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LILLA BÜSZKÉN VÁLLALJA SÉRÜLÉSEIT
Labanc Lilla gyakran kék-zöld foltokkal megy
haza a Tűzvonalban című magyar akciófilmsorozat forgatásáról, de nem bánja.
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SZÖKŐKÚT SZÁMÍTÓGÉPPEL
Az ország második legnagyobb zenélő
szökőkútja a szegedi. A mélyben számítógép vezérli a fény- és hangjátékot.

BELEMARTAK AZ AUTÓPÁLYA TÖLTÉSÉBE A SZEVIÉP ALVÁLLALKOZÓI - A TÜNTETÉS FOLYTATÓDIK

M43: szerződést bont a beruházó
A NIF Zrt. előkészíti á szerződésbontást a M43-as sztráda második szakaszát építő konzorciummal. A csődvédelem alatt álló
konzorciumtag, a Szeviép Zrt. alvállalkozói tegnap jogszerű
anyagmozgatás címén elkezdték szétszedni a töltést a 47-es főúti
csomópont közelében.
SZEGED
FEKETE KLÁRA
Elszakadt a cérna tegnap délben az M43-as sztráda második szakaszát építő alvállalkozóknál: a 47-es főút felett átvezető autópálya-szakasz töltését a hídtól mintegy 500 méterre egy markolóval kezdték
el bontani.
Akkor még nem tudhatták,
hogy a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.
közleményt adott ki, amely
szerint megkezdte a szerződéstől elállás előkészítését a Tisza
M43 konzorciummal. Ennek a
vezetője a spanyol Sedesa S.
A., tagja a Hídépítő Zrt. és a
csődvédelem alatt álló szegedi
Szeviép Zrt. Utóbbi kifizetetlen
alvállalkozói tüntetnek napok
óta a második sztrádaszakasznál - eddig abban reménykedtek, hogy a konzorciumvezető
cég átvállalja a tartozásokat.
Csakhogy a beruházó NIF hiá-

ba kérte a konzorcium másik 2
tagját arra, hogy egyetemlegesen vállaljanak felelősséget a
kifizetésekért. Most szabálytalanságokra - tiltott alvállalkozásba adás - és kárveszélyre
hivatkozva kíván szerződést
bontani.
A társaság elnök-vezérigazgatója, Reményik Kálmán ígéretet tett a pénzüket követelő alvállalkozóknak, hogy ma személyesen tájékoztatja őket a
fejleményekről. Botka László,
Szeged polgármestere lapunknak azt mondta: tárgyalt Reményik Kálmánnal, és a lehetséges legszigorúbb lépésre kérte.
Tegnap mintegy 70 teherautóval álltak ki a Vásárhely
felé vezető út fél sávjára az alvállalkozók - a Szeviép Zrt.
közel 3 milliárd forinttal tartozik nekik. Kevéssel 12 óra előtt
teherautóikkal és egy markolóval felmentek az M43-as töltésére.
Folytatás a 3. oldalon

Markolóval kezdték el bontani Szeged határában a 47-es főút felett átvezető autópálya-szakasz töltését. FOTÓ: KARNOK CSABA

Lezárták a Kárász átjáróházát
SZEGED. Lelakatolt rácsos kapuval tették lehetetlenné az
átjárást a Fekete Sas és a Kárász utca közötti egyetlen átjáróházban. A Fekete Sas utcai házban lakókat nagyon
zavarta az „átmenő forga-

lom", ezért önhatalmúlag a
lezárás mellett döntöttek.
Csakhogy emiatt a Kárász utcai bérház üzleteinek felére
esett a forgalma - ezért a kereskedők panaszt tettek az
önkényes kapuzárás ellen. Az

IKV-t ugyan nem zavarja a kialakult helyzet, a megkérdezett ügyvéd szerint viszont a
kapuzáráshoz mindkét ház
beleegyezése kell, különben
szabálysértő az eljárás.
Részletek az 5. oldalon

Időutazás a Délmagyarországgal a Somogyiban

MINDEN MÁSODIK ÓRÁBAN TININ VÉGEZNEK TERHESSÉGMEGSZAKÍTÁST

Abortusz - 1 4 évesen
Egyre korábban esnek teherbe a
fiatalok: ma már nem ritka a 14
éves lányokon végzett abortusz.
Csak Szegeden tavaly 441 húsz
év alatti fiatal terhességét szakították meg - közülük 20-an nem
először estek át ilyen műtéten.
SZEGED
TÍMÁR KRISZTA
Minden órában öt abortuszt végeznek el Magyarországon. Ennél is megdöbbentőbb, hogy a
műtőasztalon minden második
órában egy tinédzser is fekszik.
A statisztikák e téren nem javultak az elmúlt években, ráadásul egyre
fiatalabbakon
kénytelenek az orvosok ilyen
beavatkozást végezni. A Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján
például nemegyszer fordult
már meg 14 éves páciens.

A100 éves Délmagyarország történetében kalandozhatnak a látogatók a Somogyi-könyvtár aulájában
június 26-áig. A szegedi ikerpár, Kiss Anikó és Erika az időutazást a Délmagyarország elődeinél kezdte: Szeged első
napilapját, az 1849-ben megjelent Tiszavidéki Újságot nézte meg. Majd a 18 éves lányok az első lapszámunk mellé
illesztett Időutazás sorozatunk első, az 1910-es évet bemutató részét fedezték fel. A kolumnás összeállításokat lapunk főmunkatársa, Újszászi Ilona 2008. június 21-e óta szerkeszti. A vidék legrégibb napilapjáról szóló kiállítást amelyet Kukkonka Judit, a helyismereti gyűjtemény könyvtárosa rendezett - a Délmagyarországról és munkatársaink
tollából megjelent kötetek, valamint kiadónk szakácskönyvei és süteményeskönyvei zárják. FOTÓ: FRANK YVETTE

Az elmúlt évben 2800 szülésre 962 terhességmegszakítás
jutott a szegedi klinikán, az
abortuszt 441 alkalommal 20 év
alatti fiatalon végezték. Közülük 20-nak nem ez volt az első
ilyen beavatkozása. Négy páciens mindössze 14 éves volt,
amikor terhességmegszakítást
végeztek nála, két 16 éven aluli
páciensnek pedig már az volt a
második műtétje.
Folytatás a 3. oldalon

Szegeden tavaly 441 húsz év alatti fiatalnak volt abortusza. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
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BELFÖLD-KÜLFÖLD

30 milliárd
pluszteher
BUDAPEST. Az önkormányzati
szektor kötelezettségállománya
az idei év végétől jelentősen meg
fog nőni, mivel a kötvénykibocsátási boom 2007-2008-ban
volt és átlagosan 3,8 év türelmi
idő után időszerű a helyhatóságok által kibocsátott kötvények
kamatterheinek törlesztése mondta Bunna Gyula, a PricewaterhouseCoopers (PwC) pénzügyi tanácsadó igazgatója csütörtökön Budapesten. Az idén a
teljes önkormányzati kötvényállomány 6-7 százalékánál lesz
időszerű a törlesztés, míg jövőre
várhatóan 29 százalékra ugrik ez
az arány - áll a PwC friss felmérésében.
Bunna Gyula adatai szerint
az idei év végén 30 milliárd forintnyi pluszterhet jelent a
helyhatóságok számára a törlesztési kötelezettség, míg a
2011-2013-as időszakban 5 0 60 milliárd forinttal lehet számolni évente, (mti)
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„AKIK FELVESZIK A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT, AZOKAT MEG KELLENE FOSZTANI A SZLOVÁKTÓL"

Össz-szlovák felháborodás
Gyakorlatilag az egész szlovákiai politikai elit - kivéve a Magyar Koalíció Pártját és a Híd
polgári pártot - elutasította
csütörtökön a szomszédos országokban élő magyarok kettős
állampolgárságát lehetővé tevő
tervezett magyarországi törvénymódosítást.
POZSONY

MTI
Budapest bejelentett lépését a
szlovák pártok ellentétesnek
tartják a kettős állampolgárságra
vonatkozó nemzetközi jogszabályokkal, s úgy vélik, hogy az
veszélyezteti Szlovákia érdekeit.
Míg a kormányfő és a koalíciós
pártok a magyar veszéllyel riogatják a lakosságot, addig az ellenzék nyugodtabb hangnemet
ütött meg és tárgyalni szeretne a

magyarokkal. A kormányfő kemény szavait - például utalását
a szlovák állampolgárság esetleges elvesztésére - figyelemelterelésnek minősítik.
Róbert Fico szerint Szlovákia
számára súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ha a magyar
parlament
Pozsonnyal
való
egyeztetés nélkül a ma ismert formájában elfogadja a törvényt. A
szlovák államfő úgy véli, a kettős
állampolgárság nem egyetlen állam belügye. Ivan Gasparovic
szerint a kettős állampolgárság
megadásának alapfeltétele a két
érintett állam megegyezése.
Mikulás Dzurinda, az ellenzéki Szlovák Demokratikus és
Keresztény Unió (SDKU) elnöke szerint „nem kell megijedni, mert Szlovákia erős és szuverén ország, amely képes
megvédeni érdekeit". Hozzá-

Az ínségben élőkért imádkozott

KÜLFÖLD

MOSZKVA. Megölték a március
végi moszkvai metrórobbantásokat szervező szélsőséges csoport
három tagját, köztük az öngyilkos
merénylőket kísérő egyik férfit jelentette Alekszandr Bortnyikov,
a Szövetségi Biztonsági Szolgálat
(FSZB) igazgatója csütörtökön
Dmitrij Medvegyev elnöknek.
Bortnyikov elmondta, hogy az illetők kemény fegyveres ellenállást tanúsítottak, ezért .sajnos
nem sikerült őket élve elfogni".
Medvegyev közölte, hogy fegyveres ellenállás esetén a terroristákat meg kell semmisíteni.

A portugál kormány csütörtökön bejelentette, hogy megtakarítási intézkedésekről döntött az
idei államháztartási hiány csökkentése érdekében. Ennek érdekében a személyi jövedelemadók
kulcsát 1-1,5 százalékponttal, az
áfát 20 százalékról 21 százalékra
növelik, a vezető beosztású állami alkalmazottak bérét 5 százalékkal csökkentik és 2,5 százalékos adót vetnek ki a nagyobb vállalatok és bankok profitjára.

Elsüllyedt
a földgázfúró torony

Anibal Cavaco Silva portugál elnök (b) köszöntötte XVI. Benedek pápát tegnap, a jelenések 93. évfordulóján, amikor a római katolikus egyházfő misét
pontifikált a Lisszabontól 130 kilométerre északra fekvő fátimai búcsújáró
helyen az összegyűlt félmillió hívő előtt, s a szenvedőkért és az ínségben
élőkért imádkozott. A legenda szerint Fátimában 1917. május 13-án három
portugál pásztorgyerek, a kilencéves Francisco, a hétéves Jacinta és unokanővérük, Lúcia előtt megjelent Szűz Mária, jézus Krisztus anyja. A jelenések
később többször megismétlődtek. FOTÓ: MTI

CARACAS. Elsüllyedt egy venezuelai földgázfúró torony a
Karib-tengeren csütörtökön a
kora reggeli órákban. A helyszínen dolgozó 95 munkást
kimenekítették a Venezuela
északkeleti partjai közelében
található fúrótoronyról. Az elsüllyedt torony nem szivárog
és semmilyen veszélyt nem
jelent a környezetre nézve.
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Napközbeni árkorrekció lehetséges.

A májusi bejelentések sora
Görögországgal kezdődött. Befagyasztják a nyugdíjakat és a fizetéseket az állami szektorban, illetve nem lesz 13. és 14. havi juttatás. Az öregségi nyugdíj korhatárát - ami jelenleg a férfiaknál
65 év, a nőknél 60 év - a várható
életkorhoz kötik. A korai nyugdíjazást 60 év alatt nem lehet majd
igénybe venni. Az áfát 21 százalékról 23 százalékra emelik, további 10 százalékkal növelik a
benzin, a szeszes italok és a cigaretta jövedéki adóját, a vállalati
nyereségekre rendkívüli adót vetnek ki, növelik a luxusadót.
Bulgáriában húsz százalékkal csökkentik a közkiadásokat

Meghalt a mandulaműtét után

Szeged. Kölcsey u. 5. • Tel.: 62/319-347
Nyitva: mindennap 8-21 óráig.
ELADÁS

Európa megszorít
MTI

RÓMA. Háromszázötven megvesztegetett politikus, főtisztviselő és rendőrségi vezető
nevét tartalmazó listát találtak egy olasz vállalkozó számítógépén. A listán, amelyet
még 2009-ben fedeztek fel
olasz vámosok, a kedvezményezettek neve mellett szerepelnek a közbenjárásuk ellentételezéseképpen elvégzett
munkák is.
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NAGYKANIZSA. Négy nappal
mandulaműtéte után meghalt
egy négyéves gyermek Nagykanizsán. A Kanizsai Dorottya Kórházban múlt pénteken műtötték
meg a gyermeket, aki szombaton
az intenzív osztályra került, és
több életmentő beavatkozás ellenére hétfő délután meghalt. Hírek szerint az orvosi ellenjavallattal szemben a szülők kérték a
mandulaműtét elvégzését.
Brünner Szilveszter, a nagykanizsai kórház orvos igazgatója

csütörtökön megerősítette a haláleset tényét, amely kapcsán az
intézmény közleményt adott ki. E
szerint a gyermeken a fül-orr-gégészeti osztályon végezték el a torok- és orrmandula eltávolítását.
A gyerek a műtét másnapján a
gyermekosztályra került, ahol lázas állapota miatt antibiotikumos
és infúziós kezelésben részesült.
„Viszonylagos jólléte ellenére" hétfő délután, egy nagyobb
köhögés
következményeként
„hirtelen
befolyásolhatatlan

jogszabályt elfogadják, Szlovákiának vissza kell hívnia budapesti nagykövetét, fel kellene
mondania az alapszerződést és
azokat a szlovák állampolgárokat, akik felveszik a magyar
állampolgárságot, meg kellene
fosztani szlovák állampolgárságuktól. A Kereszténydemokrata Mozgalom felszólitotta
Magyarországot, hogy tartózkodjon az egyoldalú lépésektől
szomszédaival kapcsolatban, s
folytasson velük előzetes tárgyalásokat.

Martonyi: „Nem kivánom minősíteni." Martonyi János nem kívánja
minősíteni Róbert Fico csütörtöki kijelentéseit. A leendő magyar külügyminiszter azt mondta: „Mi nem kívánunk ebben a hangnemben tovább vitatkozni." A külügyminiszteri poszt várományosa közölte: szeretné még egyszer megismételni, hogy a tervezett magyar törvénymódosítás „a legkevésbé sem érintheti Szlovákia nemzetbiztonsági érdekeit, a legkevésbé sem érintheti Szlovákia területi integritását".

BUDAPEST

Korruptlista

VÉTEL

tette: nem kell ijesztgetni az állampolgárokat, tárgyalni kell.
Csáky Pál, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke „feleslegesen hisztérikusnak" minősítette Fico reakcióját. Kérdésre
válaszolva a politikus elismerte: a magyar időzítés jobb is lehetett volna, de - szerinte ezt a kérdést a magyarországi
politikának kell feltenni.
A Szlovák Nemzeti Párt élesen elítélte a tervezett magyar
jogszabályt. Ján Slota pártelnök úgy vélte: ha a magyar

Ötre nőtt az Európai Unióban a
költségvetési egyensúly megőrzése érdekében májusban megszorító intézkedéseket bejelentő országok száma.

Megölték a robbantókat
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vérzés indult meg a műtéti területtől". A leggyorsabb és szakszerű orvosi beavatkozás ellenére is percek alatt kritikussá vált
az állapota, a közel egy órán át
végzett újraélesztési kísérlet pedig sikertelen volt.
Brünner Szilveszter szerint
a jövő hét elején elvégzik a hatósági boncolást. A haláleset
kapcsán folyó vizsgálat lezárultáig nem nyilatkozik arról,
hogy a szülők kérésére történt-e a műtéti beavatkozás.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a május 13-i kenószámok:
3. 8,12,14,16,17,19. 20, 22, 23, 25, 26, 31, 36, 50, 54, 56, 65, 69, 77.

#

az idén. Románia május 9-én jelentett be megszorító intézkedéseket. Bukarest az állami alkalmazottak béralapját 25 százalékkal, a nyugdíjakat és a munkanélküli-segélyeket pedig 15 százalékkal csökkenti, jelentősen
megnyirbálja az állami támogatásokat. Az idén nem kapnak 13.
fizetést a közszférában dolgozók, ideiglenesen felfüggesztik a
korengedményes nyugdíjaztatásokat. Az egészségügyben több
mint 9 ezerrel csökken a kórházi
ágyak száma és bevezetik a vizitdíjat. A kormány csökkenti az
önkormányzatok finanszírozását
és az állami fűtéstámogatást is.
Spanyolország május 12-én
jelentette be, hogy a megszorítások keretében Madrid idén 5 százalékkal csökkenti, jövőre pedig
befagyasztja az állami alkalmazottak bérét, felfüggeszti a nyugdíjak inflációkövető emelését,
valamint visszafogja a beruházásokat és a regionális kormányzatok finanszírozását.
Nem kizárt, hogy a megszorításokról döntő EU-tagországok
sora még tovább bővül ebben a
hónapban, mégpedig Olaszországgal. Ugyancsak nem kizárt,
hogy a sort a britek folytatják,
miután a Konzervatív Párt és a Liberális Demokraták koalíciójával
létrejött kabinet csütörtöki első
hivatalos ülésén a miniszterek javadalmazásának 5 százalékos,
azonnali hatályú csökkentéséről
döntött.

Házkutatás
Stohlnál
BUDAPEST. A dunakeszi rendőrség nyomozati intézkedéseket
folytat Stohl András házánál - közölte a rendőrkapitányság szóvivője arra a kérdésre, igaz-e, hogy
házkutatást tartanak a balesetet
okozott színész házában. Várhatóan pénteken gyanúsítottként
hallgathatják ki a férfit, s kiderül,
a levett vér- és vizeletmintából kimutatható-e bármilyen pszichotróp anyag, és időt igényel a balesetben súlyosan megsérült férfi
állapotáról szóló orvos szakértői
vélemény elkészítése is. (mti)

ITTHON

„Teljes a leltár"
A kormány elkészült az átadás-átvételi dokumentumokkal - jelentette be Szollár Domokos csütörtöki sajtótájékoztatóján. A kormányszóvivő
azt mondta: „teljes a leltár".
Leszögezte: a Bajnai-kormány
célja az volt, hogy utóda minél előbb zökkenőmentesen
át tudja venni az ország irányítását. és hogy a minisztériumok, illetve háttérintézményeik a lehető legszélesebb
körű információkat rögzítsék
tevékenységükről. Csütörtök
délutántól a minisztériumok
honlapján bárki számára hozzáférhetőek az adatok.

A jobbik ragaszkodik
a nemzetbiztonsághoz
A Jobbik nem kívánja feladni a parlament nemzetbiztonsági bizottságának vezetését, a párt ragaszkodik az ellenzéki frakciók kedden
született szóbeli döntéséhez mondta Vona Gábor, a lobbik elnöke csütörtökön.

MSZP-s különvélemény

Az MSZP hárompontos különvéleményt csatol az Országgyűlés megalakulásához kapcsolódó politikai nyilatkozathoz, mert csak ezzel együtt
fogadja el annak tartalmát. Az
MSZP nem fogadja el, hogy a
Jobbik bármilyen szerepet
kapjon a nemzetbiztonsági bizottságban, és változatlanul
azt tartja helyesnek, hogy a
frakcióknak legyen joguk a vitanapot kezdeményezni, vizsgálóbizottságot létrehozni, indítványaikat a parlament plenáris ülésén a közvéleménynyel megismertetni.

Kósa Lajos
ügyvezető alelnök
Ügyvezető alelnöknek nevezte
ki Kósa Lajos debreceni polgármestert Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a párt csütörtök
estébe nyúló elnökségi ülésén. Kósa Lajos, a Hír TV Rájátszás című műsorában elmondta, mivel Orbán Viktor
munkáját nagymértékben leköti majd a kormányzati munka, a miniszterelnökség, ezért
az ő feladata lesz a párt működésének megszervezése.

Szétválasztják
a titkosszolgálatokat
Szétválasztja és különböző
tárcákhoz rendeli a leendő
kormány a titkosszolgálatokat.
Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön közölte:
az Információs Hivatal a Külügyminisztériumhoz, a Nemzetbiztonsági Hivatal és a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a Belügyminisztériumhoz
kerül, a Honvédelmi Minisztérium pedig a katonai titkosszolgálatokat felügyeli majd.

Egyértelmű

A Daróczi Dávid halála ügyében
lezárult rendőrségi vizsgálat szerint egyértelmű, hogy öngyilkos
lett az egykori kormányszóvivő közölte honlapján a rendőrség
csütörtökön. „A helyszíni szemle,
a tanúk által elmondottak és az
igazságügyi szakértői vizsgálatok
adatai alapján egyértelműen bebizonyosodott, hogy az egykori
kormányszóvivő nem bűncselekmény áldozata lett, önkezével
vetett véget életének." (mti)
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BELEMARTAK AZ M43-ASBA A SZEVIÉP ALVÁLLALKOZÓI - A TÜNTETÉS FOLYTATÓDIK

Szerződést bont a beruházó

Nehéz szülés
R . TÓTH GÁBOR

toth.gabor@delmagyar.hu
„13 éves lány vagyok, és egy újságban olvastam a spirál
nevű dologról. Hát fogtam én is a matekfüzetemet, kitéptem a spirált, és felhelyeztem. Nagyon fáj, mit tegyek?"
Évekkel ezelőtt egy tinimagazinban olvastam e sorokat. A világháló több fórumán is megjelent azóta - ezért
reménykedem: kitalált a történet. De időről időre meginog bizodalmam egy-egy kamasz hallatán.
Nem csak a rémületes tájékozatlanság aggasztó. Miért az arctalan „magazindoktorhoz" írnak levelet, miért
az internetes oldalakhoz fordulnak tanácsért a fiatalok?
Szerelemről, pláne a szexről mindenki tud beszélni.
Csak a saját gyerekeivel nem. A hallgatás ára pedig az,
hogy míg Magyaror-

99 Szerelemről, plá-

ne a szexről mindenki
. . .
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•

•

tud beszelni. Csak a
saját gyerekeivel nem.

Az alvállalkozók jogi képviselője, Temesvári Zoltán nyilatkozik a sajtónak. Egyedül maradt a javaslatával. FOTÓ: KARNOK CSABA
SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. 0LDALRÓL
Jogi képviselőjük, Temesvári
Zoltán a következőket mondta: - A NIF-nél elhangzott javaslatom, miszerint a konzorciumvezető vásárolja meg az
alvállalkozói
követeléseket,
nem hallgattatott meg. Ezért
folytatjuk a demonstrációnkat. Jelenleg az IGN Zrt. munkaterületén állunk, a többi
kárvallott alvállalkozó engedélyt kapott arra, hogy itt tartózkodjon. Anyagmozgatásba
és földkitermelésbe kezdenek
addig, ameddig a Sedesa nem
kínál megoldást.
A hatalmas „ k a n á l " ezután belemart a sztráda úgy-
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Politika
Botka László polgármester meg
sem hallgatja a bajba jutott szegedi és Szeged környéki alvállalkozókat, politikusként sem hajtandó segíteni nekik - ez Gyimesi
László, szegedi Fidesz-elnök és
Hűvös László frakcióvezető álláspontja. Véleményük szerint a
szocialisták évekig favorizálták a
Szeviép Zrt.-t. Szabó Sándor, a
polgármester kabinetfőnöke közleményben írta: az M43-as építésének Szeged és polgármestere
nem megrendelője, nem beruházója, az önkormányzat nem felelős a kialakult helyzetért. A Szeviép az önkormányzati tendereken
egyszer sem nyert munkát.
nevezett alaplemezébe. Percek alatt árkot vájt a tömörítő anyagban, amelyet a mellette álló „M43-as bontásából töltésanyag eladó. Ár:

3.000.000.000 Ft" molinóval
felszerelt billencsre rakott. A
munkát nem sokkal később
leállította a kecskeméti IGN
Zrt. jogi képviselője, Mudra
Zoltán, arra hivatkozva, hogy
csak
az
ott-tartózkodásra

Szeviép-magyarázat. A Szeviép Zrt. azért került bajba - áll Szabó
László pénzügyi igazgató közleményében mert a cégnek saját erőből
kellett elvégeznie az M43-as autópályán több olyan pótmunkát, amelyek az eredeti tervekben nem szerepeltek. Ezek ellenértéke meghaladja az 1 milliárd forintot. További 600-700 milliós az a tétel, amit alvállalkozóként kiszámlázott a Sedesának. Hitelkeretét 1,7 milliárd forinttal
csökkenették a bankok az elmúlt egy évben. Ráadásul a beérkező pénzeket egyoldalúan a törlesztésekre fordították a pénzintézetek, a Szeviépnek nem volt lehetősége a jogos alvállalkozói követelések teljesítésére. A társaságnál közvetlenül 250 munkahely, közvetve 1000-nél is
több munkavállaló továbbfoglalkoztatása a tét. A konzorciumi tagok
ahelyett, hogy a csődvédelem alatti együttműködéssel foglalkoznának,
a Szeviép munkából való kizárását kezdeményezték. Ugyancsak hátráltatja a megoldást, hogy a NIF Zrt. szerződéstől való elállással, valamint
azzal fenyegetőzik, hogy a cég nem vehet részt a jövőbeni közbeszerzési eljárásokban.

