÉBEN
(ADY TÉR 10.)
megnyílt a VII. Egyetemi Tavasz és
az Egyetemi Fotópályázat anyagából válogatott kiállítás, amely április 24-éig, 9-16 óráig látogatható.
A VÁRMÚZEUMBAN (STEFÁNIA
SÉTÁNY)
megnyílt a Csőrégészet című régészeti időszaki kiállítás, amely június 13-áig várja látogatóit.
A BELVÁROSI KAMARA GALÉRIÁBAN
május 1-jéig látható Fodor Tibor
festőművész Smogcity című kiállítása.

SZEGED
NAGYSZÍNHÁZ
ma 19 óra: Álarcosbál - opera.
Makó Lajos-bérlet,
holnap 15 óra: Barnák-Deme: A
rejtőzők - virtureális játék. Bérletszünet,
holnap 19 óra: Álarcosbál - opera. Vaszy Viktor-bérlet.
KISSZÍNHÁZ
holnap 19 óra: Liliom. Ady Endre
2.-bérlet.
KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ
holnap 11 óra: Csipkerózsika.

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Sárkányvadászok (m. b.J: ma és
holnap 10 óra,
A titánok harca - 3D (m. b ): ma
és holnap 15.30, 20 óra,
9 (feliratos): ma és holnap 17.45
óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Coco Chanel és Igor Stravinsky
- Egy titkos szerelem története
(feliratos): ma és holnap 16,18.15
óra,

ALGYÖ
A FALUHÁZ GALÉRIÁJÁBAN
április 27-éig látható sportrelikviák
kiállítása.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
A MOZAIK KAMARATEREMBEN
megnyílt Boros Sándor Feketén-fehéren című amatőr kiállítása.
A NÉMETH LÁSZLÓ VÁROSI
KÖNYVTÁR AULÁJÁBAN
megnyílt a Kalmár Zsigmond tagintézmény 11/A osztályos (művészeti szakmacsoport) tanulóinak
alkotásaiból rendezett kiállítás.
A NYUGDÍJASLAKÓPARKBAN
megnyílt Bányai Béla festőművész
Próféciák című kiállítása.
MAKÓ
A VÁROSHÁZA AULÁJÁBAN
megnyílt Nacsa Zoltán grafikusművész A kavicsok közt egy című
grafikai kiállítása, amely május
5-éig tart nyitva.
MINDSZENT
AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN
megnyílt a Szécsényi Ferenc mindszenti festő alkotásaiból rendezett
kiállítás.
MÓRAHALOM
AZ ARANYSZÖM RENDEZVÉNYHÁZBAN
április 25-éig látható a Nagybányai Tájképfestő Telep művészei-

Bérletszünet.

PINCESZÍNHÁZ
holnap 20 óra: Argentína - kedélyjátékkoncert.

nos iskolák tanulói munkáiból.
A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
ELŐCSARNOKÁBAN
megnyílt Az örök buffó - 70 éves
lenne Gregor József. A kiállítás
megtekinthető május 29-éig.
A NÉPRAJZI ÉS KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIAI TANSZÉKEN
(EGYETEM U. 2.)
megnyílt Forgó Géza Torockói képek c. fotókiállítása.
A REÖK-BEN
megnyílt Lázár Pál festőművész
emlékkiállítása, amely május 2-áig
várja látogatóit,
május 6-áig láthatják Henri Toulouse-Lautrec műveit.
A KASS GALÉRIÁBAN
(VÁR U. 7.)
állandó kiállítás Kass János grafikáiból.
A WAN DÉLY MŰTEREM-GALÉRIÁBAN (RADNÓTI U.)
Bóta Csaba és Almási Lili festményeiből látható kiállítás. Megtekinthető telefonos egyeztetés
után: 30/760-4812.
AZ ALKOTÓHÁZ-MŰTEREM
GALÉRIÁBAN (VAS U.)
Farkas Gyula festőművész olajfestményeinek kiállítása tekinthető meg. Látogatható telefonon történő bejelentkezés után:
30/286-7061.
AZ ÚJ ZSINAGÓGA EMLÉKCSARNOKÁBAN (JÓSIKA U. 10.)
Kovács Tamás grafikus-, szobrászművész és Tundó Klára fotóművész kiállítása látható.
A PICK SZALÁMI ÉS SZEGEDI
PAPRIKA MÚZEUM (FELSŐ TISZA-PART 10.)
keddtől szombatig 15-18 óráig
várja látogatóit. Vasárnap és hétfő
szünnap. Állandó kiállítások: A
Pick szalámi története, A szegedi
paprika története.

nek festményeiből rendezett

Szentesen, a Dózsa-házban ma 10 órától St. Jupát nyílt napot tartanak. Különböző sportágakban próbálhatják ki magukat a vállalkozó
szelleműek.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN
május 12-éig látható a Szeresd a
gyermeket! - 160 éve született
SZEGED
Pósa Lajos író.
A JATE-KLUBBAN
ma 20 óra: Bemelegítés buli előtt A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI
- rockytánctanítással. Táncot taHÁZBAN
nít: Pap Géza,
április 30-áig látható a Farsangtól
ma 22 óra: SzomBEAT - A hétvé- húsvétig - XIX. Újszegedi gyerge lüktetése. Házigazda: Bende
mekrajz-kiállítás az újszegedi óvoGábor.
dák ovisai és az újszegedi általáKONCERT ES BULI
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kiállítás.
SZENTES
A MEGYEHÁZI ÉPÜLETBEN
(KOSSUTH TÉR 1.)
megnyílt a 100 éve született László Gyula régész és képzőművész
című kiállítás.
A GALÉRIÁBAN
(KOSSUTH TÉR 5., I. EMELET)
megnyílt Győrbíró Enikő keramikusművész kiállítása, amely megtekinthető május 30-áig, keddtől
péntekig 10-13 és 15-18 óráig,
szombaton 9-13 óráig.
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SZOMBAT

SZOMBAT
D U N A
6.00 Látlelet a Földről
6.25 TV2-matiné
7.25 Nickelodeon-kedvencek
9.25 Mókás állatvilág
955 Szurikáták udvartláza
10.00 Doktorológia Leslie Nielsen
módra
1020 így készült a Rebecca - A
Manderley-ház asszonya cimű
musical
1050 Babavilág Szekeres Nóra műsora
11.25 Top Speed Motorsportmagazin
1155 A láthatatlan ember
Virágot Hobbesnak! [12]
1255 A kiválasztott - Az amerikai
látnók Amerikai akciófilm-sorozat, 46. [12]
1355 Rejtélyek kalandorai
16. Tegnap [12]
15.00 Doktorok
Amerikai filmsorozat. 3. [12]
16.00 Knight Rider Amerikai akdósorozat. 1. Prométheusz. 2/1. [12]

6.30 Topshop
7.00 Kölyökklub
9.10 Disney-rajzfilmek
A gumimadlc Mickey egér klubja
10.00 Slayers - A kis boszorkány
japán animációs filmsorozat
10.25 06-91/33-55-33
Hívjon! játsszon! Nyerjen!
11.25 A dadus Amerikai vígjátéksorozat. 1. évad, 19.
12.00 RTL-hiradó - DéU kiadás
12.10 Autómánia Autósmagazin
1250 Kung-fu
Amerikai akciófilm-sorozat, 1.
évad. 4. Vasárnap a hotelban
13.45 Időbe zárva
Amerikai krimisorozat, 8. Talán,
ha a nő hazudik
14.40 Tengeri őrjárat Olasz krimisorozat, 2. évad. 4. Az ördög pénze
15.40 Robin Hood Angol kalandfilmsorozat, 2. évad, 9. A hírnök
16.40 Földcsuszamlás
Amerikai akcióthriller

8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.10 Európa Magyarországon
8.40 Bob, a mester
850 Bob, a mester
9.05 Thomas, a gőzmozdony
9.15 Thomas, a gőzmozdony
9.30 A kis Amadeus - Az ifjú Mozart kalandjai
955 Oic és Kat
10.05 Inami
10.25 Vfzi duma
10.30 Ötös fogat
11.00 Teknőc a láthatáron
11.30 Unokáink sem fogják látni
12.00 DéU harangszó
12.01 Hirek
12.05 Út Dél-Afrikába...
12.40 Egészségábécé
13.10 Női szemmel
13.40 Fogadóóra
14.10 Pronatura
15.05 Hogy volt!?- - válogatás az
MTV archívumából

