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A DÖMÖTÖR-DÍJ IDEI JELÖLTJEI

SUGABABES AZ IDEI SZIN-EN

Gálaesten adják át május 29-én a
szegedi színházi élet hagyományos
kitüntetéseit, a Dömötör-díjakat.

A svéd Europe és a brit Sugababes
is fellép az idei Szegedi Ifjúsági
Napokon, és lesz silent disco is.

y

akcióban

Reszletek a
lottozokban.

KÖNNYŰNEK TALALTAK A MAGYARIRASBELIT AZ ERETTSEGIZOK - MA MATEKKAL FOLYTATjAK

Középpontban
a kistérségek

Idegesen telt az első nap

Az ország legrégebbi vidéki
napilapjaként
hisszük,
hogy komoly és érdekes
ügyek, események, emberek nemcsak a nagyvárosokban vannak. Sok vidéki
- és hiszik vagy nem, nagyvárosi - olvasónk érdeklődését kívánjuk kiszolgálni
azzal, hogy mostantól a hét
öt napján egy-egy külön oldalt szentelünk a Csongrád
megyei
kistérségeknek.
Munkatársaink a korábbinál rendszeresebben járják
a kistelepüléseket, hogy
megmutassuk: a községek,
kisvárosok mindennapjai,
vagy éppen különcségei érdemesek a megkülönböztetett figyelemre.
Ezentúl hétfőtől péntekig mindennap kistérségi
összeállítást találnak lapunkban: elsőként ma - és
ezután minden kedden Szentes és Csongrád vidé-

Feszülten indult a vizsga, de sok diák szerint nem volt nehéz a feladatsor. FOTÓ: VERÉB SIMON
Ideges poénkodásokkal és öszszeszedetlen mondatokkal kezdődött tegnap a szegedi Eötvös-gimnáziumban az idei érettségi, a magyar írásbelivel. Janus
Pannoniusról, Karinthy Frigyesről és egy kómába esett mozdonyvezetőről is értekezhetett a
megye 56 intézményének 6711
diákja.

SZEGED
TÍMÁR KRISZTA

„Semmit nem aludtam, és azt
álmodtam, hogy Kosztolányiból írtam fogalmazást." Ez a
kissé zavaros mondat hangzott
el egy idegesnek tűnő lány szájából tegnap reggel, fél órával a
magyarérettségi előtt az SZKTT
Közoktatási
Intézményének
Eötvös József Gimnáziumában.

Az első, sorsdöntő „vizsgaidőszak" kezdetét a legtöbben
összeszorult gyomorral várták,
ám mindenki igyekezett viccelődni. Ebben a tanárok is partnerek voltak. - A kutyám megírná ezt egy kettesre - bíztatta a
felügyeletére bízott diákokat
Nusser Elemér pár perccel a
start előtt. Majd mellékesen
hozzátette: „Ja, utóvizsga októberben van."
Az Eötvös négy érettségiző
osztálya nyolc tanteremben írta t e g n a p a középszintű magyarfeladatsort. Egy órányi
szövegértési teszt után 3 órájuk
volt arra, hogy esszét írjanak.
Ezért döbbentek meg a folyosón felügyelő tanárok, amikor
fél 11-kor felbukkant az első két
diák. Szabó Lili és Kovács Krisztián meglehetősen nagy dorgá-

Verekedés a mártélyi iskolában

Két napot töltött a vásárhelyi kórházban az a hatodik osztályos fiú, akit

három diáktársa bántalmazott a mártélyi általános iskolában. Karnok Csaba fotóján édesapja mutatja a Bence arcán és fülén látható sérüléseket. A
történtek után a rendőrség garázdaság gyanúja miatt indított eljárást.

Cikkünk a 4. oldalon

lást kaptak, amiért ilyen hamar
beadták lapjaikat. - Az első
rész nagyon könnyű volt, szerintem még egy nyolcadikos is
meg tudta volna írni. Az esszétémák közül viszont mindegyik
nehéz volt - mesélte Krisztián.
- Szerintem én jó vagyok rizsázásban, de ezekről nem tudtam. A novellaelemzés tűnt a
legkönnyebbnek, de még arról
is képtelen voltam a kötelező
három oldalt megírni - egészítette ki az „élménybeszámolót"
Lili.
Magyar nyelv és irodalomból Szegeden tegnap 2625 diák
tett középszintű, 38 pedig
emelt szintű vizsgát. Megyénk
56 intézményében 6711-en maturáltak. Az írásbeli érettségik
ma a matematikával folytatódnak.

Bemutatták
a leendő
minisztereket
BUDAPEST. Bemutatta leendő
kormányának tagjait Orbán
Viktor, a Fidesz elnöke. A névsorban három Csongrád megyei kötődésű szakember, politikus található. Réthelyi Miklós,
a nemzeti erőforrásokért felelős leendő miniszter gyerekkorában egy ideig Szentesen tanult. Fazekas Sándor, a földművelésügyi és Martonyi János, a külügyi tárca várományosa Szegeden szerzett diplomát. Utóbbi Szegeden ügyvédjelöltként
is
dolgozott,
1997-ben pedig az itteni egyetem állam- és jogtudományi
karán kezdett tanítani.

Részletek a 2. oldalon

Mozdonyvezető és
Szabó Magda
Középszinten a szövegértési
teszt egy Szentmártoni Szabó Gézával készült, janus
Pannoniusról szóló interjún
alapult. A szövegalkotás feladatkörben egy Szabó Magdával készült interjút, Gelléri
Andor Endre vagy Karinthy
Frigyes egy művét választhatták a diákok. Emelt szinten Babits Mihály vagy József
Attila egy versét, illetve az
index.hu egy kómába esett
mozdonyvezetőről született
írását elemezhették. Választhattak érvelő feladatot is:
egy kisvárosban bezáró mozi
vagy a helyén nyíló kávéház
mellett foglalhattak állást.

kéről szóló írások foglalják
el a teljes 6. oldalunkat. Kiderül, hogy hiába jó a víz
Csanyteleken, mégis drága
víztisztító-beruházásra
akarják rábírni a falut a hivatalok. Bemutatjuk Benedek Tibort,
a népszerű
szentesi testnevelőt, aki
nélkül nem kezdődhet pólómeccs a városban, és
írunk a nagymágocsi útépítésről is.
Holnap - és a jövőben
mindig szerdánként - Mórahalom és Kistelek vidéke,
csütörtökön Makó és térsége, pénteken Hódmezővásárhely és környéke szerepel a Délmagyarország és
Délvilág 6. oldalán. A szegedi kistérség településeiről szóló információkat pedig mindig hétfői számunkban találják majd - először
jövő hétfőn.

Összeállításunk a 6. oldalon

Hegyi Barbara
különleges munkái
SZÍNHÁZ. 1996 óta a Vígszínház
tagja, a Magyar Televízió Életképek című sorozatának főszereplője, az egyik született feleség magyar hangja Hegyi Barbara (képünkön), aki mindemellett számos más dologgal
is foglalkozik. A 44 éves színésznő, aki hat éve Zorán felesége, egy állateledelt gyártó
cég örökbefogadási programjának nagykövete. Lapunknak
mesélt szokványosnak egyáltalán nem nevezhető munkáiról
és színészi pályájáról is.

írásunk a Napraforgóban
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Kormány: nyolc minisztérium lesz
Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP
miniszterelnök-jelöltje tegnap
megnevezte kormánya tagjait.
Nyolc minisztérium lesz, új és
ismerős arcokkal.
MAGYARORSZÁG
MTI
Orbán Viktor szerint - aki 47
éves, Székesfehérvárott született
jogász - olyan kormánytagokra
van szükség, akik meg tudnak
felelni egy új politikai-gazdasági
rendszer megalapításának. Mint
mondta, kormánya feladata a
nemzeti ügyek képviselete.
Semjén Zsolt általános miniszterelnök-helyettes lesz. Budapesten született, 48 éves. Teológus,
majd szociológusdiplomát szerzett, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke. Egyik legfontosabb
célkitűzéseként ákettős állampolgárság megadását említette a határon túli magyarok számára.
Varga Mihály a Miniszterelnökséget vezeti államtitkárként.
45 éve született Karcagon, közgazdász. Az első Orbán-kormány
idején két éven át pénzügyminiszterként dolgozott.
Navracsics Tibor a közigazgatásért és az igazságügyért felel
majd kormányfőhelyettesként, ő
44 éves, veszprémi születésű. Jogi diplomája van, politikatudományból doktorált. Elmondta,
visszahozzák a közigazgatási államtitkár pozícióját, mint a közigazgatási karrier csúcsát.

KÜLFÖLD
Ismét repülési tilalom?

DUBLIN. Írországban ismét részleges repülési tilalmat hirdethetnek ki ma az izlandi tűzhányóból
származó hamufelhő miatt, amely
déli irányba sodródik - közölte az
ír polgári repülésügyi hatóság hétfőn. A nagy-britanniai és kontinentális repülőtereket várhatóan nem
fenyegeti a bezárás veszélye.

Merényletkísérlet

NEW YORK. Egy 40 év körüü
fehér férfit keresnek a hatóságok
a vasárnapi New York-i merénytetk'isérlet kapcsán. A térfigyelő
kamera a helyszíntől fél háztömbnyire rögzítette a gyanúsan
viselkedő embert.

Kártérítést fizet a BP

WASHINGTON. A BP minden
jogos kártérítési követelést kifizet
a Mexikói-öbölben történt olajszennyeződéssel kapcsolatban közötte hétfőn a brit olajcég vezérigazgatója. Vállalják a felelősséget és megtérítik a kárelhárítás
költségeit - tudatta, (mti)

pénzváltó
Szeged, Kölcsey u. 5. • Tel.: 6 2 / 3 1 9 - 3 4 7

Nyitva: mindennap 8-21 óráig.

Pénznem
legységre

VÉTEL

ELADÁS

JEUR | 263,60| 269,89
198,30 204,50
]CHF j 183,50| 190,49
^ BON 61,50
67,50
2010.05.03,
1 Érvényes:
Közületeket is kiszolgálunk.
Napközbeni árkorrekció lehetséges.

ITTHON
Jogerős eredmények
Valamennyi egyéni választókerületi
választási eredmény jogerőssé vált
hétfő 16 órára. Eddig állt nyitva a
határidő a Fővárosi Választási Bizottság két (az eredménymegállapítással összefüggésben hozott)
határozatának megtámadására, de
nem nyújtottak be jogorvoslatot a
határozatokkal szemben.

Mestertiázy a frakcióvezető
Nagy többséggel Mestertiázy Attilát választotta frakcióvezetőnek
alakuló ülésén az MSZP parlamenti képviselőcsoportja hétfőn.

Adócsökkentés júliustól?

Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP miniszterelnök-jelöltje beszél a Parlament Vadásztermében, ahol bemutatja leendő kormányának tagjait.
Martonyi
János
irányítja
majd ismét a Külügyminisztériumot. Kolozsvárott született, 66
éves, egyetemi tanár, az állam- és
jogtudományok
kandidátusa.
Martonyi szerint először az ország
hitelét, önbizalmát kell helyreállítani, ezzel párhuzamosan kell
markáns, határozott kül- és Európa-politikát folytatni.
Pintér Sándor vezeti a Belügyminisztériumot. Budapesten
született, 62 éves. A Rendőrtiszti
Főiskolán, majd jogtudományi
karon diplomázott. Végigjárta a
ranglétrát a belügyi gépkocsivezetőtől az országos rendőr-főkapitányi posztig. 1996 végén nyugdíjba vonult. 1998 és 2002 között
a Belügyminisztériumot irányította. Elsőként a kistelepülések

közrendjének és közbiztonságának javításához lát hozzá.
Fellegi Tamás lesz a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium vezetője. Ő is budapesti, 54 éves. Jogász
végzettségű, az utóbbi években
a média területén vállalkozott.
Érdekeltségei közé tartozott a
Heti Válasz, a Lánchíd Rádió és
a Class FM. A hazai és európai
uniós fejlesztési források gyors
és hatékony felhasználását, a
közbeszerzés egyszerűsítését és
az EU keretein belül a magyar
vállalkozások előnyhöz juttatását sorolta a legfontosabb feladatok közé.
Réthelyi Miklós vezetheti a
nemzeti erőforrásokért felelős
tárcát. Zalaegerszegi, 70 éves
múlt. Orvostudományi egyete-

Jóváhagyta a német
kormány a görög segélyt
EURÓPAI UNIÓ. Jóváhagyta a német kormány hétfőn a Görögország támogatását célzó nemzetközi pénzügyi segélycsomagot. A
kabinet rendkívüli ülésén döntött
arról, hogy Németország összesen 22,4 milliárd euróval vesz
részt a három évre szóló segélycsomagban. „A pénzügyi csomaggal nemcsak Görögországnak kellett segíteni, hanem egyidejűleg az eurót kellett stabilizálni" - jelezte hétfőn Angéla Merkel
kancellár. A német szerepvállalás
nem a költségvetésből történik,
hanem egy olyan hitelkonstrukcióval, amely az állami tulajdonban lévő KfW Bank égisze alatt az állam garanciavállalása mellett-zajlik majd.

A Nemzetközi Valutaalap és
az Európai Unió, valamint Görögország között létrejött megállapodás alapján Athén három év alatt
összesen 110 milliárd euró pénzügyi támogatáshoz juthat. A hitel
nagyobb részét, 80 milliárd eurót
- kétoldalú alapon - az euróövezet más országai nyújtják, míg a
Nemzetközi Valutaalap részesedése 30 milliárd eurót tesz ki.
Görögország megsegítését célozza, hogy az Európai Központi
Bank (EKB) bejelentette: a görög
állampapírok esetében felfüggeszti a minősítésre vonatkozó
szabályokat. Az EKB így ezentúl
bármilyen görög állampapírt elfogad fedezetként, hitetminősítői
besorolásától függeüenül. (mti)

met végzett, egyetemi tanár,
kandidátus. Tárcájához tartozik
öt ágazat: oktatás, egészségügy,
kultúra, szociális ügyek, sport.
Az egészségügy területén elsődleges feladatként a kórházak
pénzügyi helyzetének rendezését jelölte meg. •
Fazekas Sándor lesz a vidékfejlesztési miniszter. Ő is Karcagon született, tegnap ünnepelte
47. születésnapját. Jogi karon
végzett, 1990 óta Karcag polgármestere. Legfontosabb célja az,
hogy a magyar vidék legyen versenyképes a nagyvárosokkal
életnivóban, környezetvédelemben, munkalehetőségek tekintetében és a lakosság megélhetésének biztosításában.
Matolcsy György vezeti majd

FOTÓ: MTI

a Nemzetgazdasági Minisztériumot. Budapesti, 55 éves lesz. A
Közgázon diplomázott. Az első
Orbán-kormányban 2000-2002ben gazdasági miniszterként dolgozott. Elmondta: lát lehetőséget
egy év közbeni adócsökkentésre,
az euróbevezetés időpontja pedig
szerinte 2011 végén határozható
meg reálisan.
Hende Csaba irányíthatja a
Honvédelmi Minisztériumot. 50
éves, szombathelyi jogász. Ő volt
a polgári körök fő koordinátora.
A tárcát érintő korrupciós ügyekkel kapcsolatban azt mondta:
„Elhatározott szándékom, hogy
a rendet és a fegyelmet minden
eszközzel helyre fogom állítani a
Honvédelmi Minisztériumban és
a honvédségben is."

Orbán Viktor szerint jelenleg semmi értelme a PSZÁF-ot összevonni
a Magyar Nemzeti Bankkal A TV2
Tények esteriműműsorának
adott interjúban megerősítette: július l-jétől csökkentik az adókat.
Hogy melyik adót és mennyivel
attól függ, hogy a gazdasági tényfeltáró bizottságnak mi lesz a jelentésében - idézték Orbánt. A
kérdésre: az ekhó és az eva marad-e, úgy válaszott „inkább ki
szeretnénk terjeszteni". Az államfő
jövőjével kapcsolatban elmondta:
pártja képviselőcsoportja június
28-án dönt javaslatukróL

Értelmiségiek yz elnökért

Sólyom László köztársasági elnök újraválasztását szorgalmazza
több tucat értelmiségi, akik újságírók előtt hétfőn ismertetett
felhívásukban arra kérték az új
Országgyűlést: őt jelöljék újra az
államfői posztra, (mti)

cfilí'iitSIS,

a Napot!
Napkollektor használatával Őn
környezettudatos módon állít elő
energiát, így energiaköltségei
70%-kal csökkennek.

Inkább eladnának. Az eurónak nem hozott sok jót az euróövezet és az IMF
vasárnap elhatározott segítsége Görögországnak. A döntés megfelelt a piaci
várakozásnak, de a befektetők - most már a mentőterv kétséges jövőjére hivatkozva - továbbra is inkább eladnák az euróövezeti adósságpapírokat,
mintsem vennék őket. Ez nehezíti a többi „gyanús" adós - Spanyolország,
Portugália és Írország - helyzetét ésrontjaa közös valuta árfolyamát.

A Világbank hazánk
gazdasági kilátásairól
Magyarország 2010. évi pénzügyi és gazdasági kilátásai a
nemzetközi fejleményeken kívül az új kormány gazdasági
programjától és az az iránti befektetői bizalom mértékétől függően alakulnak majd a Világbank szerint. A reál GDP a jelenlegi trendek mellett az idén

stagnálhat vagy enyhén csökkenhet a gyenge hazai kereslet
és a folytatódó prociklikus költségvetési megszorítások miatt,
2011-ben azonban növekedés
kezdődhet - mondta Peter Harrold, a pénzintézet Közép-Európáért és balti államokért felelős
területi igazgatója az MTI-nek.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a május 3-i kenószámok:
1, 2, 6,13,16,18, 20, 21, 26, 27, 31, 32, 36, 44, 45, 46, 50, 53, 63, 68.

Napkollektorral nemcsak melegvizet állíthat elő, de rendszereink fűtésrásegltésre is alkalmazhatóak. A Bosch által szabadalmaztatott szolár-optimallzáclóval a megtakarítás még
tovább növelhető.

BOSCH
Életre tervezve

Ajánlott fogyasztói ár: 114 9 0 0 Ft-tól

www.bosch-climate.huwww.bosch.hu
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302 EPÜLETET VED JOGSZABALY A MEGYEBEN

Mű-emlék

Műemlékek Szegedtől Csongrádig

-V

BOBKÓ ANNA
bobkoa@detmagyar.hu

Összevont szemöldökkel olvastuk a családdal a levelet:
a szegedi önkormányzat helyi védelem alá helyezné a
polgári bérházat, amiben a nagymamám lakik. Nem
örültünk a hírnek, hiszen a helyi védelem kötöttségekkel jár: minden változtatást engedélyeztetni kell. Á m
még így is jobban jártunk volna, mint azoknak az épületeknek a tulajdonosai, amelyeket műemlékké nyilvánítanak. Ezeket ugyanis nem lehet lebontani, semmilyen változtatást nem tűr rajtuk a hivatal.
A legtöbb lakó ezt nyűgként éli meg, mondván: ezeket az ingatlanokat nehezebb eladni, hiszen ki vevő arra, hogy minden apró részlet miatt a bürokratákkal
egyeztessen?
» Ki vevő arra, hogy K I E ? y ™ s ö " i a
A szegedi zsidó hitközség székháza és a vásárhelyi Fekete Sas épülete is védett,

Nem lehet lebontani, és csak
előzetes engedélyeztetések
után újíthatják fel az egyedi védett épületeket tulajdonosaik.
Csongrád megyében 302 műemléket tartanak számon. Szegeden legutóbb a vízi rondella
és a Tisza Lajos körúti Márer-ház került fel a listára.
CSONGRÁD MEGYE
BOBKÓ ANNA
A szegedi vár vízi rondellája a
közelmúltban került műemlékvédelem alá, mint ahogyan a
Gutenberg utca 20. alatti zsidó
hitközség székháza, a Kálvin téri református palota, reformá-

tus templom és a Tisza Lajos
körúti Márer-ház is - tudtuk
meg Mátyus Zoltánnétól, a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal Dél-alföldi Irodájának
műemlék-felügyelőjétől.
Szegeden 173 egyedi védett
épületet, vagyis műemléket tartanak számon, ezek között van
például a Reök-palota, a dóm
és a zsinagóga. Azonban nem
csak olyan épületek kerülhetnek védelem alá, amelyeken
azonnal megakad a turisták tekintete. A csongrádi megyeszékhelyen időről időre újabbak kerülnek a műemlékvédők
látóterébe. Mátyus Zoltánné
például a Széchenyi téri vasaló-

Helyi védelem. Míg az egyedi védett épületekről miniszteri rendelet,
a helyi védelemről a közgyűlés határoz. Szegeden közel 900 épület áll
helyi védelem alatt. Ezeken a házakon a műemlékekkel ellentétben lehet változtatni, ám mindent előzetesen egyeztetni kell.

minden apro részlet
miatt a bürokratákkal

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA, TÉSIK ATTILA

házat
említette,
amelyben
gyógyszertár üzemel. Az ottani
berendezés egyébként már műtárgyként védett. De olyan modern kori építmények is felkerültek már a listára, mint a
Szent István téri víztorony. A
Berzsenyi utca 4. szám alatti,
Molnár Farkas által tervezett
Schwarz-ház, valamint a régi
SZTK épülete is érdekli a műemlékvédőket.
Az „egyedi védett" kategóriának az a lényege, hogy ezeket
az épületeket épségben, jellegük megváltoztatása nélkül kell
fenntartani. Az épületszerkezethez nem szabad hozzányúlni,
de még az apróbb díszek, stukkók, kilincsek, ablakok-ajtók
sem cserélhetők. A felújításról a
tulajdonosnak kell gondoskodnia, ehhez pályázatok útján is
szerezhet pénzt. Amennyiben
nem tesz eleget a jogszabályi
kötelezettségeknek, büntetésre

PrtwP7toccon?

egyeztessen.

Halászfalu és alsóvárosi
utcák

belvárosi lakasaban
szerette volna kicserél
tetni az

elkorhadt fa

keretes ablakokat, de
nem engedtek neki

modem műanyag nyílászárókat behelyezni az egyedi védettségű épületbe. Valahol ez is érthető, hiszen a műemlékvédelem célja pont
az, hogy a házakon keresztül őrizze meg a település egyedi építészeti arculatát, és ehhez egyértelműen a régi ablakokat, kilincseket, stukkókat kell megtartani. Ez viszont
sovány vigasz az ismerősömnek, ha tévénézés közben az
ablakon besüvítő hideg szél csiklandozza a talpát.

Csongrád megyében 10 kijelölt műemléki környezetet tartanak számon - ilyen például
Szegeden a Mátyás tér és a
környező alsóvárosi utcák - ,
valamint két műemléki jelentőségű területet: Szegeden a
történeti belváros és a csongrádi halászfalu. A megyében
egyébként Szeged után
Csongrádon van a legtöbb
műemlék: itt 41-et jegyeznek,
amelyek többsége a halászfaluban áll. Hódmezővásárhelyen 32, Szentesen 15, Makón
pedig 14 műemlék található.

A hivatal felújításra is kötelezheti a műemlék épületek
tulajdonosait. S bár pályázaton és az önkormányzattól is
igényelhető támogatás, az egyedi rézkilincsek beszerzése
vagy egy korhű kapu felújítása nem olcsó mulatság.
Ám hiába a tulajdonosok hőzöngése, a műemlékvédők újabb és újabb építészeti szépségeket fedeznek fel, és
próbálnak védelem alá vonni. Szorgalmuk érthető: ki
örülne annak, ha a telekre éhes építtetők halomszámra
vásárolnák fel a századelőn épült házakat, hogy ledózeroltassák, és társasházakat emeljenek a helyükbe.
Ez nekem is már csak akkor jutott eszembe, amikor
megjött az értesítés: a közgyűlés elvetette a helyi védelem
alá helyezést. Pedig ezzel nemcsak az épületet, az emlékeimet is megóvták volna. Nem örülnék annak, ha buldózerek marcangolnák szét a házat, ahol gyerekkoromat
töltöttem.

számíthat. A műemlékké nyilvánítási procedúrát az épület
tervezője, tulajdonosa is kezdeményezheti, végül miniszteri
rendelet dönt róla.

Tűzelhalás perzseli a fákat Gyilkosságok 9-től 99-ig
Továbbra sem tudni, miért ölték meg múlt héten a 84 éves
Irénke nénit Szatymazon.
Csongrád megyében az elmúlt
5 évben gyilkosság áldozata
lett 9 hónapos kisfiú és 99
éves idős asszony is.
CSONGRÁD MEGYE
KISS GÁBOR GERGŐ
Továbbra is érthetetlen, miért
kellett m e g h a l n i a múlt h é t e n
annak a 84 éves nőnek, akinek holttestére menye talált
rá szerda délután a néni házához tartozó fészerben. A boncolás kimutatta, hogy Irénke
nénit halála előtt bántalmazták, ám az eddig ismeretlen

A permetezés csak akkor hatásos, ha a fát még nem támadta meg a tűzelhalás.

Megint olyan meleg, ugyanakkor csapadékos időjárás alakult ki
májusra, amely kedvez a gyümölcsfákat megtámadó, tűzelhalásnak nevezett fertőzésnek.

Ú j r a támad a tűzelhalás a
meleg és csapadékos időjárás miatt - jelezte közleményében a Csongrád Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal hódmezővásárhelyi székhelyű Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága.

vasszal elmaradtak a „rezes",
vagyis
réztartalmú
vegyszeres lemosó permetezések. A szakemberek arra
h í v j á k fel a figyelmet, hogy a
megkésett védekezés
már
hatástalan. Amennyiben májusban és júniusban elhervadnak a hajtások, elszáradnak az ágak, már csak a beteg részek szakszerű eltávolítása és elégetése segíthet.