Abortusz - 1 4 évesen
SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Bár az intézményben működik
tinédzserambulancia
is
amelynek egyik célja éppen
az, hogy a fiatalok el merjenek
menni orvoshoz, és ott megfelelő tájékoztatást és segítséget
kapjanak a szexuális élet megkezdése előtt
az ott dolgozó
fiatal orvosok szélmalomharcnak érzik munkájukat.
- A legnagyobb probléma,

hogy a tiniket nehezen lehet
rávenni a védekezésre - fogalmazott Márton Virág nőgyógyász. - Normálisnak tartják,
hogy 14-15 évesen már nemi
életet élnek, de az internetről
és barátoktól összeszedett információk alapján meg vannak győződve arról, hogy nem
eshetnek teherbe. Ha pedig ez
mégis megtörténik, akkor sem
a beavatkozás kockázatától
vagy esetleges hosszú távú
következményétől
tartanak,
hanem a szüleiktől. Márpedig

18 év alatt csak a felnőtt gondviselő beleegyezésével lehet
elvégezni a műtétet, vagyis a
dolog mindenképpen kiderül.
Magyarországon a 15-18
éves lányok felének már volt
szexuális kapcsolata, a párok
90 százaléka pedig semmilyen
módszerrel nem védekezik az
első aktusok során. A nem kívánt terhességek aránya ezért
magasabb lényegesen a tinédzserek közt, mint a felnőtt
nők esetében. Márton doktornő hozzátette: a fiatalok köré-

;ÁTLÓ
ulancia

Fogamzásgátló szakambulancia a szegedi nőgyógyászati klinikán. A tinik 90 százaléka semmilyen módszerrel nem védekezik az első aktusok során. FOTÓ: KARNOK CSABA
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adott engedélyt. Ráadásul
nagynyomású vezetékek vannak a föld alatt, a bontás
nem biztonságos. Az IGN-nek
egyébként 1 milliárd forinttal
tartozik a Szeviép, ez a cég a
legnagyobb hitelező.

Túl riasztóra sikerült
a kampány
A Szülészeti-Nőgyógyászati
Prevenciós Tudományos Társaság abortuszellenes kisfilmjét a legtöbb hazai tévécsatorna - félve az ORTT korábbi
döntéseitől, valamint a kiskorúak védelmére hivatkozva csak késő este vagy még akkor sem hajlandó vetíteni. A
húsz másodperces reklámfilm
elején egy 15 éves lány arcát
látjuk, aki meséli, hogy terhes
lett, és azt kérdezi: most mi
lesz? Mindeközben kiderül,
hogy a lány már a műtőasztalon fekszik előkészítve, és éppen az altatómaszkot helyezik
az arcára.

ben egyáltalán nem jellemző,
hogy megszülik, majd örökbe
adják gyermeküket. Ez szinte
csak akkor fordul elő, ha a
lány olyan későn megy el orvoshoz, amikor a terhességet
már nem lehet megszakítani.
- Az abortusz megelőzése
érdekében mindent meg kell
tenni, és lehetőleg azelőtt, mielőtt a tinédzser a műtőasztalra
kerül - fogalmazott Bártfai
György, a Magyar Család- és
Nővédelmi Tudományos Társaság elnöke. A szegedi profeszszor szerint ennek egyik fontos
eszköze a sürgősségi fogamzásgátló tabletta megismertetése lehet, amely alternatívát kínál azzal a műtéttel szemben,
amely akár egy életre kihathat,
nemcsak fizikai, hanem lelki
problémákat is okozva.

szágon a 15-18 éves
lán k felének már

v°

volt szexuális kapcso-

lata a korosztáiy 90
százaléka semmilyen
módszerrel nem védekezik. Szlovákia és Málta mellett hazánkban a legmagasabb a fiatalkorú lányok abortuszának száma az Európai Unióban. Évente több mint ötezer kiskorún végeznek ilyen műtétet.
Aztán jön egy reklám, amely erre igyekszik felhívni a
figyelmet. És a nagy magyar maszatolás ismét elindul:
néhány csatorna egyáltalán nem meri sugározni, a két országos kereskedelmi televízió is csak este kilenc után mert a hatályos médiatörvény szerint sokkoló tartalmú, a
16 éven aluliaknak nem ajánlott kategóriába sorolandó,
kizárólag este lehet bemutatni. Naná, sokkoló. Vajon
néznek az ORTT illetékesei manapság rajzfilmeket?
Nemrégiben a Magyar Rákellenes Liga hirdetése kapcsán horgadtak fel az indulatok: a plakáton egy koporsóban fekvő kislány látható. Elfordítom a fejem, nem akarom látni - de beszélek a reklámról, s általa a témáról. Ha
nincs a műtőasztalon fekvő tinilányról készített kisfilm,
nem íródik ez a jegyzet sem. Csak az elfordított fej marad.
Egy szülő azonban nem fordíthatja el a fejét, ha a
gyerek kérdez - még ha az óvszerről, menstruációról érdeklődik is.
Nehéz szülés: kellemetlen kérdésekre válaszolni tévézés, kávézás közben, iskolába menet. Nem megkerülni a témát. Lehet, hogy a szülőnek ez is sokk lesz. De korántsem akkora, mint a kórházi ágy mellett állva fogni a
gyerek kezét.

Szerb gyilkost fogtak
RÖSZKE. Egy gyilkosság miatt
körözött szerb férfit fogtak el a
röszkei útlevélkezelők szerda éjjel - tájékoztatott a rendőrség.
Pál János, a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte: a férfit az Interpol el-

fogatóparancsa alapján körözték. Szerda éjjel jelentkezett a
röszkei határon kilépésre, ahol
azonban kiderült, hogy emberölés miatt keresik a szerb hatóságok. Ügyében a Szegedi Rendőrkapitányság intézkedik.

v r a .

Makói Hagymás Grillfesztívál

SÜTŐVERSENY
2010. május 29-én (szombaton) 10 órakor
Makón, a Návay L. téren,
a Váll-Ker Kft. rendezésében.
Az elkészített ételkülönlegességeket (hús, kalács, lepény)
neves személyiségekből álló zsűri fogja értékelni.
A sütésre nevezni az alábbi kategóriákban lehet:
• GRILLEZETT ÉTELEK
• TÉSZTASÜTÉS KEMENCÉBEN
• CSAPATOK VERSENYE.
Az első helyezettek kategóriánként értékes
nyereményben részesülnek.
A versenyre jelentkezni, érdeidődnl lehet:
• a helyszínen: Makó, Návay L. tér 8.
• telefonon: 62/511-040 vagy 06-30/3757434
• faxon: 62/212-806 • e-mail: vall-ker@vall-ker.hu
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A Návay L. téren felállított színpadon 10 órától 22 óráig egész
napos, színvonalas rendezvényekkel várják a vendégeket.
A sörsátrakban egész nap grillezett ételeket, valamint Italokat lehet fogyasztani.
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Bokor János, Madarász Katalin,

és Homonnay Zsolt.

Jöjjön el! Legyen egy vidám napja!

2010. MÁJUS 14., PÉNTEK

KÖRKÉP

Egészségdélután
CSANYTELEK. Egészségdélutánt rendeznek a helyi óvodában ma délután 1 órától. A
2 alma mint belépti díj „kifizetését" követően a gyerekek és
szüleik frissítő tornán vehetnek részt, majd az óvónők
bábműsora után a gyerekek és
a szülők számára az egészséges életmóddal kapcsolatos
foglalkozásokat rendeznek.

Szünet a városházán

CSONGRÁD. Szünetel ma az
ügyfélfogadás a csongrádi polgármesteri hivatalban a városháza előtti tér átépítése miatt.
Anyakönyvi ügyekben vagy
sürgős esetben a +36-20342-0219-es telefonszám hívható.

Dalköri találkozó

MINDSZENT. A kilencedik
Dél-alföldi Népdalköri Találkozónak ad otthont holnap délután 2 órától a kisváros a kulturális központban. A mindszenti Alkony Népdalkör és a
Keller Lajos Városi Könyvtár
szervezésében zajló programon a tervek szerint összesen
10 dalkör lép fel.

Táncból vizsgáztak

SZÉKKUTAS. Két évvel ezelőtt
vezették be a faluban a mindennapos testnevelést. Ehhez
kapcsolódóan szeptembertől
táncoktatáson is részt vehetnek a diákok. Az általános iskola minden osztályából, elsőtől nyolcadikig tanulták a társastánc alapjait a gyerekek.
Tegnap délután a művelődési
központban mutatták be tudásukat. A műsorral egyben
vizsgát is tettek a diákok.

Graffitimentesítés
nanotechnológiával

SZEGED. A Bertalan híd szegedi hídfőjének lábánál mutatták be azt a felülettisztító és
graffitieltávolító termékcsaládot, amelyet a Szegedi Tudományegyetem Fizikai, Kémiai
és Anyagtudományi Tanszéke,
a Nanocolltech Kft. és a Medikémia Zrt. közösen fejlesztett
ki. A környezetkímélő, szerves

12 méterre
csap fel
a zenélő
szökőkút
Nappal táncoló csipkére, esti
fényben ugró kristályra emlékeztet a Dugonics téri zenélő
szökőkút, a szegediek kedvenc
találkozóhelye. Az ország második legnagyobb szökőkútja,
és a legokosabb.
SZEGED

DOMBAI TÜNDE
A Dóm téri dallamot játszó
óra és a városháza toronyórája mellett Szeged harmadik
muzsikáló látványossága a
Dugonics téri zenélő szökőkút. A nagy árvíz századik jubileumára építették 1979-ben:
a kertészeti egyetem vízgépészei készítették az „agyát",
Tarnai István tervezte a „házát". A vízjátékhoz a talpalávalót
előbb
bakelitlemez,
majd szalagos, később kazettás magnó adta, amit végül
egy Commodore 64-es számítógép váltott a posztján. Akkora volt hozzá a kiszolgáló
apparátus, hogy csak az egyetem
központi
épületének
alagsorába sikerült elrejteni.
A körmedence első hangja a
fanfár után a Túl a Tiszán
népdalválogatás volt. A technika fejlődésével azonban a
szökőkút 80, víz alatti színes
lámpáját és 101 vízfúvókáját
kisebb javításokkal a szerkezet 40-féle dallamra táncoltatta a szegediek kedvenc találkahelyén.
29 év után, két esztendeje
90 millió forintból újíttatta

Mégsem kell
engedély
a domainhez

oldószert nem tartalmazó folyadékokkal pillanatok alatt el
lehet távolítani a falfirkákat. A
termékeket közel egy é v e

használja a szegedi IKV Zrt.,
sikerrel.

Ajándék
a gyermekosztálynak

SZENTES. Komplett számítógépet, illetve játékokat ajándékozott az International
System House Kft. a Dr. Bugyi
István Kórház gyermekosztályának. A munkaállomást Tóth
Edit osztályvezető főorvos tájékoztatása szerint elsősorban
a betegellátásban használják a
jövőben, de a kicsiknek is lehetőségük lesz játékra, internetezésre az új számítógép
segítségével.

Horgászpark
a Maty-éren

VERBUNKRA TELJES DÍSZBEN TANCOL A VIZ

SZEGED. Mégsem döntött Szeged
nevének használatáról múlt
pénteken a közgyűlés. Az előterjesztést, amely arról szólt, hogy
a város nevét domainnevekben
még toldalékos formában is
csak engedéllyel lehetne használni, az előterjesztő, Botka
László polgármester visszavonta. A város nevét védő önkormányzati rendelet módosítását
Balogh László és Póda Jenő ellenzéki képviselő támadta. Szerintük ezzel a város „Észak-Koreával kerülne egy platformra".
Póda Jenő azt mondta, a törekvéssel egyetért - vagyis fontos,
hogy Szeged ne kerüljön méltatlan helyzetbe - , de a módszerrel
nem. Botka László elfogadta a
képviselők érvelését, és visszavonta az előterjesztést azzal,
hogy az érintett bizottságok dolgozzanak ki a következő közgyűlésre jobb megoldást. Mint
megírtuk, a jelenlegi szabályozás 1998 óta van érvényben,
szervezet-, cég-, áru- és terméknévre, sajtótermék és annak
rendezvényeinek címére is vonatkozik, és nemcsak a város
nevét, de jelképeit is védi.

Horgászparkot hozna létre a
Maty-éren a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége. A víztározó város felőli részét társadalmi munkával korábban már rendbe tették, már
csak a padok és asztalok hiányoznak.
SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL
A Maty-éri víztározó nem
csupán nemzetközileg is ismert sportpálya, hanem egyben a megye egyik legnagyobb horgászvize is. A város felőli „horgászoldalon"
eddig is hódolhattak szenvedélyüknek a pecások, ám a
körülmények
nem
voltak
méltók a felújított és rendbe
tett versenyhelyszínhez. A
Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége ezért
úgy döntött, önerőből szépíti
meg az eddig mostohaként
kezelt részt.

fel a térdíszt a város k í v ü l és
belül. 500 méter csövet, 20
kilométer kábelt építettek
be, hogy kiszolgálja a 200 fúvókát és a 80 LED-es lámpát.
A viz 100 dallamra járja most
körtáncát 4-5 perces etűdökben reggel 10-től este 10-ig,
szabadtéri napokon hajnali
l-ig. Gila Csaba, a kezelő Szegedi Környezetgazdálkodási
Kft. divízióvezető-helyettese

Rendszeresen ellenőrzik a fény- és hangtechnika számítógépes vezérlését a Dugonics tér alatt. FOTÓ: FRANK YVETTE

„A víz erejét szélérzékelő csillapítja, hogy
egy nagyobb fuvallat
ne terítse be a sajátos
körszínház nézőközönségét."
Gila Csaba
megmutatta: népzenére teljes erőbedobással spriccel, a
külső körök v í z i virága hol
letűnik, hol újra felbukkan,
hogy a mozgó fehér csipkegallérból ütemre csúcsdíszként előtörjön a 12 méteres
vízsugár egyszerre 96, egyenként milliméter vékony csöveken. A víz erejét szélérzékelő csillapítja, hogy egy na-

gyobb fuvallat ne terítse be a
sajátos körszínház nézőközönségét.
Óránként
1200
köbméter vizet mozgatnak
meg a szivattyúk. Ehhez a
kút tövében három aknában
tárolják a fellövésre szánt
tartalékvizet, és ott, a mélyben látni a fényes és vizes
látványosságot vezérlő számítógépet.
A csipkefehér látványt sötétedés után sejtelmesen színezik a fények: a három emelet magasra ugró csiszolt
kristályt még a Széchenyi téren is látni. A környezetgazdák felhívására három szegedi zenekar, a T-3, a Molnár
Dixieland Band és a Fool Moon, valamint a Király-König
Péter zeneiskola adott le értékelhető válogatást. Ezeket
most is hallani a kútból Ka-

csóh Pongrác János vitéze,
Szörényi és Bródy István, a
királya, Sebestyén Márta és
Dankó Pista szerzeményéi
mellett. Az invitálás most is
él, bárki leadhat saját, minőségi muzsikát.

A legokosabb kút
A történelmi Magyarország területén, Marosvásárhelyen
építették az első zenélő szökőkutat 1820 körül, ennek
mását látni a Margitszigeten
1934-36 óta, de Debrecenben, Kaposváron, Tinódon,
Vasváron is állítottak zenélő
térdíszt. A szegedi tehát nem
az egyetlen, nem is a legelső,
de a második legnagyobb, és
felújítása óta a legokosabb az
országban.

- Egy éve kezdtük el a
m u n k á k a t : a nádassal és
gazzal benőtt partot mostanra nagyjából kitakarítottuk,
és azt a dűlőutat, ahonnan a
horgászoldal megközelíthető, szintén rendbe tettük mesélte Láda Gáspár ügyvezető elnök. - Eddig nagyjából 700 ezer forintot költöttünk erre a szövetség bevételéből, ám ezt jócskán felülmúlja az elvégzett m u n k a
értéke. Közel 40 önkéntes
2500 munkaórája fekszik abban, hogy ez a terület ma így
néz ki.
A múlt hét végén a Szegedi Szolgáltatási Középiskola
és Szakiskola Kiss Ferenc Erdészeti
Tagintézményének
d i á k j a i is beszálltak az önkéntes munkába: szemetet
szedtek és füvet nyírtak a 3,5
kilométeres területen. A szövetség egy országos pályázaton nyert pénznek köszönhetően hamarosan tájékoztató
táblákat is kihelyez, így a
horgászrész hamarosan úgy
néz majd k i , amilyennek
megálmodták.

Mától makói expó
MAKÓ. Nemzetközi vidékfejlesztési konferenciával kezdődik ma
9-kor a Korona szolgáltatóközpontban a IX. Makó Expó, a helyi és környékbeli vállalkozások
közös rendezvénye. Maga a kiállítás - amelyre többek között török céget is várnak - szombaton

11-kor nyílik meg ünnepélyesen
a városi sportcsarnokban. Mindkét napon lesznek kísérőrendezvények, ami a zenét illeti, szombat délután 5-től Luigi, vasárnap
3-tól Veres Róbert MC DC rappel,
majd fellép Mészáros
Árpád
Zsolt és Janza Kata.

rmEDiKCmifll

A Medikémia Zrt.
(6728 Szeged, Zsámbokréti sor l/A)

SZÁMVITELI VEZETŐ
munkakörbe keres munkavállalót.

A munkakör: a számvitelifolyamatokirányítása, felügyelete
és ellátása. A teljes körű főkönyvi és analitikus könyvelés felügyelete
és irányítása, részvétel a napi feladatokban.
A munkakör betöltéséhez szükséges tapasztalat, végzettség:
• főiskolai/egyetemi gazdasági végzettség
• regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés
• számviteli területen szerzett legalább 5 éves szakmai
és 1 - 2 éves vezetői tapasztalat.
Váijuk fényképes önéletrajzát fizetési igény
megjelölésével a g a z d a s a g i @ m e d i k e m i a . h u
e-mail címre 2010. május 21-ig.

1114 Budapest. Bartók Béla út 15/D
Tel - +36-1/381-1048. Fax: +36-1/372-0693. E-mail. job@gamax.hu

Orvostechnikai mérnök

munkakörbe keresünk Szegedre megbízható, önálló munkavégzésre képes
munkatársat, hosszú távú munkára. A sikeres pályázó megbecsült tagja lehet
egy dinamikusan fejlődő multinacionális vállalatnak.
Feladatok:
• A marketinggel, a vevőkkel, belső és külső kutatókkal és mérnökökkel
együtt innovatív technológiai projektek új funkcióinak kigondolása.
Ezen projektek célja egy képalkotó és/vagy grafikus szoftver realizálása
az orvosi diagnosztikában vagy terápiában.
• Megérteni, megragadni és rendszerbe gyűjteni
vevői és üzleti elvárásokat és technikai követelményeket.
• Szükséges a klinikai, tudományos, piaci és termékismeret, mely
ismereteket folytonos szakmai fejlődéssel alakít ki.
Felelős ezen ismereteit másokkal is megosztani.
Elvárások:
• orvosbiológiai mérnök, orvosfizikus vagy orvosi végzettség (esetleg PhD)
• 5 év szakmai tapasztalat, lehetőleg klinikai környezetben
• magabiztos angolnyelv-tudás
• Microsoft Office alapos ismerete
• Linux környezetben való munkavégzés
• orvosi képalkotás fizikai alapjainak ismerete
• analitikus szemléletmód
• kiváló kommunikációs készség
• kiváló problémamegoldó képesség
• jó szervező és vezetői képesség.
Amit ajánlunk:
• felelősségteljes feladatok, konszeni, modem, ergonomikus környezetben,
a világ egyik legnagyobb vezető multinacionális vállalatánál
• versenyképes bérezés és juttatások.
Várjuk jelentkezését angol és magyar nyelvű önéletrajz formájában az
alábbi címek valamelyikén:
GAMAX INFORMATIKAI ÉS MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZŐ KFT. (HR-OSZTÁLY)
CÍM: 1114 BUDAPEST, BARTÓK BÉLA ÚT 15/D.
TEL: +36-1/381-1048. FAX: +36-1/372-0693.
E-MAIL job3gamax.hu
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Dobra verik a cipőgyárat
Május végén elárverezik a makói cipőgyár épületegyüttesét,
160 millió a kikiáltási ára. A
volt dolgozók többsége információink szerint már megkapta
elmaradt járandóságait.
MAKÓ

MUNKATÁRSUNKTÓL
Elárverezi a felszámoló az egykori makói cipőgyár, azaz a
Maroscipő Ipari Kft. épületeit.
Összesen 3 ingatlanról van szó,
amelyek mind az Eötvös utcában, egymás szomszédságában
vannak; a legkisebb 899, a legnagyobb 1123 négyzetméter
alapterületű. A felszámolást
végző Horizont Holding Zrt.
egyben szeretné ezeket értékesíteni, a komplexum értékét
160 millió forintra becsülik. A
felszámolóbiztos, Budai Zoltán
•lapunknak azt mondta: nem
tudja megbecsülni, lesz-e érdeklődő rá ezen az áron.
A nagy múltú társaságnak,
amelynek jogelődjét, a Cipő és
Csizma Kisipari Szövetkezetet
helybeli suszterek alapították
1949-ben, évek óta voltak gondjai. Többször is írtunk arról,
hogy a könnyűipar általános

válsága és a kínai tömegáruk
térhódítása miatt a főként német piacra, bérmunkában termelő vállalat egyre kevesebb
megrendelést kapott. Fénykorában, amikor a szovjet piacra
termelt, volt, hogy 200 embert
is foglalkoztatott, tavaly tavaszra viszont felmondott az utolsó
30 alkalmazott is, mert a bérfizetés bizonytalanná vált. Igaz,
ekkorra kifizetetlen számlák
miatt már akkor sem gyárthatott volna semmit a társaság, ha
marad dolgozója - az áramot
ugyanis kikapcsolták.
A vállalkozás végelszámolása idén februárban fordult
át felszámolásba, a volt dolgozók többsége ennek során
kapta meg elmaradt járandóságait a bérgarancia-alapból
- korábbi becslések szerint a
cég 10 millió körüli összeggel
tartozott az embereknek. Volt
köztük, aki bíróság elé is vitte
követelését, és meg is nyerte a
pert. A Maroscipőnek egyébként 100 milliósra becsülhető
a teljes adósságállománya. Az
összeg nagy része banki tartozás, de vannak követelései az
adóhatóságnak és a közüzemi
szolgáltatóknak is.

Algyő helyett Szentesen
keresik az aranyat
ALGYŐ, SZENTES. Az eredeti tervek szerint az algyői híd lábánál
kialakított tónál rendezték volna május 15-én A Megye Aranya
nevű, középiskolásoknak kitalált kalandtúra selejtezőjét. Az
időjárás azonban átírta a forgatókönyvet: a kiadós esőzés miatt
új helyszínt kellett keresnie Bertók
Róbert
főszervezőnek.
- Szinte teljesen víz alá került a
kiszemelt terület, és szombatra
is kiadós, mintegy 11 milliméternyi csapadékot jósolnak -

mondta Bertók. Az új helyszín
Szentes: a sportos, fizikai és
ügyességi próbák zömét a Kurcán, a strandon és a körülötte lévő Széchenyi ligetben bonyolítják le. Csak a térképes feladaton
kell változtatni. A kezdési időpont nem módosult: a szentesi
középiskolák (HMG, Zsoldos,
Pollák, Bartha, Boros) reggel
8-tól, míg a vásárhelyiek (Németh, Bethlen, Eötvös, Corvin,
Kalmár, Gregus) délután 2 órától
mérkőznek meg egymással.

A FEKETE SAS UTCAI LAKOKAT ZAVARTA A NYÜZSGÉS

Lakat került a Kárász
egyetlen átjáróházára

nek köszönhetően 20 új férőhellyel bővül a bölcsőde. A
szeptember 30-áig tartó munkálatok során felújítják a régi épületet, és kialakítanak egy új, 192
négyzetméteres szárnyat. A bölcsődék felújítása a tervek szerint nem ért véget, hiszen több
beadott pályázat még elbírálásra vár - mondta a polgármester.