17.30 Trinity kórház Amerikai orvos1650 Segítség, örököltem!
18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás
sorozat. 1. Bevezető [12]
18.05 Életképek
18.30 Tények Hírműsor [12]
19.00 Fókusz-ptusz
18.45 Életképek
1905 Magellán
Magazin
19.30 Híradó este
19.30 Reszkessetek, betörők! 3.
A TV2 tudományos és ismeret1950 Sporthírek
terjesztő magazinja [12]
Amerikai vígjáték
19.35 Irigy Hónaljmirigy - Széfre
R.: Raja Gosnell. Fsz.: Alex D. Linz 1955 Időjárás-jelentés
20.00 Szerencseszombat
(Alex), Olek Krupa (Petr
száll a füst [12]
20.40 jó társaság
20.35 Papák a partvonalon
Beaupre), Rya Kihlstedt (Alice)
Amerikai filmvígjáték
Amerikai vígjáték [12]
Utána: RTL-hírek
22.35 Hírek Benne: időjárás-jelentés
2220 Amerikai pite 5. - Pucér mara- 21.35 Bölcsőd lesz a koporsód
22.40 Szókésben Orosz thriller
ton
Amerikai akciófilm [16]
0.45 A Shimanto folyó élete
Amerikai vígjáték [16]
23.35 A nagymenő
Japán természetfilm
Közben: kenósorsolás
Francia-spanyol vígjáték [16]
1.40 Koncertek az A38 hajón
0.10 OSS117 - Képtelen kémregény
1.30 A Mick Jagger-projekt
Mi ez a hang? - Dzsesztetés
Francia vígjáték [16]
Amerikai vígjátéksorozat, 10. Em2.30 A haldokló gleccser
150 Ezo TV Tel: 06-90/602-022.
berrabló-hadmüvetet
Francia dokumentumfilm
2.40 Kalandjárat [12] (ism.)
2.00 Fókusz-plusz (ism.)

©
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5.45 HajnaU gondolatok
5.50 Ma reggel
6.00 Híradó
6.05 Sporthírek
6.10 Időjárás-jelentés
7.10 Időjárás-jelentés
7.55 Hogy volt!?.. - válogatás az
MTV archívumából
9.55 Miért? - Történészshow
11.15 Nekem ne lenne hazám?
Márvány csigavonal
11.30 Csendül a nóta
12.00 DéU harangszó
12.01 Natura 17/1.
1225 Kék arany: a viz jövője
13.15 Hangok
13.45 Mindentudás Egyeteme
14.40 Géniusz 10/9.
15.05 Retrock
15.15 Hétvége
16.00 Bors Tévéfilmsorozat, 15/15. A
győztesek
1655 Széchenyi napjai
Magyar tévéjáték, 6/1.

5.45 Váltó Gazdasági híradó
6.00 Hiradó - reggel
6.10 Gazdakör
7.00 Duna-szőkités - Antitóksó
8.00 Élő egyház
8.25 Hol volt, hol nem volt
8.45 Kutyaélet Francia mesesorozat
9.10 Cimbora
9.40 Vissza Sherwoodba
10.00 Az egyházi művészet kincsei Barangolások Toscanában
10.35 Négy évszak Európában
11.25 A világörökség kincsei
11.45 Hiradó
12.00 DéU harangszó
12.01 Isten kezében
12.30 Etnoklub
13.40 Daktari Amerikai tévéfitmsorozat
14.35 Tér-hatás
15.00 Talentum
15.50 Szerelmes földrajz
16.30 Filmes műhely
17.00 Talpalatnyi zöld
17.30 Kirakat Aktuális háttérműsor

550
6.15
6.40
7.35
8.35
9.30
10.25
11.15
12.10
13.05
13.35
14.00
14.35
15.10
15.40
16.10
17.05

Sorsfordító átalakítás nőknek
18.05i Emberi történetek
Dokumentumsorozat
19.05> Nyomtalanul
Amerikai krimisorozat
1955 Esküdt ellenségek. Különleges
ügyosztály

6.00 Európai Filmdíj-átadás 2009
Feliratos változat
7.35 A döntő szavazat
Amerikai vígjáték
9.35 Vén tengeri medvék
Amerikai romanbkus vígjáték
11.10 High Schoot Musical 3. - Végzősók Amerikai zenés film
13.00 Csimpilóták
Amerikai animációs film
1420 Űrhajós zűrben
Chilei vígjáték
15.45 Hannah Montana - Miley
Cyrus. Mindenből a legjobbat
koncert
Amerikai koncertfilm
17.00 Hamupipőke-történet
Amerikai-kanadai romantikus
vígjáték
18.30 Hipervándor
Amerikai sci-fi
R.: Doug Limán. Fsz.: Hayden
Christensen. lamie BetL Rachet
Bilson, Sámuel L. iackson

1750 Széchenyi napjai
Magyar tévéjáték, 6/2.
18.40 Könyvkatauz
Magyar kulturális magazin
19.05 Esti beszélgetés - MUUer Péterrel
19.35 Esti mese
20.00 Hiradó
20.21 Sporthírek
20.24 Időjárás-jelentés
20.25 A párduc és a gödölye
21.45 Segítség, örököltem!
23.00 A bunker
23.50 Magyar buUzene
0.45 Géniusz 10/9.
1.10 Ez történt ma reggel
2.50 A bunker

18.00 Hiradó
18.30 Mese
19.00 „A zene az kell"
19.30 Las Bandidas Amerikai-francia-mexikói játékfilm
21.05 Lélek Boulevard
Barkó judit műsora
21.35 Duna-sport Sportösszefogtaló
21.50 Duna-mozi
22.30 johnny Stecchino
Olasz játékfilm
020 Románc és cigaretta
Amerikai játékfilm
2.00 Vers
2.05 .limnusz
2.10 Hiradó
2.30 Kirakat Aktuális háttérműsor

2050 Esküdt ellenségek. Különleges
ügyosztály
Amerikai krimisorozat
21.45 Barb Wire - A bosszúálló angyal
Amerikai akciófilm
Fsz.: Pamela Anderson (Barbara
Kopetski), Temuera Morrison
(Axel Hood)
23.45 Arachnophobia - Pókiszony
Amerikai thriller
150 Esküdt ellenségek. Különleges
ügyosztály
Amerikai krimisorozat
2.30 Beszéljünk a szexről!
Kibeszélőshow
2.55 Éjjeli televíziós vásárlás

20.00 Hotelszoba, letolt gatya
Amerikai vígjáték
R.: Brian Hecker. Fsz.: William H.
Macy. Cheryt Hines
2120 Mr. Brooks
Amerikai thriller
R.: Bruce A. Evans. Fsz.: Kevin
Costner. Demi Moore, Dane Cook,
William Hurt. Marg Hetgenberger
23.15 Szalagavató
Amerikai-kanadai horror
0.40 Tesótusa
Amerikai vígjáték
2.15 Vadkanok
Amerikai vígjáték
3.45 Az El Escorial-összeesküvés
Spanyol történelmi filmdráma
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17.30 TRINITY KÓRHÁZ
Christina Hawthorne a Richmond
Trinity kórház főnővére. Nem könynyű az élete, a férjét pont egy éve
veszítette el, kamasz lánya pedig
sűrűn bajba kerül az iskolában. Ám
az egyedülálló anya mindennél jobban szereti a munkáját, és ez átsegíti az összes nehézségén...

VÍGJÁTÉK

19.30 RESZKESSETEK, BETÖRŐK! 3.
Négy dörzsölt tolvaj próbál megkaparintani egy szupertitkos katonai
adatokat tároló mikrocsipet, melyért a feketepiacon dollármilliókat
adnának felforgató hatalmak. Az értékes zsákmánynak azonban lába
kél, és kalandos utat jár be egy játék autó alkatrészei között. A nyomok Hongkongból egy csendes chicagói kertvárosba, a Pruitt család
otthonába vezetnek. Csak egyvalaki tartózkodik a házban, csak ő tudja, hol rejtőzik az áhított kisautó...