A baktériumos fertőzés az
almát, a birset és a naspolyát veszélyezteti. L á t v á n y a
olyan, mintha a fák megperzselődtek volna. Különösen
ott kell félni, ahol kora ta-

Mi a tűzelhalás? A fertőzésért az E r w i n i a amylovora
baktérium a felelős, amely a
már említett melegebb és
csapadékosabb időjárás következtében terjed - mondta

CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL

ARCÍHV FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

el Varga András, a növényés talajvédelmi igazgatóság
munkatársa. A baktérium a
virágon keresztül támad, és
fáziskéséssel, majd csak május végén lehet látni a tüneteket.
A betegség jó évtizede jelent meg az országban, akkoriban egész ültetvényeket
vágtak k i és semmisítettek
meg a szakemberek. Azóta
megfelelő védekezéssel kordában tartják. Az elmúlt
években az időjárás nem
kedvezett a z ' E r w i n i a amylovora fertőzésnek, Csongrád
megyében
2006-ban,
azt
megelőzően 2004-ben pusztított, főleg Makó térségében. A károk nagyságáról
nem készült összegzés.

#
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tettes a rendőrség eddigi adatai szerint semmit nem vitt
magával.
Csongrád megyében nem
egyedi eset, hogy idős, védtelen, kiszolgáltatott embereket ölnek meg a semmiért,
vagy néhány ezer forintért.
Az elmúlt 5 évben a megye
legidősebb erőszakos halált
halt lakója a baksi Lajos
Sándorné volt. A 99 éves Piroska nénit 2007 húsvéthétfőjén verte h a l á l r a egy pénz
után kutató 19 éves férfi. A
most meggyilkolt 84 éves
szatymazi asszony az elmúlt
időszak második legidősebb
áldozata volt.
A

harmadik

legidősebb

emberrel gyálaréti otthonán
ban, 2005 áprilisában egy
baltával végzett az unokája.
Palya Gáborné 74 éves volt. A
gyálaréti gyilkosként elhíresült Aí. Viktor Gábor ölte meg
Csongrád megye legfiatalabb
áldozatát - saját kisfiát - is.
A 9 hónapos gyermeket a férfi
előbb
bántalmazta,
majd
megfojtotta.
10 évet élhetett az a zsombói kisfiú, akit 70 késszúrással ölt meg féltestvére 4 éve.
Csongrád megye harmadik
legfiatalabb áldozata a 18
éves magyarcsanádi Pénzes
Henrietta volt, akit 2006 nyarán benzinnel leöntött, majd
felgyújtott támadója.

MÁJUSI N Y E R E M É N Y E S Ő !
Minden órában nyer valaki a lottózókban!

Május 4. és 8. között, keddtől szombatig ismét extra nyeremények várnak a lottózókba betérőkre. Keddtől csütörtökig
és szombaton naponta és óránként pénznyereményt, pénteken pedig óránként egy Volkswagen Polo személygépkocsit
sorsolnak ki a játékosok között.
A szerencseperc-akcióban akár többször is nyerhet, hiszen az óra nyereményét azok között sorsolják ki automatikusan, akik

az adott óra szerencsepercében küldték játékba a szabályoknak megfelelő szelvényüket. Az általában havonta szervezett
szerencseperc-típusú akciókban igazán érdemes részt vennünk, hiszen ha a reggeli vagy esti órákban, a kisorsolt szerencsepercben adjuk fel szelvényünket, akkor az adott percben átlagosan 500 játékossal, amennyiben nap közben adjuk fel szelvé-

nyünket, szintén a kisorsolt szerencsepercben, hozzávetőleg 800 játékossal „küzdünk meg" az adott óra külön nyereményéért. Küldjük játékba szelvényünket óránként többször, vagy akár minden percben, így növeljük esélyünket, hogy benne
legyünk az adott óra nyertes percében feladott szelvények tulajdonosainak körében. Fortuna kegyeltjei most az alábbi nyereményekkel lehetnek gazdagabbak

2010.05.04.
2010.05.05.
2010.05.06.
2010.05.07.
2010.05.08.

Puttó
Skandináv lottó
Hatoslottó
Ötöslottó
Luxor

Óránként
Óránként
Óránként
Óránként
Óránként

1 millió forint nyeremény
1 millió forint nyeremény
2 millió forint nyeremény
egy Volkswagen Polo 1.4 személygépkocsi
500.000 forint nyeremény

Ne feledje: „3 Joker, jókor, jó helyen 1 millióért!" Játsszon 3 Jokert - akár a 2.030.000.000 (2 milliárd 30 millió) forint
főnyereményt kináló Ötöslottó játékon -, és tartsa magánál a átvételi igazolását, hiszen bárhol és bármikor megállíthatja
a joker-stáb, és helyből hazaviheti az 1 millió forintot, ha megfelel a feltételeknek.
Folytatódjon milliós nyereményekkel vagy egy vadonatúj kocsival a tavasz, jöjjön be akár naponta többször, játsszon
és nyerjen!

| AKTUÁLIS

KÖRKÉP

Permetezés
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Ha az
időjárás lehetővé teszi, szerda
délután 5 órától növényvédelmi munkákat végeznek a városban. A permetezést nagynyomású légporlasztásos géppel végzik, ezért a város jegyzője kéri, hogy a helybeliek lakásaik ablakait a permetezés
időtartama alatt tartsák zárva.
A felhasznált szerek nem veszélyesek sem az emberre,
sem környezetére.

2010. MÁJUS 4., KEDD

12 EVES GYEREKET VERTEK MEG DIAKTARSAIA MARTELYIALTALANOS ISKOLABAN

Garázdaság a nyaklevesből
esett neki a gyermekemnek,
megütötte, majd meg is rúgta a
fiamat, akit egyébként egy másik fiú lefogott, így nem tudott
védekezni. Bence megsérült a
fülén és az arcán, rövid időre az
eszméletét is elveszítette, agyrázkódást szenvedett - mesélte
tegnap lapunknak Bence édesapja és édesanyja, mi történt
április 30-án a gyermekükkel.
A 12 éves Bence édesanyját
telefonon értesítette az osztályfőnök, aki - a szülők elmondása szerint - közölte,
hogy „jöjjön be az iskolába,
mert a gyermekével történt
egy kis atrocitás".
Hogy pontosan mi, azt
mindenki másként meséli.
Annyi biztos, hogy csak Bence
kapott, akinek feldagadt arcára hideg vizes borogatást tettek az iskolában. A hatodikos
fiút a szülők még pénteken elvitték orvoshoz, majd bekerült a vásárhelyi kórházba
megfigyelésre, ahonnan csak
vasárnap engedték haza.
- Bementünk az iskolába
tisztázni, hogy mi történt, s
miért nem hívtak a gyermekemhez orvost vagy mentőt,
majd a kiérkező rendőröknek
is elmondtuk, mi történt. Őket
azért hívták ki, mert a Bencét
bántó idősebb fiúval nem lehetett bírni, öten sem tudták
lefogni. Még a nevelőanyját is
mellbe vágta - mondták Bence szülei.
Giliczéné Molnár Irén iskolaigazgató
lapunknak
el-

Pókbangótúra
MÓRAHALOM. A Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola által
szervezett következő kirándulás szombat délelőtt fél 10-kor
indul, Pókbangó túra a Tanaszi
semlyéken és a Gácsér-dűlőn
címmel. A 4 órás túra hossza
4 kilométer. A találkozó helye
a Kissori út és az arról leágazó
Csipaki bekötőút kereszteződése. A túrán a Tanaszi semlyék fokozottan védett növényét, a pókbangót és más védett orchideafajokat láthatnak
az érdeklődők.

Hulladékgyűjtés
RÖSZKE. Fém-, papír-, elektromoshulladék- és fóliagyűjtést szervez az általános iskola diákönkormányzata május
7-éig. A hulladékgyűjtő konténert a védelmi központ mögötti területen, a Rákóczi utcában állították fel. A befolyt
összeget az iskolai gyermeknap megrendezésére költik.

A mártélyi iskolában még nem történt hasonló eset. ILLUSZTRÁCIÓ:

KARNOK CSABA

Egy 12 éves fiút vertek meg diáktársai még pénteken a mártélyi általános iskolában. A szülők elmondása szerint fiuk megsérült a fülén
és az arcán, s rövid időre az eszméletét is elveszítette. Az ügyben garázdaság gyanúja miatt indított büntetőeljárást a rendőrség.
szélgető fiamat, majd amikor
Bence nyomdafestéket nem tűrő szavakkal válaszolt, a kislány ütlegelni kezdte a gyermekemet. Ezután egy másik, Bencénél három évvel idősebb fiú

MÁRTÉLY
KOROM ANDRÁS
- Pénteken a 11 órás szünetben
az egyik kislány csak úgy viccből nyakon csapta a mással be-

mondta: a verekedést látta az
ügyeletes tanár, aki megpróbálta szétválasztani a fiúkat.
A direktor arról, hogy Bence
rövid időre elveszítette az eszméletét, tőlünk értesült először. - Pedig aznap délután
kétszer is hallottam a történtekről. De sem pénteken, sem
pedig a hétfői rendőrségi kihallgatáson erről nem esett
szó - mondta Giliczéné Molnár Irén. Elmondása szerint az
iskola az ilyenkor szokásos eljárást követte. Mivel nem történt életveszélyes
sérülés,
nem a mentőket, hanem csak
a szülőket értesítette.
- A történtek miatt fegyelmi eljárást indítunk a három
gyerek, azaz a verekedést kezdeményező lány, a Bencét lefogó és az őt ütlegelő fiú ellen.
Javasolni fogom az iskolából
való
eltanácsolásukat
mondta az igazgató.
- Ilyen még nem történt
nálunk. Az önkormányzat arra törekszik, hogy az iskolában biztonságban érezzék magukat a diákok - reagált a történtekre Balogh Jánosné polgármester.
A vásárhelyi rendőrkapitányság garázdaság gyanúja
miatt indított büntetőeljárást
az ügyben. Jelenleg a tanúkat
hallgatják meg - tudtuk meg
Tuczakov Szilvána rendőrségi
sajtószóvivőtől.
Tegnap Bence támadóit is
szerettük volna megszólaltatni, de nem voltak elérhetők. .

Fogorvoscivilekettalálkozó

BEMUTATJUK CSONGRÁD MEGYE ÚJ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐIT (3.)

Varga Géza bevonná a
Az „orr" Szegeden,
előadás, klímaturné

SZEGED. Zólyomi Zsolt, Magyarország egyetlen parfümőre tart előadást pénteken
13 órától az SZTE JGYPK stíluskommunikátor szak nyilvános szemeszterzáróján a Boldogasszony sugárúti épület
tanácstermében. Az előadáson
szó lesz arról, hogyan készül
egy személyre szóló illat.
- A Szegedi Nemzeti Színház
értesiti a közönséget, hogy a
Szegedi Tudományegyetem
kulturális irodájával ma 19
órára a nagyszínház balett-termébe közösen meghirdetett A szögedi röpülő tyúk
című előadása technikai okok
miatt elmarad.
- Hogyan lehet otthona
energiatakarékos? A kérdésre
választ kaphat, megismerheti
a napkollektor működését,
információkat szerezhet az
éghajlatváltozás hatásairól
az, aki szerdán 10 órától ellátogat a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja előtt felállított klímasátorhoz. A WWF Klímaturnéján a játékos kedvűek kvízt
tölthetnek ki, értékes nyereményekért. A TIK és a WWF
közös célja, hogy tudatosítsa
az emberekben a klímaváltozás várható hatásait, cselekvésre buzdítson, praktikus,
otthon is egyszerűen megvalósítható ötleteket adjon, és
igyekezzen vonzóvá tenni a
környezettudatos, energiatakarékos életformát és annak
eszközeit.

pánban kapott diplomát mezőgazdaságitermék-marketing
szakon. A Gaia ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány igazgatója és a Galgafarm Első Magyar Organikus és Fogyasztói
Szövetkezet elnöke.
A galgahévízi képviselő szívügyének tartja Szentes és térségének gazdasági és mezőgazdasági fejlesztését. Szerinte ez
csak az önkormányzatok, gazdasági vállalkozások és a civilek együttműködésével lehetséges. Civilek alatt „komoly tagsággal rendelkező" szervezeteket ért, ezek hiányában az
egész lakosságot. Hangsúlyozta: egy térség állam az államban, és a közbizalom a helyi
szereplők esetében még megvan, ezért is lehet a gazdasági
fejlődés kulcsa a térség egységként kezelése.

A következő parlament 14
Csongrád megyei országgyűlési képviselője közül heten első
ciklusukat töltik majd. Öten listáról, ketten egyéni jelöltként
kaptak mandátumot. Arra kértük őket: foglalják össze, mit
tartanak szívügyüknek, mivel
foglalkoznak majd kiemelten a
parlamentben.
CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL
A jobbikos Varga Géza Kalocsán
született 1946-ban. Svédországban tanult ökológiai gazdálko-
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SZEGED. Nemzetközi tudományos találkozót rendeztek a
Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán. A hagyományos fogorvos-találkozón a több száz érdeklődő többek között - a dohányzás
szájüregi hatásairól is előadásokat hallgathatott.

amely a Makói képzőművészek - Képzőművészek Makón
címet viseli, és az önkormányzat partnermegállapodást köt
a szerbiai Kisorosszal és a romániai Igazfalvával, mindkét
falut részben makói telepesek
alapították. A városi diákönkormányzat városi vetélkedőt
szervez. Szombaton találkoz-

IDŐS ASSZONY ELLEN a fenti
grafikán látható férfi Szegeden. 2010. április 20-án a délutáni órákban a Belvárosi temetőben megtámadott egy
idős asszonyt, majd bántalmazta. Végül elvitte magával a
magatehetetlen sértett értékeit. A nő nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Az elkövető 30-35 év
körüli, 180-190 cm magas, vékony testalkatú, ovális, hoszszúkás, borotvált arcú, rövid,
oldalt és hátul felnyírt, barna
hajú, ápolt megjelenésű férfi.
Elkövetéskor régebbi típusú
zakót és nadrágot viselt. Az
ügyben a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnügyi
Osztálya folytatja a nyomozást. A rendőrség kéri, hogy
aki a mellékelt grafikán látható
férfit felismeri, vagy róla bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen
a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon (Szeged, Kossuth Lajos sugárút 22-24.),
vagy hívja a 107-es, 112-es segélyhívószámok valamelyikét.
A rendőrség a bejelentő adatait bizalmasan kezeli.

ADO 1%-ATAJANLJA FEL!

MÁTRIX ALAPÍTVÁNY
napon át hiába kerestük. Ezért
az általa legfontosabbnak tartottakat korábbi nyilatkozatából idézzük: „fontosnak tartom
a magyar kis- és középvállalkozások megerősítését a multinacionális cégekkel szemben.
Fontosnak tartom termőföldünk és természeti kincseink
megvédését a külföldi érdekekkel szemben. Fő szakterületem
az ifjúságpolitika, mivel több
mint egy évtizede az ifjúság
nemzettudatának megerősítésével foglalkozom. Célom az
országgyűlésben a magyar érdekek képviselete, hogy Magyarország végre a magyaroké
legyen."
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

^

M

i

Mozart is lesz a városnapon
MAKÓ. Csütörtöktől vasárnapig tartanak az idei városnapi
programok, ezt a rendezvényt
Makó újratelepülése, az 1699.
május 7-én kiadott császári
oklevél évfordulóján tartják
meg. Minden korosztálynak
szerveztek programot. Az ünnepi testületi ülésen bemutatják Tóth Ferenc új könyvét,

Megtámadták
a temetőben
SÚLYOS, ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYT KÖVETETT EL EGY

NEM KERÜL SEMMIBE SEM, DE NAGYON SOKAT SEGÍTHET VELE!

Zagyva
György
Gyula
1976-ban született Egerben, a
90-es években tagja volt több
Egerben működő, párton Jcívüli
jobboldali szervezetnek, majd
később a MIÉP egri szervezetének. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom országos elnöke, és a Magyar Jelen újságírója.
A jobbikos képviselőt több

dást. Agrármenedzser diplomát
szerzett angolul, és tanult fenntartható vidékfejlesztést is. Ja-

HÍREK

nak az elszármazottak a Koronában, a Makói Szimfonikusok Mozart-estet tartanak: egy
éve készülnek erre az alkalomra. A városnapot kilencféle sportrendezvény kíséri, vasárnap este 8-tól pedig a
Hagymaház szabadtéri színpadán Keresztes Ildikó és zenekara lép fel.

ORPHEUS EGYESÜLET

TEVÉKENYSÉGEINK:

TEVÉKENYSÉGEINK:

- MAGZATÉS GYERMEKVÉDELEM,
- EGÉSZSÉGVÉDELEM. PREVENCIÓ,
• ADOMÁNYOSZTÁS,
- PROGRAMOK SZERVEZÉSE,
- KÉSZSÉGFEJLESZTÉS. KULTÚRA.
-KÖRNYEZETVÉDELEM,..

- ÁLLATMENTÉS, ÁLLATVÉDELEM, |
• GAZDIKERESÉS.
- EBRENOÉSZETI FELADATOK,
• SZEMLÉLETFORMÁLÁS,
• OKTATÁSI PROGRAMOK.
- INGYENES K1AOVÁNYOSZTÁS,... I

18472273-1-06
WEB: WWW.MATRIX7UG.HU

ADÓSZÁK

18464654-1-06

WEB: W W W 2 U G . H U
WWW.EBRENDESZET2UG.HU

S E G Í T S É G É T HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK! TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KLIKK: WWW.ADO.ZUG.HU

Fedezze fel

a Laudis hatását
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Könyvesbolt nélkül
maradt Csongrád

A SZALLODABERUHAZAS LEGKORABBAN ŐSSZEL KEZDŐDHET EL

Bezárt Csongrád utolsó könyvesboltja a hétvégén. Az üzemeltető szerint a multiknak és
a kis élelmiszerboltoknak egyaránt szerepük volt a hanyatlásban.

Még ezen a nyáron is lehet sörözni a diákok kedvenc teraszán a Somogyi Béla utcában,
mivel a tervezett szálloda építéséhez csak akkor fognak hozzá a tulajdonosok, ha pályázaton támogatást nyernek.

lakivel közösen használhatnának egy üzlethelyiséget, de ez
a könnyebbség sem jelentene
garanciát a hosszú távú működésre.
Azért is meglepő, hogy
Csongrád könyvesbolt nélkül
marad, mert az elmúlt évtiCSONGRÁD
zedben a régió egyik legaktíBÍRÓ DÁNIEL
vabb irodalmi központjává
A Gutenberg-galaxis elvesz- nőtte ki magát a város. Az öntámogatásával
tette csongrádi végvárát: hét- kormányzat
végén bezárt a város utolsó havonta irodalmi folyóirat jekönyvesboltja.
Olyannyira lent meg, rendszeresek voltak
lanyha volt a forgalma a főtér az író-olvasó találkozók, s
oldalában működő üzletnek, nem mellesleg sok csongrádi
hogy az utolsó hét keddjén ragad tollat, hogy gondolatait
még betért vásárló, de utána szavakba öntse. Egyikük Ternai László önkormányzati
f f Sajnos bebizonyosodott, olyan képviselő,
a
városban, ahol sok a nyugdíjas és helyi kulturáa munkanélküli fiatal, nem lehet lis bizottság
elnöke,
aki
megélni.
költőként
jeHevesiné Katalin
gyez több köegyetlenegy kiadványt sem tetet, amelyeket Hevesiné Kavettek ott a csongrádiak. Eni- talin boltjában is árultak, sőt
kő több mint 4 évet dolgozott külön polcuk volt a helyi kieladóként a boltban, most adványoknak. - Egy város
munkanélküli lett. Azt mond- életére jellemző, hogy milyen
ja, a szentesi Tesco megnyitá- intézményeket lehet gazdasása volt a fordulópont, attól gosan működtetni. Mint irofogva egyre kevesebben tértek dalmat kedvelő csongrádi,
nagy sajnálattal veszem tudobe az üzletbe.
másul, hogy a könyvesbolt
- Sajnos bebizonyosodott,
megszűnik. Sajnos nincs pénolyan városban, ahol sok a
zük könyvre az embereknek nyugdíjas és a munkanélküli
mondta a városatya.
fiatal, nem lehet megélni. A
multik is csábítottak el tőlünk
vevőket, de ennél szomorúbb,
Góg János: ez nonszensz
hogy kisebb élelmiszerboltok
polcaira is felkerültek nem
A rendszerváltás előtt még
irodalmi színvonalú, olcsó kikét könyvesbolt működött és
adványok - nyilatkozta laegy könyvárus dolgozott
punknak Hevesiné Katalin. A
Csongrádon - tudtuk meg
Szegeden élő könyvkereskedő
Góg János Juhász Gyula-díjas
elárulta, néhány éye még több
költőtől, a helyi Raszter Kiszáz
törzsvásárlójuk
volt
adó vezetőjétől, aki nonCsongrádon, akik rendszereszensznek tartja, hogy ekkora
sen kedvezményekben részeváros könyvesbolt nélkül masültek - mára két tucat sem
rad. Szerinte alacsonyabb
maradt belőlük. A forgalom a
bérleti díjjal segíthette volna
tavalyihoz képest 60 százaléka vállalkozás küldetését az
kal esett vissza, és ezt a bevéönkormányzat. Most, hogy
telkiesést már nem tudták kinincs hol átlapozni a helyi
gazdálkodni. Az újraindulásszerzők köteteit, a kiadó honról annyit mondott Hevesiné,
lapján és székhelyén lehet
hogy csak akkor látna esélyt
majd rendelni belőlük.
rá, ha jelképes díjért vagy va-

Nincs építkezés, nyitva a sörkert

SZEGED
FEKETE KLÁRA
Újra megnyitott a sörkert a Somogyi Béla utcai üres telken.
Tavaly nyár végén már elbúcsúztak tőle a törzsvendégek ám a könyvtár mögötti foghíjra
tervezett szálloda építése egyelőre mégsem kezdődhet el.
Körtvélyessy
Péter
mérnök-vállalkozó - aki cégei révén a telek résztulajdonosa elmondta, januárban adtak be
pályázatot uniós forrásra, s
hamarosan eldől, kapnak-e
támogatást. Anélkül nem térülne meg a befektetés. Eleinte irodaházban gondolkodtak,
majd - főleg a válság hatására
- módosítottak a terveken. A
vendéglátás ugyanis az a terület, amelynek fejlesztéséhez
az Unió vissza nem térítendő
támogatással járul hozzá. A
hotel legfelső szintjén irodákat is kialakítanának, hogy az
eredeti elképzelésektől se távolodjanak el teljesen.
A Somogyi utcai beruházás

Egy szezonra még megnyitott a diákok kedvenc terasza.
legalább 2 milliárd forintba kerül. Ha minden a tervek szerint
alakul, akkor szeptemberben
vagy októberben kezdődik el a
másfél évig tartó építkezés.
A hotelben 55-60 szobát alakítanak ki, négycsillagos minőségbep. Lesz parkolója, sétálóudvara, a földszinten üzlet,
vendéglő, söröző kap helyet. Az
úgynevezett bed & breakfast

Zöld utat kapott
az élményfürdő
Támogatja a vásárhelyi közgyűlés az élményfürdő megépítését. A gazdaságos üzemeltetés érdekében ismét átszabják
a terveket: a belső élmény- és
gyermekmedencékre helyezik
a hangsúlyt.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
TÖRÖK ANITA
Támogatja a vásárhelyi közgyűlés az élményfürdő építését. Kovács Pál városstratégiai
főtanácsos
érdeklődésünkre
elmondta: a városatyák arról
is határoztak, hogy áz eredeti
terveket tovább racionalizálják. A cél, hogy biztosan megtérüljön a befektetés, gazdaságos legyen az üzemeltetés.
Az élményfürdőre 888 milliós uniós támogatást nyert
Vásárhely. Ehhez az eredeti
elképzelések szerint 1,2 milliárd önrész kellett volna. A racionalizálással viszont jelen-

tősen csökken - hogy pontosan mennyivel, még nem lehet tudni - az önerő is - jegyezte meg Kovács Pál. Hozzátette: már dolgoznak a tervek átalakításán. Főként a
beltéri, élmény- és gyermekmedencék építésére helyezik
a hangsúlyt, a külsőkről lemondanának.
Időközben
ugyanis a strandon hátul felújítottak három medencét, és
hamarosan átadják a negyediket is. Összességében, az eredeti elképzelésekkel ellentétben mintegy 40 százalékkal
csökkentenék az élményfürdő
területének nagyságát.

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

kategóriában nyújthat egy magasabb színvonalat. Az ágy reggelivel kifejezés Angliából származik, általában olyan szállást
jelent, amelynek van külön kis
konyhája,
reggelizőhelyiséggel. Külföldön az olcsóbb, ám jó
minőségű szálláshelyek tartoznak ebbe a kategóriába, Magyarországon nagyobb szállodák is így hirdetik magukat.

Uj hotelek
Szegeden húsvétkor nyílt
meg a felújított, négycsillagos Forrás Hotel. Mórahalmon karácsony előtt adják át
a Colosseumot, Vásárhelyen
augusztusban nyílik meg a
Ginkgo Sas, szintén négycsillagosként.

„TUDATOS LEPES A SIKERES JÖVŐÉRT"

VÁLLALKOZÁSI ÉS
MENEDZSMENTISMERETEK témakörben
30 ÓRÁS KÉPZÉST HIRDET MEG

Az Innoratio Kutatóműhely

kis- és középvállalkozások részére Makón.
A kedvezményes részvételi díj: 13.475 Ft.
Jelentkezési határidő: 2010. május 10.
A képzésről bővebben telefonon a 62/642-589 vagy
a 06-20/256-5278-as számokon, illetve a

WWW.innoratio.hu honlapon tájékozódhat.
A képzés a Nemzeti Fejlesztési és Gazdaságfejlesztési Minisztérium,
valamint Makó Város Önkormányzata támogatásával valósul meg.
Tegye meg velünk az első lépést vállalkozása
Kicsiny László, az Innoratio

Pro/V/7c

Kutatóműhely

sikeréért!
elnöke

új kukorica gyomirtószer

gyűjtőcsomag

A létesítmény átalakított
terveivel várhatóan nyár végére készülnek el - tudtuk
meg. Ezt követően ismét a
közgyűlés elé kerül a téma.
Ha pedig minden jól megy,
akkor a beruházás mintegy
másfél év alatt meg is valósul.