A Kanalas Vekor
Kft. lakástextil és
Konyhafelszerelési
Szaküzletének

Most már a rács miatt is pang az átjáróház üzleteinek forgalma - mutatja az egyik bolt eladója. FOTÓ: VERÉB SIMON
Lelakatolt rácsos kapuval zárták
le a szegedi Kárász utca régóta
használt egyetlen átjáróházát. A
Fekete Sas utcaiakat állítólag
zavarta az átmenő forgalom, a
Kárász utca felőli boltosok a bevételkiesésre panaszkodnak.
SZEGED

DOMBAI TÜNDE
Üde színfoltjai a szegedi belvárosnak az igényesen rendbe
hozott, és a nagyközönségnek
is nyitott belső udvarok, átjáróházak. A Klauzál térről megközelíthető Wagner
udvar,
vagy a Tisza Lajos körút-Kiss
Ernő utca-Fekete Sas utca
közrefogta parkos sziget látványosságnak sem utolsó. Ilyen
átjáróház a korzón egyedül a
Fekete Sas utca 22., Kárász utca 5. és a Nagy Jenő utca határolta tömb volt. A Fekete Sas
utcai U ház irányából az ottani
jogi kari és gazdaságtudományi kari tanszékek hallgatói és
a járókelők is könnyedén átruccanhattak a korzóra.

0-kaijárunk kedvében!
Az akció érvényes: május Í1-ig!

• Nyitva: h - p . 10-18, szo. 9 - 1 3 óráig. • Tel.: 62/637-952
• Szeged, Tisza L k r t . - N a g y J . u. sarok.
DÉLMAGYARORSZÁG HŰSÉGKÁRTYA-ELFOGADÓHELY.

sasházon az egyetem és a magántulajdonosok
osztoznak.
Az üzletek dolgozói egy első
emeleten lakó asszonyhoz irányítottak. Ajtót nem nyitott,
kaputelefonon keresztül azt
mondta, „nem a társasház, hanem minden lakó" döntött a
lezárásról, de erről nem akart
megállapodást mutatni. Azzal
indokolt, hogy bosszantotta
őket a rengeteg átjáró ember.
Ha ez volt a probléma, az a Fekete Sas utcai oldalon biztos
megmarad ezután is, mert náluk maradtak az egyetemi bejáratok, és továbbra is tárva-nyitva a belső udvar a Nagy
Jenő és a Fekete Sas utca felől.

Közgyűlés dönthet. Az önkormányzat és cégei konkrét ügyben nem
tájékoztathatják a sajtót. A részletek ismeretében Vörösné dr. Árgyusi
Magdolna ügyvéd elmondta, ilyen - a szokásjog alapján régóta - átjáróház használata két háztömböt érint, ezért mindkét társasháznak a
beleegyezése szükséges a kerítés felszereléséhez, különben aki enélkül rekeszti ki a másikat a közös használatból, szabálysértést követ
el, és ellene birtokháborítás miatt bejelentést lehet tenni az önkormányzatnál.

Éjjellátó készülék az
Újszegedi Rendőrörsnek

ÚJ ÉJJELLÁTÓKAL gyarapodott
az Újszegedi Rendőrőrs eszközállománya. A speciális készüléket tegnap adta át az őrs vezetőjének Kormos Tibor önkormányzati képviselő, aki a költségeket választókörzeti alapjából
finanszírozta. A120 ezer forint
értékű éjjellátóról Vig Orsolya
rendőr őrnagy elmondta: kiválóan alkalmas az elkövetők mozgásának követésére. így a gépkocsifeltöréseknél és a betöréses lopásoknál akár a helyszínen
is el tudják fogni a bűnözőket.

Sávokat zártak le a Kálvin téren

Több sávot lezártak, és leszerelték a lámpákat a vásárhelyi
Kálvin téren, ahol turbókörforgalmat építenek. A sofőrök és
gyalogosok egy része tegnap
ügyet sem vetett a terelésekre
és korlátozásokra.

KOROM ANDRÁS

i

Ezt az egérutat vágta el az a
lelakatolt ajtó, ami ellen a Kárász utcai önkormányzati bérház üzletei panaszt tettek. Az
udvari szexboltot működtető
Kisfaludiné Koncz Emese az átmenő forgalomra számított,
amikor a két háztömb határán
nyitott üzletet. Azt mondja,
amióta lezárták az utat, jelentősen megcsappant a forgalma. Szakács Tibor, a szomszédos Afrika Café üzletvezetője
is erre panaszkodik, most vált
meg alkalmazottjától a gyér
forgalom miatt. A kezelő IKV
nem kapott értesítést a rácsról, de őket nem zavarja. Megnéztük, a Fekete Sas utcai tár-

MEGYEI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ
VERSENYT rendezett tegnap a
Vöröskereszt Szegeden, a
Hattyas sori egyetemi központban. 11 állomásos körpályán
mentek végig a csapatok, ahol
nemcsak az elméleti, hanem a
gyakorlati tudásukra is szükség
volt. Mindhárom kategóriában
szegedi győzelem született:
gyermek kategóriában a Madách Imre Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola, ifjúsági kategóriában a SZTE
Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium, felnőtt kategóriában pedig a SZ5ZKSZ Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény képviselheti a megyét két hét múlva az
országos döntőn, Zánkafürdőn.

AUGUSZTUSRA MEGEPITIK A VÁSÁRHELYI TURBÓKÖRFORGALMAT

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

öntésben!
fogás-diploma,
lakását felújítja!
készleten lévő termékre

Újhelyi leköszön a turisztikai bizottság elnökségéről
LEKÖSZÖN A NEMZETI TURISZTIKAI BIZOTTSÁG társelnöki posztjáról Újhelyi István. A
poszt kormányzati tisztségéhez
kapcsolódott, az új elnökről az
új kormány dönt majd. - Sokat
küzdöttem a szakma egészéért, örülök, hogy befogadtak mondta a szegedi politikus, aki
pozitívumként értékelte, hogy
a város érdekében is tudott
dolgozni: turisztikai és marketinglehetőségeket igyekezett
biztosítani Szeged számára.
Tegnap egyébként éppen Szegeden tartották a Magyar Szállodaszövetség XXIII. közgyűlését, Újhelyi hivatalosan ott köszönt le az elnöki posztról.

Elsősegélynyújtásban
versenyeztek

Bővül a Vitéz utcai bölcsőde
SZEGED. Új épületszárnnyal bővüla szegedi Vitéz utcai bölcsőde - jelentette be Botka László
polgármester tegnap az intézményben. A beruházás összköltsége csaknem 110 millió forint, amelyből 99 millió forint
európai uniós támogatás, 11
millió pedig a szegedi önkormányzat önrésze. A fejlesztés-

HÍREK

Visszatértünk az őskorba! jellemezte a helyzetet tegnap
az a kerékpáros a Kálvin János
téren, aki többedmagával szeretett volna átkelni a Táncsics
utca felőli oldalról a zeneiskolához. Igencsak hosszú ideig

kellett ugyanis várakozniuk a
kereszteződésben. A Kálvin
János téri turbókörforgalom
építése miatt leszerelték a
csomópont összes forgalomirányító lámpáját, így az Orosháza, Szeged, illetve Makó felől érkező autók egymást is
akadályozva haladtak át a
csomóponton. Ráadásul mindenfelől lezárták a Nagy András János-kút körüli járdaszigetet. A kihelyezett 30-as sebességkorlátozás és az útszűkület táblát pedig sokan meg
sem látták.
Az átmenő forgalom megváltozása jó néhány autóst is

Felújítják a 43-ast
MAKÓ. Burkolatfelújítást kezd a
Magyar Közút Nonprofit Kft. a
43-as főút makói szakaszán,
négy helyszínen. A munka idején a főút kétirányú forgalmát
egy sávon napközben jelzőőrös,
este jelzőlámpás irányítás mellett biztosítják. Ma az Aradi utcai vasúti átjárónál kezdik a fel-

újítást. Május 20-án, hétfőn a
Lonovics sugárút-Szegedi utca-Árpád utca kereszteződésénél kezdenek el dolgozni. Itt teljesen lezárják a Lonovics sugárút és az Árpád utca főútba torkolló szakaszát, ezért ezen a két
utcán nem lehet majd felhajtani
a főútra, és onnan sem lehet le-

megtréfált. A sárga útburkolati jelekre nem figyelők közül
többen is behajtottak a lezárt,
korábban Orosháza felé vezető sávok egyikébe - amely
azonban egyszer csak elfogyott. Még kamionnak is kellett innen visszatolatnia egészen a Négyesi-féle boltig, miután észrevette, hogy rossz
helyre sorolt be. Az Orosháza
felől érkezők számára megszűnt a Makó felé kanyarodó
belső sáv, most oda is csak a
jobb szélső sávból lehet behajtani. A gyalogosok a zeneiskola felől pedig nem kelhetnek át a Nagy András Já-

kanyarodni a sugárút és az Árpád utca felé. Ezen a két helyszínen május 21-éig dolgoznak.
Május 20-án a Szegedi utca-Kálvin utca-Szent János tér
és az Aradi utca-Nyizsnyai utca
kereszteződésénél dolgoznak.
A burkolatjavítások miatt lezárják a Szegedi utcai körforgalom
két ágát és a Nyizsnyai utcai lehajtót. Ezeken a helyszíneken
május 28-áig tart a munka.

nos-kút felé. Csakhogy hiába
zárták le az oda vezető gyalogátkelőhelyet, a tilalmat jelző piros-fehér műanyag szalagot reggelre letépte valaki. Az
iskolakezdéskor és kicsöngetés után a városi rendőrkapitányság, illetve a polgárőrség
munkatársai segítik a gyerekek közlekedését.
A Kálvin János tér augusztusig tartó átépítése összesen
137 millió forintba kerül. A város az építkezésre közel 50
millió forint önerőt biztosított, a többit a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. állja.
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Csak egy hívás,
és Ön máris
100 Ft-tal
támogatja a szegedi
kisállatmenhely
megvalósulását!
KÖSZÖNJÜK!
invitel
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A MINDSZENTI FIATALEMBER ÉDESAPJÁT KÖVETVE VÁLASZTOTTA A VÍZILABDÁT

Ákos, az U17-es válogatott
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI
kistérség:
Hódmezővásárhely,
Mártély,
Mindszent,
Székkutas

A17 éves, mindszenti Párkányi
Ákos Vásárhelyen, az OB l/B-s
HVSC-ben vízilabdázik, és a fiatal center tagja az U17-es válogatottkeretnek. Édesapja is pólózott. Az ifjú tehetségnek
nagy tervei vannak, elég, ha
csak annyit árulunk el: két
olimpiai bajnok, Kis Gábor és
Steinmetz Ádám a példaképe.

MINDSZENT, VÁSÁRHELY
IMRE PÉTER

Fotókiállítás, operettgála

MINDSZENT. Takács Judit újságíró Csángóföldön készült
fotóiból nyílik tárlat ma délután 4 órakor a kulturális központban. Bevezetőt mond
Szenti Tibor író, néprajzkutató. Közreműködik Nyisztor Ilona pusztinai népdalénekes,
Lajas Katalin versmondó, Tamás Júlia Roxána és Zsótér
Károly.
- Operettgálára várják az érdeklődőket ma este 7 órától a
kulturális központban. Fellép
Oszvald Marika, Peller Károly
és a Parlando énekegyüttes.

Adótanácsadás,
sárgulás, filmklub

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Kihelyezett ügyfélszolgálatot tart az
APEH ma délelőtt 10 és délután
6, illetve holnap délelőtt 10 és
délután 2 óra között a Németh
László Városi Könyvtárban. Az
adóhivatal munkatársai sejtenek ellenőrizni a már elkészített
jövedelemadó-bevallásokat, és
korrigáihatók az esetleges hibák.
- Hagyományos sárgulási ünnepségét rendezi a SZTE Mezőgazdasági Kar. A mintegy
140 végzős hallgató búcsúztató ünnepsége fél 12-kor kezdődik a Mozaik Kamarateremben. A sárgulási fogatos felvonulás háromnegyed 3-kor indul a Kutasi úti tanüzemből,
és 4 órára érkezik a Kossuth
térre, ahol a végzősöket az
egyetem és a város elöljárói
búcsúztatják.
- A Sült zöld paradicsom című
filmet vetítik a könyvtár filmklubjában ma délután fél
6-tól.

Új testvértelepülés

MÁRTÉLY. Új testvértelepüléssel tartja a jövőben a kapcsolatot a falu. Mártély és a
szerbiai Oromhegyes egy közös uniós pályázat kapcsán
talált egymásra. A magyar
kistelepülés 7 tagú delegációja a közelmúltban kint járt a
80 kilométerre található
Oromhegyesen, ahol megállapodtak az együttműködésről
- tudtuk meg Balogh Jánosnétól, Mártély polgármesterétől.
A kultúra, az ifjúság és a
sport területén fűzik szorosabbra a kapcsolatot. A falu
vezetője azt is elmondta: a
már említett uniós pályázaton
térfigyelő kamerák felszerelésére kértek támogatást. Hamarosan kiderül, megkapják-e
a 25 ezer eurót. A kamerákra
főként az elszaporodó lopások miatt lenne szükség. Balogh Jánosné hozzátette:
2009-ben több ház hátsó
kertéjébe is betörtek, és onnan értékes mezőgazdasági
eszközöket vittek el. Ugyanakkor jelentős az átmenő forgalom is, a kamerák pedig
biztonságosabbá tennék a
közlekedést.

A Mindszenten élő, 17 éves
Párkányi Ákosnak nem sok
választási lehetősége volt a
sportágat illetően. Édesapja,
Párkányi László ugyanis vízilabdázott - a 80-as és a
90-es években Csongrádon
és Szentesen - , kapus volt.
Ákos már az óvodában megtanult úszni, de a tempózást
u n a l m a s n a k találta, ezért 6
évesen elkezdett
pólózni.
Vásárhelyen,
Szentesen,
Csongrádon, majd közel 5
éve újra Vásárhelyen pallérozódik,
jelenlegi
trénere
Rácz Tamás.
- Mostani edzőmmel jó
dolgozni, felnézek rá, de sokat köszönhetek az Universitas Szeged jelenlegi mesterének, Lakó Gábornak is, aki
2009-ig, két éven keresztül
foglalkozott velem, sokat tanultam tőle. Az OB I/B-ben tavaly szeptemberben, 16 évesen mutatkozhattam be, és
bár az első felnőttgólomra
nem emlékszem, a Szentes el-

leni partit soha nem felejtem
el. Az utolsó negyed előtt még
a vendégek vezettek, de a záró
játékrészben az én három gólommal fordítottunk és nyertünk.

Olyan 3 dimenziós makettasztal felállítására gyűjt a helyi
Rotary klub, amely a belváros
ábrázolásával segíti a vakok és
gyengén látók tájékozódását.

A fiatal center azt is elmondta: szeretne élvonalbeli,
lehetőleg fővárosi együttesben (kiszemeltje a Vasas) játszani. Már országos szinten is
felfigyeltek rá a szakemberek:
tagja az U17-es válogatottkeretnek. Céljairól sokat elárul,
hogy két olimpiai bajnok, Kis
Gábor és Steinmetz Ádám a
példaképe. Szorgalmára, elhivatottságára sem lehet panasz, mindennap Mindszentről jár Vásárhelyre az edzésekre.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

KOROM ANDRÁS
Háromdimenziós makettasztalokon szeretné bemutatni a
belváros egy részét a vakoknak
és gyengén látóknak a helyi
Rotary klub, csatlakozva az országos mozgalomhoz. Mint azt
Dékány Tamás soros elnöktől
és Mucsi Imrétől, a Rotary Alapítvány elnökétől megtudtuk:
a makettállítás ötlete tavaly
ősszel merült fel, akkor hatá- *
rozták el, hogy Egerhez, Szentendréhez vagy éppen Trieszthez hasonlóan Vásárhely belvárosában is felállítanak ilyeneket. A tervezési munkával
megbízott Szemereki Teréz kerámiaművész nem kisebb feladatot kapott, mint hogy először a Kossuth téri asztalt készítse el, rajta a teret határoló
épületek és műalkotások, például a Szántó Kovács János-szobor 3 dimenziós, méretarányos makettjével - ezek
mellett pedig Braille-írással
szerepel majd a nevük és néhány fontosabb információ is.

- Nagy álmokat, terveket
dédelgetek a vízilabdában, és
mindent
megteszek
azért,
hogy sikerüljön - közölte a Németh László Gimnázium és Általános Iskola 11.-es tanulója.

Az édesapa bizakodó
Az édesapa, a testnevelőként
dolgozó Párkányi László bizakodó csemetéje pólókarrierjét
illetően: - A testalkata, a felépítése, a hozzáállása nagyon
jó, mindent megtesz azért,
hogy minél jobb eredményeket érjen el. Van tanulnivalója,
tudása fejlődhet, de majd felnőttkorban kell elérnie egy OB
l-es játékosnak megfelelő
szintet.

Párkányi Ákos nagy terveket sző. A vízilabda mellett a tanulást sem
hanyagolja el. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

KÉT ÉVET VÁRT AZ UTAZÁSRA - ALTERNATÍV GYÓGYMÓDOKAT TANULMÁNYOZOTT

Edit lelkének fele Kínában maradt

Az alternatív gyógymódok tanulmányozására utazott Kínába
a közelmúltban a vásárhelyi
Bedőné Fekete Edit. A természetgyógyász még most is az
ottani élmények hatása alatt
áll. Annyira tetszett neki az ország, hogy elhatározta: megtanulja a nyelvüket.

szerint nem kell azon csodálkozni, hogy a kínaiak sokáig
élnek. Tesznek is az egészségükért. A kurzust tartó professzor - akit egyébként or-

szágában a 10 legokosabb ember között tartanak számon naponta kétszer kétszáz guggolást csinál, valamint másfél
órát biciklizik - 87 évesen.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

TÖRÖK ANITA
Lelkének csak a fele tért haza,
a másik Kínában maradt mondja a vásárhelyi Bedőné
Fekete Edit, aki a közelmúltban
természetgyógyászként
heteket töltött Pekingben. Két
évet várt az utazásra, de úgy
érzi, minden perce megérte.
Nemcsak az alternatív gyógymódok elsajátítása, a meghatározó élmények miatt is. "
- Hihetetlen volt látni,
hogy egy óriási városban szinte egymást érik a felnőttek
számára kialakított játszóterek. A nap minden szakában
kisebb-nagyobb csoportok jógáztak, chi kungoznak, thai
chiznak, akár szamurájkarddal is. Az életkor nem számít.
Kisgyerekek és aggastyánok
együtt végzik a gyakorlatokat
- mesélte az asszony. Edit

Makettasztalon
a belváros

- Persze az étkezési kultúrájuk is teljesen más. Ebéd
vagy vacsora előtt egy csésze
jázminteát fogyasztanak, nem
rohannak, komótosan esznek.
Megtanultam azt is, hogy az
éttermekben mindig eggyel
több ételt illik rendelni, mint
ahányan az asztalnál ülnek jegyezte meg. Edit persze a
nevezetes helyeket is felfedezte. Járt a Ming-síroknál, a tiltott városban, az Ég templomában, és a nagy falnál. Azt
is elárulta, hogy a tiltott városnál 10 percig zokogott a
lelki élmények hatására. Hazatérve
elhatározta,
hogy
megtanul kínaiul.

Családja is furcsállta
Magyarországon még mindig
sokan hitetlenkednek az alternatív gyógymódok használata
kapcsán - véli Bedőné Fekete
Edit. Elárulta: kezdetben saját
családja is furcsán nézett rá,
hogy ezt szeretné tanulni. Ma

már másképpen látják, sőt ha
kell, alkalmazzák is a tőle ellesett fogásokat. Kínában
egyébként akupunktúrás meridián (testet behálózó energiavezetékek) doktorrá avatták.

- A felhasznált anyagtól függően 700 ezer és 1,5 millió forint
közötti költségek előteremtése
érdekében legutóbb sikeres jótékonysági bált rendeztünk, illetve gyűjtjük is az adományokat - mondták az elnökök. A rotarysok a belváros rehabilitációjának befejezését követően hasonló, a Tornyai-múzeum és az
Emlékpont közelében felállítandó 1-1 makettasztalon mutatnák
be a környék épületeinek kicsinyített mását.

Szarkofágpark épült
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Elkészült
a római katolikus temetőben a
szarkofágpark
első
üteme.
Mint azt a helyszínen Németh
László plébánostól és a létesítmény költségeit megelőlegező
Beton Melior Kft. ügyvezetőjétől, Mészáros Antaltól megtudtuk: a szarkofágpark létrehozását már régóta tervezik, hiszen
ez lehetővé teszi a jelenlegi magas talajvízszint ellenére is a
koporsós temetést. Az esztergomi bíboros építészének tervei alapján, az egyháztanács
jóváhagyásával, a CSOMIÉP
betonelemeinek
felhasználásával elkészült, 20 koporsó befogadására alkalmas föld feletti kegyeleti hely lehetővé teszi
a temetést azok számára, akik
idegenkednek a hamvasztástól. Az építmény máris alkalmas a temetésekre.

Bedőné Fekete Editre nagy hatással volt a tiltott város. FOTÓ: DM/DV

Gyűlik a pénz az országzászlóra
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Több mint
100 ezer forint gyűlt már össze
felajánlásokból az országzászló emlékmű felállítására Vásárhelyen. Megírtuk: Kószó Péter
alpolgármester kezdeményezésére döntötte el a közgyűlés,

hogy a trianoni diktátumra emlékeztető posztamenst újra felállítják. A Cseresnyés-kollégium elé, a Bakay-kút helyére tervezett emlékmű civil összefogásbólvalósul meg.
Maga Kószó Péter is ajánlott

fel támogatást erre a célra.
Megalakult az országzászló-bizottság, amelynek
feladata
egyebek mellett a tervezés, a
költségek megállapítása. Előbbiről még nem tudott pontos
összeget mondani az alpolgár-

mester, annyi biztos: több millió forintba kerül majd. Az is
biztos, hogy magát az országzászlót a Hódfó Szociális Foglalkoztató dolgozói kézi hímzéssel készítik el, és még az
idén fel szeretnék avatni.

A szarkofágpark. FOTÓ: KARNOK CSABA
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NEGY MEGYEI DIAK KAPOTT KAZINCZY-ERMET

A legszebben beszélő
gimnazista szentesi
Szépen beszélő diákokból
nincs hiány Csongrád megyében: az idei Szép Magyar Beszéd versenyen négy tanuló is
Kazinczy-érmes lett. A legeredményesebb gimnazista ráadásul egy Szegeden tanuló szentesi fiú lett.
CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSAINKTÓL
Négy Csongrád megyei fiatal
is Kazinczy-érmet kapott az
idei Szép Magyar Beszéd verseny országos döntőjén. A
Győrben tartott 2 napos megmérettetésen 60 szakközépiskolás, 62 gimnazista és 30 határon túli magyar vett részt.
A legsikeresebb
megyei
induló
Spitzer
Jenő
lett. A Ságvári-gimnázium
11. osztályos
tanulója első
lett a gimnazisták között. A
francia-magyar két tannyelvű
tagozatra járó szentesi fiatalember számára nem volt ismeretlen a verseny: általános
iskolásként is arany minősítésű Kazinczy-érmes lett, de két
évvel ezelőtt, már kilencedikesként is bejutott az országos döntőbe, amely kuriózumnak számít. Nem meglepő
tehát, hogy a fiatalember a jövőben szép beszédéből szeretne megélni: a média és a színház világa is vonzza.
Sulyok Balázs, a Szegedi Műszaki és
Környezetvédelmi Középiskola Gábor
Dénes Tagintézményének
végzőse a szakiskolások között második lett. Az informatika szakos diák gazdaság és
menedzsment szakra jelentkezett. Mivel azonban korábban

már elvégzett egy színésztanfolyamot, és műsorvezető-válogatásra is hívták, nem tartja
kizártnak, hogy az iskola befejezése után mégis ilyen pályát választ.
Az
Édes
Anyanyelvünk-érem
után
Kazinczy-érmet vehetett
át
nemrégiben
Hornyik
Anna, a szentesi Boros-szakközépiskola végzős diákja. Az
Anyanyelvápolók Szövetsége
által többször kitüntetett lány
lapunknak azt mondta, számára a Kazinczy-érem a legnagyobb díj, mert nyelvtudósokon kívül médiaszemélyiségek és színészek is helyet foglaltak a zsűriben. Sokrétű Anna tudása és érdeklődése,
ezért nem véletlen, hogy a felvételi lapon első helyen a budapesti Corvinus
Egyetem
kommunikáció-médiatudomány szakát, másodikként
pedig ő is az SZTE gazdasági
és menedzsment szakát jelölte
be.
A vásárhelyi
Eötvös-szakközépben tanuló 19 éves,
székkutasi
Tóth
Tünde
negyedszer
vett részt a versenyen. Teljesítményével a szakközépiskolások között (61 indulóból
15-öt díjaztak) ő éppen a 15.
helyen végzett. Elmesélte: saját szöveggel kellett készülni,
azt felolvasni, a helyszínen
kapott egyforma szöveget pedig 15-20 perc felkészülés
után adták elő. Az érettségi
után - amelyre most készül média szakon akar továbbtanulni, vonzza az újságírás,
szeretne rádióban dolgozni, a
hírolvasás érdekli.