THRILLER

22.40 SZÖKÉSBEN
Jevgenyij Vetrov sikeres szívsebész, és harmonikus életet él. Minden reggel örömmel megy dolgozni, a kollégái szeretik, az általa
megmentett betegek imádják, főnöke tiszteli. Minden este siet haza, ahol gyönyörű, szerető felesége
várja. De azon a napon, amikor egy
fontos szerződést készül megkötni
egy amerikai befektetővel egy új
kórházi központról, Vetrov feleségét megölik. Valaki megfojtotta a
lakásukban.

ZENEI MAGAZIN

13.15 HANGOK
Két brit, Annié Mac és Nick Grimshaw tudósítanak
extravagáns
helyszínekről a mai pop- és rockzene legnagyobbjairól sok zenével és
különleges interjúkkal. Válogatásukat az angol popkultúra dominanciája hatja át, megismerhetünk olyan
új zenei felállásokat, akik karrierje
épp csak most kezdődött el, de
olyan amerikai sztárok is bekerülnek a repertoárba, mint Akon, az R.
E. M. Szerepel még a nemzetközi
palettán Mary j Blige, Rihanna stb.

V Telin
(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és vonzáskörzete)
0.00 Hangos képújság 1.00 Képújság hang nélkül 4.00 Hangos
képújság 8.00 Estelő 9.00 Receptvarázs 9.30 Deszki magazin
10.15 Könnyűzene 10.45 Hangos
képújság 13.00 Szegedtől karnyújtásnyira - Mórahalom - városi magazin 13.30 SZÓ-TÉR 14.15
Törzsasztal 14.45 Deszki magazin
16.00 Képmás: Törőcslk Mari
16.30 Estelő 19.30 Törzsasztal
20.00 Estelő 21.00 Egész életen
át... Egyetemről mindenkinek

V A R D S I TV

S

Z

E

G

E

D

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
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0.00 Képújság 9.00 Teleshop
9.30 Irányjeiző - autósok magazinja 10.00 Zodiákus 12.00 Képújság 17.00 Virágzó Magyarország - Jászkisér 17.30 Negyedik
dimenzió: Katasztrófák évtizede
18.30 Verseny 19.00 SzemeSZTEr 19.30 Körút 20.30 Hírháló az ország hírei 21.00 Házibuli Attilával és vendégeivel - zenés
show-műsor 22.00 Sztárok a
konyhában 22.30 Tabu Tv Sztárhíradó - Tiilinger Attilával 23.00
Képújság

m

^
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17.00 Csillagposta - napi horoszkóp 17.10 Grimm-mesék - Csizmás kandúr 18.00 My music könnyűzenei magazin (ism.). Benne: Török Ádám és a Mini koncert-

je. Klip Klub 19.00 Képes sport
(hétfői ism.) Benne: ASA-Consolis-HNKC SE-Hunnia KSK NB l-es
kézilabda-mérkőzés 20.30 Negyedik dimenzió - paranormális
jelenségekkel foglalkozó műsor
21.20 Sólyomszárnyon 21.50
Csillagposta - napi horoszkóp
22.00 Képújság

(5RT
6.00 Napi gondolat 7.00 Napi
gondolat (ism.) 8.00 Napi gondolat (ism.) 10.00 Kultúrszoba
12.00 Nótaparti - emlékműsor
18.00 Heti közélet 18.35 Nonstop
- ifjúsági magazin 19.35 Diagnózis - egészségügyi magazin
20.00 Buda Ádám énekmondó;
Rozetta magazin 21.00 Kultúrszoba 23.00 Diagnózis - egészségügyi magazin
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8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.10 Főtér
9.00 Engedjétek hozzám
Hívjon! látsszon! Nyerjen!
9.05 így szól az Úr!
11.40 Menetrend
9.15 Katolikus krónika
Utazási magazin
9.40 Tanúságtevők
12.00 RTL-híradó - DéU kiadás
10.05 A sokszínű vallás
12.15 A dadus
10.20 Unitárius magazin
Amerikai vígjátéksorozat. 1. évad, 10.45 EvangéUkus ifjúsági műsor
10.50 Az utódok reménysége
20. [12]
11.20 Útmutató
12.45 Magyar autósport-magazin
11.45 Zsidó konyha
13.05 Forma-1-magazin
12.00 DéU harangszó
13.30 Red Bull Air Race - Perth
12.01 Hirek
14.10 Divatdiktátorok
Amerikai vígjátéksorozat, 1. évad, 12.10 Tele van a város akácfavirággal-. Berkes jános énekel
3. Veszedelmes viszonyok [12]
12.40 Készüljünk együtt-.
15.05 őslények kalandorai
Labdarúgó-világbajnokság
Angol kalandfiimsorozat. 2. évad,
3. [12] Közben:
13.10 Hogy volt!?.- - Válogatás az
16.00 Hatoslottó-sorsolás
MTV archívumából

8.00
8.05
8.20
8.35
8.45
9.10
9.30
10.00
11.35
12.00
12.01
12.05
12.15
12.40
13.05
13.20
13.45
13.50
14.20
14.30
15.00

15.40 Hírek
15.45 Kívánságiroda Német film
17.20 Hirek
17.30 Panoráma
18.00 Magyarország története
Az első világháború
18.30 Híradó este Benne: sporthírek.
időjárás-jelentés
18.55 Magyarország választ
23.05 Hírek Benne: időjárás-jelentés
23.15 Kultúrház
0.10 Innováció az emberért
0.40 TS - Motorsport
1.10 Magyarország története
Az első világháború
1.40 Az utókor ítélete
Vamus Xavér műsora

1550
1720
18.15
18.30
18.46
18.49
1855
23.00

5.45 Reggeü gondolatok
6.15 Látlelet a Földrőt
6.45 TV2-matiné
7.30 Nickelodeon-kedvencek
920 Nagy vagy!
1020 Világszám Utazási magazin
1050 Két Testőr
Életmódmagazin
11.20 Stahl konyhája
1150 Kalandjárat
1220 Botkultusz Borkultúra-magazin
1250 Száguldó vipera
Német-amerikai akciófilm-sorozat, 57. Hátra arc, előre! [12]
1350 Hegylakó
Kanadai-francia kalandfilmsorozat, 97. A Valkűr-hadművelet [12]
1450 Álomgyári feleség
Amerikai-ausztrál vígjátéksorozat, 8. Egy dühös exfejeség naptója [12]

6.30 Topshop
7.00 Kölyökklub
10.00 Trendmánia
10.30 06-91/33-55-33

1550 Baywatch Hawaii
Német-amerikai kalandfilmsorozat, 37. A vihar [12]
1650 Táncos lábú kamasz tányok
Amerikai zenésfilm[12]
18.30 Tények Hírműsor
19.00 A tökéletes pasi Amerikai vígjáték
21.00 Választás 2010
22.00 Frizbi Hajdú Péterrel
Szórakoztató talkshow [12]
23.00 A királyság
Amerikaifilmsorozat.2. Bevezető
rész. 2/2. [12]
Közben: kenósorsolás
0.00 Harcosok klubja
Német-amerikaifilm[18]

16.10 SOS Mallorca
Német akciófilm [12]
18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
Utána:
18.55 Választás 2010
19.10 Nem férek a bőrödbe!
Amerikai vígjáték [12]
R.: Mark Waters. Fsz.: Lindsay
Lohan (Anna Coleman), jarnie
Lee Curtis (Tess Coleman), Mark
Hármon (Ryan), Chad Michael
Murray (jaké)
21.05 Választás 2010
22.00 Heti hetes Vidám aktuális talkshow [12], Utána: RTL-hírek
23.20 Agglegény a pácban
Kanadai romantikus vígjáték [16]

0.35
2.15
2.40
2.45
3.40

5.20 Gazdakör
6.10 Kézművesek a selyemút nyomában
6.40 A festő Hamza
655 Gyerekeknek
7.25 Hókusz pókusz Cirkusz
7.30 Traktor Tom Angol mesesorozat
7.40 Marsupilami
8.05 Zengő ábécé
8.20 Kalando-Zoo a kifutók mögött