Új akadémikusaink:
Kondorosi és Nagy

Mára két tucat vevő sem maradt. Le kellett húzni a rolót. A SZERZŐ FELVÉTELE DÉL-ALFÖLD. Két szegedi bioló-

Részegen rongált autót
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Egy rádiót akart kiszerelni egy
autóból az a férfi, akit lakossági
bejelentés alapján értek tetten
a Szegedi Rendőrkapitányság
járőrei a Hont Ferenc utcában
péntek éjjel. A 22 éves dóci férfi
megrongálta a jármű lökhárítóját, letörte valamennyi kilincsét. Elmondta: kábítószer ha-

tása alatt áll - ezt az elvégzett
immunkémiai gyorsteszt is igazolta. Kihallgatása során azt
vallotta, hogy részegre itta magát, így az alkohol és a kábítószer miatt semmire sem emlékszik, ezért azt sem tudja megmondani, hogy mit keresett az
autóban. A férfi ellen lopás kísérlete, rongálás és kábítószerrel való visszaélés miatt indult
büntetőeljárás.

gust, Kondorosi Évát, a BAYGEN
Intézet igazgatóját, és Nagy Ferenc, Széchenyi-, Humboldt- és
Wolfgang Paul-díjas kutatót, a
Német Tudományos Akadémia
tagját, az MTA Szegedi Biológiai
Kutatóközpont (SZBK) vezető
munkatársát választotta tegnap
az MTA közgyűlése a testület levelező tagjává. Rendes tag lett
Szabó Gábor fizikus, a Szegedi
Tudományegyetem (SZTE) Természettudományi és Informatikai Kar Fizikus Tanszékcsoportjának professzora és Vigh László, az SZBK biokémikus kutatója. Immár 28 akadémikus - az

MTA 24 rendes és 4 levelező tagja - dolgozik a Tisza-parti városban. Három akadémiai díjat
kaptak a szegedi tudósok - az
elismeréseket hétfőn Pálinkás
József, az MTA elnöke adta át.
Kiemelkedő tudományos munkásságáért Kemény Lajos, az
MTA doktora, az SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai
Klinikájának
tanszékvezető
egyetemi tanára, Tomka Béla, a
szegedi egyetem tanszékvezető
egyetemi docense, valamint
Tompa Péter, az MTA doktora,
az MTA SZBK Enzimológiai Intézete tudományos tanácsadója
kapott díjat.

Olajozott gyomirtás
Új, olajos formula.
Jobb tapadás, gyorsabb
felszívódás, kiváló esőállóság.
Területi képviselő: Törőcsik Éva: +36 (20) 964-7812
Értékesítési támogató: Opavszki Mihály: +36 (30) 218-0431
A készítmény I. forgalmi kategóriájú. Kérjük figyelmesen olvassa el a termék címkéjét
és tartsa be a használati utasítást!

syngenta"
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BENEDEK TIBOR, A NÉPSZERŰ TESTNEVELŐ NÉLKÜL NEM KEZDŐDHET PÓLÓMECCS

Medencébe csalogatja
a szentesi gyerekeket
A Benedek Tibor név duplán jól
cseng Szentesen: a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdás
mellett az egyik népszerű testnevelő tanárt is így hívják. Már
találkoztak, akkor a klasszis
azt mondta: pólózzon helyette
egy edzőmérkőzésen.
SZENTES
IMRE PÉTER
A derekegyházi születésű 54
éves pedagógus, Benedek Tibor ismert figurája Szentesnek. Harminchárom éve testnevelő, a helyi egyesületben
vízipólót oktat, és ellátja az
intézői feladatokat, a sportág
szürke eminenciása. Nélküle
nem kezdődhet pólómeccs a
Kurca partján. És a neve is jól
cseng.
- Valóban jó név a Benedek Tibor - mondta nevetve,
mikor az olimpiai bajnok vízilabdással való névrokonságára utaltam. - Már találkoztunk: a belgrádi világbajnokság előtt Szentesen rendezték a Magyarország-Ausztrál i a előkészületi mérkőzést,
akkor mutatkoztam be neki.
Vette a lapot, és közölte: ha
már így hívnak, játsszak helyette az edzőmeccsen. De
azt inkább rá bíztam, mindenki jobban járt.
A Kurca-parti Benedek Tibor vízilabdázott is - mint
ahogy szinte mindenki a városban - , utánpótlás szintig
vitte. 1977 óta testnevelő,
nem vándormadár, ugyanab-

Benedek Tibor minden délutánt az uszodaban tölt.
ban az iskolában dolgozik a
kezdetektől: most Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola a neve. Az intézményben labdarúgást és úszást oktat, szinte minden megyei viadalon részt vesz tanítványaival. Sulipólóban pedig országos bajnokságot is nyert a
Szent Erzsébettel.
Az elmúlt három évtizedben több ezer gyereket próbált sportosabb, egészségesebb életre nevelni. A nebulók között olyanok is akad-

Arzén itt egyáltalán nincs az ivóvízben,

KOROM ANDRÁS

Hiába levelezett eddig a helyi
önkormányzat a hivatalokkal,
hatóságokkal,
minisztériumokkal, még nem tudta elérni, hogy lekerüljön azon települések listájáról, amelyen az
ivóvíz minőségének javítására

MUNKATÁRSUNKTÓL
Miközben a gyermekvédelmi
támogatásban részesülők száma drasztikusan emelkedett
2008-hoz képest, a csongrádi
önkormányzatot terhelő szociális, gyermekeket érintő kiadások nagysága tavaly 10
százalékkal, 13,5 millió forintra csökkent - hangzott el a
képviselő-testület pénteki ülésén. Az is felmerült, gondot
okoz Csongrádon, hogy problémás családból nem lehet
azonnal kiemelni gyermeket,
mert nincs hol elhelyezni a
veszélyeztetett kiskorúakat.

anyagot állítana elő, és 8 - 1 0
főnek adna munkát. Több városatya
sérelmezte,
hogy
csak a benyújtási határidő
utolsó napján került a városvezetés elé a kérdés. Bár az
üzem az ipari parkban épülne, mivel belterület, a szocialistáktól Somogyi Árpád és
Havasi Jánosné is azt firtatta,
odavaló-e egy ilyen beruházás, nem fogja-e zavarni a közelben élőket. Pap
Gabriella
arra hívta fel a figyelmet,
hogy szakhatóságok feladata
eldönteni, megépíthető-e lakóövezet közelében egy ilyen
üzem. Szavazás előtt Havasi
Jánosné azt kérdezte az ülést
vezető Gyovai Gáspártól, voksol-e.
Az
alpolgármester
igennel felelt, mire a képviselő asszony megjegyezte, érintettség is fennáll, hiszen Gyov a i Gáspár fia is ennél a cégnél dolgozik. A többség végül
jóváhagyta, hogy a cég határidőre benyújtsa pályázatát.

A MÁGOCSIAK ELKERÜLHETIK A GYORSHAJTÓKAT

FOTO: BIRO DÁNIEL

tak, akik később sokra vitték
a vízilabdában: Somogyi Balázs a Szeged Beton, Vörös
Viktor a Vasas játékosa. Benedek nem szakadt el a sportágtól: 10 éve a Szentesi V K
intézője, 1977-től az előkészítő, vagyis a legfiatalabb korosztály trénere; a lényeg,
hogy odacsalogassák a gyerekeket, és labdát adjanak a kezükbe. Délelőtt az iskolában,
délután az uszodában „lak i k " , reggel és este találkozik
szeretteivel.

ó a víz, mégis tisztíttatnák

CSANYTELEK

CSONGRÁD

Nem várt vitát hozott a víz
és kommunális kft. tervezett
fejlesztése. Az önkormányzati cég pályázati forrás felhasználásával
pelletgyártó
üzemet létesítene Bercsényi
utcai telephelyén, ahol hulladékból évi 1000 tonna tüzelő-

- A biztos családi háttér, a
feleségem, Mária nélkül ezt
nem csinálhattam volna - mesélte. - Büszke vagyok arra,
hogy részese vagyok a szentesi vízilabdasportnak. Az el 1
múlt 10 évben a világ legjobbjai a magyarok, és szerintem
az is siker, hogy klubunk az
első
osztályban
szerepel,
klasszisokat, olimpiai bajnokokat felvonultató együtteseket, a Vasast, a Honvédot, az
Egert láthatja vendégül a ligeti uszodában.

PINGPONGOZNAK A CSANYI ÖNKORMÁNYZATTAL

Csanytelek is szerepel azon a
minisztériumi listán, amely kötelezővé teszi az érintett önkormányzatoknak, hogy drága
berendezéssel tisztítsák meg
magas arzéntartalmú vizüket.
Csakhogy a község vize egészséges, arzént nem tartalmaz,
az ammónia többletmennyisége is mérési hibahatáron belüli.

Pelletgyártásról
vitáztak Csongrádon

ILLUSZTRÁCIÓ: SCHMIDT ANDREA

kötelezett települések szerepelnek. A gond a magas arzéntartalom. Csakhogy Forgó
Henrik polgármestertől megtudtuk:
arzén
egyáltalán
nincs a csanyi vízben. A két
működő kútjuk közül az egyik
vizének 0,02, míg a másiknak
0,08 százalékkal több az ammóniatartalma az új, uniós
határértéknél, tehát mérési
hibahatár körüli.
- Ennek ellenére az önkormányzatot bele akarják kényszeríteni az ivóvízminőség-javításba, amely 250 millió forintba kerülne, s a községnek
a költségekből 50 milliót kellene állnia. Ez az önerő magasabb, mint a 40 milliós évi
helyi adóbevételünk. Ráadá-

sul ha megvalósulna, a víz
köbméterenként több mint
100 forinttal drágulna
mondta a polgármester. A
rendelkezésére álló 2008-as
adatok szerint a községben
egész évben összesen 104
ezer köbméter ivóvizet értékesítettek, amelyből ha minden helybeli 3 liter vizet ivott
naponta, akkor is 3200 köbméternyit használtak emberi
fogyasztásra, a többit a vécék
öblitésére, mosásra, mosogatásra, autómosásra, kertöntözésre használták.
A
hatóságok
elismerik,
hogy a csanyteleki víz nem ártalmas az egészségre, de a
rendeleten eddig senki sem
tudott vagy akart változtatni.
- Az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete, az Országos
Tisztifőorvosi Hivatal Közegészségügyi főosztálya, majd
az Egészségügyi Minisztérium
államtitkára
is
elismerte,
hogy a csanyi víz nem káros
az egészségre, de nem jogosultak a rendelet mellékletének megváltoztatására. Varga
Zoltán önkormányzati miniszter a csanyteleki önkormányzat ivóvízminőség-javítás alóli
felmentési kérelmét szakmai
válaszadásra
még
február
8-án átadta a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak, ahonnan mindeddig nem
érkezett válasz - sorolta a polgármester, eddig kikkel levelezett.

Oívasóverseny,
közfoglalkoztatás

AZ 1-8. OSZTÁLYOSOK háromfordulós olvasóversenye zajlik
mintegy 80 diák részvételével
a csanyteleki könyvtárban. Az
egyes osztályok legeredményesebbnek bizonyuló diákjai
fotóval kerülhetnek be a
könyvtár nagykönyvébe.
- Jelenleg összesen 94 közfoglalkoztatottnak ad munkát a
csanyi önkormányzat, ők többek
közt járdajavítást végeznek.

Nyílászárócsere

Május végére
elkészülhet az út
Út- és járdaépítésbe fogtak
Nagymágocson, ahol tavaly év
végére készült el a falut Ótompaháttal összekötő 2 kilométeres kerékpárút. Május végéig a
temetői út felújításával is végeznek a kivitelezők.
NAGYMÁGOCS

BÍRÓ DÁNIEL
Kardinális kérdés Nagymágocson a közlekedés. Azzal,
hogy tavaly felújították a falu
határában húzódó 4405-os út
2 kilométeres szakaszát, a
Szántó Kovács János utcát,
felgyorsult az átmenő forgalonu egyre veszélyesebb lett
a közlekedés. A
legtöbb
gyorshajtót a megyében ezen
a szakaszon érte tetten a
rendőrség, és idén januárban
egy kivilágítatlan biciklist is
halálra gázoltak. A szerencsétlenül járt kerékpáros Derekegyház irányába tartott,
már elhagyta a faluhatárt,
amikor elütötték.
Május végétől elkerülhetik
ezt a veszélyes útvonalat a
mágocsiak, mivel a beruházó
közútkezelő szerint addigra

készülnek el a 2009-ben tönkretett temetői út felújításával.
Az állam mintegy 30 millió forintot fordít a kilométeres út
megerősítésére. Stibál Róbert
polgármester érdeklődésünkre elmöndta, hosszabb út vár
majd azokra, akik Ótompahát
és Nagymágocs között ingáznak biciklivel vagy gyalogosan, de legalább biztonságosabb lesz. A tavaly ősszel átadott 2 kilométer hosszú járda, ami Ótompahátat a temetői úttal köti össze, részben
pályázati forrásból, 13 millió
forintból épült meg. A polgármester szerint a falubeliek
annyira megkedvelték a térkövezett betoncsíkot, hogy biciklizni és futni is oda járnak,
ha sportolni van kedvük. A
járda folytatására még várni
kell, mert hasonló fejlesztésre
idén nem írtak k i pályázatot.
Ugyanakkor a község belterületén idén is lesz hasonló
beruházás: önerőből, mintegy 1,2 milliós ráfordítással
összesen 800 méter hosszan
újítják fel a járdákat a Móricz
Zsigmond és Hunyadi János
utcában.

1 MILLIÓ 100 EZER FORINT
értékben végezték el a tömörkényi iskola nyílászáróinak
cseréjét, így az intézmény
összes régi ajtaja és ablaka
helyére új, hang- és hőszigetelő ajtó és ablak került.

Nyertes könyvtári
pályázatok

4 MILUÓ 600 EZER FORINTOT
nyert informatikai fejlesztésre
Felgyő könyvtára, amely már a
tsz-központ felújított épületében működik. Az intézmény
könyvállománya egy pályázatnak köszönhetően hamarosan
elektronikus katalógusrendszerbe kerül, és a számítógépes könyvkölcsönzést is bevezetik majd. A könyvtárnak e
programban készül el a saját
weblapja is. Törköly Lajosné
könyvtárvezetőtől megtudtuk:
az intézményben olvasásélénkítő programokat szerveznek,
amelyekből öt már lezajlott.

Május végéig megerősítik a temetői utat, így biztonságosabb lesz majd
biciklizni Ótompahát felé. A SZERZŐ FELVÉTELE
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Kistelepüléseken nyitna
fiókpatikákat a Pingvin
Fiókpatikák létrehozásával segítenék a kistelepüléseket a Pingvin Patikák. Ahol nincs ellátás,
akár kéthónap alatt megnyitnák
a fiókgyógyszertárat.
CSONGRÁD MEGYE
TÍMÁR KRISZTA

Annak ellenére, hogy Csongrád megyében - ahogy az ország többi részében is - egyre-másra nyílnak a gyógyszertárak, ez nem jelenti azt, hogy
a betegek mindenhol egyforma eséllyel jutnak könnyen
gyógyszerhez, ha szükségük
van rá.
A biztonságos gyógyszerellátáshoz mindenkinek egyformán joga van, függetlenül attól, hogy nagyvárosban vagy
kistelepülésen él. Ezen a helyzeten szeretnének segíti a
Pingvin Patikák most meghirdetett felhívásukkal: mentőövet dobnának oda, ahol
igény van rá.
- Bár cégünk álláspontja
szerint a vidék ellátása megoldott,
fiókgyógyszertárakat
nyitnánk azokon a településeken, ahol nincs biztonságos
gyógyszerellátás - mondta el

Görög Judit igazgató. - Szándékosan nem mi keressük fel
a falvakat, hiszen nem arról
van szó, hogy ilyen irányban
kívánunk terjeszkedni, pláne
nem arról, hogy a még működő gyógyszertárakat ellehetetlenítsük. Azonban lehetőséget
biztosítunk arra, hogy ahol
igény lenne egy patikára, ott
ezt jelezzék nekünk.

MÁJUS 29-ÉN TIZENKETTEDIK ALKALOMMAL ADJÁK ÁT A KITÜNTETÉSEKET A SZÍNHÁZBAN

A Dömötör-díj idei jelöltjei

Egy
gyógyszertárnyitás
pénzbe kerül, ráadásul a személyzeti, működtetési és technikai feltételek is nagyon szigorúak. Ha azonban egy közforgalmú
intézmény
fiókgyógyszertáráról van szó, az
ellátás jóval egyszerűbben is
megoldható. A Pingvin Patikáknak már van egy fiókgyógyszertára
Derekegyházon, és Kelet-Magyarországot
lefedő, 32 gyógyszertáras hálózata biztosítani tudná a hátteret a körzet bármely településén nyíló kis patikának.
A cég május 30-áig várja az
önkormányzatok
jelentkezését. Ahol pedig szükség van
rá, az igény jelzését követően
nagyjából 2 hónap múlva már
meg is nyílhat a fiókgyógyszertár.

Az évad egyik legnagyobb sikere a Liliom - Borovics Tamás (Linzmann) és Horváth Illés (Ficsúr).
Tizenkettedik alkalommal ítélik oda idén a szegedi színházi
élet hagyományos kitüntetéseit, a városi elismeréssé lett Dömötör-díjakat. A nagyszínházban a május 29-i gálaesten köszöntik a díjazottakat. Idén is a
közönség szavazhat.
SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL

IV. Béla szegedi szobrának talapzatát tavasszal kezdték építeni. A Szé-

chenyi téren, a Korzó Zeneház előtti területen, a várfokot idéző posztamensnél pénteken az egyik alkotóval, Tóth Béla szobrászművésszel találkoztunk:
ellenőrizte a munkát. - Század eleji, kézi vetésű téglával burkolták körbe a
betontalapzatot a mesterek. Erre fehér kőből faragott „korona" kerül majd magyarázta a Csongrádon élő művész. A várbástyaszerű posztamenssel a
két szobrászművész, Tóth Béla és Tóth Dávid utal IV. Béla várépítő munkásságára. Ugyanakkor azt az építőanyagot használják, amelyből az egykori
szegedi erődítmény is készült. Megtudtuk: a szobor az öntőműhelyekben
mostanában nyeri el végleges formáját, várhatóan a város napjára, május
20-21-én helyezik el a Széchenyi téren. FOTÓ: FRANK YVETTE

100 évig
kallódott
a régészeti
notesz
SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL

Majdnem egy évszázadon át
kallódott az a négyszáz oldalas, bőrkötéses napló, amit
Kisléghi Nagy Gyula, a bánsági régészet koronázatlan királya vezetett. Nemcsak a naplónak, hanem a tudósnak is
nyoma veszett; azt sem lehet
róla tudni, pontosan mikor
halt meg. A feljegyzések néhány éve kerültek elő, és valóságos kincsesbányát jelentenek a honfoglalás korát kutatók számára. A régészeti napló nyomtatott változatát most
kiadták a Móra-múzeum gondozásában. A kiadványt tegnap mutatta be Zombori István múzeumigazgató és Zakar
Péter történész, a megyei közgyűlés alelnöke.

A Szegedi Nemzeti Színházban folyó művészi alkotómunka elismerésére civil kezdeményezésként 1999-ben alapították a Dömötör-díjat, ami
2006-ban bekerült az önkormányzat hivatalos kitüntetései közé. Miközben városi díjjá lett, megőrizte hagyományos, civil jellegét is azzal,
hogy a különböző kategóriákban a szavazólapra kerülő három-három jelölt közül a szegedi közönség dönthet arról,
végül ki lesz a díjazott. Az el-

ismerést gondozó Pálma Reklámstúdió vezetője,
Elekes
Zoltán elmondta: a május 29-i
gálaműsornak - amely a korábbi esztendőkhöz hasonlóan
színvonalasnak,
látványosnak ígérkezik - idén is a
nagyszínház ad otthont. Az
estet a tervek szerint Toronykőy Attila és László
Boldizsár
rendezi.
Tíz kategóriában a közönség voksai alapján dőlhet el,
k i veheti át az elismerést. A
szavazólapokat a nagyszínházban és a kisszínházban,
valamint a jegyirodában elhelyezett urnákba május 21-éig
lehet bedobni. Ugyaneddig az
időpontig lehet majd szavazni
az interneten is.
A fődíjat, azaz az életműdíjat az idei soros elnök, Tajti
Gabriella vezette társadalmi
kuratórium ítéli oda. A grémiumnak idén tagja Gyüdi Sándor
karmester, a színház főigazga-

FOTÓ: VERÉB SIMON

tója is. A legjobb háttérmunkás
címet a szegedi társulat tagjai,
dolgozói titkos szavazással
adományozzák. A Dömötör-díj
- amit a gálán minden győztes
átvehet - Bánvölgyi
László

szobrászművész Szent Demetert jobbjában lándzsával, baljában a róla elnevezett szegedi
toronnyal ábrázoló, márványtalapzaton álló, bronzból készült kisplasztikája.

A 2009/2010-es évad legjobbjai. Legjobb férfi színészi alakítás:
Borovics Tamás (Bolha a fülbe), Magyar Attila (Háztűznéző), Pataki
Ferenc (Aranycsapat). Legjobb női színészi alakítás: Erdélyi Tímea
(Aranycsapat), Fekete Gizi (Csongor és Tünde), Szilágyi Annamária
(Háztűznéző). Legjobb operaénekes: Geiger Lajos (Álarcosbál), Horváth István (Ory grófja), László Boldizsár (Bohémélet). Legjobb opera-énekesnő: Keszei Bori (Ory grófja), Kónya Krisztina (Bohémélet),
Pasztircsák Polina (Bohémélet). Legjobb rendező: Bodolay Géza (Álarcosbál), Juronics Tamás (Faust elkárhozása), Keresztes Attila (Liliom). Legjobb díszlettervező: Kentaur (Faust elkárhozása), Mira János
(Csongor és Tünde), Székely László (Bohémélet). Legjobb jelmeztervező: Kentaur (Álarcosbál), Papp Janó (Aranycsapat), Wieber Marianne (Csongor és Tünde). Legjobb férfi mellékszereplő: Gömöri Krisztián (Bolha a fülbe), Horváth Illés (Liliom), Jakab Tamás (Liliom). Legjobb női mellékszereplő: Borsos Bea (Bolha a fülbe), Csorba Kata
(Aranycsapat), Erdélyi Tímea (Csongor és Tünde). Legjobb táncos:
Czár Gergely (Homo Hungaricus), Palman Kitti (Unisono), Szarvas
Krisztina (Homo Hungaricus).

Europe és Sugababes az idei SZIN-en
A svéd Europe és a brit Supbabes is fellép az idei Szegedi Ifjúsági Napokon. Lesz silent disco
is, ami azt jelenti, hogy fülhallgatókban szól majd a zene. A szervezők ezzel két igényt hangolnak össze: a szegediekét a pihenésre, a fesztiválozókét a reggelig tartó bulizásra.
SZEGED

GONDA ZSUZSANNA
Megvannak a Szegedi Ifjúsági
Napok első fellépői. Lapunk
exkluzív információi szerint
augusztus 25-29. között az
újszegedi Partfürdőn koncertezik a svéd Europe és a brit
Sugababes is. A fesztivál
szervezői idén tematikus napokkal készülnek - ilyet már
2006-ban is csináltak. A
program még nem végleges
minden napra, de például a
szerda a világzenéé, a péntek
a rocké. Pénteken koncertezik a SZIN-en az 1979-ben ala-

kult Europe. A banda legnagyobb slágere a F i n a l Countdown, ami a 80-as években
25 országban vezette a slágerlistákat. Az ő számuk többek
között a Rock The Night, a
Superstitious, a Ready or
Not. A zenekar manapság is
sokat turnézik. Elsősorban
Európában, de a Távol-Keleten is: Japánban például a
kezdetek óta népszerűek. A
fesztiváltól nem idegen, hogy
régi legendákat hívjon meg:
koncertezett már a Partfürdőn az Alphaville, a The
Cure, az Apollo 440 is.
A Sugababes nevű trió
1998-ban alakult, a 2003-as
Brit Awardson megnyerték A
legjobb brit dance előadó díjat. A gyakori cseréknek köszönhetően mára az eredeti
tagok közül senki nincs a
lánycsapatban. A jelenlegi
felállás: Jade Ewen,
Heidi
Rangé és Amelle Berrabah. A
bandának 8 stúdióalbuma je-

lent meg, olyan ismert dalaik
v a n n a k , mint a Freak like
me, a Push the^button, a
Stronger, vagy a legújabb, az
About a girl.
Új lesz a SZIN-en a silent
disco, amivel a szervezők két
igényt próbálnak összehangolni: a szegediékét a pihenésre, a fesztiválozókét a reggelig tartó bulizásra. Fülhallgatóból szól majd a zene, a
buli mindennap délelőtt 10-ig
tart majd. A holland DJ-k
többféle zenét csinálnak, mindenki választhat, hogy melyikre akar táncolni. Elvileg
tehát csend lesz, de bulizni is
lehet egész éjjel.

A brit Sugababes karrierje 12 éve töretlen.

FOTÓ: DM/DV

A fesztiválon fellépnek a
megszokott vendégek is, például a. Russkaja, a PASO, a
Kiscsillag, a Beatrice, a 30Y, a
Pál Utcai Fiúk, a Csík zenekar,
a Korai Öröm, a Quimby.
A bérlet ára a rendezvény
kezdetéig 14 ezer 900 forint, a
helyszínen pedig 17 ezer 900.

torgo
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Hegyi Barbara,
Dió, Ribizli és a

» NAPRÓL NAPRA MINDIG MÁS

SZÍNHÁZ
NYEMCSOK ÉVA
- Ezek a tevékenységek mind
örömteliek. Inkább visszaadnak, mint elvesznek. Szeretem
a színházat, a társulatot, azt,
amilyen munkákkal megtalálnak.
Hozzáteszi: a színház nem
az a hely, ahol bármit vissza
lehet utasítani. A színház kiírja
a szerepeit és eldönti, hogy mit
kell eljátszania és mit nem.
„Általában nem szoktam viszszautasítani felkéréseket, szerencsére többnyire kedvemre
valókat kapok, de ha azt gondolom, hogy nem rám van
szükség, akkor nem vállalom
el." Hegyi Barbarát most láthatja a közönség Pedro Almodóvar és Sámuel Adamson
Mindent anyámról című darabjában. A darab a film alapján készült, extrém emberek
közötti történet. A leszbikus
színésznőt játssza, aki már
öregszik, szerelmes egy nőbe
és állandóan attól retteg, hogy

A színésznő az Alexandra
Irodalmi Kávéházban gasztronómiai beszélgetéseket vezet, a
sorozatot a témája miatt vállalta
el. A színházban, amikor próbálnak vagy előadásra készülnek, mindig megkérdezik egymástól: mit főztél? Elmesélik
egymásnak, vagyis fejben főznek. A színésznő szerint a főzésből sok minden kiderül egy emberről: az, hogy milyen ízlése
van, mire nyitott és mire nem.