Lopott autóbusz
RÖSZKE. Egy lopott busz akadt
fenn tegnap a röszkei zöldhatáron - tájékoztatta lapunkat a
rendőrség szóvivője, aki közölte: a szegedi határrendészek az
üresen hagyott, gazdátlan, nyitott ajtókkal parkoló járműre figyeltek fel. A schengeni információs rendszer rögtön jelezte,
hogy a Mercedes típusú járművet Olaszországból lopták, míg
a rendszámot Németországból
emelték el. A buszt lefoglalták,
az ügyben ismeretlen tettes ellen indult büntetőeljárás. Egy

szerb autóbuszon egy tunéziai
állampolgár bukott le ugyancsak tegnap. A férfi hamisított
útlevéllel szeretett volna bejutni
hazánkba. Az okmányon kívül
egy hamis görög tartózkodási
engedély is előkerült, amely
egyik rokona nevére volt kiállítva. Mint a vizsgálat során kiderült: a tunéziai férfi illegálisan
jutott be Görögországba, onnan
Bulgárián keresztül Szerbiába.
A férfit átadták a szerb hatóságoknak, ott büntetőeljárást indítanak ellene.

Lottólázban ég az ország
Minden idők hetedik legnagyobb nyereményét - 2 milliárd 153 millió forintot - vihet
haza az, akinek egyedüliként
lesz holnap ötöse a lottón. Lottólázban ég az ország: múlt héten 5,3 milliónál is több játékot
fizettek be.
SZEGED
BOBKÓ ANNA
Az elmúlt héten 5,3 milliónál is
több játékot fizettek be az ötös
lottón. A nagy érdeklődés a
várható főnyereménnyel magyarázható: szombaton 2 milliárd 153 millió forintot vihet haza az, aki egyedül találja el
mind az öt számot. Utoljára ez
tavaly december 13-án sikerült.
A mostani nyeremény az 53
éves magyarországi ötös lottó
409.
telitalátatosa
lenne,
egyúttal minden idők hetedik

Hatvanas a nyerő?
Az elmúlt évek 19. héten kisorsolt számaiból szemezgetve egy érdekességre bukkantunk: a 60-as háromszor 1992-ben, 2002-ben és
2006-ban is szerepelt a nyerők között.

Horváth Noémi inkább csak találomra ikszel, de kislánya születésnapját legtöbbször megjátssza az i
lottón. FOTÓ: FRANK YVETTE
legnagyobb nyereménye. Eddig a legtöbbet 2003 novemberében fizetett az ötös: 5 milliárd 092 millió forintot. A
mostanival együtt pedig eddig
nyolc alkalommal került kétmilliárd fölé a főnyeremény.
Sorra érkeztek a játékosok
tegnap délután a Széchenyi

Adója 1%-ával támogassa a kóbor
i lapítványt!
m e n t ő T a p p a n c»s Á l l a t v é d ő A

születésnapját
legtöbbször
beikszeli. Martonosi Tibor viszont minden
alkalommal
családtagjai születési dátumát
választja k i a szelvényen.
- Ezzel időt takarítok meg, és
sorsoláskor is rögtön tudom,
hogy nyertem-e - hallottuk a
szegedi gépkocsivezetőtől.

Károlynak újra táncos kedve van
tartalmas és nívós zenei élettel dicsekedhetett, ami azóta
látványosan elsorvadt. Volt
sajnos néhány év, amikor az
én életem sem úgy alakult,
hogy nagyon táncolhatnékom
lett volna - mesélte. 2003-ban
próbálta először az élő zenés
táncesteket újra népszerűvé
tenni, akkor néhány hónap
után feladta. Idén februárban
látott hozzá ismét.

Rázzák a régi-új figurát... FOTÓ: VERÉB SIMON
Nem először próbálja, de ezúttal nem akarja feladni a 61
éves Horváth Károly, hogy újra
népszerűvé tegye Szegeden az
élő zenés rock and roll bulikat.
Február óta csinálja, május végéig megvannak a fellépők.
SZEGED
GONDA ZSUZSANNA
Az élő zenés rock and roll
bulit szeretné újra meghonosítani Szegeden Horváth Ká-

roly. Nem először próbálkozik vele, de ezúttal - megfogadta - nem adja fel. - Ez ad
célt az életemnek, mert cél
nélkül az ember felesleges mondta a 61 esztendős férfi,
a k i fiatalon versenytáncos
volt. A versenyzést polgári
foglalkozása, az építőipar
miatt hagyta abba, és szintén
a munka volt az, ami a budapesti fiatalembert Szegedre
hozta.
- A város a 70-es években

Haszonjármű szerviz

Adó 1%-os felhívás
A kóbor kutyák nem
jutalomfalatra v á g y n a k
Ax életükért küxdenek.
1 % - k a l t ö b b ax e s é l y ü k .

téri lottózóba Szegeden. Volt,
aki hosszasan morfondírozott
a szelvény felett. Horváth Noémi nem tartozott közéjük, a fiatal anyuka ugyanis mindig
más számokat játszik meg. Az állandóakat csak elfelejteném - jegyezte meg viccesen,
és hozzátette: azért a kislánya

- Úgy érzem, ezúttal elkaptuk a megfelelő hullámot, én
legalábbis nem hagyom abba
most már. Eleinte az IH Rendezvényközpontban tartottuk
a bulikat, ahol sokat tanultam
Bajusz Attilától. A szervezés
ugyan még mindig rengeteg
munka, de kárpótol, amikor a
barátaimon látom, hogy jót
mozognak.
Az IH-ban még nem volt az
összejöveteleknek fix
időpontja. Márciusban aztán átköltöztek a postapalota első
emeletére, és azóta mindig
péntekenként találkoznak 20
órakor.
- Természetesen élő zene
van. A lemez nincs kölcsönha-

Vállaljuk autóbusz, tehergépkocsi, utánfutó és
pótkocsi:
Teljeskörű javítását és gépi mosását.
Tachográf berendezések felülvizsgálatát, illesztését.
Műszaki vizsgáztatását.
IVECO járművek márkaszerviz szintű kiszolgálását
a Szalay Autóház szervizpontjaként
Bejelentkezés a (63) 318-883 vagy (70) 984-8035
telefonszámokon.

Mivel a közönség az életkort tekintve meglehetősen
heterogén, Károly táncversenyt szervez idősebbek és a
fiatalok között. Nem fél, hogy
szégyenben marad, állítása
szerint 3 - 4 órát is gond nélkül
táncol végig a leggyorsabb zenére.
- Tudomásul kell venni,
hogy ma már más a világ, de
mégis járnak hozzánk fiatalok
is - mondta Károly, aki reménykedik benne, hogy egyre
népszerűbb lesz a péntek esti
buli. Egyelőre nincs nagy tömeg, legutóbb állítólag 15-16
pár táncolt profi szinten. Rajta
nem múlik, hogy többen legyenek - ígérte a szervező, majd
hozzátette: amit csinál, az egyelőre nem példaértékű, de dolgozik rajta, hogy az legyen.

AZ OTP TRAVEL AKTUÁLIS AJÁNLATAI
Észak-Görögország:
Olympic Beach, Nei Pori
május 25-től hetente, 7 éj egyénileg
3 fős stúdió önell.
8 0 0 0 Ft-tól
Sharm El Sheikh
május 16-től hetente, 7 éj
3* szálloda félp. 6 4 9 0 0 Ft/fő-től
+ 38.000 Ft/fő repülőtéri illeték
Kréta
június 13-tól hetente, 7 éj
apartmanban önell. 7 7 0 0 0 Ft/fő-től
+ 25.000 Ft/fő repülőtéri illeték

Körutazások autóbusszal
A Tisza Volán Zrt. Járműjavító üzeme várja a tisztelt
haszonjárműtulajdonosokat, Szentesen a Vásárhelyi
út 114. sz. alatt.

tásban a közönséggel, de a zenekar és a táncosok felturbózzák egymást. Fellépett már a
The Pumpkins, a Dollár Boys,
a Party Time Band, a Riverside, a StandUp! vagy a Pedrofon. Akkor Pedro a buli végén az asztalon állva szaxofonozott.

Észak-olasz tóvidék 5 nap/4 éj
júl. 18., aug. 29.
9 9 0 0 0 Ft/fő
Erdély 4 nap/3 éj
júl. 2., okt 22.
6 4 0 0 0 Ft/fő-től
Szlovénia 5 nap/4 éj

júl. 15., aug. 5.

KOVÁCSOLTVAS
TERVEZÉS-KIVITELEZÉS

T.:+36-70-54H401
Érettségizzen

a Mórában!

8 2 9 0 0 Ft/fő

www.otptravel.hu
Az ISIC nemzetközi diák-, tanár és
ifjúsági igazolványokat
keresse irodánkban!
Szeged, Kárász u. 15.
Tel: (62) 552 552 ( Í J OÉ/7 Travel
szeged@otptravel.hu
mkehmt «<«na:-om v«/3001.

Móra Ferenc

Falnöttoktatisi Szakközépiskola
• KétévM nappali rendszám oktatás,

• Kát-, három-, négyéves esti és Invieiá
Szeged. Kálvária sgt. 84.

• Tel.: 62/551 -648

www.mffsz.hu

8

GAZDASÁG

A vezeték marad,
százalékra a számla mástól jön

A CIVILSZERVEZETEKNEK KOMOLY SEGITSEGET JELENT - KÖZEL 340 MILLIÓ FORINTOT KAPTAK

Számítanak az 1
Az emberek többségét nem érdekli az egy százalék: az adót .
fizetőknek kevesebb mint fele
rendelkezett erről tavaly. A
Csongrád megyei civilszervezetek összesen közel 340 millió
forintot kaptak. Néhány preferált alapítvány több milliót fordíthatott ebből működésre, fejlesztésre, mások azonban csupán a tagok felajánlásaira számíthattak.

csupán egy azok közül, amelyiknek például egy fillér
sem jutott az előző évben.
- Nyolcezer forintot kaptunk, de ennek az átutaltatása olyan sok adminisztrációt
igényelt volna, hogy úgy
döntöttünk, az egész nem ér
ennyit - mesélte
Szekeres
Károly elnök.
- Rengeteg az adminisztrációs hiba, ami minden esetben
a felajánlott összeg elvesztését
jelenti - mondta. - Elég, ha
nem pontosan tüntetik fel a
kedvezményezett nevét vagy
adószámát, és az egy százalék,
amelyre sok helyen olyan nagy
szükség lenne, máris az államkasszában köt ki.

CSONGRÁD MEGYE
TÍMÁR KRISZTA

Bár a civilszervezetek bevételének jelentős részét adhatnák az egyszázalékos adófelajánlások, az összes bevalló
36,7 százaléka, az adót is fizetők 44 százaléka rendelkezett
csupán erről 2009-ben. Tavaly
összesen 1,69 millió érvényes
felajánlás érkezett valamilyen
civilszervezet számára több
mint 17 milliárd forint értékben. A felajánlott összegek
alapján Csongrád megye a 6.
helyen áll: mintegy 340 millió
forintot kaptak az itteni civilszervezetek.
A megyében több száz
egyesület vagy
alapítvány
számít idén is az adóforintokra. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy néhány
kiemelt szervezethez érkezik
be a felajánlások jelentős része, az összes többi pedig csupán a tagok, ismerősök felajánlásaival számolhat.
Csongrád megyében a legtámogatottabbak a kutyák és
a beteg gyerekek - ebben a
sorrendben. Az Orpheus Állat-

í

A kötelező adó
választható segítség

A Szegedi Gyermekszívek Gyógyulásáért Alapítvány 3,8 milliót kapott
tavaly. Képünkön dr. Katona Márta professzor. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
védő Egyesület például az elmúlt évben több mint 29 millió forintot kapott az adó egy
százalékokból.
Igaz,
tevékenységük az egész országra
kiterjed, így a felajánlások
sem csupán a megyéből érkeznek. Mégis nagyságrendekkel nagyobb összeg ez,
mint ami az egyik leginkább
támogatott megyei egészségügyi alapítványnak, a Reménysugár Alapítványnak jutott. A Dél-Magyarországon

f

kezelt leukémiás és daganatos
gyermekeket segítő szervezet
tavaly 4,6 millió forintot, míg
a másik kiemelt, beteg gyerekeket támogató alapítvány, a
Szegedi
Gyermekszívek
Gyógyulásáért Alapítvány 3,8
milliót kapott.
A legtöbb civilszervezet
viszont nemhogy milliókat,
de sokszor még tízezreket
sem remélhet az egyszázalékos felajánlásokból. A Sándorfalvi Sport Klub Egyesület

^ ^

Az egyszázalékos felajánlás
nem kerül pénzbe az adózónak, hiszen ezt az összeget
egyébként is be kellene fizetnie az államkasszába. Kétszer
egy százalékról lehet rendelkezni: az egyiket alapítvány,
társadalmi szervezet vagy külön nevesített intézmény javára, a másikat pedig valamely
egyház vagy a törvényben
meghatározott kiemelt költségvetési előirányzat (például
parlagfű-mentesítés) javára lehet felajánlani. Minden felajánlott forint után egy másik
forint egy közös alapba kerül,
amelyről aztán a Nemzeti Civil
Alapprogramon keresztül szabadon pályázhatnak a civilszervezetek.

h

Az Emfesz Kft. után ebben a hónapban újabb „gázszolgáltató"
jelenik meg az energiapiacon.
Már telekommunikációs cégtől
mint viszonteladótól is vehetünk az olcsóbb energiából.
CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Magyar Telekom május
17-étől áram- és földgázszolgáltatást indít Szegeden és vonzáskörzetében, illetve három
másik nagyvárosban és egy fővárosi kerületben. Christopher
Mattheisen, a cég elnök-vezérigazgatója ennek kapcsán elmondta: a Magyar Telekom
alaptevékenysége továbbra is
a telekommunikáció, amelyet
most kiegészítenek az energiaszolgáltatásokkal.
Az áram- és földgázellátás
folyamatos
marad,
nincs

„Online cég lévén
kisebbek a költségek,
nincsenek
ügyfélszolgálatok, sőt
papíralapú számlát sem
bocsátanak ki."
szükség helyszíni szerelésre,
kiszállásra. A mérőórák, vezetékek karbantartásai is a jelenlegi szolgáltatóra tartozik.
Az egyedüli változás az lesz,
hogy a váltás után az áram-,
illetve földgázszámla a Magyar Telekomtól érkezik, neki
pedig az E.ON Energiaszolgáltató Kft.
beszállítóként
biztosítja a szükséges villa-

'%
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Hagyományos ízek
a Szélkakas étlapjáról

húsból készült finomságokat.
Az előfizetéses napi menü
mellett pedig mindig található 8-10-féle változatos, kisadagos étel is, hogy az is tudjon olcsón ebédelni, aki esetleg nem fizetett elő a heti menüre. A vendéglőről a saját
honlapjuk
(www.szelkakasvendeglo.hu,
www.szelkakaspanzio.hu) mellett az istenhozta.delmagyar.hu oldalon is rengeteg információt
találnak.

Családi vállalkozásban üzemeltetik a vendéglőt.
Hat éve, tulajdonos- és vezetőváltás nélkül működik a szegedi
Szélkakas vendéglő. Étlapjuk változatos finomságokat rejt, a családi hétvégéken a 6 év alattiak ingyen ebédelhetnek a svédasztalos kínálatból. Az istenhozta.demagyar.hu-n még több információt olvashatnak az étteremről.

SZEGED
ISTENHOZTA.DELMAGYAR.HU

„Nagy adagok nem nagy
áron, hogy a vendég visszajárjon" - szól a Szélkakas
vendéglő szlogenje. A szegedi Szél utca-Katona utca sark á n található vendéglőben a
hagyományos és a modern

konyha ízeivel v á r j á k a vendégeket.
Az étlapon megtalálható
például a pacal- és a kakastökepörkölt, a görög saláta
vagy más nemzet étele, és
természetesen a frissensültek
is, amelyek inkább szárnyasból készülnek. Érdemes megkóstolni a vaslapon sült csirkecombfilét vagy a pulyka-

- Manapság nem lehet kikerülni az internetet. A hirdetés így olyan helyre is eljut,
ahová például a szórólap
nem. Más megyékből vagy a
határon túlról érkezők is a világhálón tájékozódnak, ezért
hirdetünk mi is az istenhozta.delmagyar.hu oldalon
magyarázta Juhász Tibor, az
étterem vezetője és tulajdonosa. A Szélkakas vendéglő családi vállalkozás: hat évvel ezelőtt építtették, azóta tulajdonos- és vezetőváltás nélkül
működik.
Érdemes elmenni az étterembe a családi hétvégékre:
ekkor a 6 éves kor alatti gyerekek ingyen, a 12 éves kor
alattiak pedig fél áron ehetnek a szabadszedéses, svédasztalos kínálatból. A vendégeknek a parkolással sem
lesz gondjuk.

Borfesztivál
Tíz napig tart a bor ünnepe a
Széchenyi téren. Ahogyan tavaly,
idén is kitelepül a delmagyar.hu,
a Rádió Plusszal közösen.
SZEGED
ISTENHOZTA.DELMAGYAR.HU

A hagyományokhoz
híven
délután fél hatkor a Dugonics
térről a borrendek és a Pavane
Táncegyüttes
dobosainak,
zászlóforgatóinak felvonulásával kezdődik a borfesztivál.
Idén is részt vesz a delmagyar.hu csapata a Széchenyi téri fesztiválon: a Rádió Plusszal
közösen egy fedett standról élő
bejelentkezésekkel szórakoztatja a jelenlévőket, a rádióhallgatókat és az internetezőket. A rádió minden napra
egy-egy neves borászt hív vendégnek, a delmagyar.hu pedig
egy egy-egy ismert embert invitál a fesztiválra, akikkel beszélgetnek a rádiós műsorvezetők,
Boki és Király Attila, valamint a
delmagyar.hu főszerkesztője,
Garai Szakács László.
A Bor, mámor, delmagyar.hu című kétórás magazinműsor ma fél hatkor kezdődik;
Sahin Tóth Dezsővel a szegedi
gyermek
utánpótlás-labdarúgásról beszélgetnek a műsorvezetők. Szombaton fél ötre Varnus Xavér orgonaművész érkezik a műsorba. Vasárnap fél
héttől pedig Dalmády Szandra
vízilabdázó lesz a vendég, aki a
delmagyar.hu internetes szavazásán elnyerte a megye legszebb női sportolója címet.

Liberalizáció
Az Európai Unió előírásainak
megfelelően Magyarország
áram- és földgázpiacának liberalizációja több lépést követően 2009 júliusában fejeződött
be. Megszűntek a jelenlegi
gázszolgáltatók területi monopóliumai, és szabad a szolgáltatóválasztás, tehát bárki kiléphet a közüzemi szolgáltatásból, és választhat új gázés áramkereskedőt.
mosenergia- és földgázkapacitást.
Nem a Magyar Telekom az
első a megyében, amelyik olcsóbban kínálja az energiát.
Az
Emfesz
Kft.
például
2003-ban elsőként kezdte meg
Magyarországon az ipari fogyasztók szabadpiaci gázellátását, az általa gas.hu márkanéven létrehozott szolgáltatással. Majd 2008-ban, szabadon választható gázszolgáltatóként, a lakosságot és az önkormányzatokat
bombázták
ajánlataikkal. Az országban
bevallásuk szerint 40 ezer
ügyfelük van. Csongrád megyéből mintegy 2000-en szerződtek az Emfesz Kft. tulajdonában lévő gas.hu internetes
és értékesítési hálózattal.
Szerettük volna megtudni,
miért adják olcsóbban a gázt.
- Azért, mert online cég lévén
kisebbek a költségek, nincsenek ügyfélszolgálatok, sőt papíralapú számlát sem bocsátanak ki - hangzott a cég egyik
képviselőjének válasza.

A Délmagyarország és a Délvilág

TURISZTIKAI MELLÉKLETE

A KERTHELYISEGBEN IS VARJAK A VENDEGEKET

A Classic Café étterem
mediterrán kínálata
Megújult kerthelyiségben fogyaszthatják a finomabbnál finomabb szerb ételeket azok,
akik a Classic Café Étterem és
Kávézót választják. A csevap,
pomodore és baklava ízét senki nem felejti - keresse meg az
étterem részletes étlapját az
istenhozta.delmagyar.hu internetes oldalon!
SZEGED
ISTENHOZTA.DELMAGYAR.HU

Üde színfoltja Szeged gasztronómiai kínálatának a Classic
Café Étterem és Kávézó, ahol
eredeti szerb ételekkel várják
a vendégeket. A tulajdonos,
Kopilovic
Dezső
a delmagyar.hu-n és az istenhozta.delmagyar.hu-n is hirdeti
az éttermet, mert így rengeteg
emberhez eljut, az ország bármelyik pontján megismerik a
kínálatukat.

„A desszertek közül az
eredeti török csemege,
a baklava a legnagyobb
sláger."
Kopilovic Dezső tulajdonos
- Az internet mára az életünk része lett, egy étterem
sem tud működni manapság
enélkül. Mindenki az interne-

ten informálódik először, ahol
akár az útvonalat is megnézheti, hogy hogyan jut el a kívánt helyre, vagy a fórumon
tájékozódhat a vendégek véleményéről - mondta a tulajdonos, aki külföldi oldalakon is
reklámozza magát, angol és
német nyelven.
Az étlapon szereplő szerb
húsételek rostlapon sülnek, és
hozzáadott zsír nélkül készülnek, ezért nemcsak laktafók,
de egészségesek is. Ilyen például a hölgyek egyik nagy kedvence, a pomodore, ami nem
más, mint paradicsommal, fetával és bazsalikommal töltött
csirke salátaágyon. A férfiak
kedvence az étterem büszkesége: a csevap. A desszertek közül az eredeti török csemege, a
baklava a legnagyobb sláger,
de a többi édesség is méltó befejezése egy üzleti ebédnek
vagy egy meghitt vacsorának.
A pár nappal ezelőtt megnyitott, megújult kerthelyiségben idilli környezetben élvezhetik déli szomszédjaink
finomságait. A felszolgálók
segítőkészek, a focirajongókat
pedig plazmatévé v á r j a a Classic Café Étterem és Kávézóban. A részletes kínálatot és
galériájukat megnézhetik a
honlapjukon (www.classiccafe.hu), vagy az istenhozta.delmagyar.hu oldalon.