- Állatkerti kalandtúra
8.45 Münchhausen báró csodálatos
kalandjai Francia mesefilm
10.00 Istentisztelet
11.00 Kisenciklopédia
11.10 Hatodik sebesség
11.45 Híradó Híradó, időjárás-jelentés
12.00 Déli harangszó, vers
12.05 Élő egyház
12.30 Élő népzene
13.00 Csellengők

Német film

Fjodor Dosztojevszkij: Bűn és
bűnhődés
zenés beszélgetése

5.05 Louie élete
5.30 Louie élete
6.00 Nevess csak!
6.30 Segítség, gyerekeim vannak!
7.20 Pimaszok, avagy kamaszba
nem üt a mennykő
7.45 Pimaszok, avagy kamaszba
nem üt a mennykő
8.15 Szeretem a testem
9.10 A nagy házeladás
10.10 Gigamad Autósmagazin
10.40 Nyomtalanul
11.30 Szex és New York Ught
12.05 Szex és New York Ught
12.40 Zűrzavaros éjszakák
14.35 Topmodell (eszek!
15.3010 évvel fiatalabb
16.0010 évvel fiatalabb
16.30 Távol a mennyországtól
Francia-amerikai romantikus dráma

V Á R O S I TV
S

16 50
TÁNCOS LÁBÚ KAMASZ LÁNYOK

15.05
ŐSLÉNYEK KALANDORAI

15.45
KÍVÁNSÁGIRODA

17.20
FILMSZTÁROK A VADONBAN

VIASAT3

13.30 Lila ákác Magyar játékfilm
18.30 A hatodik kapocs
14.45 Dunáról fúj a szél
Amerikai filmsorozat
14.50 ízőrzők
19.25 Szivek szállodája
15.25 Duna-szőkítés - Antitóksó
Amerikai filmsorozat
16.40 Törzsasztal
20.15 Bosszúból jeles
17.10 Mese
Amerikai thriller
17.40 Arcélek - Csáky Zoltán műsora
Esz.: Heten Mirren (Mrs. Tingle),
18.00 Híradó
Katié Holmes (Leigh Ann Wat18.30 Világörökség
son)
19.00 Választás 2010
22.05 Unibet - PókermilUomos
23.30 Divathét
2. Magyar Bajnokság
0.00 Duna-sport Sportösszefoglaló
23.05 Rémült hallgatás
0.15 ChapUn szereti a zenét
Amerikai filmdráma
0.40 Pillanatképek Svédországból 1.05 A nagy étterem-alakítás Giannival
Portréfilm Tamás Gáborról
1.00 Vers
2.05 Emberi tőrténetek
1.05 Himnusz
3.05 Éjjeli televíziós vásárlás

TERMÉSZETFILM-SOROZAT

ZENÉS FILM

©

8.30 Törzsasztal 9.00 Estelő
10.00 Receptvarázs 10.30 Könynyűzene 10.45 Hangos képújság
13.00 Receptvarázs 13.30 Estelő
14.30 Törzsasztal 15.00 Könnyűzene 16.00 Képújság 19.30 Könynyűzene 20.00 Színház 20.25
Receptvarázs 20.55 Könnyűzene
21.30 Hangos képújság

Z

f

13

I

L3

9.30 Nyitott Egyetem 10.00 Zodiákus 17.42 Gyerekjáték a számítógép 17.50 Csillagszem 18.15
Aréna 18.45 Artista 19.15 Szemközt (ism.) 19.30 Szabadegyetem. Dr. | Nagy László előadása
20.30 Hírháló 21.00 Szedeák-Bonyhád férfi kosárlabda-mérkőzés felvételről

6.00 Küzdelmes élet
Amerikai filmdráma
8.10 Karácsonyi parti
Amerikai filmdráma
9.40 Felvétel indul!
Amerikai filmmagazin
10.10 007 - A Quantum csendje
Angol-amerikai akciófilm
11.55 Mester és tanítvány
Amerikai filmdráma
13.40 Az utolsó óra
Amerikai dokumentumfilm
15.15 Longford
Angol-amerikai filmdráma
16.45 A macskám, a családom és a
fiúk
Amerikai vígjáték
18.25 A házi nyuszi
Amerikai romantikus vígjáték
20.00 Az igenember
Amerikai vígjáték
21.45 The Pacific - A hős alakulat 6.
Amerikai háborús minisorozat
22.35 Transzszibéria
Angol thriller
R.: Brad Anderson. Fsz.: Woody
Harrelson. Emily Mortimer
0.20 író és kamuhös 7.
Amerikai vígjátéksorozat
0.45 Író és kamuhős 8.
Amerikai vígjátéksorozat
1.15 Anaconda 3. - Az ivadék
Amerikai-román akcióhorror
2.45 A kalapács
Amerikai vígjáték
4.15 A Megtorló - Háborús övezet
Amerikai-kanadai-német akciófilm

w
8.00 Napi gondolat (ism.) 10.00
Heti közélet 10.35 Nonstop 11.35
Diagnózis 12.00 Buda Ádám
énekmondó; Rozetta magazin
18.00 Kultúrszoba 20.00 A magyarok cselekedetei: ereklyés országzászló-mozgalom 21.00 Heti
közélet (ism.) 21.35 Nonstop
(ism.) 22.35 Diagnózis
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Mérkőzés
a dobogóért
MAKÓ. Akár rangadónak is nevezhetnénk a labdarúgó NB II
Keleti csoportjának 23. fordulójában a harmadik Vác és az ötödik Makó FC közötti mérkőzést.
A Csongrád megyei alakulatnak
igen jó emlékei vannak a legutóbbi váci kirándulásról, hiszen az előző bajnokság bronzérmét éppen a Pest megyei város stadionjában elért 2-1-es
győzelemmel biztosította be.
- Azóta változott egy kicsit
a világ, hiszen a Vác acélosabb együttes lett - vélte Kolozsvári János,

a M a k ó FC t r é -

nere. - Megnéztem a szerdai
tévés meccset a REAC és a Vác
között, és azt kell mondjam,
mai ellenfelünk jó csapat.
Kontrázni szeretnénk a találkozón, és a szerdai összecsapás még benne maradhatott a
hazai lábakban. Sajnos Ngalle
térd-, Schreiber combsérüléssel bajlódik, így nagy valószínűséggel a kispadra ülnek.
A váci találkozó
17.30-kor kezdődik.

I

Kőkemény csata előtt
A Pick Szeged férfi kézilabdacsapata vasárnap 18.30-kor a Tatabánya otthonában lép pályára a
Budapest Bank férfi kézilabdaüga elődöntőjében. A két győzelemig tartó párharcban 1-0-ra vezet Dragan Djukics együttese.

MAKÓ FC: 1-4-3-3
Cserék: 22 Czirbus (kapus). 20 Nagy

A., 7 Kószó, 10 Kulacsik, 9 Krucsó.
11 Schreiber. 17 Ngalle.
Edzfc Kolozsvári János.

16
'3
Halász
Rakonczai 7
•
Podonyi
,
Tóthi Szamosszegi
M<1gy<1,

O

o

©
Hegedűs Pales

®
Farkas P.
Tányéros
juhász B.

I VÁG 1-4-2-3-1
Edző: Szabados György.
Játékvezető: Szilasi Szabolcs

Fővárosban
a Vásárhely
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. A labda
rúgó NB III Alföld csoport hétvégi fordulójában a két Csongrád
megyei csapat közül csak a HFC
lép pályára. A vásárhelyiek holnap 11 órakor a Vasas II. vendégeként próbálnak hozzátenni az
eddig gyűjtött 19 pontjukhoz,
amellyel a 10. helyen állnak a tabellán - az angyalföldiek a hatodikak. Kandó Róbert tanítványai
egészséges önbizalommal utaznak Budapestre, a legutóbbi játéknapon a Battonya ellen elért
3-0-s siker jót tett Batáéknak.
Nem beszélve arról, hogy a két
csapat őszi, hódmezővásárhelyi
találkozójára is jó szívvel emlékezhetnek a vásárhelyiek, akik
edzőjüket 37. születésnapján
győzelemmel köszöntötték fel.
A tabella ötödikje, a Tisza
Volán SC szabadnapos.
Loki-ttttts. Negyedóra alatt elintézte a Debrecen a Kaposvárt
a labdarúgó NB l-ben.
Eredmény: DVSC-Kaposvár 5-1
(0-0), gólszerzők: Czvitkovics
(53.), Feczesin (57.), Rudolf
(60), Mészáros (63.), Coulibaly
(66. - 11-esből). ill. Maróti (50.).