Nagykövet. Hegyi Barbara az egyik állateledelt gyártó cég
örökbefogadási programjának nagykövete. Boldogan csatlakozott, mert
bár rengeteg más megoldandó kérdés van, és nincs annyi kéz, mint
amennyi probléma adódik, úgy gondolja: a kutyák nagyon
kiszolgáltatottak az embereknek és igenis rászorulnak a segítségre. Ha
tehet értük bármit, meg is teszi. )ó példával jár elöL örökbe fogadtak egy
komondort - Dió igazi jellem - , aki nagyon jól kijön bolognai
pincsijükkel, Ribiztivel.

TITOK
A 36 évesen
elhunyt Monroe halálát
máig titkok
övezik. Holttestére
1962-ben találtak rá Los
Angeles-i otthonában;
egyesek szerint saját kezével vetett
véget életének, mások
gyilkosságra
gyanakodnak.

Púder. Hat évig futott a
közszolgálatai televízióban a
Púder című műsor, négy nő
beszélgetett együtt. Hegyi
Barbara azt mondja: a Púderben
nagyon meghatározóak voltak a
beszélgetőtársak - Baló Júlia,
Tordai Teri, Bánsági Ildikó másfajta problémákkal, ezért
könnyen lehetett ütköztetni a
véleményeket.
A Vígszínház társulatának
tagja, a színház épülete mellett
jár a 4-es, 6-os villamos. A minap meglepődve hallottuk:
Hegyi Barbara magyar és angol nyelven mondja: a következő megállónál átszállhatunk
a metróra.
- Amikor ezzel megkerestek
a BKV-tól, azt gondoltuk mindannyian, hogy ez jó ötlet. Viszont sokan kritizáltak is. Ha
New Yorkban a Metropolitannél Róbert De Niro szólalna
meg és mondaná a következő
megállót, az világraszóló lenne.
- Magyarországon persze
egy külföldi ezt nem élvezi, de
az itt élőknek lehetséges, hogy
jelent valamit. Felmondtuk a
metrómegállókat is, de ott még
nem hallható. Régebben még a
színházakat is bemondtuk, de
sajnos ezt levették. Pedig szerintem egy kulturális városban
akár múzeumokról vagy uszodákról is tájékoztatni kellene

az utasokat, főleg a nyári szezonban, amikor sok a turista.
Hegyi Barbara hangját máshol is hallhatjuk: a Született
feleségekben Teri Hatchert
szinkronizálja. Sokan fedeztek
fel hasonlóságot kettejük karaktere között, szerinte viszont
nem hasonlítanak. Munka közben - bár vígjátékról van szó poénkodni, viccelődni nem
nagyon lehet. Feszes, komoly
a munkatempó. Egy alkalommal négy-öt részt szinkronizálnak, de azt a színésznő sem
tudja pontosan, mi történik a
sorozatban, mert csak a saját
részét látja, amiben Hatcher
szerepel. A színésznőt arról is
kérdeztük,
mit
tanácsolna
azoknak, akik ezekben a napokban méretik meg magukat
és jelentkeznek a színművészeti egyetemre.
- Annyira személyre szabott, hogy egy színésznek milyen személyes sors adatik
meg, milyen szerepek találják
meg, milyen rendezőkollégákat, színészkollégákat kap,
hogy a főiskolán kik a tanárai,
milyen mesterei lesznek. Anynyi mindentől függ. Ezért nehéz útravalót adni. Az önkifejezés, a hitelesség, a saját fantázia a legjobb. Azt tanácsolom a fiataloknak, ne próbáljanak hasonlítani valakire, csak
magukra. Az nagyon eredeti,
izgalmas, és sokat jelent a felvételi bizottság előtt.

KISLANYRA VÁGYNÁK AZ OROKBEFOGADOK
Kislány, és emellett lehetőleg nem fekete bőrű babára vágynak az amerikai
örökbe fogadó szülők egy friss tanulmány szerint.
2004 és 2009 között vizsgálták az
örökbefogadási eljárásokat az
Egyesült Államokban s a szakemberek jellegzetes ellentmondásra
lettek figyelmesek: .egyfelől sok
szülő nem talál gyereket magának, másrészt jócskán emelkedett az elhagyott vagy a szociális
hálóra bízott gyerekek száma is.
Egy babának hétszer nagyobb
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Szerda

Kalendárium, A hét témája,
Lakberendezés
Gyógy-ír
Légy-ott

Csütörtök Bizalmasan
Péntek

Délmadár

Szombat

Szieszta

MONROE TITKAI KÖNYVBEN

Hegyi Barbara rendkívül sok dologgal
foglalkozik: színházban játszik, szinkronizál,
feltölti honlapjára a receptjeit, fut egy
gasztronómiai sorozata. Mint mondja: egyik sem
nevezhető átlagos munkának.
ha ezt az egyébként rossz kapcsolatot elveszíti, magányos és
kiszolgáltatott lesz.
- Jó volt a próbafolyamat, sokat és jól dolgoztunk, a közönség
nagyon szereti a darabot, pedig
nem lehetett tudni, hogyan reagálnak majd rá, hiszen a témája
kínál egy kis extremitást, erősen
szól a másságról. A darab a tolerancia pici lépcsőfoka. Ha az emberek, akik megnézik, kicsit is
jobban viszonyulnak az ilyen érzelmi beállítottságú embertársaikhoz, az már nagyon nagy dolog. Nem azért készült, hogy tanmese legyen, de jó előadás arra,
hogy ezen segíthessen.

Hétfő

esélye van arra, hogy megakadjon
fajta a örökbefogadók szeme, ha
nem fekete bőrű. Emellett az is kiderült: a jövendőbeli szülők inkább lányra vágynak, semmint
fiúra; a kislányok háromszor „kelendőbbek". Utóbbi megállapítás
még a tudósokat is meglepte, mivel a természetes szülők rendszerint inkább kisfiúra vágynak. Az

örökbefogadók készek 16 ezer
dollárral többet fizetni, hogy
kislányt kapjanak, és akár 38
ezerrel többet áldoznak azért, hogy
ne fekete bőrű
legyen a baba.

Marilyn Monroe személyes gondolatai, valamint
a világról és a szerelmeiről való elmélkedései
töltik meg azt az ősszel megjelenő könyvet,
amely betekintést enged a tragikus sorsú színésznő életének apró részleteibe. A Fragments
(Töredékek) című könyv Monroe saját verseit,
fényképeit, az életében meghatározó szerepet
játszó férfiakkal kapcsolatos vallomásait és a
legkedvesebb olvasmányainak idézeteit tartalmazza. „Azt hiszem, a könyv megmutatja majd,
hogy Monroe milyen mély gondolatokkal teli
ember volt. Nagyon szeretett olvasni és az íráshoz is igazán kiváló érzéke volt" - mondta a
könyv szerkesztője. Az egykori szexszimbólum a
spirálfüzettől kezdve a Waldorf Astoria levélpapírjáig mindenfélére és mindenféléről írogatott.
Feljegyzéseit 1943-tól, a kamaszkorától majdnem egészen a haláláig írta. A könyv tartalmaz
még egy hosszabb írást a filmcsillag első férjéről,
James
Doughertyről, feljegyzéseket a színészszakmáról
és |
egy levelet, ame- *
lyet Monroe Lee
Strasberg rendezőnek
címzett.
Arról, hogy John
F. Kennedyre, a színésznő szeretőjére
vannak-e utalások, egyelőre
nem árult el
semmit a kiadó.

AZ ESTÉE LAUDER Új ARCAI

!> A
SHAKIRA
KAMPÁNYOL
Shakira is beszáll az illegális bevándorlókat sújtó új
arizonai törvény elleni
kampányba A
kolumbiai
származású
Grammy-dijas
popsztár nemcsak politikusokkal, hanem
olyan bevándortócsaládokkat is találkozik majd, amelyeket érzékenyen érintenek az új rendelkezések.

Két topmodell lesz a nemzetközi kozmetikai márka új arca, akik ezzel olyan sztárok nyomdokaiba
lépnek, mint Gwyneth Paltrow vagy Elizabeth
Hurley.
A francia Constance Jablonski és a kínai Liu
Wen a divatvilágban hamar hírnevet szerzett magának, s Aerin Lauder, az Estéé Lauder kreatív
igazgatója szerint megvan bennük minden, ami a
mai nő sajátja. A cég egyébként nagy figyelmet
fordít arra, hogy a szokványos európai szépségek
mellett a világ minden nőtípusát bemutassa
kampányaiban az amerikai Carolyn Murphytől a
brit Elizabeth Hurleyn és a lengyel Arija Rubikon
át egészen az etiópiai Liya Kehedéig. Ez azonban
az első alkalom, hogy francia és kínai nő reklámarca lesz a márkának. A két topmodell 2010 áprilisának végén jelenik meg a kampányokban.

CLINTONNAK LE KELL FOGYNIA
Fogyókúrára fogta apját Chelsea Clinton, a korábbi elnöknek 7-8 kilót kell fogynia lánya nyári esküvőjére,
hogy formában legyen. „A lányom azt mondta, szerinte nem vagyok elég jó formában az esküvőhöz. Egyszer csak közölte: apa, az
egyetlen dolgod, hogy oltárhoz kísérj, de jól kell kinézned" - mondta
a politikus. „Megkérdeztem, mégis
mire gondol, mire azt válaszolta, úgy
7-8 kilóra" - tette hozzá Bili Clinton.
Bili és Hillary Clinton lánya júliusban
Martha's Vineyardon mondja ki a boldogító igent. Korábban az esküvő lehetséges helyszínei között tartották számon a
Fehér Házat is, ezt a lehetőséget maga Barack
Obama elnök ajánlotta fel. Hillary Clinton ellentmondott főnökének, és lánya nevében
visszautasította a javaslatot, mondván,
nem lenne helyénvaló.

AKTUA
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Gyógy-ír

Ha valami megzavarja az energiaáramlást, felborul
az egyensúly, betegséghez vezet.

SZERKESZTI NYEMCSOK ÉVA

STRESSZ, FÉLELEM, HARAG, FÉLTÉKENYSÉG ESETÉN

Fejtető pont V

Koppintson a saját fejére!

Az EFT (Emotional Freedom Techniques - Érzelmi
Felszabadulás Technika) egy rendkívül egyszerű
és ezért hihetetlenül hatékony, gyógyítást és
öngyógyítást elősegítő módszer, amely
hazánkban csak az elmúlt pár évben kezdett
ismertté válni. Gyökerei a több mint 4000 éves
hagyományos kínai orvosláshoz nyúlnak vissza.
T E R M É S Z E T E S GYÓGYMÓDOK

DR. HORVÁTH JUDIT

A kínaiak ismerték az emberi
szervezet energiavezetékeinek
- a meridiánoknak - teljes hálózatát. Felfogásuk szerint az
ember akkor egészséges, akkor
van egyensúlyban, ha az életenergia (a esi) zavartalanul
áramlik keresztül ezen a rendszeren. Ha valami megzavarja
az energiaáramlást, felborul az
egyensúly, betegséghez vezet.
Az EFT is a test energiarendszerével dolgozik, és az ősi kínai gyógymódból indult ki,
amikor megalkotta alapfelte-

vését. Eszerint a negatív élmény (trauma) váltja ki a test
energiarendszerének
egyensúlyfelbomlását, ami előidézi
a negatív érzést, valamint az
érzelmi alapú testi problémát.
VIETNAMI VETERÁNOKAT
GYÓGYÍTOTT
A módszert egy amerikai, mérnök végzettségű, de életmód-tanácsadóként
dolgozó
ember, Gery Craig dolgozta ki
1995-ben. Elismertséget módszerének azzal szerzett, mikor
az EFT segítségével vietnami
veteránokat gyógyított ki az
őket kínzó poszttraumatikus

stressz szindrómából. Roger
Callahan klinikai pszichológus
a módszert egyszerűsítette és finomította azzal a céllal, hogy a
csak szakemberek által használható bonyolult diagnosztikai és terápiás eljárással szemben bárki meg tudja tanulni és
használni tudja mindennapi
konfliktusainak
feloldására.
Bár az EFT kezdetben pszichés
problémák megoldására összpontosított, nagyon hamar kiderült, hogy „mellékhatásként" egy sor fizikai probléma
is megszűnt. Ez érthető is, hiszen a testi bajok mintegy 90
százaléka (némely nézet szerint
100 százaléka) lelki eredetű.
CÉLKERESZTBEN
A MERIDIÁNPONTOK
A módszer lényege, hogy az
ujjainkkal sorban megkopogtatunk bizonyos meridiánpontokat, miközben az adott
problémára vonatkozó mondatokat kimondva erre a
problémára
hangolódunk.

Ennek eredményeképpen a
test
energiarendszerében
blokkolt energia felszabadul
és a test öngyógyító energiái
ismét szabadon áramlanak.
A kopogtatás elvégzése rendkívül egyszerű, gyorsan megtanulható, némi gyakorlattal
rövid ideig is tart, s a pozitív
hatás gyakran már közvetlenül a kopogtatás u t á n érezhető.
TÖRÖLJÜK A NEGATÍV
ÉRZELMEKET!
Az EFT módszerével kezelni
lehet a legkülönfélébb negatív
érzelmeket, mint a stressz, félelem, harag, féltékenység.
Segíthet sikeresen megszabadulni fóbiáinktól, káros szenvedélyeinktől. Törölhetjük vele folyamatosan ismétlődő negatív gondolatainkat, beidegződéseinket. Alkalmas lehet
trauma oldására, fájdalomcsillapításra is. (Szerzőnk coach-, Bach-virágterápia- és
EFT-tanácsadó.)

Állpont

L

Hónalj

Bárki meg tudja tanulni és használni mindennapi konfliktusainak feloldására.
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www.ersebesz.info

Az I. Életmód- és egészségnap célja,
hogy a Napfényfürdő Aquapolis Szeged hamarosan nyíló gyógyászati
részlegét megmutassa a nagyközönségnek. A vendégeknek lehetőségük lesz részt venni különböző szűiőprogramokon a nappali kórházi
szinten, valamint meglátogathatják
a földszinti kezelőhelyiségeket is.
Ez az egészségnap azonban több
lesz egy szokásos szűrőnapnál,
ugyanis nemcsak a szűrésen lesz a
hangsúly, hanem a megelőzés fontosságát kiemelve - számos közreműködő cég jóvoltából - valóban
az egészséges életmód bevezetéséhez szeretnének kézzelfogható segítséget nyújtani a szervezők.
CSALÁDI ÉS GYERMEKPROGRAMOK 10-18 ÓRÁIG.
11 óra: PINTÁCSI VIKI gyerekműsora
13 óra: Vízi aerobik a fürdővendégek
bevonásával
14 óra: DOLCE DANCE vízitánc-bemutató és -oktatás
15 óra: PETER&PAN
17 óra: SPIRALS és ZUMBA bemutató és oktatás

SZŰRŐPROGRAMOK AZ EGÉSZ
CSALÁDNAK 11-17 ÓRÁIG.
Általános állapotfelmérés
Dermatológiai vizsgálat
Ortopédiai konzultáció
Pulmonológiai konzultáció
Kardiológiai konzultáció
Urológiai konzultáció
Szemészeti vizsgálat
Gasztroenterológiai konzultáció
Allergológiai tesztelés pollenekre
íriszdiagnosztika
Dohányzás-leszoktató kezelés
EKG Arteriográfia
BEMER-terápia

Ortopédia

NAP

f

allergiameghatározás.
Mellkasi betegségek diagnosztizálása,

06-30/l»75-11-29

Kifejezett látásromlással járó

Kedd 15.00-18.00

(pl.: látóhártya-sorvadás) is

Tel.: 06-30/955-8446

visszanyerheti olvasóképességét.

szembetegség esetén

kezelése és gyógyszerjavaslat adása.

Rendelés helye:

Kedd-csütörtök: 16-17 óráig

K Ü N I K Ü ^ 4 " 1 ? E N D E L Ő

Speciális látásjavító eszközök,

Szeged, Madách u. 2.

szemüvegek, nagyítók,

Rendel: Szeged, Árvíz u. 28.

Bejelentkezés:

06-30/953-4077

BORGYOGYASZAT,
ALLERGOLÓGIA
Ráncfeltöltés, botoxkezelés
Szemölcsök e l t á v o l í t á s a
Anyajegyek sziirése
Gyermekbörgyogyaszat
Allergiatesztek
Pattanásos bör kezelése
Ekcémák kezelése

DR. ALTMAYER ANITA

klinikai főorvos
Szeged, Fő fasor 57.
Kedd, csütörtök 16-18 óráig.
Bejelentkezés:

06 30/9857-571

RÁNCTALANÍTAS

olvasókészülékek bemutatója,

TERMÉSZETES HATÁSSAL!

szükség esetén látásvizsgálattal.

2010. május 8-án
10 órakor.
Dr. Bajusz Huba
Dr. Viczián Csaba

„
jüco

o>

DR. DÉGI RÓZSA PhD
egyetemi docens
Tel.: 06-62/315-320

(munkanapokon 16-20 óra között)
SZEMBETEGSÉGEK (ZÖLDHÁLYOG,

BEJELENTKEZÉS:

SZÜRKEHÁLYOG, CUKORBETEGSÉG)

www.plasztika.net

Rendelés helye:

Szeged, Kálvária sgt. 14.
Tel.: 62/431-899

SZŰRÉSE, KEZELÉSE

KLIN1KUM~4"

§

RENDELŐ

—

Szeged, Madách u. 2.

INGYENES KIPRÓBÁLÁS,
TANÁCSADÁS, BETANÍTÁS.
KL1NIKÜM

A

R E N D E L Ő

Szeged, Madách u. 2.
2010. május 7., pentek 14 órától,
május 8., szombat 9 órától.

Információ: 06-30/389-0031

Érszűkület kezelése Nashwan-Parasound
eljarassal

Magyarországon mintegy félmillió től függően a vádli, a comb vagy a
ember szenved alsó végtagi csípőtájékon görcsök jelentkeznek,
érszűkületben. Statisztikai adatok melyek megállásra kényszerítik a
szerint az Európai Unió tagállamai- beteget. Az erek károsodására utaló
hoz képest hazánkban gyakoribb a jel lehet a láb zsibbadása, valamint
szív- és érrendszeri betegségek elő- az is, ha hűvösebb tapintású a végfordulása. A verőerek falán lerakó- tag. Férfiaknál merevedési zavarokdó anyagok először az erek falának kal, illetve impotenciával is járhat.
megvastagodását, rugalmatlanná A betegség okozhat fülzúgást, széA szűrőprogramokon való részvétel
a fürdő vendégei részére
válását, majd elmeszesedését okoz- dülést és fejfájást is. Ilyen panaszok
INGYENESEN biztosított.
zák. Ez általában hosszú folyamat esetén fontos a minél hamarabbi
A nap folyamán ÉRTÉKES
eredménye. Leggyakrabban a fő- orvosi kivizsgálás. Az orvostudoNYEREMÉNYEKET sorsolunk ki.
verőér (aorta), a koszorúér, az agyi mány fejlettségének köszönhetően
A rendezvény háziasszonya:
erek
és a láb erei betegszenek meg. a kezdeti stádiumában felismert
KELETI ANDREA.
Amíg az érintett artéria (verőér) át- érszűkületet ma már jól lehet kezelBELÉPŐJEGYEK
mérője nem szűkül be jelentősen, ni. Erre a problémára nyújt segítsé2 0 % KEDVEZMÉNNYEL!
addig általában a tünetek nem vagy get a fizioterápiás, ultrahangos
TegyenÖnissajátéscsaládjaegészségéért!
enyhén jelentkeznek. Az erek át- Nashwan-Parasound1"" készülék,
6726 Szeged,
mérőjének szűkülése leggyakrab- mely dr. Khaled Nashwan találmáSzent-Györgyi Albert u. 16-24.,
ban az alsó végtag verőereiben lép nya. Az eljárás a beszűkült érszakasz
Tel./fax: 62/431-672
fel. A betegség felismerését nehe- közvetlen közelében lévő mellékzíti, hogy mindaddig nem okoz sú- ereket keringésképzésre serkenti.
lyos tüneteket, amíg az érszűkület Az ennek köszönhetően kialakuló
előrehaladott állapotba nem kerül. érpályák átveszik a beszűkült főár
A betegség második szakaszában funkcióját. A 20 kezelésből álló kúra
jelentkeznek az alsó végtagi fájdal- hatékonyságát több ezer kezelt
mak, a járástávolság csökkenése. beteg állapotának javulása bizoA betegség előrehaladtával már el- nyítja. Az eredményeket tekintve
viselhetetlen fájdalommá válik a nem csoda, hogy a doktor számos
járás is, ugyanis az érszűkület helyé- nemzetközi nagydíjat és elismerést

Hirdetési információ:

Hétfő 15.00-18.00
Tel.: 06-30/239-8886

Dr. Gyetvai András

TÜDŐGYÓGYÁSZ

-

ÉLVEZZE ÚJRA AZ OLVASÁS
ÖRÖMÉT, AMIKOR A
SZEMÜVEG MÁR NEM SEGÍT!

Dr. Tajti László

sebészeten:

DR. SELYPES ÁGNES

Életmód- és egészségnap a
Napfényfürdő Aquapolisban
Kézműves alkotóház
Miniolimpia
Rajzverseny
JÁTÉKDZSUNGEL - Kvízjáték az
egészségért
Homeopátiás tanácsadás
Fogyjunk egészségesen! - Oj és
hatékony módszerek bemutatása
Életmód- és táplálkozási tanácsok
szakemberektől
• Pilates-bemutató és -oktatás
• BESZÉLGETŐSAROK: Minielőadások az egészséges életmódról
• Egy világbajnok hosszútávfutó
élménybeszámolója • A jövő ételének bemutatása • A vízben való
mozgás egészségjavító hatása

a plasztikai

magánszakrendelés!
Mellkasröntgen, légzésfunkció.

Ismerkedjen meg a Napfényfürdő
Aquapolis Szeged hamarosan nyíló
gyógyászati részlegével május 8án, szombaton. Az I. Életmód- és
egészségnapon gazdag és színvonalas programokkal várják a család
apraját-nagyját.

NYÍLT

Tüdőgyógyászati

Plus

Dr. Khaled Nashwan eljárását több mint 25 nagydíjjal jutalmazták
nyert el. A magas vérnyomás és
koleszterinszint nagymértékben
hozzájárul az artériák meszesedéséhez, az erek beszűküléséhez.
Ajánlott továbbá a rendszeres mozgás, emellett elengedhetetlen a sok
folyadék is, az egészséges, állati
zsírokban szegény táplálkozás, valamint a dohányzás elhagyása. A betegség kialakulásában szerepet játszik még a stressz, az elhízás és a
magas életkor, valamint a családi
halmozódás (örökletes).
A 2006-ban az év találmányának
kikiáltott eljárás elérhető már min-

den megyeszékhelyen, így Szegeden is. A kezelőcentrumok minden
önkéntes egészségpénztárral kapcsolatban állnak.

További felvilágosítás:
www.medhungary.com
vagy

•06-30/694-4922
•06-20/224-4401
•06-70/290-3216
06-72/551-714
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Gyógy-ír

Napi egy egység alkohol (egy deciliter bor vagy egy pohár sör) alkalmilag
valószínű, nem veszélyes, ennek rendszeres fogyasztása viszont már ártalmas lehet.

NYEMCSOK EVA

Az alkohol magzatkárosító hatása
Az alkohol magzatkárosító hatását már
évezredekkel ezelőtt felismerték. A
görög-római mitológiában és a Bibliában is
vannak erre vonatkozó utalások.
SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT

PROF. DR. GARDÓ SÁNDOR
Régóta ismert, hogy az alkoholista a n y á k terhessége gyakrabban végződik
spontán vetéléssel, koraszüléssel és halvaszüléssel. Ennek ellenére az orvosi szakirodalomban viszonylag
későn
jelent
meg az ezzel kapcsolatos
közlés.
Elsőként egy francia orvos 1968-ban számolt be
127 ilyen esetről. A kórkép
pontosabb leírása és a
„magzati
alkoholszindróma"
(MAS)
elnevezés
1973-ból származik angol
szerzőktől. Az első hazai
esetet 1977-ben közölték.

ÉVENTE HÁROMSZÁZ
MAGZAT

A magzati alkoholszindróma születéskori gyakoriságát 3 ezrelékre becsülik, ez
azt jelenti, hogy hazánkban évente mintegy 300
ilyen magzat születésére
lehet számítani. Az alkoholbeteg, a terhesség alatt
is italozó nők magzatainak

idegrendszeri
zavarok,
nyugtalanság, remegés, súlyosabb esetben megvonási
tünetek, delírium.
Óvodás- és kisiskoláskorban továbbra is megfigyelhetők a jellegzetes arcdeformitások, a hiperaktivitás, lassúbb a testi és az értelmi fejlődés, jellemzőek a beilleszkedési és viselkedési zavarok. Serdülő- és felnőttkorban az arcelváltozások háttérbe szorulnak, a fejlődésneurológiai rendellenességek,
az értelmi akadályozottság
(alacsonyabb IQ) és a viselkedészavarok dominálnak. A
fenti tünetek nem specifikusak, azaz nem kizárólag erre
a kórképre jellemzőek. Az
anyai alkoholizmus ismeretében azonban a diagnózis
könnyen felállítható.