2010. M Á J U S 14.,
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MÁJUS 29-ÉN TIZENKETTEDIK ALKALOMMAL ADJÁK ÁT A KITÜNTETÉSEKET A SZÍNHÁZBAN

30-an versenyben a Dömötör-díjakért
A közönség szavazatai alapján
idén 12. alkalommal ítélik oda
a szegedi színházi élet kitüntetéseit, a Dömötör-díjakat. A
nagyszínházban a május 29-i
gálaesten köszöntik a
2009/2010-es évad legjobbjait
- 1 0 kategóriában 30 jelöltre
lehet voksolni.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Civil
kezdeményezésként
1999-ben alapították a Szegedi Nemzeti Színházban folyó
művészi alkotómunka elismerésére a Dömötör-díjat. Miközben 2006-ban városi díjjá lett,
megőrizte hagyományos, civil
jellegét is azzal, hogy 10 kategóriában a szavazólapra kerülő három-három jelölt közül a
szegedi közönség dönthet arról, végül ki lesz a díjazott. Az
idei szavazólapokat a nagyszínházban és a kisszínházban, valamint a jegyirodában
elhelyezett urnákba május
21-éig lehet bedobni. Lehet
szavazni az interneten is:
www.domotordij.designer.hu/
szavazas.php. A voksoláshoz
segítségül kritikákból, beszámolókból, blogokból idézünk.
LEGJOBB FÉRFI SZÍNÉSZI ALAKÍTÁS. Borovics Tamás (Bolha a
fülbe):
meggyőző a kettős
szerepben, ráadásul néhány
alkalommal olyan gyorsan
öltözik át, hogy a néző - ha
átadja magát a színház varázsának - tényleg elhiszi,
hogy kettő v a n belőle". Magyar
Attila
(Háztűznéző):
„...kifinomult
eszközökkel,
aprólékos színészi munkával, remek arány- és tempóérzékkel mindenféle változástól rettegő, tutyimutyi,
nyámnyila anyátlannak mutatja a döntésképtelen Padkai jószint". Pataki
Ferenc
(Aranycsapat): „A legjobb
jampi az Angyal Gyurit alakító Pataki Ferenc."
LEGJOBB NŐI SZÍNÉSZI ALAKÍTÁS. Erdélyi Tímea (Aranycsapat): „Csorba Katának és Erdélyi Tímeának jól áll a cserfes Winkler nővérek szerepe."
Fekete Gizi (Csongor és Tünde): „Mirigy - akinek rendkí-

Az évad egyik nagy sikere volt az Aranycsapat - négy jelölést is kapott a díjra. Az előadás egyik látványos jelenete.
LEGJOBB OPERAÉNEKES. Geiger
Lajos (Álarcosbál):
már a
Simándy-verseny
győzteseként meggyőzött: kitűnő baritonistává válhat. Bár hangja
nem olyan fenyegetően sötét,
mint Kelemené, Renato második áriáját okosan felépítve,
meggyőzően énekelte, megérdemelte a hatalmas tapsot."
Horváth István (Ory grófja):
„...a második felvonásra kiderült, hogy nemcsak elsőrendű
komikus, de többnyire biztonsággal birtokolja a sokszor
nyaktörő magasságokba merészkedő tenor szólamot is."
László Boldizsár (Bohémélet):
„A pénteki premieren László
Boldizsár alakította Rodolfót
- fényes, erőteljes hanggal,
olaszos ízekkel-színekkel, latin temperamentummal."
LEGJOBB OPERA-ÉNEKESNŐ. Készei Bori (Ory grófja): „...az
imádott grófnő szerepében

Bánvölgyi-kisplasztika a dij. A május 29-i gálaműsornak idén is a
nagyszínház ad otthont. Az estet Toronykőy Attila és László Boldizsár
rendezi. A fődíjat, azaz az életműdíjat az idei soros elnök, Tajti Gabriella vezette társadalmi kuratórium ítéli oda. A legjobb háttérmunkás címet a szegedi társulat tagjai, dolgozói titkos szavazással adományozzák. A Dömötör-díj - amelyet a gálán minden győztes átvehet - Bánvölgyi László szobrászművész Szent Demetert jobbjában lándzsával,
baljában a róla elnevezett szegedi toronnyal ábrázoló, márványtalapzaton álló, bronzból készült kisplasztikája.

v ü l jól eltalált megformálásával Fekete Gizi pályája során
már a harmadik szerepet kapja a Csongor és Tündében nem tréfál, jelleme nem egyszerűen álnok, hanem hízelkedéssel és ravaszsággal kevert
gonoszság."
Szilágyi
Annamária
(Háztűznéző):
„ . . . a kecskeméti előadásban
női jelmezben férfi játszotta a
házasságközvetítőt,
Fjokla
Ivanovnát - , Szegeden Szilágyi Annamária a legjobb választás a szerepre. Ellenállhatatlan
humorral
bővérű,
nagyszájú, harsány,
vörös
bestiát alakít, aki - üzlet
az üzlet - az embervásárban
is meg akarja találni a számítását."

messze az előadás legjobbja
volt mind színészi, mind énekesi teljesítményét tekintve:
visszafogott gesztusaival eleinte Adéle-ben a magányos és
megtört, kevesek által megértett díva ízléses karikatúráját
mutatja..." Kónya
Krisztina
(Bohémélet):
„Mimiként
mindkét este Kónya Krisztina
lépett színpadra, pénteken
még kicsit fáradtnak tűnt a
hangja, másnap már sokkal
frissebben, erőteljesebben, élményszerűbben énekelt - talán játéka is ettől vált még
plasztikusabbá."
Pasztircsák
Polina (Bohémélet): „Nagyon
fiatal, de szinte korlátok nélküli voce, ugyanakkor nem
„tüntet" magasságokkal és

manírokkal. Egyszerűen énekel, világos, minden mesterséges sötétítéstől, huhogástól, vibrálástól mentes hangon. Ráadásul játéka is mesterkéletlen - és szép."
LEGJOBB RENDEZŐ.
Bodolay
Géza (Álarcosbál): „arrakényszerít, gondoljuk újra végig,
milyenek igazából az Álarcosbál hősei, mi történik igazából, ne higgyünk a sztereotípiáknak". Juronics Tamás (Faust elkárhozása): „Filmszerűen pergő, izgalmas képekből
építkezik a jelképekben is
gazdag produkció - mintha
klipek füzérét látnánk. Egyetlen percre sem engedik a publikumot unatkozni: hatásos
fények,
füstök,
tágul-szűkül-pulzál a tér - és a néző
teljesen elvarázsolódik." Keresztes Attila (Liliom): „ötletesen bánik a látványelemeket
is pótló, hangulatfestő filmes
hangeffektusokkal: vészjósló
szárnycsapások, távolból beszűrődő verklimuzsika és a
zongorabillentyűk belső utakra terelő hangjai mozgósítják
a néző képzeletét".
LEGJOBB
DÍSZLETTERVEZŐ.
Kentaur (Faust elkárhozása):
„...Kentaur álmodott izgalmas, absztrakt teret. A műszaktól szinte emberfeletti teljesítményt kívánó színpadkép
központi eleme egy hatalmas,
változékony
falszerkezet,
amely két fémtoronyra erősítve lélegzetelállító forgásokra
képes. Olykor megdöntik a teret: hol Faust szobáját látjuk
90 fokos szögben felállítva,
hol pedig az Elba zöldellő-virágzó partját." Mira
János
(Csongor és Tünde): „A díszlettervező Mira János a romantikus festő, Caspar Dávid
Friedrichet idéző háttere előtt
játszódik
a
cselekmény,
amely összetettségében szimbólumképző, jelképsűrítő erővel bír: lengyel zászlóval olykor katonák tűnnek fel (az
1831-es lengyel felkelést idézve), a forgószínpadon sírok,
zöld fénnyel megvilágított

»üvegketrecben« őz..." Székely László (Bohémélet): „Székely
László
letisztult,
már-már minimalista díszletet
tervezett: feketéből indulva
fehérbe vált a padlásszoba, a
Momus kávéház, de még a bútorzat is. A párizsi háztetők
halszemoptikával torzított sziluettje is feketén tűnik fel a
háttérben."
LEGJOBB JELMEZTERVEZŐ. Kentaur (Álarcosbál): „...nemcsak
a táncosok és az énekkar ruhája meghökkentő, hanem a
főszereplők megjelenése is
nagy meglepetéseket okozhat.
Míg egyik énekes csodaszép

ruhakölteményben
jelenik
meg, addig egy másik elegáns,
ámde visszafogott öltönyben
sétál be a színpadra." Papp Janó (Aranycsapat): „jelmezei
jól sikerültek, Stopli úr megyekettes törzsszurkolókat idéző
összeállítása autentikus,
s
mintha 40 éve elfeledett gardróbok mélyéről bukkantak
volna elő a nagy kedvvel rokizó tánckar színes ruhái is".
Wieber Marianne (Csongor és
Tünde): „Gidró Katalin Tündéje olyan, mintha egy poros
mesekönyvből sétált volna
ide: Wieber Marianne jelmeztervező lenge, csillámló fehér
ruhácskát adott rá, amiben be-

libeg és kilibeg, aranyhaját
igazgatja, a szemét lesüti..."
LEGJOBB FÉRFI MELLÉKSZEREPLŐ. Gömöri Krisztián (Bolha a
fülbe): „A bemutató egyik kedvence volt Gömöri Krisztián
(Camille Chandebise), a furcsa
beszédhibával megáldott unokaöcs - tipikus szerencsétlen
hülye. Gátlástalanul, visítva
röhögött rajta a közönség."
Horváth Illés (Liliom): „Tetszett Horváth Illés eszelős Ficsúrja, aki bukott fekete angyalként tűnik fel az utolsó
képben." Jakab Tamás (Liliom): „Berkovics detektív, majd
a Fogalmazó szerepében Jakab
Tamás mennyei hófehérben,
angyalszárnyakkal teremt nagyon is földi karaktert."
LEGJOBB NŐI MELLÉKSZEREPLŐ:
Borsos Bea (Bolha a fülbe):
„Lucienne Homenides de Histangua szerepében
Borsos
Bea üde komika." Csorba Kata
(Aranycsapat): „Csorba Katának és Erdélyi Tímeának jól
áll a cserfes Winkler nővérek
szerepe." Erdélyi Tímea (Csongor és Tünde): „Az egyetlen,
aki valóban tetszik, és hiteles
a számomra, az Ledér, Mirigy
boszorkány lánya, alias Erdélyi Tímea, akit annak idején
barátok közt láthattunk Tildaként. Felszabadult, élettel teli
játékot kapunk tőle."

László Boldizsár és Kónya Krisztina a Bohéméletben. FOTÓK: VERÉB SIMON

LEGJOBB TÁNCOS. Czár Gergely
(Homo Hungaricus): „A bálák
közé benyomuló, erőszakos
hatalom elnyeli, majd kiköpi
a magára maradt, segítséget
váró szegénylegényt - Czár
Gergely jól játszotta a hatalomra és nőre vágyó, majd
mindezt kihasználó figurát."
Palman Kitti (Unisono): „A cizellált kamarajelenetek közül
különösen tetszett a c-moll
zongoraverseny
deklamáló
Largo tételére komponált finom, bensőséges
tánchármas: Palman Kitti artisztikus
erotikussága..." Szarvas Krisztina (Homo Hungaricus): „Izgatóan csábtáncoló Cigánylány Szarvas Krisztina."
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Hétfő

Kalendárium, A hét témája,
Lakberendezés

Kedd

Gyógy-ír

Szerda

Légyott

Csütörtök Bizalmasan
I M I
Szombat

Labancz Lilla gyakran kék-zöld foltokkal megy haza a
Tűzvonalban című magyar akciófilm-sorozat
forgatásáról, de nem bánja. Sőt, büszke arra, hogy
főszerepet játszhat, és hogy nő létére akkor is
megállja a helyét, ha lőni kell vagy rosszfiúkat
ártalmatlanná tenni.
KÉPERNYŐ
KANCSÁR TÍMEA

- Nem mondanám, hogy szenvedek, inkább büszkén vállalom a sérüléseket. Való igaz, a
forgatásokról
gyakran
kék-zöld foltokkal megyek haza. Most, hogy itt a jó idő, nem
merek trikót húzni, félek, azt
hiszik, családon belüli erőszak
áldozatává váltam - viccelődött Labancz Lilla. A 24 éves
színésznő, modell jelenleg a
Duna Televízió ősszel képernyőre kerülő Tűzvonalban című magyar akciófilm-sorozata
negyedik évadának részeit forgatja. A prostituált Vanda szerepét ugyanis - korábban is ő
alakította a karaktert - a forgatókönyvíró továbbgondolta: a
jövőben beépített titkos ügynök szerepben láthatják a rajongók.
- Lövök, verekedem és elnáspángolom a rosszfiúkat. A
profi kaszkadőrök minden felvétel előtt lépésről lépésre
megmutatják, hogyan mozogjak, és lövészek okítanak a helyes fegyvertartásra. Mikor először lőttem - vaktölténnyel - ,
becsuktam a szemem. Hatalmasat durrant - figyelmeztettek, ez így nem lesz jó - mesél-

Négy rossz szokás
- a dohányzás, túl sok ivás,
inaktivitás és a helytelen étkezés - együttesen
12 évet öregíthet rajtunk egy új kutatás megállapítása szerint.
Az egészségesebb életmódra váltás fontosságára rámutató tanulmányban mintegy 5
ezer brit felnőtt egészségét követték nyomon
húsz éven át. Mind a négy rossz szokással 314
ember élt együtt a vizsgált csoportban, közü_
h lük 91, azaz 29 százalékuk halt meg
I a felmérés időtartama alatt. A legegészségesebb csoportba került
387 önkéntesnek - akik egyik
rossz szokást sem követték ugyanakkor csupán 8 százalék a (32 ember) hunyt el.
A kockázatos szokások közé került a vizsgálatban: a dohányzás; a férfiaknál napi három, a nőknél napi két adagnál több alkoholos
ital; heti két óránál kevesebb fizikai aktivitás;
valamint az, ha naponta kevesebb mint három
alkalommal evett valaki gyümölcsöt vagy
zöldséget.

ÜL*

LABANCZ LILLA BÜSZKÉN VÁLLALJA SÉRÜLÉSEIT

Lövöldözik és elnáspángolja a rosszfiúkat
LINDÁNAK
jÓLÁLLTA
VEREKEDÉS

te Lilla. Olyannyira irtózik a
fegyverektől, hogy azt sem
tudná elképzelni, hogy olyan
fiúval járjon, akinek a hobbija
a vadászat. Pedig a forgatásokon ropognak a fegyverek,
megesett, hogy gránátot robbantottak. Lilla elmondta, neki
csak az a lényeg, hogy biztonságban legyen - ezt a stáb maximálisan garantálja.
Előfordul, hogy nyolcszor
vesznek újra egy-egy jelenetet,
hat órán át szorongatják a kezét, nem csoda, hogy bekékül.
- Minden, ami fizikai megterheléssel jár, természetesen nehezebb egy nőnek. Távolabb

Névjegy. Labancz Lilla 1986.
március 27-én született
Budapesten, játszott a
Kisvárosban, a Tűzvonalban, a
Zsaruvér és csigavérben és a
Barátok köztben. Első
főszerepében, az Alom.net című
filmben 2009-ben láthatta a
közönség. 2006-ban és
2009-ben is Az év bombázója
lett az egyik férfimagazin
olvasói szerint. Gór Nagy
Máriánál végzett. A
Színművészeti Egyetemre
állítólag „gyerekes arca" miatt
nem vették fel. Jelenleg két
filmet is forgat, amelyek a Duna
Televízión kerülnek műsorra
ősszel. A Tűzvonalban mellett a
Diplomatavadászban alakítja
Gubik Ágnes húgát.
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re szüksége,
rábban.
- Amikor megka
pok egy szerepet,
mindig beleásom
magam a részletekbe.
Próbálom segíteni a
forgatókönyvíró munkáját,
hogy
könynyebben megírhassa a karakteremet.
Most is rengeteg ismeretterjesztő
filmet
megnéztem,

Szieszta

TIZENKÉT
ÉVÉRT
FELELŐSEK

áll tőlünk az erőszak, de a való
életben ugyanúgy el tudok
képzelni egy nőt titkos ügynökként, mint egy férfit - magyarázta Lilla, örül neki, hogy
végre kiszakadt a butuska szőke szerepkörből és komolyabb
karakterek eljátszására is felkérik. Büszke, hogy olyan példaképekkel dolgozhat együtt,
mint Csorna Judit és Kéri Kitti.
Sokat segítenek neki a tapasztaltabb színészek. Persze tudja, az itthoni piac igen szűk, és
minden felkérésnek nagyon
kell örülni - bármikor
visszafesti barna haját
szőkére, ha egy szerep ezen múlik. De
a
producer
azt
mondta, tökéletes
a hajszíne így,
ahogy van. Bevallotta: sokkal
jobban
érzi
magát most a
bőrében,
és
nem Vanda
szerepe miatt változtatott. Természetesebb
a megjelenése, és
nincs
annyi
smink-

tá

Délmadár

nem beszélve arról, hogy sorozatfüggő vagyok. Ha például
látok valami jó ötletet a Miami
helyszínelőkben, rögtön megosztom a gondolataimat a
forgatókönyvíróval - mesélte a színésznő.

SZEREPCSERE
A SOROZATBAN?

December elejéig még Stohl
András alakítja a Tűzvonalban Bordás őrnagyot, a hetedik epizódtól azonban már új
színész játssza a szerepet. A
pletykák szerint Szabó Győző
lehet az utódja a magyar filmsorozatban.

Görbe Nóra
jellegzetes sikolyát nem lehet elfelejteni
- a Linda az
egyik legsikeresebb magyar televíziós
sorozat. Az első szezont
1984-ben, a
másodikat
1986-ban, a
harmadikat
1989-ben forgatták. A
rendőrnőként
szolgáló
Veszprémi
Lindát alakító
Görbe Nóra
példaképpé
vált. A filmben, ahol Linda megjelent,
ott hullani
kezdtek az
emberek és a
pofonok. Legyen szó képrablásról. maffiaügyről vagy
egy sorozatgyilkos elkapásáróL biztosak lehettünk
benne, hogy
Linda segítségével fény derül a titkokra.

Az Archives of Internál Medicine című orvosi
folyóiratban megjelent tanulmány adatai szerint
a rossz szokások együttesen jelentős mértékben
növelték a halálozás kockázatát, és az érintett
emberek 12 évvel idősebbnek tűntek, mint a legegészségesebben élő csoportba sorolt társaik.
Mint Elisabeth Kvaavik kutatásvezető, az Oslói
Egyetem munkatársa elmondta, az utóbbi csoportba olyan emberek kerültek be, akik soha
nem dohányoztak vagy leszoktak róla, antialkoholisták voltak - vagy napi két
(nők), illetve három (férfiak) pohár
szeszes italnál kevesebbet ittak - ,
hetente két óránál több fizikai aktivitást végeztek, és naponta legalább
háromszor ettek zöldséget vagy gyümölcsöt. Kvaavik úgy véli, hogy ezek a
feltételek nem számítanak különlegesnek, a legtöbb ember alkalmazni tudná. Például egy sárgarépa, egy alma
és egy pohár friss narancslé elfogyasztása egy nap alatt már
megfelel a tanulmányban alkalmazott kritériumnak.

TERI HATCHER, A BOLDOG ANYA

A Született feleségek sztárja, Teri Hatcher a magánéletben is olyan mosolygós, mint a filmben, de
korántsem olyan esetlen. Imádja a sportot, legutóbb az LA Lakers meccsét tombolta végig a lelátón - lányával, Emerson Rose-zal az oldalán. Hatcher elmondta: mozgalmas hétvégéjének csúcspontja volt a mérkőzés. Felszabadultan szurkolt a
kamerák előtt - nem is hiába, kedvenc csapata
győzött. Ezt követően az Aviva nevű, hátrányos
helyzetű családokat és gyermekeket
támogató szervezet partiján vett
részt a Four Seasons Hotelben,
Beverly Hillsbem Teri régóta jótékonykodik, szívesen áll ki
olyan ügyek mellett, amelyek a
gyerekeken segítenek. Rendszeresen vesz részt adománygyűjtő partikon - majd miután
jól végezte dolgát, elmegy táncolni egy partira.
Hatcher egyébként imádja a lányát, Rose már 12 éves
és nagyon sokat vannak
együtt. Kedvenc időtöltésük,
hogy kéz a kézben sétálnak
az utcán és jókat nevetgélnek
mindenféle vicces dolgokon.

2010. MÁJUS 14.,

11

PÉNTEK

Csak halkan!
Anyu, anyu! Miért toljuk az autónkat a sziklához?
Ne kiabálj, kisfiam, mert apád felébred!

SZERKESZTI SUDÁR ÉVA, CSÉFALVAY ATTILA

A 1 0 leghasznosabb
mondat állásinterjún
1. Az első gyerekem ötven után szeretném vállalni, szingli vagyok és utoljára ötéves koromban
voltam beteg.
2. Haza is mehetek, ha végeztem a nap végén?
Erre nem is számítottam.
3. Én sokallom a fizetést ezért a pozícióért, inkább osszák szét a HR-osztály munkatársai között.
4. Nem iszom, de csapatépítő tréningen józanul
is lehet velem mindent csinálni...
5. Anyanyelvi szinten beszélek angolul, kivéve,
ha nálam magasabb szintű vezetőmmel tárgyalok együtt.
6. Az előző cégtől végkimerülés miatt rúgtak ki,
de azóta aludtam négy hónapot.
7. Nem kérek céges autót, sőt, a saját kocsimat is
felmatricázom, ha kérik.
8. Minden számítógépes programhoz értek, és
ami esetleg nincs, azt meg hozok.
9. Hobbim a kávéautomata- és fénymásoló-szerelés, valamint a vállalatirányítási rendszerek
karbantartása és fejlesztése.
10. A PhD-hallgatók Miss Topless címét csak
azért nem írtam be, mert amúgy is fent vannak a
képek az interneten.
GLÓRIA

s>

- Doktor úr,
állandóan fáj
a fejem.
Olyan, mintha
egy abroncs
szorítaná.
- Tipikus tünete az érszűkületnek. Abba kell hagyni
a dohányzást!
- Doktor úr,
én életemben
sose gyújtottam rá.
- Hát akkor a
sok ital.
- Doktor úr, én
egy pohár pezsgőt ittam az esküvőmön és azóta semmit
- Akkor a túlfokozott nemi
élet, váltott
partnerekkel.
- Doktor úr,
én csak a feleségemmel
és heti két alkalommal.
- Hát akkor
tudja, mi lehet
a baja? A glória szorítja a
fejét.

BELEESIK EGY LÉGY EGY KORSÓ SÖRBE. MIT TESZNEK
A KÜLÖNBÖZŐ NÉPHEZ TARTOZÓK?
Angol: kiszedi a korsóból, majd távozik a kocsmából.
Amerikai: kiszedi a korsóból, majd megissza a sört.
Kínai: kiszedi a korsóból, majd megeszi a legyet.
Indiai: kiszedi a korsóból, majd a sört eladja az amerikainak,
a legyet pedig a kínainak.
Pakisztáni: kijelenti, hogy a legyet az indiai dobta a sörbe
Kasmírral kapcsolatba hozhatóan, emiatt katonai segítséget
kér a kínaitól és pénzsegélyt az amerikaitól, hogy vehessen
még egy korsó sört.

Harcos amazonok

UGYE, UGYE...
Gyermekeink életének első
évét azzal töltjük, hogy járni
és beszélni tanítjuk őket. A
következő tizenkettőt pedig
azzal, hogy üljenek már le
végre a fenekükre és fogják
be a szájukat.

Az ügyeletes csali

Egy ír kisváros, Donegal egyik kocsmája parkolójának sötét zugába szép
csendesen behúz az éjszakai járőr.
Kisvártatva, mikor bent elhangzik a
„záróra!", látja, hogy kijön egy igencsak támolygó alak, alig tud már járni. Az ember botorkál egy ideig a parkolóban, a zsaru meg csendben figyeli.
Végtelennek tűnő ideig jön-megy a
pasas, próbálgatja a kulcsát vagy
öt-hat kocsi zárjába, míg végül sikerül megtalálnia a sajátját. Nagy nehezen kinyitja az ajtót, és szinte beesik
az ülésre. Az emberek szállingóznak
közben kifelé és elfelé, de ő csak ül,
csak ül hosszú percekig.
Végül aztán beindítja a motort, bekapcsolja az ablaktörlőt - csendes
nyári este v a n - , az indexet kapcsolgatja ki meg be, dudál, aztán
felkapcsolja a világítást. E l i n d u l a

OPERÁCIÓ
Az állatorvos a műtét végén
összevarrja az elefántot.
- Minden rendben ugye, nővérke, nem hagytunk egy
műszert sem a páciensben?
... Nővérke!... Nővérke!!!

NYÚÚL

Hülye gyerek az apukájával
az állatkertben sétál. Megállnak a zsiráf ketrece előtt,
és a gyerek megkérdezi:
- Apa, ez nyúl?
- Nem, kisfiam, ez zsiráf.
- De nagy nyúúl!

117

A fényképészetbe betér egy
matektanár:
- Szeretnék erről a filmről
képeket csináltatni.
- 9x13?
-117. Miért?

AKVÁRIUM
- Miért nem cseréli k i a szőke nő az akvárium vizét?
- Mert azt várja, hogy a halak
megigyák az előző adagot.

Mikor aztán az utolsó kocsi is kihúz a
parkolóból, végre elindul, szép lassan ki az útra. A zsaru, aki türelmesen csak erre várt, begyújtja a motort, felkapcsolja a villogó lámpákat,
startol és megállítja az ürgét, hogy
megszondázza.
Legnagyobb meglepetésére a szonda
0 alkoholt mutat! Nem tudja mire vélni zsandárunk a dolgot, mondja a vezetőnek, be kell hogy kísérje az őrsre,
mert nyilvánvalóan a szonda hibás.
- Nem hiszem - mondja a sofőr büszkén
csak ma este én vagyok az
ügyeletes csali!

Egy felesleges lépést se!

FONTOS KÉRDÉS
Egy várandós asszonyka ellenőrzésre megy az orvosához. A vizsgálat után szégyellősen megszólal:
- A férjem megkért, hogy
kérdezzek meg valamit.
- Tudom, tudom - feleli a doki. - Megnyugodhat, a szex
nem veszélyes egészen a terhesség utolsó hónapjáig.
- Nem egészen erről van szó.
Hanem arról, hogy nyírhatom-e továbbra is én a füvet.

kocsival..., megy pár centit, aztán
kicsit vissza, aztán újra még vagy
jó néhány percig, míg végül egy
helyben marad megint egy jó ideig.
Közben a többi vendég elhajt,
gonddal kikerülgetve a szerencsétlenkedőt.

JÓ VÁLASZTÁS
Válóper során kérdezi a
bíró a házaspár gyerekétől:
- Szeretnél apáddal élni?
- Nem szeretnék - válaszolja a gyerek
mert
mindig megvert.
- Akkor inkább anyádnál
maradsz?
- Nem, ő is sokszor megvert.
- Akkor hol szeretnél
lakni?
- Szeretnék a magyar foeiválogatotthoz költözni,
ők sosem vernek meg
senkit.

A hét magyarázkodása

Gyanútlanul mentem
hazafelé a kocsmából, mikor
hirtelen felcsapódott a járda.
RENDŐRLOGIKA
Két rendőr biciklizik. Az
egyik leszáll, leengedi a
hátsó kereket.
- Miért engedted le? - kérdezi a társa.
- Túl magas volt a nyereg.
- Te hülye, ezért engedted
le? - szól a másik.
Fogja magát, leszereli a
nyerget és a kormányt. A
kormányt felszereli a nyereg helyére, a nyerget pedig
a kormány helyére.
- Ezt miért csináltad? - kérdi az első.
- Én ilyen hülyével nem
megyek tovább,
inkább
visszafordulok.