5
VASAS-SZEGED BETON férfi vízilabda OBI

| Ma 18.15 Budapest, Szőnyi út. bajnoki elődöntő, 1. mérkőzés
VASAS

1-0 a Pick Szeged javára. A
BB-liga elődöntője két győzelemig tart, a kétszeres magyar
bajnoknak már csak egyetlen
siker kellene a döntőbe jutásh o z . Dragan

Djukics

-

Annak ellenére, hogy a pályaelőny a Vasasnál van, kedvező
helyzetből kezdheti a férfi vízilabda OB I elődöntőjét a Szeged
Beton. Az egyik tizedik pontjáig
tartó párharc a Tisza-partiak
4-1-es vezetésével indul. Az első összecsapás ma 18.15-kor
kezdődik a Szőnyi úton.

gárdája

holnap 18.30-kor a Tatabánya
otthonában lép pályára, következik a második felvonás a
két csapat párharcában.
Nem lesz sima ügy. A Bányász idén kétszer is megmu-

Andjelkovicsékra idegenben is szoros őrizet vár. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

k

aPickS

^

- Nagy harc lesz - kezdte a beszélgetést a válogatott beáilós
-, a Bányász ellen itthon is
megszenvedtünk, kemény csatában nyertünk. Egy biztos: Krivokapics nagyon hiányzik majd,
vele azért acélosabbak lennénk. Győzelemre hajtunk, nem
szeretnénk túlórázni. |ó lenne
bebiztosítani a döntőbe jutást,
ami Bajnokok Ligája-indulást jelentene.

tatta, hogy kőkemény ellenállásra képes, az első szegedi
meccsen is csak egy góllal
nyert (27-26) a kétszeres magyar bajnok Pick. Nehezen,
mert az egykori szegedi kap u s , Szente Gábor b r a v ú r t b r a -

vúrra halmozott, míg a kubai
származású Diáz Ivo őrületbe
kergette a Szeged védelmét.
Azóta viszont a Pick - még
ha vereség is lett a vége - az
MKB Veszprém elleni magyarkupa-döntőből erőt meríthetett. A sokak által leírt Ti-

sza-parti alakulat remek játékkal rukkolt elő a BL-ben a Barcelona ellen - vasárnap idegenben lesz az első meccs készülő MKB Veszprém ellen.
A Füreden mutatott játék erőt
adhat a kézilabdásoknak, ha
azt a produkciót meg tudják
ismételni a Bányász ellen, akkor nem maradhat el a siker.

F \ o n U n e tudósítás

www.delmagyar.hu

Rossz játékkal döntetlen
Vén

Előnnyel kezdi ma
az elődöntőt a Beton
—

fM-l

SZEGED
SÜLI RÓBERT

ma

LABDARÚGÓ NB II,
KELETI CSOPORT. 23. FORDULÓ.
Vác, városi stadion.

Varga R.

VASARNAP 18.30-KOR: TATABANYA-PICK SZEGED

Az ASA-Consolis-HNKC NB l-es
női kézilabdacsapata a 9-12.
helyért folyó rájátszás tegnapi,
hazai mérkőzésén 32-32-es
döntetlent ért el a Veszprém
Barabás KC ellen.

utána következett az első félidőből már ismerős koreográfia: állandósult a vendégek
4-5 gólos előnye. A hajrában
azonban Koroknai egyenlített,
majd az utolsó előtti percben
Wolf értékesített büntetőjével
visszavette a vezetést a VásárHÓDMEZŐVÁSÁRHELY
hely, 32-31. De a kettőből csak
IMRE PÉTER
egy pont lett, mert a remeklő
Erre nem számítottunk. Az első Veszeli végleg egalizálta az álpercekben még a házigazda lást. Ez pedig azt jelenti: könyHNKC vezetett, de hamar átbil- nyen elképzelhető, hogy a Kislent a „mérleg", s onnantól kunhalas elleni hazai meccsen
szinte végig a vendég veszpré- dől el, a Vásárhely melyik osztályban szerepelhet ősztől.
miek uralták a mérkőzést.
A tavaly még Vásárhelyen Mindenesetre a találkozót
játszó Gerstmár Renáta vezér- megtekintő halasi tréner, Éles
letével az ellenfél dinamiku- József azt láthatta, hogy az
sabban kézilabdázott, rendre HNKC játékosainak helyén van
értékesítette helyzeteit. A a szívük, és az utolsó másodHNKC játékába rengeteg hiba percig küzdenek.
csúszott, Wolf, majd Koroknai
Dankó Ervin: - Elkeserekivételével szinte mindenki dett vagyok az elveszített pont
ebben a műfajban „jeleske- miatt, bár tulajdonképpen az
dett".
eredmény igazságos. Az utóbbi
A szünet utáni első találatot hetek legrosszabb teljesítméaz ASA-Consolis jegyezte, de nyét nyújtottuk.

ASA-Consolis-HNKC-Vbszprém

32-32

(16-18)

NB l-es női kézilabda-mérkőzés, rájátszás a 9-12. helyért,
3. forduló. Vásárhely, Balogh
Irtisi Sportközpont, 400 néző.
Vezette: Nagy, Túróczy.
ASA-Consolis-HNKC: Abramovics - Tamás 1, Sopronyi 6,
Kudor 3, Fülöp 3, WOLF 10
(7), KOROKNAI 9 (2). Csere:
Király (kapus), Gaál, Antal.
Edző: Dankó Ervin.
Veszprém: Hoffmann - Bognár 1, Koszorús, SMIDÉLIUSZ 9,
VESZELI 9 (3), Ábrahám 3, Földes V. 3. Csere: Lengyel (kapus), GERSTMÁR R. 7, Horváth,
Szabadfi. Edző: Gyurka János.
Kiállítások: 2, ill. 6 perc.
Hétméteresek: 9/9, ill. 3/3.

Veretlen maradna a Kistelek
CSONGRÁD MEGYE. Az Arany
Ászok labdarúgó megyei I. osztályban „bronzcsatát" rendeznek a hétvégén, hiszen a harmadik helyezett Sándorfalva
az egy ponttal lemaradva a negyedik helyen álló Mórahalmot
fogadja vasárnap 17 órától.
Ugyanebben az időben rendezik meg a Kistelek-Balástya
összecsapást, amelyen a kistelekiek szeretnék megőrizni makulátlan hazai mérlegüket.
- Ebben a szezonban még
nem szenvedtünk vereséget
saját pályánkon, így nem kérdés, vasárnap is győzni akarunk - mondta Czeigersmidt

Roland, a tabella második helyén tanyázó csapat edzője.
- A középpályánkról a csapat
karmestere,

Kispál

Csaba

kénytelen kihagyni a meccsen
sárga lapjai miatt, de szerencsére van annyira bő a keretünk, hogy tudjuk őt pótolni fogalmazott az edző.
A Balástya maximum reménykedhet a pontszerzésben,
hiszen az előjelek nem sok jót
jósolnak: a kilencedik helyen
álló együttes a tavaszi szezonban mindhárom meccsét elbukta vendégségben, úgy, hogy kilenc kapott gólja mellett egyszer sem volt eredményes.

Szomszédvárak csatája
a megyekettőben
Az Arany Ászok labdarúgó megyei II. osztály Homokháti csoportjában szomszédvári meccsre kerül sor: a második helyen
álló Üllés a Bordányt látja vendégül. Az FK1899 SzegedSzatymaz meccs előtt egy új
kezdeményezésre a korábbi
szegedi kedvenc, Bogdán István
végzi el a kezdőrúgást, majd a
későbbi hazai találkozók előtt
többen is követik őt a sorban.
Mindkét összecsapást szombaton 17 órától rendezik.