3 0 - 5 0 százalékában alak u l k i a kórkép. A koraszülések 4 százalékának, az
értelmi fogyatékosság 7
százalékának a hátterében
állhat a túlzott anyai alkoholfogyasztás.

ÁTJUT A MÉHLEPÉNYEN

Kialakulásáért az alkohol
és a lebomlása során keletkező acetaldehid direkt toxikus hatása tehető felelőssé. Mindkettő átjut a lepényen, és eljut a fejlődő
magzat szöveteibe, ahol kifejti sejtosztódást gátló,
mérgező hatását. A tünetek
az elfogyasztott
alkohol
mennyiségétől, annak időpontjától és időtartamától
függenek.
A legérzékenyebb az
embrió a 3 - 8 . terhességi
héten, amikor az egyes
szervek k i a l a k u l á s a történ i k . A terhesség második
h a r m a d á b a n az agyfejlődés, a h a r m a d i k harmadban pedig a súlyfejlődés
és az idegsejtek gátlása
érvényesül. A túlzott alkoholfogyasztás gyakran társ u l drogok, nikotin és kof-

KEZELÉS

Amikor az állapotos nő alkoholt fogyaszt, a magzat szintén azt
teszi.
fein fogyasztásával, amely
tovább fokozza a veszélyt.

KLINIKAI KÉP

Az újszülöttekre az alacsony
születési súly jellemző. A vezető tünetek az arc és a ko-

ponya deformitásai (rövid,
keskeny szemrések, keskeny felső ajak, benyomott
orrgyök, pisze orr) a szívfejlődési rendellenességek, a
kisízületi és végtag-rendellenességek, valamint
az

A magzati alkoholszindrómának nincs speciális kezelése, a terápia csak tüneti lehet. A fejlődésbeli elmaradás, a funkcionális készségek és a beszédkészség, a
beilleszkedési zavarok fejlesztő programok segítségével javíthatók. így a gyermekek többsége segítség nélkül vagy kisebb segítséggel
képes megállni a helyét a
társadalomban. Súlyosabb
esetben azonban speciális
iskolára, esetleg állandó fel-

ügyeletre lehet szükség. Súlyosbítja a problémát, hogy
az alkoholista nő gyakran
nem alkalmas az anyaszerepre és a gyermek fejlődése
születése után is veszélyeztetett. Ez fokozott családtámogatást, esetleg a gyermek
intézeti elhelyezését teheti
szükségessé.

MEGELŐZÉS

A magzati alkoholszindróma biztosan megelőzhető,
ennek módja a várandós
vagy a gyermeket tervező
a n y a teljes alkoholabsztinenciája. Napi egy egység
alkohol (egy deciliter bor
vagy egy pohár sör) fogyasztása a l k a l m i l a g valós z í n ű , nem veszélyes, ennek rendszeres fogyasztása viszont már ártalmas
lehet. Hasonlóképpen veszélyes lehet az egyszeri
nagymértékű
alkoholfogyasztás, különösen, ha a
fejlődésének
legérzékenyebb
fázisában
(3-8.
hét) éri az embriót. Napi
3 - 4 egység a l k o h o l rendszeres fogyasztása viszont
már súlyos következmén y e k k e l járhat. Ezért legbiztosabb, h a a terhes
anya egyáltalán nem fogyaszt alkoholt.
(Szerzőnk Győr-Sopron megyei
szülész-nőgyógyász
szakfőorvos.)
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IDŐNK ARRA VAN, AMIRE CSINÁLNÁK NEKÜNK

Gyökérkezelés mint mikrosebészet

Kilótöbblet, időhiány

PR-CIKK

LIEBERMAN KLÁRA
Civilizációs ártalmaink közül
az egyik legrémesebb az állandó időhiány. Szétforgácsolódunk a napi teendők mókuskerekében:
térülünk-fordulunk, és már dél van, délután, este. Minél szélesebbek
a technikai lehetőségeink,
amelyek csalfa módon elhitetik velünk, hogy több szabadidőnk lehet általuk, annál
rosszabb a helyzet. Amíg nem
volt telefon a zsebünkben, a
kocsinkban - és ki tudja, még
hol - , addig ugyan nem tudtak elérni bennünket a mellékhelyiségben vagy a Bahamákon, viszont volt időnk telefoncsörgés nélkül reggelizni
a családdal. Mobilozás nélkül,
biztonságosan vezetve jutottunk el a gyerekkel az iskoláig. Amíg írógépen írtuk a leveleinket és a posta másnap (!)
kézbesítette, nem ebédeltünk
a monitor előtt, két falás között a leveleinkre válaszolva.
Amíg nem kötötték meg a család napi programját a tévésorozatok időpontjai, addig csak
a híradóhoz igazítottuk a vacsorát, nem kényszerültünk
nassolni a maratoni éjszakai

pókerpartik nézése közben.
Időben lefeküdtünk, tudván,
hogy a másnap sűrű lesz. Feleolyan sűrű, mint manapság
- amikor viszont egyetlen étkezést nem vagyunk képesek
normális időben és körülmények között megejteni. Tehát
a jókora súlyfeleslegünknek a
fő okozója a rohamos technikai fejlődés. Jópofán hangzik... A világ azonban nem áll
meg, a különféle gyártó, szolgáltató
cégek
mindenben
igyekeznek túljárni az eszünkön, és mindenféle okosságokat agyainak ki, amivel megpróbálnak segíteni nekünk.
Hogy miben? Hát hogy a rémes időhiányunk közepette
mégis legyen időnk magunkra.
A
munkahelyünkön
ugyanis a céges étkezdére már
csak a nyugdíjas portás bácsi
emlékszik, viszont a különböző, gyorsnak mondott éttermek futárai egymásnak adják
a kilincset. Rendeléstől számítva egy óra alatt hoznak ki
egy jó zsíros, hizlaló szendvicset, pedig már akkor korgott
a gyomrunk, amikor tárcsáztuk őket. Vannak viszont
olyan bölcsek, akik gondolkodnak is, hogyan tehetnének
valóban a kedvünkre. Ők ház-

hoz (vagy ahová akarjuk)
szállítják reggelente, normális
időben az egész napi ennivalónkat,
három-négy-ötszöri
étkezéseket is, nasival, itallal
együtt. Mindeközben még arra is képesek, hogy kiókumlálják nekünk az egészséges,
fogyókúrás vagy csak nem
hizlaló ételeket, megfőznek,
„tálalnak". Hiába, mióta világ
a világ, tudjuk, hogy van, aki
ésszel keresi a kenyerét, van,
aki gyorsan. Mindenesetre az
előbbiek olyanokon is törik a
fejüket, hogy lehetne még fokozni az amúgy is szédítően
X X I . századi ötleteiket. Olyan
komplett reggelikkel és hasonló, egy palackba töltött finomságokkal
csábítanak,
amelyek nemhogy mindent
tartalmaznak, amire nem volt
időnk, amikor reggelizni kellett volna, de még retikül-, iskolatáska- és értekezletbarát a
csomagolásuk is. Ott kortyolgathatok el, ahol éppen fontos emberként ülve
nem
érünk rá - magunkra. Ezt még
a praktikum ősi mesterei, a japánok is megirigyelhetnék.
Több időt ugyan ezek az újkori, okos ételvarázslók sem adnak, de lehetőséget bőven. Tanuljunk tőlük.
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(06-1) 278-6730! zsiregetoklub.hu

A gyökérkezelés a
modern fogászat egyik
legdinamikusabban
fejlődő ága, ezért a
folytonos fejlesztések
következtében újabb
és újabb technológiák és berendezések segítik
a fogorvosokat.

mát nagymértékben lehet
csökkenteni. A gyökércsatornák
pontos
paramétereit
elektronikus
eszközökkel
tudják meghatározni, amely
komfortosabbá teszi a kezelés menetét. Ezekkel a korszerű
technológiákkal
a
szakértők képesek megmenteni olyan fogat is, amelyet
máskülönben k i kellene búzni - mindeközben a kezelés
fájdalommentes.

FOGÁSZAT

MUNKATÁRSUNKTÓL
A fájdalmas gyökérkezelés
már a múlté, köszönhetően a
fogbél és foggyökér körüli
szövetek betegségeire szakosodott orvosok (endodontológusok) által kifejlesztett eljárásoknak. Az endodontológusok valójában
mikrosebészek, akiket a fogban található bonyolult gyökércsatornákban való tájékozódásra
képeztek ki.
- A gyökérkezelés a legújabb fogorvosi technológiá k k a l társulva segít a fogfájás pontos és hatékony megszüntetésében, és lehetővé
teszi a beteg számára a fog
megtartását. A jó gyökértömés elengedhetetlen feltétele a
gyökércsatornahossz
pontos
meghatározása.
Emellett a digitális radiográfia, a műtéti mikroszkópok
és a lokális röntgen jelentősen javították a gyökérkezelés minden lépésének pontosságát és sikerét - magyarázta a módszer pozitívumait
dr. Borbáth
Csaba,
szájsebész főorvos. A hódmezővásárhelyi rendelőben korszerű gépi gyökércsatorna-meg-

munkáló
eszközökkel
és
szakértő kezekkel dolgozn a k , így a kezelés időtarta-

Fogászati Centrum

A tökéletlen gyökértömés
góc kialakulásához vezethet,
amely betegségek forrása lehet. Például, különböző ízületi fájdalmak, hajhullás, bőrbetegségek, krónikus gyulladások, ismeretlen eredetű lázas állapotok jelentkezhetnek. Az évenkénti kontrollvizsgálat a megelőzés legbiztosabb módszere lehet.

Világszínvonal
Vásárhelyi árakon

Teljes körű fogászati és szájsebészeti ellátás:
implantológiai (fogbeültetés) és
esztétikai fogászati eljárások
fogtömés, gyökérkezelés,
cirkónium koronák, teljes
porcelán koronák, héjak, Lumineers (újdonság), fogszabályozás.
* 7 székes világszínvonalú rendelő
* Fájdalommentes kezelések (szedáaóval is)
HMVHely, Petőfi u 28-30.
* Panorama RTG
Tel: (62) 239-932
* Ingyenes parkolás pácienseink részére
dental10@invitel.hu
Kégen időpontot egy ingyenes konzultációra
www.drten.hu
Szakorvosink:
Dr Borbáth Csaba
DrVereb Tamás
DrAuerbach Viktória
Dr Szabó Balázs
Dr Molnár Zsuzsanna
Dr Németh Orsolya
Dr Gortva Lucia

Kapcsolatban állunk számos egészségbiztosítási pénztárral is.

KAPCSOLATOK

2010. MÁJUS 4., KEDD

Csörög a telefon c

MEGKERDEZTÜK VÁSÁRHELYI OLVASOINKAT - KAPCSOLODO ÍRÁSUNK A CÍMLAPON

Emlékszik a magyar érettségi tételére?

Az ügyeletes újságíró hétfőtől péntekig 9 és 21 óra között
hívható a 06-30/218-1111-es mobiltelefonszámon.
E-mail: kapcsolatok@delmagyar.hu
SMS-számunk: 06-30/303-0921
Ha nem kapott újságot: hívja a 62/567-864-et, vagy jelezze
a terjesztes@delmagyar.hu e-mail címen!

j

FACSONKITAS

GYÖNGYÖSINE SIMON MARIANN
szerződéskezelési munkatárs:

MULADI ATTILA
vállalkozó:

- Nem, nem tartozott a kedvenc
tantárgyaim közé. Földrajz szakos
voltam, azt szerettem. Magyarból
talán kettest kaptam, de nem sokat
tanultam rá. Az érettségi miatt nem
izgultam, úgy voltam vele, hogy biztosan sikerülni fog. Földrajzból négyesre vizsgáztam.

- 2000-ben érettségiztem,
nagyjából még emlékszem. A hazafiassággal kapcsolatos verseket kellett elemezni, a Himnuszt
választottam. Úgy emlékszem,
négyest kaptam a dolgozatra.
Egyébként szerettem a magyart,
kedvenc tárgyaim közé tartozott.

ORVOSI ÜGYELETEK
Szeged, Baleseti sebészet, fel-

nőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.) Járó betegek: traumatológiai szakrendelése, 7-19
óráig (Tisza L. krt. 97.) Sebészet,
nem baleseti: sebészeti klinika A
részlege (Pécsi u. 4.) Urológia:
sürgősségi betegellátó osztály
(Kálvária sgt. 57.). Sürgősségi
betegellátás, felnőtt: sürgősségi
betegellátó osztály, mindennap
0-24 óráig (Kálvária sgt. 57.).

BÁLINT GABRIELLA
intézményvezető:

- 1973-ban érettségiztem Szegeden.
Nagyon izgultam, mint minden diák.
A tétel címére már nem emlékszem,
de jól sikerült. Nem tudom, hogy hányast kaptam. Szerettem a magyart,
a verseket, a novellákat. A könyvelést és a statisztikát viszont nem, az
nehéz volt.

- Verselemzésnek a Himnuszt választottam. A szóbeli vizsgán pedig
Dante Isteni színjátékáról beszéltem.
Jelesre érettségiztem magyarból.
Sem szőlőcukrot, sem pedig csokit
nem vittem be a vizsgára, jobban ragaszkodtam a szöveggyűjteményemhez, mint az ételhez, italhoz.
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ak: gyermekgyógyászati klinika
(Korányi fasor 14-15.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi
fasor 10-11.). Gyermek és fel-

J j P j ffj

nőtt orvosi ügyelet: 16 órától

reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt.
15-17. Tel.: 62/433-104 vagy 104.

C^NÍ

S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat:

megyeszerte ingyenes:
06-80/820-111. Gyógyszertár:
Angelica Gyógyszertár (Csongrádi
sgt. 14/B, tel.: 425-910), hétfő-szombat 22-7-ig, vasárnap
20-7-ig, munkaszüneti napokon
(ünnepnap) 7-7-ig.
TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET
DENTHA
FOGÁSZAT

Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532

H-p. 8 - 2 2 , szo-v. 9 - 1 9 óráig.
www.dentha.hu
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FEJES NOEL ISTVÁN

Április 28., 11 óra 47 perc, 2870 g.
Sz.: Tarkó Vivien Erika és Fejes
Csaba (Szeged).

GULYÁS PETRA

Április 28., 21 óra 25 perc, 3480
g. Sz.: Kovács Viola és Gulyás Alex
(Szeged).

Hódmezővásárhelyi olvasónk látta lapunkban a Csigarandi című ké-

pet. Ezúttal ő is lefotózta ezeket az állatokat: a csigaszerelmet örökített e m e g . FOTÓ: TAPODI FERENC

SOÓS B A L Á Z S

Április 29., 19 óra 57 perc, 3360
g. Sz.: dr. Szabó Csilla és Soós
Zoltán (Vásárhely).

BEROS PANNA RÉKA

Április 30., 0 óra 26 perc, 3070 g.
Sz.: Gyirán Etelka Anikó és dr. Beros András (Kalocsa).

SZÁSZ TAMARA

Április 29., 17 óra 25 perc, 3190 g.
Sz.: Márta Angelika Emma és
Szász Péter (Szatymaz).

Április 30., 1 óra 5 perc, 3240 g.
Sz.: Császár Anikó és Kaszás Tibor
(Röszke).

Április 28., 22 óra 32 perc, 3090
g. Sz.: Szentesi Judit és Tóth Károly (Szeged).

KISPÉTER ANETT

Április 30., 2 óra 50 perc, 3280 g.
Sz.: Bácskai Nikoletta és Kispéter
Krisztián (Szeged).

DÖMÖSY CSONGOR

Április 30., 7 óra 27 perc, 4240 g.
Sz.: Varga Linda és Dömösy Gábor
(Szeged).

TARJÁNYI TAMARA

Április 30., 7 óra 33 perc, 3780 g.
Sz.: dr. Nagy Emília és Tarjányi Tibor (Kiskunfélegyháza).

KOVÁCS MARA DOMINIKA

Április 27., 16 óra 9 perc, 3050 g.
Sz.: Kecskés Gabriella és Kovács
László (Tömörkény).

HAJUK VINCE

Április 30., 14 óra 40 perc, 3700
g. Sz.: Huszta Marianna és Hajlik
György (Zsombó).

GRATULÁLUNK!

POSTABONTAS

Olvasónk a 30/217-9810-es számról jelezte: a Sándorfalvi út katasztrofális állapotban van. Korábban arról volt szó, hogy április végéig kátyúznak, krétával be is jelölték azokat a helyeket, ahol
majd cserélik az aszfaltot, de eddig nem történt semmi.

KATALIN UTCA

Olvasónk a 70/365-7046-os
számról jelezte: nem jár már nekik
a gondozási központban az 50 forintos ebéd, mert a megváltozott
szociális segély ebből a három

Nagy Dávid május 1-jén elhagyta a
diákigazolványát. Köszönetet mond
annak az ismeretlennek, aki bedobta
a postaládájukba az okmányt.

Olvasónk a 30/394-6035-ös számról
jelezte: jó lenne, ha Újszegeden, a Katalin utcában megcsinálnák a járdát
és a közvilágítást. Az ott lakók már
régóta várnak erre.

SMS-EK

LAPTOP

A 20/918-9624-es számról telefonáló szegedi olvasónk a Tábor utca 5. szám előtti parkolóban elveszítette a laptopját. Aki megtalálta, juttassa vissza. Fontos dokumentumai voltak rajta, jutalmat is
fel tudna ajánlani érte.

30/551-9191:

sohasem hallok, olvasok arról,
hogy sokan neveltetésünkből eredendően vagyunk olyanok, hogy
nekünk felesleges a kampány,
ígérhet bármit egyik vagy másik
párt, mindenképpen a meggyőződésünk szerint szavazunk.

• Miért ne lehetne vasárnap dolgozni a kereskedelemben? Már
régóta kell. De dolgoztatni nem
szabadna - nagy különbség!

70/580-0689:

• A választásokkal kapcsolatban

A Tappancs Alapítvány menhelyén a
270 folyamatosan bent lévő kutyushoz mostanában bekerülő háromnak
is keressük a gazdáját. Akiknek hiányoznak a kutyusok, jelentkezhetnek
értük a 70/380-6966-os menhelyi
számon.
Az egyik egy egy év körüli, snaucer-

szerű, fekete, keverék, szuka kutyus.
Szőregen, a Tigris utcában ütötték el.
Röntgenezés után szerencsére csak
zúzódást diagnosztizáltak nála. Tőlünk a Viki nevet kapta. A másik kutyus egy egy év körüli, barátságos, ordas, sima szőrű, nagyobb testű, keverék szuka. Újszegedről, a Marostői ut-

cából került a menhelyre. A Krémes
nevet kapta. A harmadik egy 4-5 év
körüli, fajtatiszta, vágott farkú, fekete-fehér német vizsla szuka. Őt április
elején a dorozsmai nagybani piacnál
találtunk, Hérának neveztük el.

Csamangó Éva,
Tappancs Alapítvány

KERESZTREJTVENY - SZÁRNYASZEGETTEN
A mai megfejtendő idézet egy szállóige, amely Csokonai Vitéz Mihály egyik költeményéből terjedt el.
Az előző rejtvény megfejtése: Az ember keveset tanul a győzelemtől és sokat a vereségtől.
CSOKO- ehhez
NAITÓL hasonló
SZ. SZÁL1
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lációját e lap hasábjain (a szombati Kapcsolatok oldalon) fogadta.
Ha nem tudná - ő a vesztes. Aki
emelt fővel veszített, és illendően
viselte a vereségét.
Ön pedig nyert, és ezt a győzelmet
már most sem képes illő alázattal
elviselni, egy virágcsokrot nem képes köszönettel elfogadni, noha az
ország házában egyelőre még nem
bizonyított, mondhatni, két szalmaszálat nem tett keresztbe.
Tisztelt Mágori Józsefnél

V

V

litorális

V

V

+

>
vál. brazil
focista v.

>

V

néma kin

>

kamionjelzes
Uter

Dr. Gyöngyössy Gabriella,
Szeged

V

onnantól

>

lantrész 1 >

nitrogén
égi neve

é. európai állam

kezd
sakkban'

Megnyugodhat: önt nem a Délmagyarország fotója ábrázolta előnytelenül.
Saját szavai minősítették.
Ha valóban ez - lesz - a polgári
értékrend, akkor valóban „vae victis" (jaj a legyőzötteknek - Titus
Livius). Remélem, a tisztelt makói
választópolgároknak ha más nem
is, ez a viselkedése fölnyitja a
szemét.
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A gesztust értékelni kell
Tisztelt Mágori Józsefnél
Ön - igaz, csupán néhány napja az úgynevezett polgári oldal megválasztott országgyűlési képviselője, amihez természetesen ismeretlenül is gratulálok.
Gratulálok - mert így illik - akkor
is, ha ön ezt visszautasítja.
Nem „polgári értékrendre", hanem
súlyos értékzavarra utal ugyanis
az a primitív vagdalkozás, ahogyan ön riválisának, Búzás Péternek gesztusát, virágcsokrát, gratu-

SÁNDORFALVI ÚT

Gazdira várnak a kutyusok

KASZÁS PETRA
BORI

TÓTH LILI NAPSUGÁR

Egy európai uniós fejlesztéseket
bemutató kiadványban azt írták:
az egyik leginkább fejlesztendő
terület a hulladékgazdálkodás. OlKÖSZÖNET, ELVESZETT
vasónk a 30/234-8436-oS számról panaszolta: gyermeke környeTÁSKA
A múlt héten jelent meg Gárdián Anna zettudomány szakon tanult az
egyetemen, hulladékgazdálkodáspanasza: elveszítette a táskáját a Belra szakosodott. Egy éve végzett,
városi temetőben. Két fiatalember
és azóta sem kap állást - nem
megtalálta, hiánytalanul visszavitte
úgy tűnik, hogy nagy hangsúlyt
olvasónknak. Nem fogadtak el jutalfektetnek erre a területre.
mat. Olvasónk köszöni, hogy tisztességesek voltak, örül, hogy vannak
még becsületes emberek.
GONDOZÁSI SEGÉLY

E-MAIL

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

DÍSZBURKOLAT

Selmeczky Áron szegedi olvasónk panaszolta: nagymamája a Kölcsey utcában lakik, és amióta megcsinálták az
egyébként szép díszburkolatot, a
szolgáltatók - lakatos, villanyszerelő
- nem tudnak a közelben parkolni,
ezért több pénzt számolnak fel a
munkáért. Olvasónk szerint ez így
nincs jól.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

DIÁKIGAZOLVÁNY

Baleseti sebészet, 14 év alatti-

gyermeket egyedül nevelő, állásban lévő szülőt kizárta. Olvasónk
ezt nagyon nehezményezi, mint
mondta: az is rászorulhat erre a
támogatásra, aki dolgozik.

Szegedi olvasónk a 20/335-3467-es
telefonszámról jelezte, hogy április
26-án, pár perccel 16 óra előtt megjelent az SZKT autója a Mikszáth Kálmán utcában, és a Mars térhez legközelebb eső három virágzó, leveles
gömbfa felét ledarabolták. Kiderült:
azért, mert a buszsofőrök panaszkodtak, hogy nem látják a jelzőlámpát.
Olvasónk szerint akkor sem volt helyes ennyire megcsonkítani a fákat.
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Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Nyemcsok Éva újságíróval oszthatják meg.
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PROGRAMPONT - NAPI KULTURÁLIS AJÁNLÓ ÉS TÉVÉMŰSOR

SZÍNHÁZ
SZEGED
NAGYSZÍNHÁZ
19.30 óra: Filharmóniai koncert.
Vezényel: Thomas Herczog.
KISSZÍNHÁZ
19 óra: Ivanov - a budapesti Katona józsef Színház vígjátéka. Bérletszünet.
SZÁZSZORSZÉP GYERMEKHÁZ
10,15 óra: Az égig érő fa - táncmesejáték.

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
A titánok harca - 3D (m. b.):
15.30,17.45 óra,
Mocskos zsaru - New Orleans
utcáin (feliratos): 20 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Mocskos zsaru - New Orleans
utcáin (feliratos): 16 óra,
Coco Chanel és Igor Stravinsky
- Egy titkos szerelem története
(feliratos): 18.15, 20.30 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Tetro (feliratos): 16.15, 20.45 óra,
9 (feliratos): 18.30 óra.
GRAND CAFÉ
Továbbállok (feliratos): 19 óra,
Egek ura (feliratos): 21 óra.
PLAZA CINEMA CITY
Vasember 2. (m. b.): 13.30,15.45,
18, 20.15 óra.
Brooklyn mélyén (feliratos):
14.45,17.15,19.45 óra.
Minden kút Rómába vezet (feliratos): 14.15,16.15,18.15, 20.15
óra.
Titánok harca - 3D (m. b.):
14.30,16.30,18.30, 20.30 óra.
Párterápia (m. b.): 12.45,14.45,
16.45,18.45, 20.30 óra.
Kedves John! (felir.): 13.15,17 óra.
így neveld a sárkányodat - 3D
(m. b.): 14,16,18 óra.