Fu II extra
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Ferenc

SZEGED NANA o HÍDIVÁSÁR o NEMZETKÖZI KÉPZŐMŰVÉSZETI FESZTIVÁL

•

A DM és a DV kereskedelmi melléklete

A LEGNEVESEBB BORÁSZOK ITT LESZNEK A SZÉCHENYI TÉREN

Botka Lászó: Az idei
a legek fesztiválja lesz

• Szeged polgármesterével a
most kezdődő borfesztivál
apropóján beszélgettünk a
város idegenforgalmáról, az
idei programról, a kiállítókról, borral kapcsolatos
élményeiről. Kiderült, Botka
László gyerekként rendszeresen járt szüretelni, és még
az is, hogy borlovag.
MUNKATÁRSUNKTÓL
- A 16. szegedi borfesztivál m e n n y i b e n lesz más,
m i n t az előzőek v o l t a k ?
- A z elmúlt esztendők során
a májusi Szeged-napi rendezvénysorozat Magyarország
egyik legjelentősebb fesztiváljává nőtte k i magát. Végig arra
törekedtünk, hogy évről évre
bővítsük a programajánlatot.
C s a k a borfesztiválhoz kapcsolódóan több mint 80 progr a m lesz. Szeged n a p j á h o z
kötődően - nem túlzás - több
száz ö n k o r m á n y z a t i és c i v i l
s z e r v e z é s ű s z ó r a k o z t a t ó és
kulturális program várja a
v á r o s l a k ó i t és v e n d é g e i t ,
kicsiket és nagyokat, különböző helyszíneken - és természetesen a hagyományos h í d i
vásár sem marad el. Régi szándékunk, hogy Szeged idegenforgalma ne csak júliusra és
augusztusra korlátozódjon,
hanem időben is kitolódjon.
S i k e r ü l t e l é r n ü n k , hogy tavasztól az év végéig számos
olyan rendezvény v a n a városban, ami nemcsak a helyieknek szerez örömet, de idecsalogatja a vendégeket is. Mindezzel azt értük el, h o g y néhány év alatt megduplázódott
a város idegenforgalma. Bekerültünk Magyarország 10 leglátogatottabb célállomása közé, megelőzve sok hazai nagyvárost. A z idegenforgalom, a
t u r i z m u s Szeged húzóágazatává vált.
- Kanyarodjunk vissza a
borfesztiválhoz. M i l y e n érdekességeket tud ezzel kapcsolatban e m l í t e n i ?
- Nyugodtan kijelenthetem,
a legek fesztiválja lesz. Soha
nem volt még i l y e n h o s s z ú ,
10 napon át fogadja a vendégeket. S o k a n aggodalmaskodtak, hogy a gazdasági válság miatt nem lesz kellő érdeklődés a borászok részéről. Ehhez képest rekordidő alatt foglalták le a helyeket a pavilonokban. Összesen 150 kiállító
jelenik meg a Széchenyi téren,
ez is rekordnak számít.
- A z eddigi f e s z t i v á l o k o n
lehetett o l y a n hangokat hallani a borászoktól, hogy a város alaposan m e g k é r i tőlük
a bérleti díjat...
- E d d i g törekedtünk arra,
hogy a régió borászainak kedvezményeket biztosítsunk, ez
az idén is így van. É s az a tény,
hogy m i n d e n é v b e n e g y r e
többen j e l e n t k e z n e k , e g y r e
gyorsabban elkapkodják a

ÉVRŐL ÉVRE NÖVEKSZIK A VENDÉGEK SZÁMA

Szeretik
a borfesztivált
• A Szegedi Városkép Kft.
megrendelésére 2006 óta
minden évben mérik a
Szeged Napja Ünnepségsorozat, azon belül a borfesztivál elégedettségi mutatóit. A Dél-alföldi Regionális Társadalomtudományi
Kutató Egyesület (Dartke)
munkatársai a 800 fős
látogatói mintavétel
mellett megkeresik a
szegedi szállásadókat,
valamint a kiállító borászokkal is értékeltetik a
rendezvényt.
A z elmúlt évek adatait figyelembe véve elmondható, hogy
a kilátogatok 60 százaléka szegedi, és m i n d e n évben növekszik a külföldről érkezők száma. A megkérdezettek 95 százaléka mondja azt m i n d e n évben, hogy a következő évben
is kilátogat a S z e g e d n a p j a
ü n n e p s é g s o r o z a t r a , s itt is
évről évre nő a v i d é k i visszatérők száma, amely 2009-ben

BOTKA LÁSZLÓ: A SZEGEDIEK ÉS VENDÉGEINK E G É S Z S É G É R E !

standokat, ellentmond a borsos bérleti d í j a k r ó l szóló híreknek. A m i n d s z í n v o n a l a sabb hazai borkultúra palettáján már o l y a n előkelő helyet
foglal el a szegedi fesztivál,
hogy érdemes eljönniük a legnevesebb borászoknak is. É s
lesz egy teljesen egyedi dolog,
ami idáig még nem volt: a
fesztiválon
bemutatkozik
„ S z e g e d bora". A v á r o s sok
m i n d e n r ő l híres, a p a p r i k á ról, a boszorkányokról, a Pick
szalámiról, az egyetemről,
Szent-Györgyi Nobel-díjáról.
Most pedig itt a v á r o s bora.
E g y 71 esztendős kiskundorozsmai gazda termelte a település határában. E g y k i v á l ó
cuvée-ről v a n szó. Készíttettünk egy g y ö n y ö r ű , faragott,
a v á r o s c í m e r é v e l ékesített,
250 literes hordót, ebből kínáljuk m a j d a bort.
- H a k i m e g y a polgármester a borfesztiválra, m i t csinál ott? A barátokkal, családdal borozgat, v é g i g j á r j a a

standokat, beszélget a borászokkal?
- E z két részből áll. H á z i gazdaként fontosnak tartom,
hogy személyesen köszöntsem
a visszajáró, illetve az először
bemutatkozó kiállítókat, ez a
megnyitóhoz kötődik. Utána
p e d i g a c s a l á d d a l és a bar á t o k k a l sétálok k i a térre.
Öröm, hogy a legnevesebb bor á s z o k is fontosnak tartják,
hogy itt legyenek a szegedi
fesztiválon. De az igazi öröm
azt látni, hogy a szegediek, hazalátogató rokonok, barátok
jól érzik magukat a platánok
alatt.
- A z t hallottam, hogy Botka
L á s z l ó borlovag. Igaz a h í r ?
- A megyei jogú városok
szövetségének ülését tartottuk egy híres borvidéken. A z
egyik kiváló pincészetben az
ottani borlovagrend kettőnket,
K ó s a Lajos debreceni polgármestert és engem avatott borlovaggá egy kedves ünnepség
keretében.

- M i l y e n próbát k e l l k i á l l n i a a n n a k , a k i borlovag akar
lenni?
- A z ottani lovagrend hagyományai szerint kaptunk feladatokat. Fel kellett ismernünk
a hagyományos és a mostani
borkészítésnél használt eszközöket. Borokat kóstoltunk és
véleményeztünk.
Nagyon
megtisztelő, félig komoly, félig
játékos ceremónia volt.
- I g a z i s z ü r e t e n vett m á r
részt?
- Hogyne. Nagyapámnak
T i s z a f ö l d v á r o n volt szőleje.
H o m o k i borokat készített. Jelentős családi esemény volt
m i n d e n évben a szüret. Nag y o n jó h a n g u l a t b a n töltöttünk el egy egész napot a rok o n s á g g a l együtt. I n k á b b a
családi összejövetelről szólt,
mint a borról. E z a m i fesztiv á l u n k v i s z o n t a szegediek
nagy családjáról, az összetartozásról, a kikapcsolódásról, a
találkozásokról és az ország
legnemesebb borairól szól.

már meghaladta a 30 százalékot. A látogatók az átlag fölöttinél elégedettebbek a szervezéssel, az infrastruktúrával és
a szolgáltatásokkal, az információszolgáltatással, a programok mennyiségével és a programok színvonalával.
A rendezvény p o z i t í v u m a i
között elsősorban a jó borokat, jó programokat sorolják
fel a v á l a s z a d ó k , de szinte
mindenki megemlíti a borfeszt i v á l különleges hangulatát,
amely kiválóan alkalmas a rég
n e m látott b a r á t o k k a l , ism e r ő s ö k k e l történő találkozásra is.
A kilátogatok n a g y része
elsősorban tájegység a l a p j á n
választ bort. Tokaj, Villány és
a balatoni b o r v i d é k a h á r o m

legnépszerűbb. M á s o d i k hel y e n szerepelnek a z á r a k , ezt
k ö v e t i h a r m a d i k h e y e n a bor á s z személye. A lekérdezések alapján é v r ő l évre a borás z o k 77-81 s z á z a l é k a fogalmaz meg pozitív vélem é n y t a b o r f e s z t i v á l l a l kapcsolatban, kiemelik a helyszínt, az értő közönséget és a
p r o g r a m o k s o k a s á g á t . Természetesen a hiányosságokra is f e l h í v j á k a f i g y e l m e t a
b o r á s z o k , a m e l y e k e t a szerv e z ő k a következő évre igyek e z n e k k i j a v í t a n i . A z , hogy
a pozitív vélemények v a n n a k
túlsúlyban, n e m kérdéses, hiszen m i n d e n évben 90-95
s z á z a l é k a z o n borászok arán y a , a k i k elégedetten térnek
haza, és jelzik részvételi szánd é k u k a t a k ö v e t k e z ő é v i eseményre.
A z évről évre megkérdezett
szegedi s z á l l á s a d ó k k ö z ü l
tavaly már 74 százalék mondta azt, hogy a rendezvénysorozatnak egyértelműen látja a

pozitív hatásait. A szállásadók
információi alapján elmondható, hogy évről évre növekszik azon vendégek száma,
akik kizárólag a Szeged napja
ünnepségsorozat miatt érkeznek a városba.
A rendezvény bevétel szempontjából is é v r ő l évre többet
produkál. 2006-ban 6 nap alatt
nagyjából 60 m i l l i ó forint turisztikai tőke realizálódott, ez
a s z á m 2009-ben m á r megközelítette a 300 milliót a 9 napos
időtartamnak köszönhetően.
A z összeg az ide érkező vendégek s z á l l á s f o g l a l á s a i b ó l ,
idegenforgalmi adójából, elköltött pénzéből, a kereskedők
bérleti díjaiból és a szponzori,
pályázati támogatásokból jön
össze.

A BORIVÓ TÍZPARANCSOLATA
1. Bort sohase igyál éhgyomorra!
2. Borivás előtt ne egyél édes életeket!
3. Ügyelj a borfajták hőmérsékletére!
4. Bort mindig megfontoltan, lassan igyál!
5. Apró kortyokban élvezd a bor zamatát!
6. A nemes borokat csak tisztán igyad!
7. Tarts mértéket a borivásban!
8. Jobban ízlik a bor, ha közben eszel is.
9. Szeresd, de légy erősebb a bornál.
10. Borivás közben gondolj arra, mennyi verejtékes, nehéz munka van
egy pohárnyi borban.

uvee

Cuvée magazin III.

Péntek, 2010. május 14.

AZ ÓCEÁNI, A KONTINENTÁLIS ÉS A MEDITERRÁN KLÍMA HATÁRÁN

LŐRINCZ GYÖRGY A 2009-ES ÉV BORÁSZA

Egerben is van jó fehérbor Magyar borvidékek

• Lőrincz Györgyöt, az egri
borvidék szakemberét
választotta tavaly a 2009es év bortermelőjének a
Magyar Bor Akadémia.
Különös ismertetőjele, hogy
az egri borvidék általános
hírnevével ellentétben
pincészete, a St. Andrea
elsősorban fehérborokra
specializálódott.

nak", hiszen mind házasításaival, mind egyedi, dűlőszelektált boraival igyekszik a
közönség figyelmét az egri
borvidék különleges adottságaira terelni.
Jó tudni, hogy az É v Bortermelője díj odaítélésénél nem
egy adott bort ítélnek meg,
hanem a borász egész éves teljesítményét. A z akadémia 133
fős tagsága titkos szavazással

választotta ki a győztest.
Lőrincz György elismerése
jó ütemű válasz a borhamisítással gyanúsított Vincze Béla
egri borászra ügyére. A „botlásokon" a problémákat vállalva kell túllépni, de nem szabad a teljes magyar szőlész-,
illetve borásztársadalomra kivetíteni.
Borral ugyanis nem szabad
hazudni.

MAGYARORSZÁGI
BORVIDÉKEK

Magyarország borvidákei

MUNKATÁRSUNKTÓL
Dr. Lőrincz György 1991-ben
végzett tartósítóipari mérnökként a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen, majd PhDképzés keretén belül szerezte
meg a borászképzettséget. A
szakmát az Egervinnél kezdte,
2002 óta a családi St. Andrea
Kft. ügyvezetője.
Aktív közösségi szerepvállalás jellemzi, alapító tagja a
Fiatal Egri Szőlő- és Bortermelők Társaságának, tagja az
Egri és a Pannon Bormíves
Céhnek. A murika folyamatosan hozta számára az elismeréseket: 2006-ban A z É v Kedvelt
Borászának választották a fogyasztók közönségdíjjal jutalmazták, de ugyanebben az esztendőben egy lengyel bormagazin is megtisztelte az É v
Embere címmel. 2007-ben átvehette a Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztjét,
2008-ban pedig a Borászok Borászának és az É v Egri Borászának választották.

A

FORRÁS: FN.HU
• Sok állomást kell végigjárnia a bornak, mielőtt a
borbarát poharában
befejezné útját. A bor
jellegét a szőlőhegy határozza meg; annak
időjárása, mikroklímája,
talaja, természeti adottságai. Befolyásolja a bor minőségét, gazdagíthatja a
bor ízvilágát, ám tönkre is
teheti azt.
M a g y a r o r s z á g a mérsékelt
éghajlati övben helyezkedik
el, három nagy éghajlati terület: az óceáni, a kontinentális és a mediterrán klíma
határ- és hatásterületén fekszik.
Éghajlata döntően száraz
kontinentális, bár néhány helyen érezhető az Atlanti-óceán
hatása, Dél-Magyaroszágon
pedig a mediterrán vonások
jellemzők. Emiatt a sokszínűség miatt a borvidékek is je-

Dr. Lőrincz György fiatal
kora ellenére már most is egyike a „leggazdagabb palackba
zárt életművek tulajdonosai-

lentősen eltérnek egymástól,
akár földrajzi közelség esetén
is. Magyarországon ma 22
borvidéket tartanak számon.
Ezek közül három található a
Nagy-Alföldön. E z a három
borvidék teszi ki területnagyság szempontjából a bortermelő vidékek 45 százalékát.
Tizenöt borvidék v a n a Dunántúlon, 4 pedig Észak-Magyarországon. Területük nagyságát tekintve a borvidékek
nagyon különbözőek. A két
legkisebb, Mór és Somló 1000
hektár alatt van, míg a legnagyobb, a Kunság 25 ezer 600
hektáron terül el. A legtöbb
borvidék nagysága átlagosan
1000-5000 hektár között
mozog.

1. Csongrádi borvidék
2. Hajós-Bajai borvidék
3. Kunsági borvidék
4. Ászár-Neszmélyi borvidék
5. Badacsonyi borvidék
6. Balatonfüred-Csopaki
borvidék
7. Balaton-felvidéki borvidék
8. Etyek-Budai borvidék
9. Móri borvidék
10. Pannonhalma-Sokoróaljai
borvidék
11. Somlói borvidék
12. Sopron+borvidék
13. Balatonbogiári borvidék
14. Mecsekaljai borvidék
15. Szekszárdi borvidék
16. Villányi borvidék
17. Bükkaljai borvidék
18. Egri borvidék
19. Mátrai borvidék
(korábban: Mátraaljai)
20. Tokaj-hegyaljai borvidék
21. Balatonmelléki borvidék
22.Tolnai borvidék

Magyarország Európa tradicionális bortermelő országai közé tartozik. Gyakorlatilag az ország egész területe
bortermő vidék. A talajnak és
a klímának, illetve ezek válto-

zatos voltának köszöntető az
a tény, hogy ez a kicsiny kis
ország 22 borvidéket mondhat magáénak. A változatosság a magyar borok egyik
legfőbb erénye: Magyarország azon kevés országok közé tartozik, amely a klasszikus borfajták teljes skáláját
átfogja a fehérboroktól kezdve a testes vörösborokon át a
természetes édes borokkal bezárólag. A szőlőfajtákban is
nagy változatosság mutatkozik, a magyar és nemzetközi
fajták egészséges egyensúlyban vannak a borkészítésben.

egyetlen hivatásos szegedi
bortermelőnek.
Ú j v á r i M i h á l y örömmel
elfogadta a meghívást, és
ebből az alkalomból Szeged
Cuvée-t készített. Tette ezt
2007-es évjáratú, OBI-engedélyes borból, így még használhatja az azóta már levédett
cuvée elnevezést. A házasításban 45-45 százalék cserszegi
fűszeres és rajnai rizling, 9 százalék zalagyöngye és 1 százalék ezerfürtű van. A bort amelyet a borfesztivál előtti
héten vernek csapra a szervezők - egy 250 literes hordóba töltötték, amelyre Szeged
címerét faragták.

A z említett boron túl ott lesz
a standjukon a 2007-es cserszegi fűszeres, ugyanebből az évjáratból egy zweigelt, egy 2008as rajnai rizling. - Éjjel-nappal
palackozunk, kis sem látszunk
a munkából. A z egész családom besegít a borfesztiválba,
ők árulnak majd a standon mondta a készülődés lázában
égő, örökifjú borász, Ú j v á r i
Mihály, aki hozzáteszi, 71 éves
kora ellenére akár szép jövő
előtt is állhat, hiszen az a Dlusztus Imre „talált rá", aki Somodi Sándor ásotthalmi és Frittmann János soltvadkerti borászra is - talán mindenkinél
hamarabb - felfigyelt.

ÚJVÁRI MIHÁLY A SZEGEDI FESZTIVÁL DÍSZVENDÉGE

Dorozsmai bor a Széchenyi téren
i Á homoki bor ismert, a kiskundorozsmai azonban nem
annyira, pedig itt is terem kitűnő nedű. Újvári Mihály, aki
több borlovagrend tagja, idén díszvendégként vesz részt a
szegedi borfesztiválon. A pincelátogatáson
meggyőződhettünk róla, hogy kihozza a maximumot a
fehérborból, pedig nem irányított, reduktív, hanem
hagyományos, fahordós érlelést alkalmaz.

KOVÁCS A N D R Á S
Nagyon sok autós nem is tudja,
mit rejt a Kiskundorozsmához
közeli, Bordányi útról nézve
nem igazán feltűnő szőlő- és
borgazdaság. Rendezett az ültetvény, nagytestű kutyák kíséretében jön elém a palackozásban és címkézésben kissé megfáradt gazda, hiszen csúcsra
jár a kis pince a szegedi borfesztivál előtt.
A 71 éves Újvári Mihály Szeged közigazgatási területén

belül az egyetlen, aki hivatásszerűen borászattal foglalkozik. Három évtizeddel ezelőtt kezdett szőlőt termeszteni,
bár ekkor még a szegedi Xl-es
A F I T művezetőjeként dolgozott a mai Kálvária sugárúton,
ahol fél évig e sorok írójának is
kollégája volt. Héthektáros,
Sziksósfürdőhöz közeli, Bordányi úton található birtokán
gazdálkodik, cserszegi fűszeres, rajnai rizling, zalagyöngye, ezerfürtű, kékfrankos és
zweigelt terem a birtokán.

A pince előterében, a kóstolóteremben beszélgetünk, ahol
kemence és kandalló is biztosítja a meghitt hangulatot. Jobban tele van a pince, mint
szeretnénk, nincs az embereknek pénze, s feleségem betegsége és halála is lelassította az
eladást-mondja. „Visszaesett
a forgalom, amióta olcsó, ismeretlen származású borok
árasztják el a piacot." Pedig az
Újvári-bor valóban rendben
van: 2004-es rajnai rizlingjével
a megye legszebb fehérbora
címet is elhozta az aranyérem
mellé, cserszegi fűszerese
pedig ezüstérmes lett az országos fajtaversenyen, ahol a
lehetséges 100 pontból 92-t
kapott.
A szőlő mellett EU-szabványnak megfelelő palackozó-

üzeme is van a nyugdíjas autószerelőnek. Hat évvel ezelőtt
komoly anyagi ráfordítással
EU-szabvány berendezésre
kapta meg a palackozási engedélyt. - Nekem nem tanult
szakmám a borászat, de a fiamnak akár egy sokkal nagyobb
pincészet vezetésére is van végzettsége - nyilatkozta a Délmagyarországnak, miközben
rögtönzött címkézőbemutatót
tart a sajtó kedvéért.
Újvári Mihály, aki a Csongrád megyei Szent Vince mellett az E u r ó p a i Borlovagrendnek is tagja, idén bemutatkozik a város közönségének és a szegedi borfesztiválra látogató vendégeknek.
A fesztivál szervezői díszvendégként számítanak rá,
külön standot biztosítva az

III. I Cuvée magazin
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Versenyen a Széchenyi
téri fesztivál nedűi
• A szegedi borfesztivál
hagyományos programja a
borverseny, amelyet idén
is a Novotel Hotelben
rendeznek. A hozzá nem
értőknek meglepő lehet,
hogy a döntnökök az
ízlelés után minden
kortyot kiköpnek.

M á j u s 14., péntek
1-es színpad
18.00 Megnyitó, a borverseny
díjainak átadása
19.00 Give me Five - a cappella
20.00-24.00 Jaffa trió
2-es színpad
19.00 W h y Not
21.00-24.00 K o r i n d a Együttes táncház

BOBKÓ ANNA

A X V I . Szegedi B o r f e s z t i v á l
versenyére több mint száz bor
nevezett. Ezeket komoly szakmai zsűri bírálja el a megadott
szempontok szerint. Többek
között a borok megjelenését,
illatát, zamatát figyelik, pontozzák a nedűk színét, intenzitását és karakterét is. A minták
között i d é n is szerepelnek
fehér-, rozé-, vörös- és tokaji
borkülönlegességek. A z ítészek négy bizottságban dolgoznak majd, elnökük a 2009es év borásza: az egri termelő,
Lőrincz György.
A hozzá n e m értők sok furcsaságot tapasztalhatnak egy
borversenyen, p é l d á u l hogy
az ítészek minden ízlelés után
kiköpik a szájukban lévő kortyot. N e m meglepő, h i s z e n
gondoljunk csak bele, m i l y e n
hatása lenne, ha akárcsak egyegy kortyot lenyelnének a bírálandó borokból. Ennek ellenére még így is előfordul néha,
hogy a zsűrizők becsiccsentenek, hiszen az alkohol már az
ízlelés közben is elkezd felszívódni a szervezetben.
A zsűri lelkiismeretes tagjai

M á j u s 15., szombat
1-es színpad
17.00 Kónya Kriszta - operett
19.00 Pribojszki Mátyás és
barátai
21.00-24.00 Rock and R o l l
Street
2-es színpad
17.00 Mátó Mátyás - tárogató
18.00 ArtStab Push Projekt Lazy Days
19.00 ArtStab Push Projekt Norbi és a diszkrét tolvajok
21.00-24.00 Matuska T í m e a
Quartet

felkészítik ízlelőbimbóikat a
kóstolóra. Közvetlenül előtte
p é l d á u l n e m tanácsos fogat
mosni, cigarettázni vagy kávét
inni. Sőt az édességektől is tartózkodni kell.
- A sokféle bor ízlelése után
marad-e k e d v ü k „civilben" is
bort fogyasztani? - a tavaly
megkérdezett
zsűritagok
egyöntetű véleménye szerint:
egy selymes száraz fehérbor
vagy egy bársonyos vörösbor

csak szép emlékeket hagyhat
az emberben.
Hogy milyen emlékeket
hagy az idei felhozatal a zsűri
tagjaiban, v a g y i s hány ponttal j u t a l m a z z á k a v e r s e n y e n
induló borokat, az a ma esti
eredményhirdetésen derül k i ,
de a fesztiválozók a pultokhoz kihelyezett t á b l á k r ó l is
l e o l v a s h a t j á k , h á n y pontot
kapott az a k t u á l i s pincészet
terméke.