SZEGED
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
De jó ezt leírni: a Vasas csapatának mumusa lett a Szeged. A
legutóbbi három évad alapszakaszbeli fővárosi meccsein a
Beton kétszer legyőzte, egyszer pedig ikszelt a címvédővel. Ha valami, akkor ez a tény
biztos, hogy növelte Komlósi
Péterék önbizalmát. A legutóbbi diadal (április 12-én 5-4-re
nyertek Török Béláék a Szőnyi
úton) következtében a Szeged
4, míg a Vasas mindössze 1
ponttal kezdi az egyik fél 10.
pontjáig tartó elődöntőt.
- Amennyiben meg tudjuk
ismételni a legutóbbi produkciónkat, nem vagyunk esélytelenek a mai meccsen - jelentett e ki Kásás Zoltán. - A z o n a s z á -

munkra emlékezetes összecsapáson Baksa Laci nagyszerűen
védett, és a védekezésünkbe
sem lehetett belekötni.
A Szeged hétfőtől szerdáig

Budapesten készült, csütörtöktől aztán Vindischék ismét birtokukba vették az immár sátor
nélküli, nyitott sportuszodát.
- Az oké, hogy jól sikerült a
felkészülésünk, az viszont már
egyáltalán nem, hogy Varga
Péternek megrándult az oldala,
míg Busila úgy tért vissza Románia Világliga-találkozójáról,
hogy összeszedett valami bőrbetegséget. Bízom benne, hogy
egyikük esetében sem súlyos a
probléma, és mindketten ott lehetnek ma a vízben.

W f

várakozás
r
+\v a Szeged Beton
játékosa

- Jó játékot és természetesen
győzelmet várok a mai meccstől - fogalmazott egyértelműen a Beton tízese. - Felkészültünk arra, hogy egy borzasztóan agresszív, az életéért
küzdő Vasassal találjuk szembe magunkat. Ha ismét tudnánk győzni a Szőnyi úton,
senki és semmi nem akadályozhat meg bennünket a finálétól. Azt gondolom, a bajnokság jelenlegi két legjobb formájában lévő együttese néz
egymással farkasszemet.

Hungerit: rangadó
Dunaújvárosban
SZENTES. A Hungerit MetalCom-Szentesi VK OB l-es női vízilabdacsapata ma 17 órakor a
Dunaújvárosi Főiskola vendégeként száll medencébe, az
1-4. helyért folyó rájátszás 3.
fordulójában. A meccs vérbeli
rangadó, a házigazda címvédő
a z e l s ő , Zantleitner

Krisztina

vezetőedző együttese pedig a
második helyen áll. Lenne miért visszavágni, hiszen legutóbb, még a középszakaszban
8-7-re nyertek az újvárosiak a
Kurca partján.
- Kár lenne tagadni: hazai
környezetben a hat válogatottal
felálló Dunaújváros a mérkőzés
esélyese - közölte Bocskay István, a Szentesi VK elnökségi
tagja - , a tapasztalat, a rutin
egyértelműen mellettük szól, de
a mi keretünket is erős, fiatal,
tehetséges pólósok alkotják. Játékosaink az utóbbi időben
mindig harcosan, keményen

védekeztek, és gyors, hatékony
támadójátékot produkáltak. A
felkészülést jól szolgálta a közelmúltban Tatabányán tartott
négynapos edzőtábor. A tradíciók miatt is a lányok mindent
megtesznek majd a minél jobb
eredményért, meglátjuk, ez elég
lesz-e a sikerhez - fogalmazott
Bocskay.
Kőtelező a győzelem. A női
vízilabda 0B I 5-10. helyéért
zajló rájátszásban eddig remekül szerepel az újonc Universitas Szeged. Lakó Gábor hölgykoszorúja négy győzelemmel
rajtolt, csak a legutóbbi mecscsét veszítette el az esélyesebb
BVSC otthonában. Ma viszont
ismét neki áll a zászló a Héraklész II. elleni, az immár sátortető nélküli újszegedi sportuszodában 16 órakor kezdődő öszszecsapáson.

Az 0SC ellen a Szentes
SZENTES. A Bodrogi BauIOS-Szentes OB l-es férfi vízilabdacsapata ma 19 órakor az
OSC vendégeként a fővárosban
kezdi meg a 9-11. helyért zajló
r á j á t s z á s t . Dr.

Tóth Gyula,

a

Kurca-partiak vezetőedzője elmondta: nehéz helyzetben
vannak, de mindent megtesznek a jó eredmény eléréséért. A
szakember nem számíthat Szabó Tamásra é s Döbrössyre.
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MEGYEI UTÁNPÓTLÁSBÁZISOK (1.): SZENTESI POLLÁK DSE

Minősített minőség

Közeledik a sportágválasztó
SZEGED. Immár második sajtótájékoztatóját tartotta az I.
Szegedi Nagy Sportágválasztó (május 7. és 8.) szervezőcsapata. A tegnapi esemén y e n Kozmann György, Csabai Edvin é s Serényi Péter s a j -

tófőnök ismertette a két hét
múlva kezdődő programot,
mi vár azokra, akik részt vesznek a minden bizonnyal izgalmas két napon.
Egy már most kijelenthető,
hatalmas az érdeklődés az idei
nyitóesemény iránt, 51 klub jelezte eddig részvételi szándékát, hogy szeretné megmutat-

Keményen dolgoznak a szentesi Pollák DSE cselgáncsozói. FOTÓ: VIDOVICS FERENC
Csongrád megye hemzseg a tehetséges sportolóktól. Sorozatunkban a teljesség igényével
utánpótlásbázisokat keresünk
fel Első részünkben nem a megye egyik nagy klubjával kezdünk, hanem egy szimpatikus
kis műhellyel a Szentesi Pollák
DSE cselgáncsozóit mutatjuk be.

- Úgy gondolom, ez a két
eredmény minősít, és megérteti
mindenkivel, miért dolgozunk
ma már inkább kevesebb, de
minőségi versenyzővel - vélte
Kalydi. - A létszám azért így is
gyakran 32-33 fő, ám rendszeresen csak szűk húsz dzsúdós
látogatja az edzéseket. Kisváros
vagyunk, a középiskolás korúak sok esetben elhagyják a váSZENTES
rost, és máshol folytatják, nem
MÁDI JÓZSEF
beszélve a felsőfokú oktatásban szereplőkről, ezért aztán elA szentesi dzsúdóélet kezdete
fogadjuk, hogy elsősorban
1991 februárjától, a helyi Vasutas szakosztályának megala- kete Mónika személyében, d e utánpótlás-nevelő bázis vakulásától datálható. Sorozatunk Kalydi Zoltán büszke a jelenlegi gyunk. A működésünk öt lábon
első klubja, a Pollák DSE azon- utánpótlás két élversenyzőjére, áll: a szülők, a város, a megye,
ban csak 1994 óta létezik. Hogy Kalydi Patríciára - rá n e m csak a szponzorok és a tagdíj szükséa kettő között mi a kapocs? A azért, mert a lánya - és Gila Nó- ges a biztos létünkhöz. így is siVasutasból kiválva alakította rára is. Mindketten első éves került a nyolcvanhat pontszermeg a Pollák DSE-t Kalydi Zoltán ifisták, ám mindketten eljutot- ző egyesület mezőnyében az elés akkori felesége, Ballér Barba- tak a felnőtt magyar bajnokság ső húszba kerülni, ami, azt
ra. A klubnév egyben befogadó döntőjébe: a -70 kg-ban Kaly- gondolom, még ebben az igen
létesítményt is takar: a szentesi dit a junior Eb-1. Joó Abigél, a erős megyei cselgáncséletben,
Pollák Antal Műszaki Szakkö- -78 kg-ban Gilát pedig a tízsze- ahol jelen van a Domaszék, a
zépiskola az otthona az egyesü- res magyar bajnok Tamási Ibo- Szatymaz, Szeged több klubbal,
letnek - az egymáshoz való hű- lya verte csak meg tavaly a mis- illetve a városi társ, a Petőfi is,
elismerésre méltó.
kolci ob-n.
ség immár tizenhat éve tart.