Exférj újratöltve (m. b.): 13.15,
15.30,17.45, 20 óra.
így neveld a sárkányodat (m.
b.): 13,15 óra.
Kecskebűvölők (feliratos): 17.30,
19.45 óra.
Kém a szomszédom (m. b.): 15.15
óra.
Alice Csodaországban - 3D (m.
b.): 20 óra.
Viharsziget (feliratos): 19.30 óra.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
így neveld a sárkányodat. Színes, m. b. amerikai animációs film:
18.30 óra.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN
18 órakor nyílik Színek és fények
a kertvárosból - Az Újszegedi
Képzőművészek X. Tavaszi Tárlata, amely május 22-éig tart nyitva,
vasárnap és hétfő kivételével
10-18 óráig.
A SZÁZSZORSZÉP GYERMEKHÁZBAN
május 22-éig látható Kulbert
György faszobrász Szeretet, Alázat,
Hit, Türelem, Munka című kiállítása,
hétköznapokon 8-18 óráig.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN
május 12-éig látható a Szeresd a
gyermeket! - 160 éve született
Pósa Lajos író,
május 26-áig látható a szegedi
származású Huszka Jenő zeneszerző életét bemutató kiállítás.
A CSILLAG TÉRI FIÓKKÖNYVTÁRBAN
május 31-éig látható A legszögedibb szögedi - a 30 éve elhunyt
Bálint Sándorra emlékeznek, és a
Női praktikák, valamint Háborús
övezet címmel könyvválogatások
tekinthetők meg.
AZ ÉSZAKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁRBAN
május 31-éig látható Pünkösdi ki-

2 0 1 0 . MÁJUS 4 . , KEDD

rályság - a néphagyomány bemutatása.
A FRANCIA UTCAI FIÓKKÖNYVTÁRBAN
május 31-éig látható emlékkiállítás József Attila születésének 105.
évfordulója alkalmából.
A MÓRA UTCAI FIÓKKÖNYVTÁRBAN

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 augusztus 30-áig, hétfő kivételével naponta 10-17 óráig tekinthető meg,

május 31-éig látható a Szegedi
Amatőr Alkotók fotókiállítása.
AZ ODESSZAI FIÓKKÖNYVTÁRBAN
május 31-éig Tájak és emberek
címmel Kovács Gyula festményei
tekinthetők meg.
A PETŐFITELEPI FIÓKKÖNYVTÁRBAN
május 31-éig várja látogatóit Az
orvoslás története Galenustól
Herczel Fülöpig - régi és ritka
könyvek vándorkiállítás II. része.
A RÓKUSI FIÓKKÖNYVTÁRBAN
május 31-éig látható Mikszáth Kálmán - könyvajánló kiállítás az író
halálának 100 évfordulója alkalmából.

megnyílt Tóth Menyhért festőművész kiállítása, Én itt vagyok gyökeres címmel, amely május 16-áig
tart nyitva.
A FEKETE HÁZBAN
(SOMOGYI U. 13.)
május 14-éig: Középkori kolostorok élete és sorsa a mai Szlovákia
területén - kassai és budapesti
műemlékvédelmi szakemberek
összeállítása
A VÁRMÚZEUMBAN
(STEFÁNIA SÉTÁNY)
megnyílt a Csőrégészet című régészeti időszaki kiállítás, amely június 6-áig várja látogatóit.

AZ SZTE TIK-BEN
(ADY TÉR 10.)
megnyílt Szakács Nóra fotókiállítása, amely megtekinthető május
12-éig, hétköznap 8-20, szombaton 9-16 óráig,
május 9-éig látható a Holcim Awards
építészeti világverseny nyertes pályaművei - vándorkiállítás.
Kóthay Gábor grafikusművész Arcolat / i-D című kiállítása, amely
megtekinthető május 4-éig.
A MEGYEHÁZA AULÁJÁBAN
(RÁKÓCZI TÉR 1.)
megnyílt a minősített iparművészeti kiállítás, amely május 21-éig,
hétköznapokon 8-18 óra között,
szombaton 8-12 óra között várja
látogatóit.
AZ SZTE NÉPRAJZI TANSZÉK
FOLYOSÓGALÉRIÁJÁBAN
(EGYETEM U. 2.)
megnyílt A tisztaság mindent ékesít - feliratos falvédőink folklórja
című időszaki kiállítás.

A budapesti Katona József Színház társulata Ascher Tamás rendezésében, Fekete Ernő címszereplésével Csehov Ivanovjával vendégszerepel ma 19 órától a kisszínházban. A mára legendássá lett produkció bejárta a világot, a főbb szerepeket a Csehov-specialista Ascher
olyan népszerű színészekre bízta, mint az Anna Petrovnát alakító Ónodi
Eszter, a Lebegyevet játszó Bezerédi Zoltán, továbbá Jordán Adél (Szása), Máté Gábor (Sabelszkij gróf), Szirtes Ági (Babakina), Nagy Ervin
(Borkin) és Bán János (Koszih).

ELOADAS
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
AZ SZTE JGYPK GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN(BOLDOGASSZONY SGT. 8.)
15 óra: Punk Mária: Brummogóra,
cammogóra - könyvbemutató.
A JOGI KAR 3. EMELETI TÁRSALGÓJÁBAN (TISZA L. KRT. 54.)
17 óra: A földjogi jogalkotás múltja és jelene.
A MÓRA UTCAI
FIÓKKÖNYVTÁRBAN
14 óra: Nyugdíjasklub.
A MILLENNIUMI KLUBBAN
18 óra: A Csodakút - filmvetítés.
KONCERT E S BULI
SZEGED
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
(DUGONICS TÉR 12.)
21 óra: Az AranGuru zenekar koncertje.

Szegeden, az Ássam Teaházban ma 18 órától Én, te - mi, avagy a jól
működő párkapcsolat titka címmel interaktív beszélgetésen vehetnek
részt Csikósné Monostori Erzsébet trénerrel azok, akik szeretnék megtudni: hogyan beszéljenek, hogy partnerük meghallgassa, meghallja
őket, és hogyan hallgassák a partnert, hogy az őszintén beszéljen.
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ASZTALFOGLALÁS: ( Ó t f )

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI

G Ö r j Pince & Terasz,
6^33 Szeged, Liszt u. 9.
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D U N A
5.25 Teleshop
6.00 Babavilág [12] (ism.)
6.25 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája [12]
9.10 Babapercek [12]
9.20 Telekvfz Telefonos játék
10.30 Teleshop
11.30 Laura - Átok a Riviérán
Francia misztikus krimisorozat,
4/1. [12]
13.25 Kvfzié Telefonos játék
1455 Lassie Amerikai-kanadai családi
filmsorozat, 23-24. [12]
15.25 Capri - Az álmok szigete Olasz
filmsorozat. 8. [12], Utána: Tények
16.25 Bűbájos boszorkák
Amerikaifilmsorozat[12]
17.25 joshi Bharat Talkshow [12]
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Ált az alku A játékshow [12]
20.15 Aktiv A TV2 magazinja [12]

5.30 Topshop
6.00 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Topshop
12.00 RTL-hfradé - Déli kiadás
12.10 06-91/33-55-33
Hivjon! látsszon! Nyerjen!
13.30 Fél kettő
Magazin a legjobb történetekkel
14,25 Kegyvesztettek
Francia kalandfilm. 2/1.
16.20 Rubi, az elbűvölő szörnyeteg
Mexikóifilmsorozat,71.
17.20 Mónika - A kibeszélőshow
Show-műsor
18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
19.05 Vacsoracsata
Gasztroreality
20.05 Fókusz
Közszolgálati magazin
20.40 Barátok közt
Magyar filmsorozat, 5195-5196.
Közben: RTL-hírek

20.50 jóban-rosszban
21.20 A mentalista
Magyarfilmsorozat.1198J12]
Amerikai krimisorozat, 2. évad.
21.25 Golyóálló
14. Vértestvérek
Fsz.: Simon Baker (Patrick jane),
Amerikai akcióvígjáték [16]
Robin Tunney (Teresa Lisbon),
Közben: kenósorsotás
Tim Kang (Kimball Cho), Owain
23.00 A médium
Yeoman (Wayne Rigsby), AmanAmerikai misztikus krimisorozat,
da Righetti (Grace Van Pelt)
86. Akkor... és megint [16]
22.20 A Grace-klinika Amerikai filmso0.00 Tények este
rozat. 5. évad, 14. Szívügyek
0.30 Egérút
23.20 XXI. század - a legendák veMagyar film [16]
lünk élnek
2.05 Babavilág
Szekeres Nóra műsora [12] (ism.) 23.55 Reflektor Sztármagazin
2.30 Animációs filmek [12]
0.20 Káprázat Amerikai thriller [16]

AKCIÓVÍGJÁTÉK

21.25 GOLYÓÁLLÓ
Arctve Moses és Rock Keats a legjobb
cimborák sráckoruk óta. így hát Archie,
aki nemcsak piti autótoivaj. de egy
nagymenő kokainbárónak is besegít,
nem habozik, amikor arról van szó,
hogy be kéne szervezni Rockot is a
drogbuliba. Úgy bízik Rockban, hogy
akár golyót is kapna érte. Mert a haver,
ha ver, ha nem ver, akkor is haver. De
ha átver? Merthogy Rock igazából zsaru és most majdnem beéputt. Épp a
nagy árucsere kezdődne, amikor a turpisság kiderül.

FILMSOROZAT

n

22.20 A GRACE-KLINIKA
Derek egy gyűrűt tartogat a zsebében
és a megfelelő alkalomra vár, hogy
megkérje Meredith kezét. Lexie ultimátumot ad Marknak: csak akkor hajlandó folytatni a kapcsolatukat, ha
Mark nyíltan felvállalja őt. Bailey. akit
nagyon megviselnek a beteg gyerekek
szenvedései, úgy véli, alkalmatlan arra, hogy gyereksebész legyen, de Arizona egészen máshogy látja. Mark seg'tségével-Derek romantikus hangulatot teremt a leánykérésre, amikor volt
felesége felhívja.

5.20 Hajnali gondolatok
5.23 Kárpát expressz
5.50 Ma reggel
8.00 Hiradó
8.05 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Kék fény Bűnügyi magazinműsor
9.55 Nappali
12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó délben
12.15 Időjárás-jelentés, sporthírek
12.30 Kárpát expressz
13.00 Szomszédok Magyar teleregény
13.35 Srpski ekran
14.05 Unser Bildschirm
14.35 Ez történt ma reggel
16.25 Körzeti híradók
16.35 Hirek
16.45 Teadélután
17.40 Don Matteo 24/2. Gyilkosság a
könyvtárban
18.35 McLeod lányai Ausztrál tévéfilmsorozat, 26/10. Hús és vér
19.20 Megállítjuk 1 millióért
19.30
19.50
19.55
20.00

Híradó este
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Önök kérték Kívánságműsor a
nézők levelei alapján
21.00 Kedd este
21.30 A szabadság útja Amerikai romantikus tévéfilm, 2/2. [16]
23.15 Prizma
23.30 Hírek Benne: időjárás-jelentés
23.35 Sporthírek
23.40 Mementó
23.50 Teadétután
0.45 Nappali

FILM

21.30 A SZABADSAG ÚTJA
Marcei megszégyenülten tér haza, s
hogy a család enyhítse a szégyent, vidékre küldik a nénikéjéhez abban a
reményben, hogy végre beilleszkedik
és megállapodik. Annabellát csapásként éri Marcei kikosarazása, s ezért
hozzámegy egy gazdag fehér férfihoz.
A látszólagos idill azonban hamarosan
darabjaira törik, Philippe halálával sötét titkok kerülnek napvilágra, melyek
az egész város életét fenekestől felborítják, s véget vetnek a közösség védettségének.

©

12.00 Déli harangszó
12.01 Híróra
1235 Záróra
13.45 Mesélő cégtáblák
14.05 A Szenty
14.25 Munkaidőben
14.50 Múzeumtúra - francia módra
15.20 Egy lépés előre 62/47
16.05 Bűvölet 54/2.
17.00 Magyar pop
1735 Input
18.001100 év Európa közepén
18.25 Innovációs percek

5.20 Váltó Gazdasági híradó
5.30 Gazdakör
6.00 Hattól nyolcig
8.00 Térkép - reggel
8.40 Kikötő Kulturális magazin
9.10 Töredékek
Magyar ismeretterjesztő sorozat
9.30 A kegyenc Orosz tévéfimsorazat
10.30 Család-barát Szolgáltatómagazin
11.30 Kívánságkosár
14.00 Hiradó
14.10 Kikötő - Friss Kulturális hírek
14.20 Talpalatnyi zöld
14.50 Amerikai veterán autók Kubában Amerikai ismeretterjesztő fián
15.40 A világörökség kincsei
1535 A közlekedés új útjai
16.25 Clipperton, a rejtelmes sziget
Francia ismeretterjesztő sorozat
17.00 Zorro
Amerikai tévéfilmsorozat
17.30 Térkép
18.00 Híradó
18 35 Mese
19.00 Labdarúgó-mérkőzés

5.05 Miért éppen Alaszka?
6.00 Két pasi meg egy csajszi
6.25 Szivek szállodája
7.15 Columbo. Személycsere
Amerikai krimi
9.00 Gyilkos sorok
935 Smaltville - az ifjú Superman
kalandjai Amerikai filmsorozat
10.45 Szívek szállodája
11.35 Feleségcsere
Amerikai valóságshow
12.25 Gordon Ramsay - A pokol
konyhája Gasztroreality
13.15 Nyomtalanul
Amerikai krimisorozat
14.10 Nyomtalanul
15.00 CSI. A helyszínelők
Amerikai filmsorozat
16.00 Ki ez a lány?
17.00 Gordon Ramsay - A pokol
konyhája Gasztroreality
18.00 Feleségcsere
Amerikai valóságshow
1835 Ki ez a lány?
Amerikai vígjátéksorozat

6.00 Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag
Amerikai kalandfilm
8.05 Papírkutyák
Magyar vígjáték
9.40 Nyolc tanú
Amerikai akcióthriller .
11.05 Szikraváros
Amerikai kalandfilm
12.40 A csíkos pizsamás fiú
Angol-amerikai filmdráma
14.15 ZseniKém - Az ügynök haláti
Amerikai akcióvígjáték
16.05 Bellamy
Francia krimi
1735 Vakáció a szigeten
Amerikai vígjáték
19.20 Kit Kittredge
Amerikai-kanadai filmdráma
R.: Patrícia Rozema. Fsz.: Abigail
Breslin, Júlia Ormond, Chris
O'Donnetl, Wallace Shawn, joan
Cusack
21.00 Kergetjük az amerikai álmot 3.
Amerikai vígjátéksorozat

18.35 Esti mese
18.45 Thomas és barátai
18.55 Afrika gyöngyszeme 52/1
20.00 Hiradó
20.21 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.25 Afrika gyöngyszeme 52/2.
21.20 Stingers
66/2. Feleségbántalmazás [16]
22.05 Záréra
22.55 McLeod lányai Ausztrál tévéfilmsorozat, 32/10. Hús és vér
23.40 A szabadság útja Amerika roman&us tévéflmsorazab 2/1 [16]
1.30 Ez történt Ma reggel
3.10 Dublini doktorok

21.10 Szerelemtől sújtva
Magyar játékfilm
22.40 Hiradó, sport
22.55 Közbeszéd
Aktuális háttérműsor
23.15 Megállítjuk 1 millióért
23.25 Váltö Gazdasági hiradó
23.35 Divathét
0.05 Kikötő - Friss Kulturális hírek
0.15 Szép magyar novella
0.45 Himnusz
0.50 Híradó - Esti
1.05 Latin-amerikai Táncok Magyar
Bajnoksága - Vác - 2009
2.05 Vannak vidékek

19.55 Két pasi - meg egy kicsi
20.25 CSI. A helyszínelők
Amerikai filmsorozat
21.20 Téged akartak!
Párkereső show-műsor
22.20 Jackie nővér Amerikai sorozat
22.55 Esküdt ellenségek. Bűnös
szándék
Amerikai tévéfilmsorozat
0.00 Smaltville - az ifjú Superman
kalandjai Amerikai filmsorozat
035 Jackie nővér Amerikai sorozat
1.30 Esküdt ellenségek. Bűnös
szándék
2.30 Sokkoló videók

21.30 Kergetjük az amerikai álmot 4.
Amerikai vígjátéksorozat
22.00 The Pacific - A hős alakulat 8.
Amerikai háborús minisorozat
(feliratos változat)
22.55 Brooklyn törvényei
Amerikai bűnügyi filmdráma
Rj Michael Gonente. Fszz Freddie
Prinze jr. Scott Caan, jeny Farara.
Maia Suvai, Atec Baldwin
0.30 A lankadatlan - A Dewey
Cox-sztori Amerika zenés vígjáték
2.05 Az El Escorial-összeeskUvés
Spanyol történelmi filmdráma
4.15 Irina Palm Belga filmdráma

Aréna 18.00 Negyedik dimenzió
19.00 Szegedi hírek 19.25 Mese
19.30 Verseny 20.00 Nagyító
20.30 Hírháló 21.00 Becsület és
dicsőség. Hongkongi akciófilm
23.00 Szegedi hírek

21.30 Vásárhelyi magazin (ism.)
22.30 Híradó 22.50 Nap kérdése
22.55 Csiltagposta 23.00 Csengetett, mylord? (ism.)

5.20 Hajnali gondolatok
5.23 Kárpát expressz
5.50 Ma reggel
8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 A tudás hazája
9.25 A kölcsönkapott Föld
930 Élet-víz
10.15 Pengető Zuboly
11.05 Lélektantörténetek
11.30 Átjáró

aaNMMMMean;
BŰNÜGYI FILMSOROZAT

21.20 STINGERS
Egy közismert bűnözőt, Travis Wintert meg akarják bízni egy bérgyilkossággal. A megbízó nem más.
mint egy jól szituált hölgy, aki a
férjét akarja eltetetni láb alól.
Church bérgyilkosnak adja ki magát, és így próbál az ügy közeiébe
férkőzni, de hamar kiderül, hogy
Fleur, a hölgy sem egészen az, akinek mutatja magát. Egy váratlan
haláleset után Churchtől elveszik
az ügyet és a gyilkossági csoport
nyomoz tovább.

V Telin
(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és vonzáskörzete) 8.30 Vegyed-e? - 9.00 Estelő 13.30
Törzsasztal 14.00 Estelő 15.00
Könnyűzene 15.30 Kép-Más: Törőcsik Mari 19.25 Baradla-barlang
20.00 Egész életen át... Egyetemről mindenkinek 20.30 Receptvarázs

V A R D S I "TV
S Z E G E D

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi hirek
7.55 Aréna 8.25 Csillagszem - Király Linda 17.00 Nyitott Egyetem:
A felnőttkori betegségek praenatális eredete. Előadó: dr. Sulyok
Endre - egyetemi tanár 17.30

16.00 Ifjúsági magazin (ism.).
Benne: Az ifjúsági önkormányzat
konferenciája, Érdekes mesterségek - Tánctanár leszek 17.00
Delfy 17.30 Hiradó 17.50 Nap kérdése 17.55 Csillagposta 18.00 Vásárhelyi magazin 18.55 Nyugi-torna 19.00 Buksi és barátai. Benne:
Új jövevények a Szegedi Vadasparkban, Kutyás ügyességi bemutató 20.00 Híradó 20.20 Nap
kérdése
20.25
Csitlagposta
20.30 Magyar vállalkozás klinika

8.00 Napi gondolat (ism.) 10.00
Szegedi arcok: prof. dr. Vécsi
Lászlóval Szekszárdi Miklós beszélget 10.35 Századokról, emberekről mindenkinek: Pleskonics
András: Azok a 60-as évek - egy
forrongó dekád története zenében elmesélve 12.00 Portré: Galkó Bence 18.00 Heti Közélet
18.35 Nonstop 19.35 Diagnózis
20.00 Nótaparti emlékműsor II.
rész 21.00 Szegedi arcok: prof. dr.
Vécsi Lászlóval Szekszárdi Miklós
beszélget 21.35 Századokról,
emberekrőt mindenkinek 23.00
Diagnózis

GRATULACIO

ALLAST KINAL

m

Algyőre,

CZIROK
SÁNDORNAK

NONSTOP

Az osztrák A L P I N E
<3

magyarországi

5

sok boldogságot kíván:

leányvállalata

g

Édesanyja, Nevelőapja

GAZDASÁGI
ASSZISZTENS

születésnapjára

és a család összes tagja

pozícióba keres

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

munkatársat.
Elvárások: legalább középfokú
szakirányú végzettség, építőiparban szerzett legalább 5 éves
tapasztalat.
Előny: németnyelv-tudás.
Foglalkoztatás jellege: határozott időre szóló (2010. 05. 0 3 2010. 12. 31.), amely kölcsönös
megfelelés esetén határozatlan
idejű jogviszonnyá válhat.
Bérezés: megállapodás szerint.
Munkavégzés helye: Szeged.
Fényképes önéletrajzokat az
agi.kovacs@alpineepito.hu
e-mail címre várunk.

AUTÓ
• AUTÓÜVEGEZÉS,

cas-

cokárfelvétel önrészátvállalással, üvegfóliázás. 62/
405-888,
www.kippkopp.hu.(093235331)

ALLAST KINAL
• A NAGYLAKI és a röszkei
határátkelőre
spedíciós
munkakörbe
keresünk
munkatársakat.
Valutapénztárosi végzettség, illetve alapfokú nyelvvizsga
előnyt jelent. Jelentkezés a
munka@hu.inter.net
cím e n . (093135188)

• GYORSAN fejlődő nemzetközi marketing- és reklámcég keres munkatársakat sales-, marketingmunkatárs pozícióba, új divízióihoz. Fényképes önéletrajz:
iel.szeged@gmail.com, 0630/271-129 2.(093235421)
• MAGYAR kereskedelmi
cég új értékesítési területre
üzletkötőket keres. Kimagasló jövedelem. Érd.: 30/
6 5 3 - 9 7 2 0 . (093235359)

• KERESÜNK S Q L programozási ismerettel, fiatalos
lendülettel, teherbírással
és nagy önállósággal rendelkező - felsőfokú végzettségű - munkatársnőt (munkatársat), hosszú távra, felhasználói rendszer mellé,
szakértői munkára. Előnyt
jelent: Ügyviteli-rendszer
üzemeltetési
gyakorlat,
S Q L riport készítési tudás,
magas szintű probléma
megoldó készség. Lehetőségek: szakmai fejlődés
korszerű IT technológiák és
módszertanok alkalmazásával, piacképes jövedelem, helyben végezhető
munka. Jelentkezés: bemutatkozó anyaggal (önéletrajz, szakmai anyag) az
orosz.sandor

©mininform.hu e-mail címr e . (093235335)

TELEFONOS

• WELLNESS-FITNESZ

cég keres fő- vagy mellékállású munkatársat. Magas
kereseti lehetőség! Feltétel: min. érettségi. Érdeklődés 9-12.00 között: 06-30/
559-7969,
06-70/6375 4 1 7.(093031535)

• ÖNÁLLÓAN
dolgozó,
gyakorlott szakácsot keresek egyszemélyes büfébe.
Fiatal, szakképzett pultosnőt keresek. 06-30/
9 7 86-38 4(093235303)

EPITESI TELEK
• A VADASPARK lakóparkban 1.416 m 2 -es, kereskedelmi-szolgáltató
épület
építésére alkalmas, közművesített telek eladó. Ár:
8.000 Ft/m2 + áfa. Tel.:
62/555-821, 06-70/312-

HIRDETMENY
• A KÖZÉP-TISZA vidéki
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (5000 Szolnok,
Ságvári krt. 4.) közmeghallgatást tart 2.010. június
10-én, 10 órai kezdettel a
Szelevény Község Polgármesteri Hivatalban,
"a
Hármas-Körös folyó árvízvédelmi töltés megerősítése a Körös zugban" (Mesterszállás,
Szelevény,
Szentes és Csongrád települések érintettek) beruházás környezeti hatásvizsgálati engedélyezési eljárásában. (093135089)

KÖZLEMÉNY
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

1914.(093135062)

A Pusztaszeri Hétvezér
Szövetkezet mezőgazdasági

erő- és m u n k a g é p e i r e
árverezést h i r d e t .

FÖLDTERÜLET
• MAGYARCSANÁDON

Árverésre kerülnek:
MTZ traktorok,
H W és M B P pótkocsik,
J D t r a k t o r ekével, tárcsával,
J I ) k o m b á j n és sok
mezőgazdasági m u n k a g é p
(műtrágyaszóró,
E 302 kaszálógép, IH
vetőgép, S P C vetőgép stb.)
öntöződobok, lineár öntöző.
Árverés időpontja:
2010. m á j u s 13-án, 10 óra 3
Árverés helye:
Pusztaszer I)akó m a j o r S
Bánatpénz: 50 ezer forint.
Érdeklődni: 06-30/205-8740
mobilszámon.

szántó, 0219/24 hrsz.-ú,
1991 m 2 területű, 7,63 kat.
holdon. Irányár: 152.600
Ft.
06-63/363-295
(093134800)

GAZDIT KERES
• LABRADOR,
kuvasz,
vizsla, kaukázusi kutyák
szentesi
állatmenhelyen
gazdit keresnek. 06-30/
6 2 0-1889(093133254)

• PARKETTÁS munkakörbe
szakmunkásvégzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező munkavállalót keresünk. Tel.: 06-30/
6 7 8 - 2 4 5 0.(093134386)

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

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

(üzenetrögzítő

Vezetőség

GEPJARMUVEZETO-KEPZES
• BALLAGÁSRA, érettségire különlegesen kedvező
tanfolyamok már 20.700 Ft
kezdőbefizetéssel:
www.csillagautosiskola.hu, Londoni krt. 10., 62/

HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor
Miklós Zsuzsanna

NOVENY
• DÍSZFÁK, oszloptuják,
sövénynövények, virágzók.
100-féle
dísznövény.
Szeged-Rókus, Körtöltés
u. 31. 06-20/518-0038.
http://
www.abeliaskert.atw.hu
(093132955)

• DÍSZNÖVÉNYEK,

Sze

ged-Kecskéstelep, GeraS.
18. Nyitva: h.-szo. 62/4279 9 1 .(093133437)

GYÁSZHÍR

ismertek, emlékezzenek rád."
Szomorú szíwel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
drága szerettünk,

ÖZV. VINCZE JÓZSEFNÉ
HORVÁTH MARGIT
életének 96. évében eltávozott közülünk. Temetése 2010. május 7-én 19
órakor lesz a Tápéi temetőben. Gyász-

ÁDÁM LAJOS

miséje aznap reggel 7.95 órakor a tápéi

83 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása május 7-én 11 órakor lesz az Újszegedi
temetó'ben.
Gyászoló család

TEGLAEPITESU LAKAS

tanfolyam indul a
kronobiológiai pszichogenetika

módszerével a
Regiomontanus Asztrológiai
Intézetben májusban, Szegeden.
Jj

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

Díjmentes hitelügyintézés

Érdeklődni lehet:

70/380-2282

• LAKSPED! Költöztetés
igény szerint. 62/497-358,
06-30/630-4690(092622101)

M M O M Cdte

2 x 1,5 napos képzés, s
vizsgalehetőséggel.