SZEGED-CAMBRIDGE VERSENY A TISZÁN

Testvérvárosi regatta
• Május 22-én olyat láthatnak a szegediek, amilyet
még soha: Szeged és
testvérvárosa, az angliai
Cambridge evezőscsapatai
versenyeznek majd a Tisza
belvárosi szakaszán.
MAPI JÓZSEF

Szeged és az angliai Cambridge 1987 óta testvérvárosok. A
brit település arról nevezetes,
amely történet m á r 1829 óta
íródik. A z ötlet e k k o r fogalm a z ó d o t t m e g két barát, a
Cambridge-ben
tanuló
Charles Merivale és az Oxfordi E g y e t e m padjait koptató
Charles Wordsworth fejében:
m i lenne, ha a két egyetem
evezőscsapata összemérné
erejét? A cambridge-iek hamarosan el is küldték a versenyre szóló kihívást a nagy riválisnak, majd 181 évvel ezelőtt,
június 10-én meg is történt az

A borfesztivál programjai
május 14-23.

első futam Henley-ben, közel
20 ezer kíváncsiskodó előtt. A
következő regattára hét évet
v á r n i kellett (Westminster,
1836), 1845 óta viszont folyamatos a csata, amelyben Putney-nál d ö r d ü l el a startpisztoly, és Mortlake-nál v a n a cél.
A két pont 6,8 k i l o m é t e r r e
található egymástól, ezt teljesítik immár 181 éve a két egyetem evezősei. Jelenleg 80:75-re
Cambridge vezet az évről évre
s z á z e z r e k előtt r e n d e z e n d ő
viadalon, amelyen m i n d i g az
aktuális vesztes hívja ki a
másikat.
A z t n e m tudni, lesz-e ekkora hagyománya a május 22-én
S z e g e d e n tartandó, a h e l y i
ö n k o r m á n y z a t (amely az angolok m a g y a r o r s z á g i közlekedtetését, elszállásolását, teljes ellátását vállalja), az S Z T E
(az Angliából Magyarországra repülést és a visszautazást
állja) és az E D F Démász-Sze-

gedi V E (a gyakorlati háttérért,
a versenyhajók biztosításáért,
szállításáért, a lebonyolításért
felel) által közösen megszervezett viadalnak, az viszont tény,
a látvány egyedinek mondható. Előbb a két város evezős
szakosztályai (10.30), majd a
két egyetem csapatai (11.30)
m é r i k össze t u d á s u k a t először, és reméljük, nem utoljára. Közte pedig gyermek- és
i f j ú s á g i futamokat is láthatnak a szurkolók a Tisza belvárosi s z a k a s z á n , m é g p e d i g a
Boszorkányszigetnél lévő 172
folyamkilométeres táblától a
Belvárosi hídnál található bástyáig (rondelláig) terjedő, körülbelül 1800 méteres szakaszon, folyással szemben. A m i t
m é g tudni kell: m i n d k é t csapat n y o l c e v e z ő s b ő l és egy
kormányosból áll, és a hajók
nem bójázott pályán, n e m is
egyenes v o n a l b a n h a l a d n a k
majd.

Május 16., vasárnap
1-es színpad
17.00 CaBoHa Trió
19.00 A mikrofonnál Badár
Sándor
21.00-24.00 S z u r d i - M a r o s i
duó táncház
2-es színpad
17.00 Sanzon izé
18.00 Tóth Vera
19.00 ArtStab Hozam Projekt Eda és A l i in
21.00-24.00 Raczoforte
Május 17., hétfő
l-es színpad
17.00 K á r o l y f a l v i Kriszta és
Bencsik Attila - smooth jazz
19.00 Golda Meir Szalonzenekar

M á j u s 18., kedd
1-es színpad
17.00 Kosztándy Trió
18.00 A p á r ó l fiúra
21.00-24.00 Kender Zenekar
táncház
2-es színpad
17.00 K ó n y a Kriszta - operett
18.00 Szegedi harsonaegyüttes
19.00 Dodgem-koncert - gyerekek a színpadon
21.00-24.00 Rock a n d R o l l
Street
M á j u s 19., szerda
1-es s z í n p a d
17.00 Levanders Blue Trió
19.00 Balázs Péter-Lengyel
Tibor gitárduó
21.00-24.00 Berényi A p o l l o
és a szegedi bárzene
2-es s z í n p a d
17.00 Jack C a n n o n B l u e s
Band
19.00 A h á r o m Bor-tenor
(László Boldizsár, Cseh
Antal, Kóbor Tamás)
21.00-24.00 C u h á r é táncház
Május 20., csütörtök
l-es színpad
18.00 On'n pas besoin - francia sanzon
19.00 Esztimentál
21.00-24.00 Nyenyere Egylet
táncház

2-es színpad
17.00 Hemmingeni vonósnégyes
18.00 Ezerarcú harmonika Orosz Zoltán
21.00-24.00 Stand up együttes
M á j u s 21., péntek
1-es színpad
17.00 Fúvós Quartet
18.00 Malek Andrea Quintet
20.00 Muzslai Citerazenekar
21.00-24.00 Nosztalgia cigányzenekar
2-es színpad
17.00 Sövény Olivér - Zenei
találkozások
18.00 United unplugged
19.00 Pumpkins
21.00-24.00 Cuháré táncház
M á j u s 22., szombat
1-es s z í n p a d
17.00 Nagy Bandó A n d r á s
19.00 H e m m i n g e n i Zeneiskola
21.00-24.00 Raemeque trió
2-es s z í n p a d
17.00 K á r o l y f a l v i K r i s z t i a jazz moments
18.00 G i v e me F i v e - a cappella
19.00 Molnár Quartet
21.00-24.00 Rácz Trió
Május 23., vasárnap
1-es színpad
18.00 Czutorcherstra - Czutor
Zoltán és Czutor Anett műsora
20.00 Blues Bell
21.00-24.00 Rácz Trió
2-es színpad
18.00 S u n City - unplugged
19.00 Dodgem-koncert - gyerekek a színpadon
21.00-24.00 Greenó

Kult korner
• Megszokott helyen, a
szökőkút mellett az idén
a Jazz Kocsma stábjával
karöltve újra létrehozza
kultúrsarkát a Grand
Café, Szeged első
művészmozija. A kulturális tudatmódosítók
mellett természetesen
folyékony állagúval is
szolgálunk, az Ikon és a
Konyári Pincészet mellett
Mészáros Pál borait lehet
majd barátságos árakon
kóstolgatni vászonbámulás mellett (vagy
helyett). A programok
után a zenét Szeged első
közösségi rádiója, a
Rádió Mi szolgáltatja.
május 14., péntek
19.00 G-Riot (Matthew Mitchell, Horváth Balázs, Sárvári
Kovács Zsolt)
21.00 Flame F l o w e r s - tűzzsonglőr-bemutató. A társulat előadásaiban ötvözi a tűztáncot a színpadi elemekkel,
a kortárs zsonglőr és manipulációs technikákkal, illetve
nagy hatással van rájuk az új
cirkusz szellemisége és látványvilága.
május 15., szombat
19.00 Tradicionális afrikai ritmusok és táncok
május 16., vasárnap
19.00 B-Terv (SRB)
A 2003-ban alakult zenekar stílusában keveredik a népzene
a balkáni ritmusokkal és a
modern hangzásvüággal.
21.00 A Szegedi Super 8mm
Akrobatacsoport bemutatja:
Háttérmozi - eredeti techni-

AZ OXFORDIAK HELYETT MOST A S Z E G E D I E K K E L MÉRIK ÖSSZE TUDÁSUKAT A CAMBRIDGE-IEK

21.00-24.00 Coco Bongo party night
2-es színpad
16.00 Fúvós Quartet
17.00 M é n y k ű Trió
19.00 Rambling Blues
21.00-24.000 S z u r d i - M a r o s i
táncház

kával. Vetít: Sziszi, zenél:
Megyeri. Keskenyfilmek a régmúltból és napjainkból, kerregő vetítőkön, háttérnek bakelitpergetéssel, vásznon, fákon, flaszteron.
május 17., hétfő
19.00 Takáts Eszter
Hosszú komolyzenei kalandozás után, inkább megérzéseire hallgatva gitárt fogott, és
ettől kezdve nem volt megállás. H o l dzsesszel hengerel,
hol poppal flörtöl, és van, amikor sanzonénekesnő szerepben tündököl - egy azonban
biztos: mindegyik jól áll neki.
21. 00 Frankié Látó Quartet
A világhírű hegedűs ars poeticája, hogy a Django Reinhardt és a Stephane Grappelli által képviselt zenei stílust „ H o t C l u b de Francé" hegedűjátékával tovább képviselje, ezenkívül az „old school"
szvinget és a modern dzsesszt
ötvözze öthúros hegedűn.
május 18., kedd
18:00 Csemer Boglárka Trio
Finom, érzelmes, a sanzon
világába is belekóstoló önfeledt, őszinte dzsesszmuzsikával, saját dalokkal és ritka feldolgozásokkal tér vissza Szegedre az egyre többet koncertező zenekar. A fiatal énekesnő
vibráló, titokzatosan szép
hangjában mintha Edith Piaf
és Billie Holiday tehetsége és
kisugárzása találkozna, amelyet tökéletesen egészít ki az
együttes összetett, kiforrott
hangzása.
május 19., szerda
21.00 B i j o u
A Bijou hiánypótló kelet-euró-

p a i retró downtempo zenekar, amely 2003-ban alakult
Párizsban. Jelenlegi tagjai
Hártó Szilvia, Menyhárt Leó,
Koroknay A n d r á s és Asztalos Zoltán. Első daluk, amelyet a rádiók is játszottak, a
Tánc volt 2008-ban. A z MR2Petőfi Rádió 2009 júniusában
megjelent E g y k i s h a z a i 3.
c í m ű válogatáslemezén szerepelt a Bijou Depresszió című
dala. Szeptemberben a zenekar szerepelt a rádió Akusztik
című műsorában. 2009 végén
korlátozott példányszámban
elkészült Pillangó című első
lemezük.
22.30 F l a m e F l o w e r s - tűzzsonglőr-bemutató
május 20., csütörtök
19.00 Tradicionális afrikai ritmusok és táncok
május 21,, péntek
19.00 Vali SirBlues Ráeilá(RO)
A romániai blues koronázatlan
királya, a gitármágus Rácilá
első alkalommal lép fel Szegeden.
M á j u s 22,, szombat
21.00 T i r k e H o n o l u l u akusztik - a 20 éves zenekar ezúttal
lágyan pengeti a dobozgitárokat, de a rock and roll hangulat természetesen jelen lesz a
koncerten
május 23., vasárnap
19.00 Sambossa - Bossa nova
d a l l a m o k , déli hangulat az
újonnan alakult szegedi együttestől
21.00 A Szegedi Super 8mm
Akrobatacsoport bemutatja:
Háttérmozi - eredeti technikával

Cuvée magazin IIV.

Péntek, 2010. május 14.

Szeged Napja Ünnepségsorozat programjai
SZEGED NAPJA
MÁJUS 21., PÉNTEK

MÓRA PARK MÁJUS 21-23.

14.00 Városi népdaléneklési verseny a
Gedói Általános Iskolában, 15.30 Apáról fiúra... Szurdi Zsolt és Szundi Gergő
népihangszer-bemutatója a Gedói Általános Iskolában, 15.45 Térzene a Széchenyi téren, 16.00 Az országzászló
ünnepélyes felvonása a városháza előtt.
Közreműködik: a Fricsay Ferenc Koncert
Fúvószenekar, Honvéd Hagyományőrző
Egyesület 16.15 Ünnepi díszközgyűlés
a városháza előtt, Ünnepi beszédet
mond: dr. Botka László polgármester,
Díszpolgári, a Pro Urbe, a Szegedért
Emlékérem, a Szeged Nemzetközi Kapcsolataiért kitüntetések átadása, 17.30
IV. Béla szobrának felavatása a Széchenyi téren, 19.00 A Bartók Női Kar
Kórushangversenye a felsővárosi minorita templomban, Vezényel: Ordasi
Péter karnagy. Horváth Barnabás: 37.
zsoltár, Horváth Barnabás: 47. zsoltár
a Szeged város felkérésére írt művek
ősbemutatója

Május 21., péntek
13.00 Hannoveri Hemmingen
Zeneművészeti Iskola, 16.00 Sheket
lemezbemutató koncert, 18.00
Fabula Rasa koncertje, 20.30 Csík
Zenekar koncertje
Május 22., szombat
10.00-18.00 Honvéd toborzó rendezvény (katonai toborzás, technikai bemutatók, repülőgép-szimulátor), 10.00-15.00 II. Nemzetközi
Fúvószenekari Találkozó, 15.00
Közelharc-bemutató, 15.30 Fegyveres díszelgők bemutatója, 16.00
Hannoveri Hemmingen Zeneművészeti Iskola, 16.30 Faktor Blues
Band, 18.30 Rhytm Sophie, 20.30
Blues B. R. Others Show
Május 23., vasárnap
15.00 - 19.00 Nemzetiségi Folklórtalálkozó, 20.00 Republic-koncert, 21.30 Tűzijáték

CSEH NAPOK MÁJUS 14-26.

A C S Í K Z E N E K A R 21-ÉN E S T E F É L 9-KOR LÉP FEL A M Ó R A P A R K B A N

GYERMEKSZÍNHÁZI FESZTIVÁL, MÁJUS 17-22.

NEMZETISÉGI NAPOK,
MÁJUS 18-23.

Kövér Béla Bábszínház/Dugonics tér
Május 17., hétfő
10.00 Egy magyar nábob (fesztiválmozi), 12.00 Kárpáthy Zoltán (fesztiválmozi), 14.00 The swinging marionettes (előadás), 15.30 Mr. Punch
(előadás), 17.00 Kis Mukk (előadás),
19.00 Lúdas Matyi (fesztiválmozi)
Május 18., kedd
10.00 Szent Péter esernyője (fesztiválmozi), 14.00 Emberke (előadás), 15.30
Knigth Bajaj (előadás), 17.001he adventure of the Puppet Boy (előadás), 19.00
Egy magyar nábob (előadás), 21.00
Kárpáthy Zoltán (fesztiválmozi)
Május 19., szerda
10.00 Óvodás, kisiskolás gyermekszínházi seregszemle, 14.00 Az
emberi butaság története (előadás),
15.30 Színház a kíváncsi hörcsöghöz
fogadóban (előadás), 19.00 Lúdas
Matyi - fesztiválmozi
Május 20., csütörtök
14.00 Óvodás, kisiskolás gyermekszínházi seregszemle 19.00 Talkshow
Május 21., péntek
10.00 Légy jó mindhalálig (fesztiválmozi), 13.00 Szent Péter esernyője (fesztiválmozi), 15.30 The lace
story (előadás), 17.00 From Folk to
Pop to Rock (előadás), 19.00 Egri
csillagok Hl. (fesztiválmozi)
Május 22., szombat, 11.00 Rest
mese (előadás), 15.00 Eredményhir-

Nemzetiségek Háza (Szeged,
Osztróvszky u. 6.)
Május 18., 18 óra
Mitológiai előadás-sorozat. Az amerikai modern mitológia. Előadó: Váradi
Gábor és Szabó Gergő.
Május 19., 18 óra
Balkán táncház. Közreműködnek: Szeltner László (lliosz együttes), a Deszki Bánát
Szerb Táncegyüttes tagjai, Bajusz Kata
(Balkán Táncegyüttes). Zenél a Santorini
Duo (görög tavemazene) és a Bánát zenekar (autentikus szerb népzene)
Május 21., 15 óra
Varsovia Creativa című fotókiállítás

detés és gála, Eső esetén a Dugonics téri
programokat a Kövér Béla Bábszínházban (Tisza L krt 50.) tartják meg.

SZEGED-CAMBRIDGE
REGATTA, MÁJUS 22.
10.30Városi futam. Cambridge Város
Evezős Klubja és a Szegedi Vízisport
Egyesület evezős szakosztályának csapata közötti verseny a Tiszán, 11.00
Gyermek és ifjúsági futamok, 11.30
Egyetemi futam. A Szegedi Tudományegyetem és a Cambridge-i Egyetem csapatainak versenye, 18.00 Díjátadó ünnepség a Széchenyi téren

j s z e g e d
n r p j r
.^••ünnepségsorozat
j m e d i d

DUGONICS TÉR MÁJUS 14-23.

megnyitója. A kiállítást figyelmükbe

ajánlja:á. Karol Biemacki, a Szegedi Lengyel Önkormányzat elnöke, a Csongrád
Megyei Levéltár igazgatója. A kiállítás
anyagát a „Varsó Európa Kulturális Fővárosa" címen meghirdetett pályázatra
beérkezett legjobb pályamunkák alkotják,
készítői varsói lakosok.
2010. május 23., 15 óra
Móra park
Nemzetiségi Folklórtalálkozó
Megnyitja: dr. Sajtos Natália, a Szegedi
Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása
elnöke, valamint dr. Tóth István, a Nemzetiségi Szövetség elnöke. Közreműködik: Yenisei együttes - örmény, Regenbogen Tánccsoport (Nagyvárad) - német,
Biljana Táncegyüttes (Karcag) - bolgár,
Studienka Kultúregyüttes (Pilisszántó) május 22.
szlovák, Helidonaki Táncegyüttes (BudaDélmagyarország Szuperhoncert
pest) - görög, Deszki Bánát Szerb TáncFellép: Ákos, Tankcsapda, Magna Cum Laude
együttes, Yasya (Budapest) - ukrán
Szeged Art: Szembesítés-szembesülés
Május 23., 18 óra
Zenekművészeh a képzőművészekért
Százszorszép Gyermekház (Szeged,
május 14.. 20.30
Kálvin tér 6.)
Peter Scherhaufer: „Umy si rúcky, ideme
jest'" (Moss kezet, eszünk!) a Vertigo
Szlovák Színház előadása. Szereplők:ThirII. NEMZETKŐZI FÚVÓSTALÁLKOZÓ, MÁJUS 22. Móra park
XI. SZEGEDI HÍDIVÁSÁR
ring Viola, Dér Denisa, Gubík Ágnes, Nagy
MÁJUS 22-23.
1. Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola Fúvószenekara. Karnagy: Vastag István,
András, Marián Visku. Rendező: Stefan
2.
Városi
Fúvószenekar,
Hódmezővásárhely.
Karnagy:
Vágó
János,
3.
Szentes
Város
Új szombat esti helyszín hídi kocsKorenö. Az előadás szlovák nyelven zajFúvószenekara.
Karnagy:
Mihály
Béla,
4.
Makói
Altalános
Iskola
Fúvószenekara.
mával,
koncertekkel
lik, magyar felirattal!
Május 22-23.
Szeged, Belvárosi híd
Szegedi nemzetiségek standja a hídi vásáron, www.minority-szeged.hu

Karnagy: Deák Sándor, 5. Dér István Általános Iskola Fúvószenekara, Csanádpa-

lota. Karnagy: Mátó Mátyás, 6. Fricsay Ferenc Fúvószenekar, Szeged. Karnagyok:
Gyimóthi Zoltán, Soós Péter, 7. Hódmezővásárhelyi Katonazenekar. Karnagy:
Kovács István, 8. Turkui Rézfúvós Együttes. Karnagy: Reijo Borman, 9. Darmstadt

Művészetek nemzetközi útjai t. - Testvérvárosok kortárs alkotóinak kiállítá16.00 EDF Démász Zrt. galériája sa, Kozmikus tér a vizuális művészetek(Klauzál tér 9.) Antikvitástól az autoben -Temesvári képzőművészek kiállíMájus 14., péntek
10.00 Szegedi Akadémiai Bizottság matizmusig. Válogatás a Vinkler Lászlótása, Megnyitja: Szekemyés János műörökösöknél lévő hagyatékokból. A kiál- vészeti író, (megtekinthető június 20(Somogyi u. 7.) díszterem
Tendenciák, törekvések és ellentmon- lítást megnyitja: Tandi Lajos újságíró., áig, naponta 10.00-18.00 óráig)
dások az ezredforduló éveiben. Nem- (megtekinthető május 30-áig, hétköz- Május 21., péntek
15.00 Vaszy Viktor tér, 90 éves a Belvázetközi művészettörténeti konferencia. napokon 9.00-19.00 óráig)
Köszöntőt mond: dr. Solymos László, Szeged képzőművészetért díj (Vink- rosi mozi. A Belvárosi mozi alapítói
Szeged Megyei Jogú Város alpolgár- ler-díj) átadása. 17.00 Reök-palota emléktáblájának avatása. Avatóbeszédet
mestere. Megnyitó: dr. Gyémánt Iván, a (Tisza L. krt. 56.), Xltl. Táblaképfestésze- mond: dr. Fári Irén muzeológus, történész
SZAB Tudósklub titkára. Bevezető':Tandi ti Biennále. A kiállítást megnyitja: dr. Május 22., szombat
Lajos szerkesztő, a Szeged-Art kurátora. Nagy Imre művészettörténész., Köszön- 9.00-12.00 Szent István tér, AszfaltElőadók délelőtt: dr. Bereczky Loránd tőt mond: dr. Solymos László alpolgár- rajzverseny, Toronyzene a Turkui Konművészettörténész (Budapest), dr. Sturcz mester., (megtekinthető július 11 -éig, zervatórium Rézfúvósainak közJános művészettörténész (Budapest), kedd-vasámap 10.00-18.00 óráig, reműködésével, Bábrevü - A Mókás
Szekemyés János művészeti író (Temes- szabadtéri előadásnapokon 10.00- Bocsok Bábcsoport előadása, „Szeged az
én városom" című gyermekrajzpályávár). Korreferátumok délután: Ninkov K. 20.00 óráig)
Olga művészettörténész (Szabadka), dr. 20.30 Dóm tér. Szembesítés-szembe-zat eredményhirdetése, 17.00 Zene és
Tóth Attila művészeti író (Szeged), dr. sülés Köszöntőt mond: ár. Botka Lász- képzőművészet - Tavaszi zsongás, az
Horváth György művészettörténész ló, Szeged Megyei Jogú Város polgár- Amadeus Klarinét Zenekar koncertje,
(Budapest)., 11.00 Karikaturisták kiál- mestere. A kiállítást megnyitja: Nóvák Ist- 17.30 Szonett Szegedhez, Divatbemulítása a belváros cukrászdáiban, Dóm ván DLA ny. főépítész., A kortárs szob- tató a Szegedi Divatiskola növendékeicukrászda (Oskola u. 18.): Kaján Tiborrászok kortársakról készített szabadtéri nek közreműködésével, 9.00-19.00
szoborkiállítása megtekinthető május óráig Víztorony-látogatás, 10.00 órágrafikusművész, A Cappella cukrászda
(Kárász u. 6): Szűcs Édua grafi- 19-éig., 20.45 Dóm tér, Zeneművészek tól napnyugtáig Klauzál tér, Utcai arca képzőművészekért - a Szegedi Szim- képfestők randevúja. Nyitott műteremkusművész, Dugonics kisvendéglő
(Dugonics tér 2.): Sajdik Ferenc grafi- fonikus Zenekar ingyenes koncertje. ként helyszíni portrék és karikatúrák
Vezényel: Gyüdi Sándor karnagy. Műso-készítése egész nap - Ács György, Kovács
kusművész, Cafe Stefánia (Stefánia 9.):
Szalai Attila (Szabadka) karikaturista, ron: Ravel: Bolero, Muszorgszkij: Egy Zsigmond és Markulik Balázs grafikusművész (Szeged), Mázán Vilmos graPalánk cukrászda (Oskola u. /.J. Léphaft kiállítás képei.
fikusművész (Budapest) és a Füredi PortPál (Újvidék) karikaturista, Corso Café Május 20., csütörtök
*
(Kárász u. 16.): Németh György grafi- 17.00 Tanszéki Galéria (Brüsszeli krt 37.), rérajzolók Egyesülete, 14.00 REÖKs z e g e d ^

Cseh Filmhét a Belvárosi moziban (Vaszy Viktor tér 3.)
Május 20., csütörtök, 18.00 Megnyitó, Nem félünk a farkastól
Május 21., péntek, 18.15 Csereüvegek
Május 22., szombat, 18.15 őfelsége
pincére voltam
Május 23., vasárnap, 10.00 Kisvakond kalandjai kicsiknek és nagyoknak
18.15 Valami boldogság
Május 24., hétfő, 18.15 Cseh álom
Május 25., kedd, 18.15 A padláson
- premier előtt
Május 26., szerda, 10.00 Kisvakond
kalandjai kicsiknek és nagyoknak
18.15 A hazugság szabályai
Cseh kultúra a Dugonics téren
Május 20., csütörtök, 20.00,
Május 21., péntek, 18.00
A „Hornácká cimbálová muzika
Martina Hrbáce" morva népi zenekar és a „Velicka" néptánccsoport
közös fellépése
Cseh gasztronómia az Árpád
téren Május 14-23.
Cseh ízkavalkád a Ferdinánd Monarchia Cseh Sörházban 8 cseh sörgyár
több mint 16-féle csapolt sörével
Üzleti konferencia a CSMKIK-székházban Május 21., péntek, 10,0012.00 „Cseh Köztársaság - az Ön üzleti partnere". Szakmai tájékoztató a
Cseh Köztársaság Nagykövetsége és
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara szervezésében. (Helyszín:
CSMKIK konferenciaterme, Szeged,
Párizsi krt. 8-12.)

kusművész, (a kiállítások május 25-éig
tekinthetők meg)

palota (Tisza L. krt. 56.), Művészetek
nemzetközi útjai II., Testvérvárosok kortárs alkotóinak kiállítása 12 Positionen,
Darmstadti képzőművészek kiállítása.
Megnyit/a; Wolfgang Glenz, Darmstadt
város alpolgármestere., (megtekinthető
július 11-éig, kedd-vasárnap 10.0018.00 óráig, szabadtéri előadásnapokon 10.00-20.00 óráig), 16.00 Belvárosi mozi, Balázs Béla Terem (Vaszy Viktor tér 3.), Képzőművészet könyvben és
filmen. Válogatás a Magyar Televízió
archívumából, a kortárs képzőművészeket bemutató portréfilmjeiből, művészeti albumok, kiadványok vására, 20.00
Caravaggio. Színes, feliratos angol filmdráma, Rendezte: Derek Jarman, szereplők: Nigel Terry, Tilda Swinton
Május 23., vasárnap
10.00 Stefánia, Vasárnap (is) festők.
Egész nap a természetben festők találkozója a Szegedi Szépmíves Céh közreműködésével, 10.00 Kass Szálló, Stefánia, Cigány festészet Magyarországon 1969-2009. Válogatás a Fővárosi ROMA Oktatási és Kulturális Központ Képzőművészeti Közgyűjteményéből (a kiállítás megtekinthető május
25-éig, 10.00-17.00 óra között),
17.00 Dankó-szobor, Stefánia, Cigányzenekoncert Dankó Pista emlékére.
Közreműködik: a Magyamótaszerzők és
Énekesek Dél-magyarországi Egyesülete, Báder Béla és zenekara

Ördögszekér Színpad a Belvárosi híd
újszegedi végén!