Előnyben
SZEGED. A férfi teke Szuperliga
rájátszásában az elődöntő második mérkőzése következik.
Ma 10 órától Szolnokon lép pályára a címvédő Szegedi TE,
amely az alapszakaszt a második helyen zárta, majd az elődöntő első találkozóján hazai
közönség előtt 7:l-re legyőzte
mai házigazdáját, a harmadik
Szolnokot. A visszavágó tétje
szinte csak annyi, hogy vajon
sikerül-e a vendégeknek kettős
győzelemmel túllépniük ellenfelükön, vagy megelégednek
azzal, ha megvan a döntőbe jutás. A szegedieket ismerve
nagy valószínűséggel az előbbi
verzió teljesül. A találkozóról
lapunk és a www.szeged-teke.hu élőben számol be.

várakozás

KAKUK

Levente

a Szegedi TE
Mfet
tekése

- Elégnek kell lennie az előnyünknek, főleg azért, mert az
alapszakaszban ugyanez az
eredmény született Szegeden,
' majd utána Szolnokon is sikerük győzni 6:2-re. Ezzel most
szintén elégedett lennék, a lényeg mégis az, két játékosunk
szerezzen két csapatpontot, akkor már megvan a továbbjutás,
és akkor nyugodtak lehetünk.
A hazaiak harmadik helye jogos.

- A létszámcsúcs éppen abban az időszakban volt, amikor
kiváltunk: nyolcvan, kilencven
versenyző járt az edzésekre.
Azóta sajnos csökkent a menynyiség, mert aki edzősködik, az
mind saját szakmája mellett,
társadalmi munkában végzi a
feladatát, így kevesebb időnk
jut a foglalkozások levezetésére - mondta Kalydi Zoltán.
Az elmúlt tizenhat év eredményeit böngészve találhatunk
első osztályú bajnokot például
a már említett Ballér, illetve Fe-

Kanyóék is készülnek. A Muréna Búvárklub is teljes létszámmal képviselteti magát az
első napon. Kanyó Dénes versenyzőivel népszerűsíti majd a
sportágat, amely Szegeden
sok-sok sikert ért már el. A murénások szombaton is megjelennek, igaz, a legjobbak ekkor
már válogatón vesznek részt.

Nagy nevek. Kozmann György, Kanyó Dénes, Biatovszki Míra és Csabai
Edvin is ott lesz a sportágválasztón. EOTÓ: KARNOK CSABA
ni magát, sportágát, újabb
sportolókat toborozni.
Ebben segítségükre lesznek azok a sportolók is, akik
közül dr. Molnár Tamás, Biatovszki Míra, Kanyó Dénes m á r

tegnap a sajtótájékoztatón is

jelen volt. A szervezők még
több hírességet ígérnek a rendezvényre, ahol a bemutatók
mellett beszélgetések és játékok is színesítik a programot.
A kétnapos sportágválasztó
ingyenes lesz.

Aranycsata: az első felvonás
SZEGED. Bár a Jászberény és a
Nagykanizsa is beleszólhat a
feljutás sorsába, jelen pillanatban úgy tűnik, a jelenleg második Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák és a listavezető Bonyhád vasárnapi, 19 órakor kezdődő öszszecsapása akár az aranyérem
szempontjából is döntő lehet (a
bonyhádi „visszavágóra" május 21-én kerül majd sor). Nem
csoda, ha a Szedeák kizárólag
győzelemben gondolkodik az
újszegedi sportcsarnokban rendezett összecsapás előtt.

- A következő három mecscsünk rendkívül fontos lesz,
első lépésként természetesen
a Bonyhádot kellene megfog-

nyerünk, gyakorlatilag nem
számít - mondta Nyilas István
a meccsről, amelyről a delmagyar.hu online tudósításban
ni - f o g a l m a z o t t Nyilas István, számol be.
a Szedeák játékosa. - EllenfeA 19 órától kezdődő bajnolünk kezdőötösét kiváló játé- ki előtt egyébként a fiatalok is
kosok alkotják, leginkább a pályára lépnek: 17.30-tól és
Lőrincz, Lukács páros okozhat 17.50-től négy szegedi gimnágondot a számunkra. Persze zium csapata játszik.
ha úgy védekezünk, mint legutóbbi sikerünkkor Soprontudósítás
ban, akkor nem maradhat el a
győzelmünk - az pedig, hogy
www.delmagyar.hu
egy vagy éppen húsz ponttal

P\0nline

A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG HŰSÉGPROGRAM AJÁNLÁSÁVAL

Kiemelt ajánlatunk kizárólag hűségkártyás előfizetőinknek!

NEM JUTOTT FEL A MAGYAR JÉGKORONG-VÁLOGATOTT

Álomból rémálom
gjy,

/ i

fortnWggq

\ 7 \ é v r e

így már hétfő reggel
a postaládájában találja
a DéU Aprót!
*

.

Délmagyarország/Délvilág
Hűségkártyával olcsóbb!

Vert sereg. Bár az egész vb-n parádézott, a szlovénok elleni sorsdöntő
meccsén vereséget szenvedett a magyar jégkorong-válogatott. FOTÓ: MTI
LjUBlJANA. Noha
helyzeti
előnyből kezdte a sorsdöntő
meccset, a hazai jégen szereplő
szlovénoktól 3-1-re kikapott a
magyar jégkorong-válogatott a
Ljubljanában zajló divízió l-es
világbajnokságon.
Rögtön
hidegzuhannyal
kezdődött a feljutásról döntő
összecsapás, 50 másodperc
elteltével az egész vb-n parádézó Hetényi Zoltán kapus
nem értette meg magát csapattársaival, hibájából pedig
Rok Ticar hamar vezetéshez
juttatta a hazaiakat. Szerencsére nem tört össze a feltűnően sokat emberhátrányban
játszó nemzeti együttes, és ép-

pen egy ilyen szituációból Sille Tamás lövése talált utat Vas
Márton segítségével a kapuba.
A második harmadban Ales
Kranjc távoli lövésével szemben volt tehetetlen Hetényi,
amikor pedig a záró játékrészben Ticar másodszor is eredményes volt, csak a csodában
bízhattunk. Arra nem, újabb
szlovén gólra azonban akadt
példa, Mursak találata után
pedig búcsúztunk az álmoktól
és az A csoporttól.
Eredmény:
Magyarország-Szlovénia 1-4 (l-l, 0-1,
0-2), gólszerzők: Vas M. (9.),
ill. Ticar (1., 42.), Kranjc (38.),
Mursak (54.).

MEGRENDELŐSZELVÉNY
1/4 évre 3.890 Ft-ért
1/2 évre 7.780 Ft-ért

Megrendelő adatai:

Aláírás:

1 évre 15.560 Ft-ért
Megrendelhető:
@ terjesztes@delmagyar.hu

E-mail:

(3)06-80/821-821
••-személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban
© v a g y megrendelőszelvénnyel
A megrendelőlapot küldje a következő címre:

Délmagyarország Kiadó, 6701 Szeged, Pf. 153

Előfizetői kód:

Az előfizetői kódot
a hűségkártyáján is
megtalálja!

MOZAIK

2010. Á P R I L I S 24., SZOMBAT

100 EV - 100 IDEZET

VALTOZO FELHŐ, NÉHOL ZÁPOR
rxciziieue:

„Az Út a tánchoz produkcióval igyekeztünk
érzékeltetni, hogy az egyszerű
elemekből mind a technikai, mind az értelmi és
kifejtésben feladatok bonyolítása útján a művész
mesterségbeli
tudásával
együtt hogyan
kovácsolodik közvetlenül maga a
tánc. A táncalkotás folyamata mindig az egyszerűtől a bonyolultig
elv
alapján történik. (.••) A
táncművészet első periódusa: megismerni, elsajátítani a népművészetet; a
második:
ezt
virtuózán
tolmácsolni; a harmadik:
valamilyen
mondanivalót
az eddigiek
birtokában
újszerűen
megfogalmazni."