(092827261)

• ÜVEGEZÉS,

KERETE-

70/967-6158
www.icszeged.hu

ll'VKI KS
KK.KKSKKDKI.MI
OKTATÁSI KÖZPONT

!

OKTATAST VALLAL
TANFOLYAM

(093134371)

SZOLGALTATAS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS csatornakamerázással
17
éve
éjjel-nappal.
62/499-992.
(092724442)

Horváth Mihály utcában 4.
emeleti, 33 m 2 -es, 4 éves
társasházi garzonlakás liftes házban eladó. Ár:
11.500.000Ft. IngatlanCafe, Göröncséri Hajnalka,
06-70/967-6155.

AKKREDITÁLT
INTK7.MKNY

volt közalkalmazottak számára
Az Ú J PÁLYA p r o j e k t

Most még jelentkezhet

KÖZBESZERZÉSI!
REFERENS
tanfolyamra.
'
Indul: 2010. május 14. <
CSONGRÁD MEGYEI
KÉPZÉSI KÖZPONT

'

Tel.: 62/420-652
www.perfekt.hu
57eged@perfekt.hu

f

DUGULÁSELHÁRÍTÁS garanciával. mindennap. Érd.:
+36-30/945-7577,
62/533999, Szász Péter. (093134095)

• SZEGED-BELVÁROS,

Álláskereső pedagógus,
egészségügyi végzettségűek és

<S\

templomban lesz.
Gyászoló család

-

(093235562)

k e r e t é b e n az a l á b b i
DÍJMENTES
képzéseket i n d í t j u k :
gyógyszertári asszisztens
gyógymasszőr
kéz- és lábápoló, műkörömépítő
lakberendező
<o
ügyintéző titkár
S
társadalombiztosítási
és bérügyi szakelőadó

• SZEGEDEN, a Dóm tér

közelében 28 m 2 -es, földszinti garzonlakás eladó.
Egyetemista vagy idős személy részére ideális megoldás.
Érd.:
06-30/9784 3 39.(093134118)

Jelentkezés, felvilágosítás:
6722 Szeged, Gutenberg u. 14.1. em. 3.
Tel.: 62/555-595, 30/2697-692
E-mail: ikokszeged@invitel.hu
Nyt. sz.: 06-0017-02 • AL.: 1421
Honlapcím: ikok.try.hu

TÜZELŐANYAG
• TŰZIFA 8000 Ft/m 3 -től,
házhoz szállítva. 06-30/
8 5 7 - 5 1 89.(093235505)

A DELMAGYARORSZAG ES A DÉLVILÁG AJANLASAVAL
VÁLTSA M E G BELÉPŐJEGYÉT E L Ő V É T E L B E N A D É L M A G Y A R O R S Z Á G
ÉS A D É L V I L Á G Ü G Y F É L S Z O L G Á L A T I I R O D Á I B A N !
rf: május 20., csütörtök, 20 óra
jegyár: 9900 Ft • Helyszín: Millenáris Teátrum, Budapest
Anouühlw .ShanktX" június 3., csütörtök, 20 óra
Jegyárak: 6900-13 900 Ft • Helyszín: Helyszín: Margitszigeti Szabadtéri Színpad, Budapest
Megadeth: június 20., vasárnap, 19 óra
jegyár: 7900 Ft • Helyszín: Petőfi Csarnok, Budapest
A jegyek árán felül 200 Ft kezelési költséget is felszámítunk.

BIMILSMÚWFFLF
GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

akik drága szerettünket,

BABARCZI ANTALT

Köszönetet mondunk mindazoknak,

,Rövid volt életed, hosszú a

utolsó útjára elkísérték, fájdalmunk-

akik drága szerettünk,

bánatunk, amíg élünk,

ban osztoztak.

örökké gyászolunk."

„,,3869

Gyászoló család

KOTORMÁN FERENCNÉ

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

ROSTÁS ROZÁLIÁT

drága szerettünk,
Hálás szíwel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik felejthetetlen szerettünk,

L A K Ó LAJOS
temetésén részt vettek és mély gyászunkban osztoztak.

utolsó útjára elkísérték.

FORRAI ISTVÁN

,3,3470,

Hódmezővásárhely, Fűz u. 11. szám

MEGEMLEKEZES

súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása május 7én 9 órakor lesz a Dilinka temetőben.

Ne álljatok hát zokogva síromnál, nem
vagyok ott. Nem haltam meg..., nincs
is halál.

Gyászoló család

HORVÁTH DÁVID

93133857

MAKÓ

HARMADOS GYÖRGY
életének70. évében súlyos betegségben elhunyt.
Temetése 2010. május 7-én 13 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló család

93134352

emlékére.

I

GYÁSZHÍR
Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

MOLDOVÁN GERGELY

kor lesz a Kiszombori temetó'ben.
Gyászoló család

BÖNGYIK FERENCNÉ

türelemmel viselt, hosszú betegség után, 59 éves
korában elhunyt. Búcsúztatása május 6-án 13
órakor lesz az Újszegedi temetó'ben.
Gyászoló család

lesz a Maroslelei temetőben.
93235403

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

83 éves korában elhunyt. Temetése
május 5-én 12 órakor lesz a belvárosi református ótemetőben.
93235294

GyáSZOló CS3lád

Gyászoló családja

Köszönetet mondunk
mindazoknak,
akik drága szerettünk,

10. FAZEKAS FERENC

ny. rendőr őrnagy

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Külön monSzomorú szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

MÉSZÁROSNÍ
NAGY E T E L K A
életének 70. évében elhunyt. Találkozás 2010. május 8-án 10 órakor a
Tisza-parton az Árvízi Emlékműnél.
Gyászoló család

Fájdalomtól megtört szíwel tudatjuk,
hogy

K A N Y Ó MIHÁLY
88. évében elhunyt. Búcsúztatása
2010. május 7-én 15 órakor lesz a
Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló család

dunk köszönetet a makói kórház
belgyógyászati osztály orvosainak és
nővéreinek áldozatos munkájukért.
oh „oki

Gyászoló családja

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

Szerettei

•

GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÓSZÓ JULIANNA
ti lakos, 83 éves korában elhunyt.

93135)4)

SZENTES

Hálás szíwel mondunk köszönetet

Maroslele, Rákóczi út 119 sz. alatTemetése május 5-én 19 órakor

VÉKONY ROZÁLIA

SÍPOS ZOLTÁN

ÁRVA GÁBORNÉ

elhunyt. Temetése május 9-én 13 óra-

Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

Fájó szíwel tudatjuk, hogy szerető édesanyánk,

kiszombori lakos, 80 éves korában

932353oo

Gyászoló család

alatti lakos, 79 éves korában rövid,

Gyászoló
családja
J
J

Olt TATAI

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra Te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok."
Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy

8

adásvétel költségeit!

(093134359)

140.(092316250)

O K J - s oktatás. FÜTI OMEGA Ingatlaniskola, Szeged.
Jelentkezés: 06-20/4654135,
drbaczko
©interware.hu,
www.futiomega.hu

|
I

csökkentse velünk az
• MŰKÖRÖM-, lábápolótanfolyamok indulnak (OKJs és egyéb) Szegeden, május 8-án. 06-30/376-1702

ZÉS. Kovács üveg, 62/414-

•TÁRSASHÁZKEZELÖ

Lakást venne?
Hitelből? Intézze
nálunk hitelét és

(092314531)

Köszönetet mondunk mindazoknak,

Szomorú szíwel tudatjuk, hogy a szeFérj, édesapa, nagyapa, testvér és
rokon,

• KOMOLY
társkereső
Szegeden. Tel.: 06-20/
406-92 50.(093032497)

• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete folyamatosan.
Szeged, 06-20/335-6114.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Akik szerettek, nem felejtenek, akik

GYÁSZHÍR

TARSKOZVETITES

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

4 2 6 - 4 33.(093134246)

SZEGED

TANFOLYAM

is)

© Apróbörze

m

építőipari k o n s z e r n

40.

13

APRÓBÖRZE

2 0 1 0 . MÁJUS 4 . , KEDD

mindazoknak, akik drága szerettünk,
„Már nincs holnap, ennyi volt az
élet, Sirassatok csendesen, én a szívetekben élek."
Fájó szíwel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

ÖZV. BUDA JÁNOSNÉ

ÖZV. B E R É N Y I SÁNDORNÉ
B A T K A ERZSÉBET
temetésén megjelentek, síijára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban osztoztak.
9,235267

Gyászoló családja

NÓVÁK ROZÁLIA
Szentes, Rákóczi utca 7/A szám alatti lakos, életének 90. évében elhunyt,
temetése május 5-én, szerdán 15 órakor lesz az alsó református temető
központi ravatalozójából.
9,7,„,8

Gyászoló családja

G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE:
Mécses 2001 Bt.
- (Temetkezési Szolgáltató Bt.) Szentes, Sima Ferenc utca 31.
63/400-889
Égisz '90 Temetkezési Kit.,
6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 63/400-162
6 6 4 0 Csongrád, Főu. 17-19.
Tel.: 63/483-975
TOURINFORM C S O N G R Á D
Csongrád, Szentháromság tér 8.
Tel.: 63/570-325
ORHIDEA TEMETKEZÉS
Csongrád, Erzsébet u. 32.
63/471-121

SPORT
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AFORDULOGOLVADASZA
AKI VALASZOL:

Acs Sándor, az FK Szeged csatára

VASÁRNAP VESZPRÉMBEN KEZDŐDIK A FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKI DÖNTŐ

Krivokapics: irány a medence

Rovatunkban az elmúlt futballhétvége legjobb Csongrád megyei gólszerzőjét mutatjuk be.
Az FK 1899 Szeged 9-1-re verte
hazai pályán a Tömörkényt,
amelyből Ács Sándor (képünkön), a kék-feketék csatára
négy találattal vette ki a részét.

A Pick Szeged férfi kézilabdacsapata vasárnap megkezdi a
küzdelmet a Budapest Bank
férfi kézilabdaliga döntőjében.
A Tisza-parti együttes a címvédő MKB Veszprémmel csatázik
az aranyéremért. A párharc három győzelemig tart.

SZEGED

SZEGED

- Örülök, hogy mégis lejátszottuk a meccset - mondta Ács
Sándor, az FK 1899 Szeged csatára, aki a megyekettő Homokháti csoportjában mesternégyest lőtt a Tömörkény ellen
9-1-re megnyert bajnokin. A
futballista elárulta, húsz percet
csúszott a kezdés, mivel a vendégek kezdőcsapata nehezen
állt össze, ám a sok várakozás
nem nyomta rá a bélyegét a szegediek teljesítményére.

Egy héttel ezelőtt több Pick
Szeged-kézilabdás ült különböző kórházi és rendelői várótermekben, mint a csapat
edzésén. Krivokapics Milorad,
Katzirz Dávid, Dragan Marjanac, Zubai Szabolcs és Vladimír Oszmajics betegséggel és
sérüléssel küszködött. Szerencsére a helyzet erre a hétre sokat javult.
A magyar válogatott Zubai
- a Tatabánya levelet írt a Magyar Kézilabda-szövetségnek,
amelyben sportszerűtlenséggel vádolják a Pick beállósát és a montenegrói Oszmajics
lábsérülése jött rendbe a leggyorsabban, mindketten már
a múlt hét közepén edzettek.

SÜLI RÓBERT

GYÚRÓS ISTVÁN

- A mesterhármasig jutó
csaíártársam,
Dóra
János
passzából szereztem az első
találatom, majd Fodor „Kefe"
jobb oldali beadását becsúszva lőttem a hálóba. A harmadik gólom előtt a tizenhatos
körívénél csináltam egy cselt,
és 14 méterről helyeztem a hálóba, végül pedig egy beívelés
után a lecsorgót emeltem a
kapu közepébe. Bár akadt a
meccsen még 3-4 ziccerem,
nem vagyok telhetetlen, így is

nagyon örülök a góljaimnak fogalmazott Ács Sándor.
A 36 éves csatár idén először
jutott négy találatig, ezzel 19
meccsen 15 gólnál tart a Homokháti csoportban. - Elég régen futballozom, így nem ez az
első mesternégyesem. Ásotthalmon és Pusztamérgesen is
volt már részem hasonlóban,
de természetesen minden ilyen
alkalommal hatalmas az öröm
- tette hozzá.
Az FK 1899 Szeged a hétvégén Csanyteleken vendégszerepel - a csatár szerint mindenképpen nyerniük kellene
ahhoz, hogy behozzák a negyedik helyen álló Bordányt a
bajnokság végéig.

Asotthalom: 3 pont
ÁSOTTHALOM. Vasárnap félbeszakadt
az
ÁsotthalomKiszombor Arany Ászok megyei I. osztályúlabdarúgó-mérkőzés. A vendégcsapatból négy
(!) játékost kiállítottak, majd
egy futballista megsérült, így
csak hatan maradtak, a játékvezető 5-1-es hazai vezetésnél

dődő
porckorongsérvem
van. Nincs nagy gond, a héten már minden munkát el
tudok végezni, csak innentől kezdve nagyon oda kell
figyelnem. Erősítenem kell a
hátam,
a
konditeremben
nem végezhetek el minden
gyakorlatot. Szerencsére elmúlt a fájdalmam, ezért vasárnap már szeretnék a
Veszprém ellen játszani.

lefüjta a mérkőzést. Nógrádi Tibor, a CSLSZ ideiglenesen Kormányos Gábor május l-jén
távozott a pozíciójáról - kinevezett főtitkára elmondta, hogy
a pályán elért eredményt hagyták jóvá. A sportvezető kiemelte, hogy a 4 piros lap ellenére
nem volt balhé a meccsen.

LAZA MOZGÁS. Krivokapics
Milorad a legrégebb óta maródi Pick-játékos. A kiváló
jobbátlövőnél a balatonfüredi magyarkupa-döntő után
mélyvénás trombózist diagnosztizáltak.
- Egyre jobban vagyok válaszolt érdeklődésünkre a
zentai születésű kézilabdás
- , igaz, egyelőre csak pihenhetek, kicsit sétálhatok. Hat
hétig nem edzhetek, ha min-

MÉG EGY VIZSGÁLAT. Dragan
Marjanac a Tatabánya elleni
idegenbeli meccsen lett roszszul, a szíve fájt. A szerb válogatott kapus több vizsgálaton
is részt vett.
- Még egy vizsgálat vár
rám - zárta a „kórházi körképet" a Maki becenévre hallgató kapus - , egy MRI-n kell
még pénteken megjelennem.
Szerencsére nincs gond, a terheléses vizsgálat is jól sikerült. Edzhetek, a csapattal készülök a bajnoki döntőre, és
bízom benne, hogy vasárnap
ott lehetek a Veszprém Arénában, védhetek a bajnoki finálé
első mérkőzésén.
Krivokapicsnak egyelőre csak álom a pályára lépés. FOTÓ:
den jól alakul, akkor péntektől már medencébe mehetek, úszhatok, és vízben
könnyebb gyakorlatokat végezhetek. Már
számolom
vissza a napokat, szörnyű
érzés csak pihenni, igazán
nem csinálni semmit.

KEZDŐDŐ

PORCKORONGSÉRV.

Nem vitás: Katzirz Dávid a

Férfi vízilabda OB l/B, rájátszás a 10-18. helyért. Szentes, ligeti uszoda, 50 néző.
Vezette: Marnitz, Németh A.
Bertók SC: ORMAI - Zentai 2.
BARNA T. 6, dr. Bertók, Csuka,
Orosz R., Nagy G. 1. Csere: Juhász T„ Pölös, Szabó R., Czirok, Lakics. játékos-edző: dr.
Bertók Gyula.

Gól - emberelőnyből: 5/0, ill.
5/3.

Ötméteresbfil: 3/1, ill. 1/0.

Dr. Bertók Gyula: - Kellemes
érzés ízlelgetni a sikert, rég
volt benne részünk.

Otthon nyertek
SZEGED-DOROZSMA-ALGYŐ

patként játszottunk, mindenki hozzátette a magáét a sikerhez.

Gondban a Volán
CEGLÉD (8.)-TI5ZA VOLÁN
ll.-DOROZSMA (12.) 35-33
(17-14)

Férfi kézilabda NB l/B, Keleti
csoport, 23. forduló. Cegléd,
200 néző. Vezette: Natkai,
Szalay.
Tisza Volán: Tóth M. - Temesvári 3, Konkoly 3, PAP)5 K.
6/3, MAJOR 5, Teimel 1, Grünfelder 2. Csere: KOMÁROMI,
Farkas (kapusok), Gonda,
NAGY 5, BOLVÁRI 5, Németh
3. Edző: Bartók Csaba.

Bartók Csaba: - A sok el-

adott labdánk miatt nem tudtunk győzni, amúgy kiválóan

(9.)-PÉNZÜGYŐR (11.)

küzdött a csapat.

Villámkarrier. Horváth Hanna mindössze tavaly ismerte meg a futsalt,
idén pedig bekerült a felnőttválogatott keretébe. FOTÓ: FRANK YVETTE

Női kézilabda NB l/B, Keleti
csoport, 24. forduló. Kiskundorozsma, Orczy-csarnok, 100
néző. Vezette: Nagy L„ Végért.

Szerencsés tizenhármas
SZEGEDI AK BOSZORKÁNYOK (2.)-MISKOLC (6.)
13-0 (8-0)

Az üllési származású Horváth Hanna (17) szerdán a magyar felnőtt
női futsalválogatott tagjaként Oroszországba, Moszkvába repül, és
részt vesz A győzelem napja elnevezésű négycsapatos tornán.

26-18 (14-7)

Szeged-Dorozsma-Algyő:

DOBÓ M. - MÉSZÁROS 4. DOBÓ A. 5, Szombati 3, Vadászi
2. Veinpert 1. ASZTALOS 8.
Csere: Márton (kapus), Farkas, Szíjj, Dávid 2, Kozserán 1,
Sárkány. Edzők: Nagy Zoltán,
Baunok Bernadett.
Nagy Zoltán: - Gratulálok a
lányoknak a fontos két pont
megszerzéséhez. Végre csa-

Női labdarúgó NB II, Szeged,
Felső Tisza-parti stadion, 50
néző.

ÜLLÉS

Földesi (Zsók) - Dóczi, Kardos, Vékes, Lipták, Miklós
(Szalai), Baksa, Szil, Hajka,
Szolga, Horváth (Szűcs).
Edző: Hódi Zsuzsanna.
Gólszerzők: Szolga (4), Horváth (3). Baksa (2), Szil, Miklós, Szűcs, Hajka.

Az'üllési Horváth Hanna kapcsán - akit a községben sűrűn
lehetett látni szerelésben,
amikor éppen a pályára, illetve onnan hazafelé tartott - hiába is gondolnánk, hogy azért
kötött ki a labdarúgásnál,
mert testvére(i) vagy édesapja

Szegedi AK Boszorkányok:

Pick Szeged szurkolóinak legnagyobb kedvence. A Tatabánya elleni elődöntő előtt sérült meg, a háta fájt, mozogni
is alig tudott.
- Délelőtt jártam Balzó
professzornál - számolt be a
pontos diagnózisról az egykori futballválogatott kapus,
Katzirz Béla gyermeke, Dávid - , elmondta, hogy kez-

A finálé programja
Budapest Bank Liga, döntő, 1.
mérkőzés: MKB VeszprémPick Szeged, május 9., 11.40.
2. mérkőzés: Szeged-Veszprém, május 16., 11.40. 3. mérkőzés: Veszprém-Szeged, május 23., 12.15. Ha szükséges, 4.
mérkőzés: Szeged-Veszprém,
május 26.5. mérkőzés: Veszprém-Szeged, május 30.

Üllésről a felnőttválogatottba Vásárhelyi
fölény

MÁSODIK VONAL

Barna-parádé
BERTÓK SC SZENTES (18.)BÁNKI VSE (15.) 9 - 8 (2-2,
3-2,1-2,3-2)

SCHMIDT ANDREA

MÁDI JÓZSEF

is ezt űzte. Igaz, a családban
van egykori futballista - a
nagybátyja - , de Hanna nem
elsősorban ezért szeretett bele
a futballba.
- Az üllési általános iskolában mindig a fiúkkal játszottam, aztán a Bozsik-program
keretében igazolt játékos lettem. Amíg a szabályok engedték, azaz 14 éves koromig a fiúk között rúgtam a labdát,

utána pedig a Szegedi Amazonok női csapatához kerültem,
most pedig a Szegedi AK Boszorkányok igazolt játékosa
vagyok - mondta a 17 éves
szakközépiskolás (Kőrösy József, Szeged, emelt szintű angol-német szak) hölgy.
Horváth Hanna életébe az
elmúlt hónapok komoly előrelépést hoztak: bekerült a felnőtt futsalválogatottba.
- Számomra a nagypályás
futball az igazi. A futsalt még
csak tavaly ismertem meg,
előtte nem hallottam róla, de
úgy voltam vele, miért ne próbálnám ki magam. Most pedig
az első hivatalos fellépésre készülök: ez aztán a gyors karrier. Ami a moszkvai tornát illeti, nem lesz könnyű dolgunk,
erős a mezőny. Szeretnék minél többet játszani, az edzőmeccseken rendszeresen a
második sorban kaptam lehetőséget. A néptánc miatt a ritmusérzékem jó, gyors is vagyok, viszont például taktikailag még sokat kell fejlődnöm mondta a tehetség, aki a magyar válogatott legfiatalabb játékosa lesz Moszkvában.
A moszkvai torna. A magyar
női futsalválogatott szerdán
indul az orosz fővárosba, és A
győzelem napja elnevezésű
tornán csütörtökön, magyar
idő szerint 14 órakor már pályára lép Ukrajna ellen. Pénteken ugyancsak 14 órakor Irán
következik, majd a szombati
szabadnap után vasárnap
14.30-kor a házigazda oroszok elleni meccsel zárul az
esemény.

ARAD. A romániai Aradon rendezték a labdarúgó-utánpótlás Interliga (amelyben kilenc magyar és hét romániai
klub indult) újabb, nyolcadik
fordulóját. A két Csongrád
megyei csapat, a szegedi Tisza Volán és a Hódmezővásárhelyi FC ezúttal egy helyre
volt hivatalos. A két együttes
közül a HFC zárt jobb játéknapot az egymás közötti párharcokban, hiszen a négy
kórosztályból háromban legyőzte a Volánt, egyben pedig ikszelt a szegedi együttessel.
Eredmények,
1999-es
korosztály: Tisza
VolánHódmezővásárhelyi FC l - l ,
Tisza Volán-Lipova (romániai) 4-1, Tisza Volán-CSS Glória Arad (romániai) 11-0,
HFC-Gloria Arad 7-0, HFCLipova 3-2. Az állás: 6. HFC
46, 7. Tisza Volán 44 ponttal.
2 0 0 0 - e s korosztály: Tisza
Volán-HFC 3-5, Tisza VolánLipova 5-0, Tisza Volán-Gloria Arad 13-3, HFC-Gloria
Arad 10-0, HFC-Lipova 3-0.
Az állás: 7. Tisza Volán 37, 8.
HFC 30 ponttal.
2001-es korosztály: Tisza
Volán-HFC 0-1, Tisza Volán-Lipova 9-0, Tisza Volán-Gloria
Arad
3-0,
HFC-Gloria Arad l - l , HFC-Lipova 3-1. Az állás: 4. Tisza
Volán 52, 6. HFC 47 ponttal.
2002-es korosztály: Tisza
Volán-HFC 0-5, Tisza Volán-Lipova 3-0, Tisza Volán-Gloria
Arad
l-l,
HFC-Gloria Arad 1-2, HFC-Lipova 5-0. Az állás: 2. HFC 64,
7. Tisza Volán 36 ponttal.
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KÖZÉPPONTBAN
AKI VALASZOL:

Fürész Emőke kosárlabdaedző

A SZEGEDI NEMZETKÖZI NAGYMESTER PÉNTEKEN OROSZORSZÁGBA UTAZIK

Utolsó állomás: Asztrahány

Az év első néhány hónapja csendben és pihenéssel, majd egy komoly felkészüléssel telt Lékó Péter számára. A szegedi sakkozó
pénteken Asztrahányba utazik,
ahol vasárnap rajtol a GP-sorozat
utolsó, hatodik állomása.

Sorozatunkban aktualitásokkal
- sikerekkel, kudarcokkal - foglalkozunk. A posztról távozó
Donkó Orsolya helyén egy szintén szegedi szakember, a Szeviépbőt a szezon végén visszavonuló Fürész Emőke (képünkön)
lett Székely Norbert segítője a
női kosárlabda-válogatott élén.

SZEGED

MÁDI JÓZSEF
SZEGED

GYÚRÓS ISTVÁN

- Eddig bírta kosárlabda nélkül?

- Azért ez nem ilyen egyszerű. A szezon végén valóban úgy terveztem, egy időre
kiszállok a profi kosárlabdából, de már akkor is foglalkoztatott az edzősködés. Egy ekkora lehetőséget semmiképpen sem akartam elszalasztani, hiszen a válogatottnál dolgozni a szakma csúcsát jelenti. Beszéltem a posztról leköszönő Donkó Orsolyával, és
mivel rajta kívül a barátok és
a család is támogatott, igent
mondtam a felkérésre.

- Másodedzőként milyen feladatai lesznek?
- Székely Norbert a vasárnapi egyeztetés során elárulta, tervei szerint teljesen közösen végeznénk a munkát a
lányokkal. Ez tehát azt jelenti,
hogy a taktika kidolgozásánál
is számít rám, emellett pedig
remélhetőleg ezernyi olyan te-

rület akad majd, ahol a csaknem két évtizedes játékosrutinommal segíthetek a csapatnak és a lányoknak.

- Meddig szól a megbízása?

- Ezzel kapcsolatban még
nincsenek konkrétumok, a
héten beszélünk majd a részletekről Sterbencz Tamással, a
szövetség főtitkárával. Az első
számú feladatunk persze egyértelmű: a 2011-es lengyelországi
Európa-bajnokságra
kvalifikáló selejtezősorozatot
idén augusztusban rendezik,
ahol a finnek, a montenegróiak, a bolgárok és a törökök ellen kell majd helytállnunk - a
továbbjutáshoz az első két
hely valamelyikét kell megszereznünk.

PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON SPORTÁGVÁLASZTÓ

Sztárok a Kisstadionban
SZEGED. „Közel hatezer résztvevőre számítunk!" - nyilatkozta
Csabai Edvin, többszörös maraton-világbajnok kenus, az I.
Szegedi Nagy Sportágválasztó
egyik főszervezője a nagy készülődés közepette. Hajrá kezdődött meg a várva várt eseménnyel kapcsolatosan, hiszen pénteken és szombaton az
újszegedi Kisstadionban közel
hatvan sportág mutatkozik be.
A klubok nagyon készülnek,
szeretnének minél több fiatalt
megnyerni maguknak, hogy az
általuk képviselt sportágat válasszák, a későbbiekben náluk
sportoljanak. Neves sportolókban sem lesz hiány: Vajda Attila (képünkön), dr. Molnár Tamás, Nagy Péter, a Pick Szeged
férfi kézilabdacsapata, Susányi
Zsófia is részt vesz az ingyenes
kétnapos eseményen.

Tizenkilencre alsót
BUDAPEST. A fővárosában rendezték meg a súlyemelők
masters, v a l a m i n t egyetemi
és főiskolai országos bajnokságát. A Szegedi Lelkesedés
SK sportolói öt első és négy
második hellyel zárták a két,
egyenként is igen népes mezőnyt felvonultató viadalt. A
masters ob-n kiemelkedett a
tizedik aranyát szerző Ábrahám fenő, v a l a m i n t a zsinórban huszonharmadik(l) elsőséget begyűjtő Ocskó Mihály.
A felsőfokúak versenyén a 94
kg-ban r i t k á n látható, szoros
küzdelemben dőlt el az
aranyérem sorsa. A szegedi
Tóth Péter második érvénytelen lökése után még a negyedik helyen állt, de tizenkilencre alsót húzott, 134 kg-os
gyakorlatával minden vetélytársát maga mögé utasította.
Mögötte mindössze egyetlen
kg-mal maradt le a szolnoki

főiskolai hallgató, Túri János.
Az ob legjobb teljesítménye a
szintén szegedi Nagy Péter
nevéhez fűződik.
A S z e g e d i L e l k e s e d é s SK
versenyzőinek
budapesti
e r e d m é n y e i , m a s t e r s országos bajnokság, 3 6 - 4 0
é v e s e k , 9 4 k g : 1. Horváth
Attila 240 kg (110; 130);
4 0 - 4 4 é v e s e k , 105 kg: 2.
Molnár Attila 205 kg (90;
115); 4 5 - 4 9 é v e s e k , 105 kg:
2. Szili István 165 kg (75; 90);
5 5 - 5 9 é v e s e k , 85 kg: 1. Ábrahám Jenő 165 kg (70; 95);
6 0 - 6 4 k g , 9 4 kg: 1. Ocskó
Mihály 185 kg (80; 105).
E g y e t e m i é s f ő i s k o l a i ors z á g o s b a j n o k s á g , 5 8 k g : 2.
Szatmári E r i k a (SZTE-TTIK)
69 kg (27; 42); 9 4 kg: 1. Tóth
Péter (SZTE-BTK) 219 kg (85;
134); +105 k g : 1. Nagy Péter
(SZTE-ÁJTK) 350 kg (160;
190).

A szegedi nemzetközi sakknagymester, Lékó Péter két hetet Hévízen edzőtáborozott. A felkészülés a Grand Prix zárófordulója miatt volt igazán fontos.
Pénteken utazom az
oroszországi
Asztrahányba,
ahol a GP utolsó fordulója következik - mondta Lékó. - Addig megint lesz egy kis időm pihenni, hiszen Hévízen keményen edzettünk, napi tíz-tizenkét órát foglalkoztunk a sakkal.
A világbajnokjelöltek csatája
már nem igazán elsődleges
számomra, hiszen oda nehezen
tudnám kvalifikálni magam. A
GP első kettője mehet a vb-címért, ám sajnos három-négy
játékos nálam jobb pozícióban
van. Akár egy tornagyőzelem
sem jelentené azt, hogy bejutok a világbajnokjelöltek közé.
A tizennégy sakkozóból tíz
megnyerheti az asztrahányi
viadalt, ebben én is benne vagyok, de hogy kinek jön ki jól a
lépés, azt nem lehet tudni.
Olyanok is esélyesek a legjobbak közé kerülni, mint például
a kínai Wang, a két azeri, Radzsabov és Gasimov, akik tényleg remek játékosok, de azért
Ivancsuk, Szvidler, vagy a bizo-

Döntősök
SZEGVÁR, SZEGED. Csongrád
megye volt a házigazdája a
kelet-magyarországi felnőtt
teke egyéni bajnokságnak.
Szegváron a férfiak, Szegeden a nők csatáztak, hogy az
első tíz között bejussanak az
országos döntőbe. A férfiakn á l a szolnoki Molnár
László
nyert, a Szegedi TE-ből Kovács Péter lett a második, míg
a tíz közé a földeáki Veres
Zsolt is bekerült a kilencedik
helyen. A válogatottaknak így a férfiaknál a Szegedi
TE-ből Kakuk
Leventének,
Karsai Lászlónak és Kiss Norbertnek - nem kellett részt
v e n n i ü k a viadalon, ők már a
döntőbe kerültek.
A nők újszegedi teke- és
bowlingcentrumban rendezett
viadalán három fővárosi végzett a dobogón, míg a Szegeden élő Kaszás Krisztina (FTC,
556) negyedik, Tóth Andrea
(Kunfehértó, 547) hetedik helyen zárt, így ők szintén finalisták.
Eredmények,
kelet-magyarországi felnőtt egyéni
tekebajnokság,
férfiak
(Szegvár): 1. Molnár László
(Szolnok) 620, 2. Kovács Péter (Szegedi T E ) 578 (209), 3.
Hacker Dezső (Nyíregyháza)
578 (204), 9. Veres Zsolt (Földeák) 569, 11. Földesi Zsolt
(Szegedi T E ) 564, 15. Fekete
László (Szegedi T E ) 550, 16.
Hajdú Attila (Földeák) 549,
18. Kecskés Miklós (Szegvár)
546, 23. Iványi László ( H F T K )
530, 38. Lázár János (THT)
488 fával.

nyitási vágytól fűtött Gelfand
jobb náluk, és mégsem állnak
jól. A lényeg a jó játék, a minél
jobb eredmény elérése, amely
a Grand Prix összetettje miatt
lényeges. Ha az első hatban végeznék a sorozatban, az már
megfelelő eredménynek számítana.
Lékó azt is elmondta, számára kicsit hosszúnak tűnik a
sorozat.
- Talán felesleges elhúzni
két évig a Grand Prix-t. A szervezők most azon gondolkodnak, hogyan tegyék dinamikusabbá a versenyt, amelynek
első állomása 2008. április
20-án kezdődött az azerbajdzsáni Bakuban, az utolsó pedig 9-én rajtol Asztrahányban, és 25-én ér véget. Szóval
hosszú ez a két év - vélte a
szegedi sakkozó.
Akik nyomon követték Lékó elmúlt éveit, észrevehették, hogy ezúttal talán egy kicsivel nagyobb volt a csend
körülötte.
- Wijk aan Zee után jól jött
a hosszabb pihenés, amelyet
követően elkezdtem a munkát. Várom a GP végét, mert
felszabadultabbá válik a programom. Az előző év második
fele ezért volt túlzsúfolt, amit
nem igazán bírtam. Asztrahány után jön a dortmundi
verseny, majd a miskolci rapidtorna egyelőre még titkos
rivális ellen, aztán az olimpia
és a Tal-emlékverseny, szóval
az események megint sorjáznak majd - tette hozzá végül
Lékó.

Lékó Péter Oroszországban zárja a Grand Prix-t.

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

A Grand Prix állása. A sakkozók FIDE Grand Prix-jában eddig öt állomás (Baku, Szocsi, Eliszta, Nalcsik, jermuk) volt. Az élmezőny állása

(összesen húszan szereztek már pontot, az öt állomásból a leg-

jobb háromnak az eredménye számít): 1. Áronján (örmény) 500
ponttal, 2. Radzsabov (azeri) 363,3, 3. Griscsuk (orosz) 363,3,4. Wang
Yue (kínai) 353,3,5. Gasimov (azeri) 328,3,6. LÉKÓ PÉTER 320,7. Jakovenko (orosz) 278,3,8. Ivancsuk (ukrán) 265,9. Gelfand (izraeli)
255,10. Mamedzsarov (azeri) 240 ponttal.
A tornagyőzelemért 140+40, a 2. helyért 130+20, a 3. helyért 120+10
pont jár, aztán pedig így következnek a pontok, 4. hely: 110, 5. hely:
100, 6. hely: 90,7. hely: 80,8. hely 70, és így tovább, illetve a 14. helyezett is kap még 10 pontot.

Bosch Termotechnika,
a megújult „energiaforrás"
Mindenki olyan otthonra vágyik,
amely biztosítja számára a nyugalmat,
a kényelmet, a biztonságot. Hosszas
tervezgetés előzi meg az otthon kialakítását, berendezését, képzeletben
már elnyújtózunk a kanapén és mosolyogva gondolunk azokra az elmúlt
időkre, amikor még bosszúsan tekintettünk a magas gáz- vagy villanyszámlára.
Sokszor bele sem gondoltunk, hogy a
háztartásokban elhasznált energia
mintegy 70%-a a fűtésre, 10%-a pedig
a melegvíz-készítésre kerül felhasználásra, az ezzel együtt járó környezetszennyezésről nem is beszélve. Most
már azonban tudjuk, hogy ezen köny.nyen lehet változtatni.
Mindenki szeretne kevesebbet fizetni a felhasznált energiáért, olcsóbbá tenni a fűtést és melegvíz-készítést.
Viszont elgondolkodtak már azon,
hogy az a legolcsóbb energia, amit fel
sem használunk? Azonban, ha nem
használunk fel energiát, akkor hogyan lesz meleg víz, pl. a tusoláshoz? Nos, erre a kérdésre a Bosch
csoporthoz tartozó Bosch Termotechnika már megtalálta a választ.
A hazai piacon eddig Junkers _
márkanéven forgalmazott kazánok, vízmelegítők, napkollektoros
rendszerek mostantól Bosch néven
kerülnek forgalomba. A cég több mint
80 év tapasztalattal rendelkezik a
fűtéstechnika területén, így természetes, hogy szinte naponta jelentkezik
újabb és újabb, a költségmegtakarítást
is szem előtt tartó, világszínvonalú
termékeivel.

Nők (Szeged): 1. Harcos
Ágnes (Rákoshegyi TK) 565, 2.
Takács Anita (BKV Előre) 564,
3. Farkas Sándorné (BKV Elő- JIOU1S
-TUiKoiü
re) 557 fával.
rx €M

A Bosch Termotechnika célja az,
hogy energiatakarékosan és környezetbarát módon gondoskodjon a lakások
komfortos beltéri klímájáról és a meleg
vízről. A napkollektorokkal a napenergiát mint megújuló energiaforrást tudjuk hasznosítani és ezáltal biztosíthatjuk a fent említett tusoláshoz szükséges energiát. A rendszerként működő, összehangolt szabályozásnak köszönhetően a korszerű és takarékos
kondenzációs kazánok remekül
együttműködnek a napkollektorokkal. A szabadalmaztatott szabályozási eljárás lényege, hogy a kazán működését a napkollektorokkal elérhető
szolámyereség optimális módon befolyásolja, így további energiamegtakarítás érhető el. A napkollektorok révén
részesülhetünk abból a mérhetetlenül gazdag energiaforrásból,
amelyet a nap

homlokzaton való elhelyezésen keresztül, a kiemelten esztétikus, tetősíkba integrált beépítésig.
A magas minőségű Bosch termékekkel megéri számolni. A hosszú élettartamot biztosító technológia már évtizedek óta bizonyít, így nem kérdés a
rendszer élettartamon belüli megtérülése. A megtérülési időt jelentősen rövidíthetik azok a pályázatok is, amelyek a megújuló energiafelhasználást
célozzák. Viszont ne csak szigorúan az
anyagiak kerüljenek előtérbe, amikor
napkollektorok alkalmazását fontolgatjuk. Gondoljunk a gyermekeinkre, az unokáinkra, a jövő generációjára, hiszen példát kell mutatnunk a
környezettudatos gondolkodásban is.
További megfontolandó kérdés a termék mellé nyújtott szolgáltatás.
A Bosch nem csupán termékeket
árul, hanem megoldást az Önök
igényeire szabottan. Megfelelő
műszaki tanácsadás, kivitelei zői és szervizháttér nélkül mit sem ér
magában a termék.

2009. január l-jétől új építés esetén energiatanúsítványt kell készíttetnyújt számunkra. Egyre elterjedteb- ni. Az energiafelhasználás szerint a
bek a nagy melegvíz-igényű fürdőszo- tanúsítvány egy skálán energetikai
bai berendezések, mint pl. sarokká- osztályokba sorolja az ingatlanokat.
+
dak, zuhanypanelek. Ezen a beren- A skála a leghatékonyabb A kategóriától
a
legkedvezőtlenebb
I
kategódezések működéséhez percenként
akár több tíz liter meleg vízre is szük- riáig osztályoz. A fent bemutatott
ség lehet. A nap által sugárzott ener- Bosch napkollektoros rendszer telepítésével segítheti a legmagasabb begiát hővé alakító napkollektorok
nagy mértékben hozzájárulhatnak a sorolás elérését!
melegvíz-készítési vagy akár a fűtési
...és most álljunk fel képzeletbeli
költségek csökkentéséhez. A termék- kanapénkról, sétáljunk ki a házból,
választékban minden bizonnyal meg- szippantsunk bele a tiszta, illatos tataláljuk az Ön igényeinek legjobban vaszi levegőbe, csodáljuk meg a kékemegfelelő összeállítást is, legyen az
sen fénylő napkollektorunkat, és leegy egyszerű használaü meleg víz rá- gyünk rá büszkék. Mi már tettünk vasegítés vagy akár egy fűtésrásegítéssel lamit a jövőért.
kombinált, összetett rendszer. A napkollektorok elhelyezésére számos megTovábbi hasznos információk:
oldást nyújtunk az egyszerűen kivitewwwiiosch.hu
lezhető, tetőre szerelt változattól, a
www.bosch-dimate.hu
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Múlt
századi
pavilon

100 ÉV - 100 IDÉZET

„A
kéz a
cselekvés
eszköze. Testi és szellemi
erőim felett úrrá a kezeim
tettek. Velük építgettem
fel
saját
magamat.
Minden alkotó indulatomat, anyagalakító szándékomat rajtuk keresztül
és velük éltem ki. Az
anyagban cselekvés világában nekik köszönhetem minden új és szép
felfedezésemet.
Hatvan
év ütésélményei idegződtek és összegződtek
gyorsasággá, pontossággá és biztonsággá bennük. Reprodukáló foktól
produkáló fokig fejlődhettem általuk."

SZEGED
BOBKÓANNA
Évek óta elhagyatottan állt az
újszegedi liget fősétányán az a
pavilon, amelyet még az
1900-as években építtetett az
akkori városvezetés. Mivel kevésnek bizonyult az alkalmas
hirdetési felület, a pavilonokat
azért hozták létre, hogy az oldalukra plakátokat ragasszanak. A 35-40, nyolcszögletű
építmény egyébként trafikként
működött Szeged több pontján, például a Széchenyi téren
is. Az évek előrehaladtával végül egyetlen, a ligetbeli maradt
meg. 1986-ban az önkormányzat felújíttatta, ám a színesfém
tető nemsokára a MÉH-telepen
végezte, az ajtaját feltörték,
hajléktalanok költöztek bele.
Kormos Tibor, a városrész
önkormányzati
képviselője
szívügyének érezte, hogy megmentse - választókörzeti alapjából spórolt össze 5 millió forintot. Mivel azonban az eredeti
építmény annyira rossz állapotban van, hogy már felújítani
sem lehetne, 0. Csegezi Mónika
és Kiss Ágoston segítségével
másolatot készítettek róla. A
múlt század eleji hangulatot
árasztó új pavilont nem a fősé-

(1974. szeptember 12.)
Tápai Antal szobrászművész

100 éves
a DÉLMAGYARORSZÁG

A napsütés mellett gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és főleg nyugatabbra
fordul elő zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
Szeged

27°

Mórahalom

Hódmezővásárhely

26°

Mindszent

27'

Szentes

26°

Békéscsaba

27

Makó

27°

Szolnok

25'

Csongrád

25°

Kecskemét

Kistelek

26°

Orosháza

fC-Ví,

§
£

26

25
26

További kilátások
Az időjárás válfozatos jellege megmarad. Napos és erősen felhős időszakok váltogatják egymást. Nap mint nap előfordul eső, zápor, zivatar, a legtöbb csapadék csütörtökön várható. Hűvösebbek lesznek azéjszakák.ésgyengülafelmelegedés.
Szerda

Csütörtök

Szombat

Max:26
Mln:16°

Max:22
Min: 15°

Max:23°
Mln:ll°

Eső, zápor

Zápor, zivatar

Zápor, zivatar

KALENDÁRIUM
A Nap kél:
Az újszegedi liget újságospavilonjának mása a Tóth vendéglő előtt kapott
helyet, FOTÓ: VERÉB SIMON
tányra helyezték - nehogy hasonló sorsa jusson, mint elődje
- , hanem a közeli Tóth vendéglő elé állították. A képviselő azt
szeretné, ha hasonló funkciót
látna el, mint a régi pavilon: az
oldalán például a közeli újsze-

Alulöltözött turisták
BARCELONA. Öltözködési előírás a barcelonai turistáknak: a
város többé nem kér a félmeztelen vagy alulöltözött látogatókból. A lakók megunták a meztelen felsőtesttel vagy bikiniben,
fürdőnadrágban járkáló turisták látványát.
A hiányos öltözködést a városba érkező angol, német focidrukkerek honosították meg,
de később a fiatalok és a turis-

MELEG IDŐ, NAPSÜTÉS, ZÁPOR

ták is csatlakoztak. Az El Periodico de Catalunya című lap újságírója úgy véli, ez nemcsak
esztétikai, hanem higiéniai kérdés is: meleg időben senki sem
szeretne félmeztelen emberekkel érintkezni a metrón vagy a
buszon. A város félti hírnevét
is, hiszen elsősorban nem tengerparti üdülőhelyként, hanem
jelentős kulturális és konferenciahelyszínként ismert.

A napos oldalról

gedi szabadtéri műsorát hirdethetnék, alkalmanként jegyárusító helyként működhetne. A
régi pavilon a Ligetben várja
sorsát, a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai
hamarosan elszállítják.

ORVOSMETEOROLOGIA
Eleinte a hideg-, majd a melegfrontokkal együtt járó tünetek jelentkezhetnek.

VÍZÁLLÁS
A TISZA Csongrádnál 238
cm, Mindszentnél 299 cm,

Szegednél 305 cm (hőfoka
16,2 °C).

A MAROS Makónál 82 cm.
A NAP VICCE

- Kétszer voltam nős, de soha
többé! - mormolja a vendég a
bárpultnál.
- Miért? - kérdi a csapos.
- Mindig balul végződik. Az
első feleségem gombamérgezésben halt meg, a második
koponyatörésben.
- Mi történt szegénnyel?
- Nem nagyon akarta megenni a gombát.

A Nap nyugszik:

A Hold kél:
A Hold nyugszik:

5.22
20.00

1.02
10.00

ISTEN ÉLTESSE!
MÓNIKA, FLÓRIÁN

A Mónika karthágói pun eredetű név, jelentése: istennő. A
Flórián latin eredetű név, a
Florianus rövidülése. Jelentése: virágos, virágzó.
Ma ünnepel még: LÁSZLÓ.

EZT IRTUK
1 EVE: Saját házában beszélt
az űrben tartózkodó Charles
Simonyival a vásárhelyi rádióamatőr klub elnöke az udvarára tűzött antenna segítségével.
5 ÉVE: Jogosulatlan rokkantnyugdíjazások miatt nyomoz a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság.
10 ÉVE: Idegenforgalmi látványosság lett Makó 45,6 méter
magas víztornyából: a vállalkozó szellemű látogatók 196 lépcsőfokon kapaszkodhatnak fel
a kilátóba.

UV-B SUGÁRZÁS
Az UV-B sugárzás mértéke ma
5,9, erős. A javasolt napozási
idő délelőtt 11 és délután 3
óra között: 20 perc.

Szempilla-hosszabbítás
és -sűrítés
Kcczián

Rita

szempillaitylUt

Maria G a l l a n d K o z m e t i k a , Tisza Palota,
S z e g e d , F e l s ő - T i s z a p a r t 31—14.
62/480-116

Megnyílt
az Alabárdos Étterem Kerthelyisége!
Szeged, Oskola utca
Minőségi borok mellett az 5 féle
eredeti Belga sörünket is kóstolja meg.
Tel.:62/420-914, 20/231-3541

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
Ma 85 éves Buzánszky Jenő
(képünkön) 49-szeres válogatott labdarúgó, az Aranycsapat
hátvédje és egyetlen vidéki tagja, edző, sportvezető. Újdombóváron született, 1943 és 1947
között MÁV-munkás, majd
1978-ig a Dorogi Szénbányák
munkatársa volt. Dorogon 274
élvonalbeli mérkőzésen szerepelt. Játszott 1953-ban Londonban az évszázad mérkőzésén.
Tagja volt a helsinki olimpia
bajnokcsapatának, játszott a
berni világbajnoki döntőben is.
A Testnevelési Főiskolán szerzett diplomát szakedzői tagozaton 1964-ben. 1960 és 1972

érzi, több tapasztalatra lenne
szüksége, jelentkezzen egy tanfolyamra! Könnyen és hamar pótolhatja esetleges hiányosságait. Különleges embereket ismerhet meg.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Esetlegesen magányosan élő ismerősére
szánjon némi időt! Kérdezze meg
tőle, hogy van! Hobbijára szenteljen időt és lehetőleg pénzt is!

BAK (XII. 22.-1.20.): Néhány
rossz minőségű sportfelszerelést
vehet ma. Ha akciós az áru, jól
nézze meg! Lehet, hogy rosszabbul jár, nem is spórol vele.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Legyen
állhatatos a munkakeresésben! Bizonyára idővel talál a képességeihez illő munkát, megfelelő javadalmazással. Délután kivételes
emberrel találkozhat.

VÍZÖNTŐ (I. 21.—II. 20.): Tudo
mányos ismereteit szélesítse, ha
kedvet érez hozzá! Talán menjen
múzeumba, vagy hallgasson meg
egy előadást! Ákár egy városnéző
túrához is csatlakozhat.

RÁK (VI. 22.-VII.22.): Ismerőse
SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Távol
néhány érdekes bevásárlási tippel
lévő kollégájának helyettesítésére
láthatja el. Talán néhány érdekes
kérhetik. Ezzel lehetőséget is kapgyermektjolmi vagy játék beszerhat egyben a bizonyításra. Haszzesi hg|y/é£%vifi,e^tfi9fiSjA.MfWioj|p nálja ezt ki, akár új pozícióba is
szönieTnVg^flfcÜffióGS^sjo idézhetik, ha ügyes!

HALAK (II. 21.—III. 20.): Az öné-

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Ha szükségesnek tartja egy gyermek megdorgálását, legyen határozott, de
kedves is! A túlzottan erős megfedés haszontalan lehet. Keresse a
közös hangot a fiatalokkal!
zsef Szakképző Iskolában. A középiskola befejeztével a vendéglátásban szeretne elhelyezkedni. Szabadidejét barátaival, családjával és a
párjával tölti. Anett szerint a legfontosabb dolog az életben a szeretet,
az őszinteség, a hűség és a boldogság. Kedvenc idézete: „Ne tartsd fon
tosnak, hogy fontosnak tartsanak. Egyszerűen csak szeress, és_ fontos
leszel." FOTÓ: DOBÓ DOLLI

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Ha úgy

Ha valamit el kíván adni, a részletfizetési lehetőséget is fontolja
meg! így talán könnyebben túlad
holmiján! Profitáló üzletet köthet
a mai nap folyamán.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Amennyiben új otthont keres, türelmesnek
kell lennie! Türelme, kitartása kifizetődik. Ne adjon fel semmit egykönnyen, várja ki, míg eljön az ön
ideje!

A makói Farkas Anett 17 éves, jelenleg magántanuló a Galamb Jó-

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):

„/

Zápor

„ÉN IS SZERETNÉK SZÉP SZEMPILLAKAT!"

HOROSZKOP
KOS (III. 21.-IV. 20.): Egy eljegyzés vagy esküvő híre megörvendeztetheti. Talán önnek is köze
volt az esetleges románc kialakulásában. Élvezze a szép időt!

x\v> *

Max:23°
Min:10°

vel hasonló gondolkodású, rokonlelkű embereket hívja meg bátran
otthonába! Vendégszeretete még
mélyebb barátsághoz vezethet. Élvezze estéjét!

között edző. 1985 és 1997 között
a Komárom-Esztergom megyei
Labdarúgó-szövetség elnökhelyettese, majd elnöke. 1993-tól
az MLSZ elnökségi tagja volt,
az utánpótlás-bizottság elnökhelyettese.

Csontváz
ANGLIA. Egy XIII. században élt
afrikai férfi csontvázára bukkantak egy angliai rendházban. A maradvány a legrégebbi
fizikai bizonyítéka lehet annak,
hogy éltek afrikaiak a középkorban Angliában. A csontok
valószínűleg egy, a mai Tunézia területéről származó férfitól
származnak, aki egy évtizedig
élhetett Angliában halála előtt.
A Pannon GSM
szolgáltatásainak értékesítésével
és ügyfélszolgálatával foglalkozó,

szegedi '
zártkörű

Pannon-üzletbe
értékesítési
vagy ügyfélszolgálati
tapasztalattal rendelkező,
új dolgozókat keresünk.
A munkával kapcsolatos bővebb
Információk, jelentkezés módja:
www.mobilforce.hu