Már nem sokáig nosztalgiázhatunk a régi nagycsarnokban: Kati után az ötvenéves kávégép is rövidesen
nyugdíjba vonul, FOTÓ: KARNOK CSABA

(1967. július 27.)
Igor Mojszejev népművész, a
Szovjetunió Akadémiai Népi
Együttesének művészeti
vezetője, rendezője

Habos szimpla Katinál
SZEGED
DOMBAI TÜNDE
Kérek egy szimplát habbal! ne gondolja senki, hogy 100
éves lapunk réges-régi riportját idézzük! Bárki, aki a
Mars téri piac régi nagycsarnokában jár, „időutazhat"
most is a Kati büfével és névadójával, Csermelyné Katival. Bár már nem sokáig; Kati ugyanis negyven év vendéglátás, ebből húsz esztendő Mars tér után egy hét
múlva nyugdíjba megy, a

büfé pedig - a nagycsarnokkal együtt - nyáron mond
búcsút a vendégeinek.
Addig is hol máshol nosztalgiázhatnánk, miközben a
fekete hajkoronás, örökké
mosolygós Kati régi jó szemes Omniát tölt a kávédarálóba, majd az illatozó őrleményből két adagra valót
púpoz a békebeli karos kávéfőzőbe, hogy szimpla vagy
dupla adagokban mérje ki a
törzskávésai törhetetlen kávéspoharaiba.
A kis kávéba kockacukor
kerül, természetesen csipesz-

Borzzal pelikán ellen
USA. Borztoborzó után megkezdődött a hadművelet az Egyesült Államok Idaho államában
a pelikánok ellen. A bűzös borzoktól remélik a túlszaporodott

madár ritkítását. A „borzalmas"
hadjáratra azért van szükség,
mert a ragadozó madarak túl
sok halat esznek, kevés marad a
sporthorgászoknak.

A napos oldalról

szel, a tetejére kemény kis
habot nyom a gyerekkoromból ismerős rózsaszín habszifonból. Kezdődhet hát az
igazi kávés szertartás, mint
valamikor a legjobb cukrászdákban.
Lehunyt szemmel ízlelgetjük a feketét, szinte cseppenként kiélvezve az aromáját,
és mélyet szippantunk az illatából, mintha gyógyító gőze lenne. És hogy eltehessük
emlékbe azokra az időkre,
amikor már az ötvenéves kávégép is elvonul nyugdíjba,
muzeális ereklyének.

Délen több, északon kevesebb lesz a felhő, főként délen fordulhat elő záporeső. A
szél olykor megélénkül. A csúcshőmérséklet 16-21 fok között a legvalószínűbb.
Szeged
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ORVOSMETEOROLOGIA
Melegfronti tüneteket várhatunk:
fejfájás, levertség jelentkezhet.

H0R0SZK0P
KOS (III. 21.—IV. 20.): Először a
nehezebb feladatokat végezze el!
Délelőtt gond nélkül képes ezeket
kezelni. Az este azonban már a
szórakozásé.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Folytassa feladatai elvégzését, akkor is, ha nehézségekbe ütközik!
Képességeit ma kamatoztathatja.
Este szórakozni is jut ideje.

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Valószínűleg kívánsága szerint alakítja
a napját. Időben keljen fel, és tervezzen! Használja tudását, tapasztalatát a dolgok megvalósításánál!

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Ne rémüljön meg, ha egy rendszer átvilágításra szorul, kedves Bika! Gondoljon a folyamatok tökéletesítésére!

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Ne aggódjon, ne akadjon fenn minden
apró részleten! Ezen a napon nem
siettetheti az eseményeket. A kapkodás kimondottan rossz.

BAK (XII. 22.-I. 20.): A filozofikus megközelítés és az emberbarátiság kerülhet a mai nap fókuszpontjába. Mások terveit tesztelje!
Élvezze estéjét!

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Vigyázzon,
gondatlanságból ne okozzon prob- MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): A realémákat! Inkább figyeljen oda fellista célok praktikus tetteket igéadataira! A részletek nagyon fonnyelnek. Ne álmodozzon, maradtosak, ügyeljen rájuk!
jon a realitások talaján! Élvezze
esetlegesen romantikus estéjét!
RÁK (VI. 22.—VII. 22.): A bolygó
állás miatt a régi családi ügyek
SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): A személyes felelősség kerülhet a fikerülhetnek előtérbe. A nosztalgigyelem középpontjába. A sokszíkus hangulat dominanciája lehet
megfigyelhető. Minden kissé lelas- nűség is dominál. Este hívja meg
kedvesét valahová vacsorára!
sulhat.

£

\>»44 .\. 4V \ 4
Max:20
Mln:10°
Eső, zápor

1

NE FELEDJE!

A férj és a feleség vásárolnak.
A feleség megkérdezi a férjet:
- Drágám, holnap lesz anyukám születésnapja. Mit vegyünk neki? Azt mondta, idén
valami elektromos dolgot szeretne.
Mire a férj:
- Mit szólnál egy székhez?

17'

Kezdetben sok napsütés várható, majd átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, és főként kedden és szerdán várható eső. záporeső élénk szél kíséretében. A
nem túl hűvös hajnali, reggeli órákat enyhe nappal követi.

£,
A NAP VICCE

18

További kilátások

Vasárnap

100 éves
a DÉLMAGYARORSZÁG

£

Autótörő
MAGYARORSZÁG. Öt autót tört
össze az a sofőr, aki olvasott vezetés közben Mohácson. A férfi
hajnalban haladt így a Duna-parti város központjában,
és amikor ráeszmélt, hogy baj
van, már késő volt: öt parkoló
autót megrongált.
A balesetben senki sem sérült meg, a kár egymillió forint.

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

VÍZÖNTŐ (I. 21.—II. 20.): A kevert
befolyások eredményei a vegyes
lehetőségek. Az ön együttműködő
képességén sok múlhat. Eredményessége empátiájától is függhet.

5.39
19.46
15.03
3.22

ISTEN ÉLTESSE!
GYÖRGY, DEBÓRA
A György a görög Geórgiosz
névből származik, jelentése:
földműves. A Debóra héber eredetű női név, jelentése: méh.
Ma ünnepel még: GYÖRGYI.
Vasárnap köszöntjük: MÁRK,
MÁRKÓ, MÁRKUS.

HALAK (II. 21.—III. 20.): Habár a
mai napon minden összezavartnak
tűnhet, ne aggódjon! Dőljön hátra,
pihenje ki magát! Töltsön minél
több időt gyermekeivel!

EZT IRTUK
1 ÉVE: Több megyei városban
harmadannyi a játszótér, mint
néhány éve: a régi, balesetveszélyes játékokat elbontották,
folyamatosan építik az újakat.
5 ÉVE: Szegedi ügyvéd képviseli a négyéves kisfiú családját,
aki egy mandulaműtét miatt
halt meg; a kisfiú szervei két
gyerek életét mentették meg.
10 ÉVE: Gondatlan koszorúégetés miatt ütött ki tűz a vásárhelyi Kincses temetőben,
az ember magasságú, meggyújtott koszorúhalom lángjai
leperzseltek egy fenyőt.
|v
•
A18 esztendős Szenti Dóra Hódmezővásárhelyen lakik, jelenleg a
Kossuth Zsuzsanna szakközépiskolában tanul. A testnevelési egyetemen szeretne továbbtanulni. Imád sportolni, háromévesen kezdte, most
szertornázik és fut. Dóra szerint a kudarcokból lehet a legtöbbet tanulni,
példaképe nincs, szereti a kutyákat, a pillangókat, a macskáktól fél.
Mottója: „Az élet szép, de minden relatív. Az élet kemény, de főleg igazságtalan." FOTÓ: NÉMETH NORBERT
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3 5 % levásárolható
minden andante

kedvezmény
ülőgarnitúrára'1

VÍZÁLLÁS
A TISZA Csongrádnál 511 cm.
Mindszentnél 536 cm, Szegednél 495 cm (hőfoka
12,6 °C).
A MAROS Makónál 173 cm.
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