Ördögszekér Színpad
Május 22., szombat
9.30 Zenés-zajos vásámyitó felvonulás (Széchenyi tér-Híd utca-Újszeged), 11.00 Új Akropolisz Meseháza: Mezőszárnyasi, 12.00 Kender
zenekar-déli muzsika, 14.00 Szárnyas Sárkány: Nem esik messze az
alma a fájától - utcaszínház, 15.30
Kordémesék: A falánk kiscsibe meseszínház, 16.30 Gardon Gárda
koncert - folk, 17.30 Kordémesék:
Mehemed, s nem egy tehenek meseszínház, 18.30 Szárnyas Sárkányok: Szent György és a sárkány utcaszínház, 19.30 Barboncás:Varionett - pajzán mesék marionettre,
20.00 Técsői Banda - ruszindiszkó,
21.10 Ferenczi György ésa Rackajam
- rackaparti
Május 23., vasárnap
10.00 Balga koncert - folk, 11.00
Szárnyas Sárkányok: Szent György
és a sárkány - utcaszínház, 12.00
Balga zenekar - folk, 14.00 Bordó
Sárkány - régizene, 15.30 Kordémesék: A polgármester meg az ördög
- meseszínház, 16.00 Kordémesék:
Paprikából Jancsika - meseszínház,
16.30 Szárnyas Sárkányok: Nem esik
messze az alma... - utcaszínház,
17.00 Gardon Gárda - folk, 18.00
Balga-koncert — folk
Szeged napja Újszegeden is:
az Ördögszekér Színpadon és környékén folyamatos programok, az
előadások szünetében élő zene
(www.hidivasar.hu)

Május 14., péntek
15-15.20 Petőfi Sándor Általános
Iskola előadásai (Szakácsok, A három
selyp lány, Szteplépcsős bemutató,).
15.30 Vörösmarty Általános Iskola kötélugrás-bemutató, 17.30 Borrendek felvonulása a Széchenyi térre
a Pavane Táncegyüttes dobosainak és
zászlóforgatóinak vezetésével, 18.00
Honey Beast, 19.00 A „Kóstoljuk
meg Csehországot" megnyitója az
Árpád téren, 20.00 Hóra Színház
Május 15., szombat
17.00 Tom Sawyers, 20.00 Blúz tér 10.
Május 16., vasárnap
16.00 Pont4.ó, 18.00 Everflow,
20.00 EasyDC
Május 17., hétfő
14.00 The swinging marionettes
(Gyermekszínházi Fesztivál), 15.30
Mr. Punch (Gyermekszínházi Fesztivál), 17-17.30 Arany János Általános Iskola előadásai (Musicalvonat, Szatmári táncok, Füles születésnapja). 18.15 Szegedi Műszaki
és Környezetvédelmi Középiskola Angels, 19-20 Tömörkény István
Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola előadásai (Taps, Egyedül).
20.00 Storyville Jazz Band
Május 18., kedd
15.30 Knight Bajaja (Gyermekszínházi Fesztivál), 17.00 The adventure
of the Puppet Boy (Gyermekszínházi
Fesztivál), 19.00 Az Universitas Szim-

fonikus Zenekar és a Fricsay Ferenc
Fúvószenakar közös koncertje
Május 19., szerda
14.00 Az emberi butaság története
(Gyermekszínházi Fesztivál), 15.30
Színház a kíváncsi hörcsöghöz fogadóban (Gyermekszínházi Fesztivál),
19.00 Szeged Táncegyüttes
Május 20., csütörtök
17.00 Atomtorta unplugged, 18.30
Valahol mélyen a szívünkben, 20.00
A „Horriácká cimbálová muzika
Martina Hrbáce" morva népi zenekar és a „Velicka" néptánccsoport
közös fellépése (Cseh Napok)
Május 21., péntek
17.00 From Folk to Pop to Rock
(Gyermekszínházi Fesztivál), 18.00 A
„Horiíácká cimbálová muzika Martina Hrbáce" morva népi zenekar
és a „Velicka" néptánccsoport közös fellépése (Cseh Napok), 19.00
Kender Zenekar népzenei koncert,
20.00 Party Time Band - Greksa
Tibor és barátai
Május 22., szombat
11.00 Rest mese (Gyermekszínházi
Fesztivál), 15.00 Eredményhirdetés
és Gála (Gyermekszínházi Fesztivál),
20.00 Láss csodát produkaó - Capoeira-bemutató tűzzsonglőrökkel
Május 23., vasárnap
9.00 Ezer sziget játszóház, 10.00
Grimm Busz Színház, 11.00 Nagy
Bandó András gyermekkoncert,
15.00 Kád Fantáziaországban, 17.00
Öreg Rocker Nosztalgia Fieszta, Fellép: Juniolds, Drink Panthers

HIRDETES
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HAPPYFRUCHT
BABKONZERV

főzőtejszín
15%-os zsírtartalom;
2x200 ml
+ habtejszín
32%-os zsírtartalom'
200 ml
1 csomag
j

fehér, chilis, kidney
240 g

CLIN
TISZTÍTÓSZER
ablaktisztító
szórófejes; 500 ml
ablaktisztító utántöltő
750 ml
univerzális tisztítószer
szórófejes; 500 ml
univerzális tisztítószer
utántöltő
750 ml
ablakkerettisztító
750 ml

«m«n csípős
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CSIPOS
DEBRECENI

798/532,- Ft/1 I

Akciós ajanlatunk a SPAR, INTERSPAR es KAISER'S áruházakban az adott napon, a készlet erejéig érvényes. Araink forintban értendők és az áfát tartalmazzák.
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KAPCSOLATOK

PÉNTEK

Csörög a telefon

MEGKÉRDEZTÜK SZENTESI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 7. OLDALON

Mire költené a lottóötöst?

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Farkas Judit újságíróval oszthatják meg.
Az ügyeletes újságíró hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között
hívható a 06-30/218-1111-es mobiltelefonszámon. 16 és 21 óra
között rendkívüli eseményekről szóló bejelentéseket fogadunk.
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!

VACZI PETER
tanuló:
- Elköltöznék, mondjuk a Közel-Keletre, Dubaiba vagy az Egyesült Államokba. Persze hazajárnék Magyarországra. Kétmilliárd forintból jótékonykodnék is. Támogatnám a mentőket, mert sokat segítenek az embereknek, és a gyógyszerkutatásra
is szánnék nem kevés pénzt.

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
KOVÁCS BÁLINT PATRIK
Május 11., 13 óra 52 perc, 3060 g.
Sz.: Surányi Gabriella és Kovács
Krisztián (Mórahalom).
GYURIS FRUZSINA
Május 10., 8 óra 21 perc, 3180 g.
Sz.: Jójárt Judit és Gyuris István
(Szeged).
VARGA KEVIN
Május 12., 14 óra 55 perc, 3540 g.
Sz.: Karika Dóra és Varga Zsolt
(Rúzsa).
BÍRÓ LILI
Május 13., 1 óra 23 perc, 3080 g.
Sz.: Gorcsa Andrea és Bíró Tamás
(Szeged).
HÓDIZÉTÉNY
Május 13., 1 óra 35 perc, 3470 g.
Sz.: Kulácska Linda és Hódi István
(Mórahalom).
GRATULÁLUNK!

OLVASÓINKNAK
Tisztelt Olvasóink! Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy a
beérkezett észrevételeket, olvasói
leveleket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. A Olvasói leveleket csak teljes névvel
aláírva, csörögös észrevételeket
csak teljes névvel vagy telefonszámmal áll módunkban közölni.

KELEMEN DIANA
recepciós:
- Nem tudom, mit kezdenék ennyi
pénzzel. Biztos, hogy elutaznék egy
időre, Törökországban szívesen tölteném a nyarat. Lakásom van, és új
autót sem akarok venni. Talán, ha
megnyerném a kétmilliárdot, másképp gondolnám. Adakoznék is, de
nem tudom, kiknek segítenék.

SÁNDOR BÁLINT
cukrász:
- Saját üzletet nyitnék. Mivel egykoron én is ott dolgoztam, talán megnyitnám a Petőfi Szálló cukrászdáját.
A fiaimat is támogatnám, hogy boldoguljanak, külföldi tanulmányaikat
finanszíroznám. Vennék nekik lakást,
házat. Lottózom minden héten, úgyhogy ez meg is valósulhat.

DEÁK ALBERT,
a szentesi üdülőközpont
ügyvezetője:
- Mielőtt két részre osztanám a
nyereményt, csapnék egy hatalmas
bulit. Az egyik feléből új életet kezdenék a karibi térségben, ahol már
dolgoztam, a másik felét családom
és barátaim támogatására, illetve jótékonysági célokra fordítanám.

ORVOSI ÜGYELETEK

POSTABONTAS

Csehov a Katonától
Csillogó szemmel meséli László
Boldizsár, mekkora hatással volt
rá a budapesti Katona józsef Színház Ivanov-előadása (kisszínház,
május 4.). Tenorunk arról beszél,
hogy Fekete Ernő Ivanovja teljesen fausti figura, s a Berlioz-opera
mostani felújításakor minduntalan
az ő mozdulatai, pillantásai, mimikája jár a fejében. A Csehov-produkciót nem verte nagy dobra a
színház vezetése, így is megtelt
kedden a kisszínház. Ha kicsit hirdetik, két előadást is eladhattak
volna aznap, de nem az üzlet végett, hanem hogy többen láthassák.
Merthogy az előadás remek.
Pesti újságíró-iskolás koromban
sokszor eljutottam a Katonába, az
előadás előtti percekben olcsón
adtak ki „ahol hely van" jegyeket.
Később - a Délmagyar munkatársaként - jártam egy kritikusi tanfolyamra, akkor is mentünk oda
párszor. Mizantrópot láttunk Udvarossal és Cserhalmival (rendező
Székely Gábor), Übü királyt Básti
Julival és Sinkó Lászlóval (Zámbéki Gábor), Lulut ugyancsak Udvarossal (Ács Jánostól), Csirkefejet
Törőcsikkel (szintén Zsámbéki),

Szeged, baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.). Járó betegek: trano és Ascher Tamás felülmúlhatat- umatológiai szakrendelés, 7-19
óráig (Tisza Lajos krt. 97.). Sebélan Három nővérét.
szet, nem baleseti: sebészeti kliEzt az Ivanovot is Ascher jegyzi, a vinika A részlege (Pécsi u. 4.). Urolág egyik legnagyobb Csehov-rendelógia és felnőtt sürgősségi bezője, s a néző ámulva figyeli a játék
tegellátás: sürgősségi betegellátó
pontos szervezettségét, a színjáték
osztály (Kálvária sgt. 57.). Baleseintenzitását, ahogy a legkisebb szeti sebészet, 14 év alattiak: gyerreplő is jó tempóban, tökéletes harsánysággal röhög közbe, vagy mondja mekgyógyászati klinika (Korányi
fasor 14-15.). Szemészet: szeméel a háttérben egyetlen mondatát.
szeti klinika (Korányi fasor
Az előtérben zseniális színészek
10-11.). Gyermek és felnőtt orhemzsegnek, Máté Gábortól Bezevosi ügyelet: 16 órától reggel
rédi Zoltánon át Tóth Ildikóig. Ol7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17.
savszky Éva és Bán jános epizód(Szilágyi utca felől). S. 0. S. Lelkiszerepben. A szigorú Ascher megsegély-szolgálat: megyeszerte inengedi Nagy Ervinnek, hogy egy
gyenes: 06-80/820-111. Gyógykicsit túljátssza figuráját, Jordán
szertár: Arany Oroszlán GyógyAdélról pedig azt latolgatjuk, hogy
szertár (Petőfi Sándor sgt. 41/B,
eleve más stílust képvisel, vagy
tel.: 420-924), hétköznap 22-7-ig.
rendezői utasításra mozog s szaval másképp.

Ott voltak a színház vezetői, néhány színész, pár énekes is. A vendégjáték egyszeri alkalom, elröpül
az időben. De az élmény hátha
nem marad hatástalan alkotókra és
közönségre egyaránt. Az élmény,
amely ma a magyar színházművészet legmagasabb fokát képviselte.
Márok Tamás, a Délmagyarország egykori munkatársa
(1990-1992)

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

Magyar Cigány FutballválogatottVatikáni Svájci Gárda 22-3
A Vándorlók és Útonlévők Pápai
Tanácsa a Vatikánban tartotta az
európai püspöki konferenciák cigányokkal foglalkozók feletőseinek
találkozóját, amelyen a hazai egyház képviselői is részt vettek.
Európában 12-14 millió cigány él,
többségük nagy szegénységben,
megfelelő táplálék, ivóvíz, lakás és
egészségügyi ellátás nélkül. A diszkrimináció miatt nehezen kapnak munkát, sokszor kirekesztik őket a politika
és az oktatás területéről is. A konferencia hangsúlyozta a párbeszéd és
az együttműködés fontosságát,
amelyre mind az egyházon belül,
mind az egyházon kívül, a civil társadalomban szükség van.
A magyar katolikus egyház adta ki
először a világon a cigány (iovári)
bibliát. Folyamatban van a cigány
nyelvű és hagyományaikra épülő

EMLEKMU
Szegedi olvasónk a 441-328-as
számról meglepődve olvasta, hogy
az emlékművet, amelynek egy részét ellopták, április 11-én még
megkoszorúzták a szerb temetőben. Ő ugyanis március 21-én
ment ki, hogy lefényképezze, de
már akkor sem volt a helyén. Olvasónk szerint az emlékművet
egyébként nem emeltethette az
1920-as években egyházi elöljáró,
ahogy ezt lapunknak a parókus
nyilatkozta, mert Tápai Antal
szobrászművész alkotását jó egy
évtizeddel később, 1932-ben avatták fel.

miseszöveg megszerkesztése. A
magyar katolikus egyházban több
cigány pap van, az egyházban számosan foglalkoznak cigányokkal.
A cigányok is számtalanszor tanújelét
adták a magyar nemzethez való tartozásuknak (Rákóczi-, 1848-as,
1956-os szabadságharc), legutóbb a
drámai marosvásárhelyi tömeges atrocitások alkalmából, amikor az erdélyi cigányok „Ne féljetek, magyarok,
megjöttek a cigányok!" felkiáltások
közepette keltek a magyarok védelmé/e. Számosan közülük súlyos börtönbüntetéseket kaptak. A napokban
többen is közülük magas állami kitüntetésben részesültek.
A vatikáni konferencián, amelyen
a pápa is részt vett, a Rajkó zenekar egyórás koncertet adott Kodály-, Bartók-műveket előadva,
amelynek végén a közönség feláll-

va és tapsolva ünnepelte őket. A
Vatikáni Rádió hangfelvétele a világ több mint száz országába juttatja el hangversenyüket. Délután
a Magyar Cigány Válogatott a
Svájci Gárda futballcsapatával
mérkőzött meg, a kezdőrúgásokat
Balassa János nagykövetünk és
Székely János püspök végezte. A
magyar csapat 22-3-as megsemmisítő győzelmet aratott. A Svájci
Gárda kapitánya a Vatikáni Rádióban ekképpen nyilatkozott: „A találkozó bebizonyította, hogy a cigányok nem pusztán kéregető
nép... A pályán nyilvánvalóvá vált,
hogy egyformák vagyunk, nincs
közöttünk különbség - csak futballozni tudásban."
Jó volt a Vatikánban cigánynak és
magyarnak lenni egyaránt.
Hencz Péter

T É R Í T É S E S FOGORVOSI ÜGYELET

DENTHA

FOGÁSZAT

Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532

H-p. 8-22, szo-v. 9-19 óráig.
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FOTOKAT VARUNK
Tisztelt olvasóink! Várjuk tavaszi témájú fotóikat a kapcsolatok@delmagyar.hu e-mail címre! Levelükben ne
felejtsék el megírni, hogy hol készült a
felvétel, ki, mi látható rajta! A legjobb
felvételeket közzétesszük lapunkban.

és nemcsak a Bárfai, hanem a Máramarosi utcában is betemetik a
balesetveszélyes kátyúkat.
PADOK
A 632-482-es számról olvasónk
egy, a Csörögben megjelent olvasói reagálás kapcsán jegyezte
meg: Szegeden, a Reök-palota
előtti felújított téren már hét
olyan pad van, aminek van támlája is.
ANNA-KÚT
A 70/312-2216-os számról olvasónk a Csörögben megjelent, a
szegedi Anna-kúti lilaakácról szóló
észrevételre reagálva elmondta:
az akác kihajtott, pótolták, nagyon
szép látvány.

KÁTYÚK
Kónya Gábor MSZP-s önkormányzati képviselő szegedi olvasónk
hétfői Csörögben megjelent panaszára reagálva elmondta: intézkedett, hogy az alvállalkozók által a
Bártfai utcában félbehagyott kátyúzást mihamarabb folytassák. Kedden már meg is kezdték a munkát,

VESZÉLYES ÁTKELÉS
Sós Géza elmondása szerint a Dorozsmai úti OMV-kútnál már hónapok óta nem működik a gyalogátkelőhely nyomógombja, ezért veszélyes az átkelés az úttesten.

E-MAIL

Joggyakorlat a városházán
Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző kiadott sajtóközleménye alapján a városházán közérdekű adatokkal kapcsolatos adatszolgáltatás gyakorlata mostantól deklaráltan is jogellénes. Idézet a címzetes főjegyző sajtóközleményéből: „...Olyan terjedelmű anyagoknál, amilyenek egy milliárdos
európai uniós nagyprojektről készülnek, természetes, hogy másolatot nem készítünk..." „A személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény" értelmében bármely magyar állampolgárnak alapvető joga iratmásolatot kérni és kapni
olyan dokumentumokról, amelyek közérdekű adatokat tartalmaznak. E törvény terjedelmi
korlátozásról nem rendelkezik.

A Fidesz szegedi elnökeként 14
oldal közérdekű adatot tartalmazó iratanyagról kértem másolatot, amelyet a mai napig nem
kaptam meg.
A Szegedi Rendőrkapitányság
„visszaélés közérdekű adattal"
vétsége megalapozott gyanúja
miatt nyomozást indított az
ügyben.
A Fidesz-frakció álláspontja szerint a szegedieknek joguk van tudni, hogy milyen módon költ el a
szocialista városvezetés több milliárd forintnyi közpénzt. Álláspontunk szerint nem megengedhető,
hogy ekkora összegek felett a választópolgárok ellenőrzési lehetőségének kizárása mellett rendelkezzenek.
Dr. Gyimesi László, Fidesz,
Szeged

KERESZTREJTVENY - EGÉSZSÉG
Rejtvényünk számozott soraiban Feleki László aforizmája olvasható.
Előző rejtvényünk megfejtése: A világ szép, csak néha kiállhatatlan a természete.
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Az ügyvéd válaszol
dr. juhász György rovata

Házastárs, rokon
tanúskodhat-e?
Tisztelt ügyvéd úr!
Gyakran előfordul, hogy valamilyen szerződésen, meghatalmazáson vagy egyéb okiraton tanúkra van szükség. Kérdésem,
hogy a házastárs vagy más rokon ilyenkor lehet-e tanú. Személy szerint azért szeretnék
tisztában lenni ezzel a kérdéssel, mert többször előfordult,
hogy bankban, biztosítónál
vagy más hivatalos helyen nem
fogadták el a férjem és én egymás közti tanúskodását, ugyanakkor nem tudták magyarázatát
adni, hogy miért nem. Kérdezem, hogy egy idegent miért
avassak be a saját hivatalos
ügyeimbe, és hogy várjam el
bárkitől is, hogy egy olyan ügyhöz adja a nevét, amit nem ismer, amihez semmi köze?
Tisztelt olvasó!
Tanúk általában azért szerepelnek
egy dokumentumon, mert az attól
lesz úgynevezett teljes bizonyító
erejű magánokirat. Ez azt jelenti,
hogy egy esetleges peres eljárásban az ellenkező bebizonyításáig
teljes bizonyítékul .szolgál arra,
hogy kiállítója az abban foglalt
nyilatkozatot megtette, illetőleg
elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el. Az egyszerű okiratok ennél gyengébb bizonyítóerővel bírnak. Bizonyos esetekben
maga a jogszabály mondja ki,
hogy az adott jognyilatkozat csak
teljes bizonyítóerejű okirati formában érvényes.
Igen lényeges, hogy a tanúk nem az
okiratban foglalt nyilatkozatokat erősítik meg, csupán azt a tényt igazolják, hogy az adott személy az okiratot
előttük írta alá, vagy aláírását előttük
saját kezű aláírásának ismerte el. A
tanúknak az okirat tartalmát nem is
kell ismerniük. Fontos, hogy a tanúk
aláírása mellett a lakcímüket is fel kell
tüntetni. Ezt azért írja elő a törvény,
mert ha az aláírás valódiságát valamelyik fél vitássá teszi, akkor a tanú
megidézhető, felkereshető legyen.
Okirati tanú elvileg bármely cselekvőképes, tizennyolcadik életévét betöl-

tött személy lehet. Arra csak tippjeim
vannak, hogy bizonyos helyeken miért nem fogadnak el hozzátartozót tanúként. De ha egy biztosító vagy
pénzintézet belső szabályzata ezt
mondja ki, akkor azzal nemigen lehet
vitatkozni. Én a gyakorlatban sokszor
éppen azt javaslom, hogy legyen a
házastárs a tanú, így később egyértelmű, hogy a jogügylet az ő jóváhagyásával történt.
Általában az okirati tanúk persze
magáról az ügyletről is rendelkeznek információval. Ezért például
egy gépkocsi adásvételi szerződésénél azt szoktam tanácsolni,
hogy az egyik tanú az eladó, a
másik pedig a vevő részéről legyen. Fontos kiemelni, hogy a
végrendeleti tanúkkal kapcsolatban speciális szabályokat is előír a
törvény, ezekről korábban már
részletesen írtam.
Természetesen meg kell különböztetnünk az okirati tanút a különböző eljárásokban meghallgatott tanúktól. Ez utóbbi esetben, például
a bíróság előtt a hozzátartozó megtagadhatja a vallomástételt. Ebből
az okból talán érthető az az álláspont, hogy ne olyan személy legyen az okirati tanú, aki esetleg
egy peres eljárás során mentességi
okra hivatkozva nem tesz vallomást. Az az érv viszont nem fogadható el, hogy a hozzátartozónk a
javunkra elfogult, ugyanis ha vallomást tesz, akkor őt is igazmondási
kötelezettség terheli.
Személyes tapasztalatom, hogy
nekem legfeljebb csak a vendéglátó-ipari egységekben lehet alanyi
jogon igazam. A hivatalokban - és
talán ez nem is olyan nagy baj az ügyintézőnek van döntő szava.
Ugyanakkor a bankokban, biztosítókban az ügyintézővel mindketten csak porszemek vagyunk a gépezetben.
A végső szót általában a megkérdőjelezhetetlen számítógép
mondja ki, vagy ami még roszszabb: a pesti központban dolgozó, bölcsek kövét dédelgető, láthatatlan kollégák...

SMS-EK

Rozsdafarkú

20/972-7914:
• Köszönet az I. Szegedi Nagy Sportágválasztó szervezőinek a remek
hangulatú, parádés rendezvényért!
70/248-1718:
• Megdöbbentő, hogy a Felső Tisza-parti ártéri erdő rendezésekor
nem vágják ki a szöszölő fákat.
30/473-2205:
• Szerdától ismét emelték a benzin
árát. Amire hivatkoznak, az nevetséges: gyengült a forint. Előtte erősödött, akkor miért nem csökkentették
a benzin árát? Az olajár is csökken.
30/495-1472:
• Elveszett a HHF-474 jelzésű
rendszámtábla. Aki megtalálta,
kérjük, hívja a 20/326-4443-as
számot.
30/228-5304:
• Május 5-én hajnalban elveszett
Zákányszék-alsóról egy fekete, 8
hónapos puli kutya. Pofáján a szőre fehér. Aki megtalálta, jutalom
ellenében jelentkezzen a
Egy rozsdafarkú pár évek óta, rendszeresen költ olvasónk vásárhelyi műhelyében. A felvételt akkor készítette,
30/687-2437-es számon.
amikor a hím próbálta elcsalogatni a fészek közeléből, miközben a tojó a fészkén kotlott. FOTÓ: SPISSÁK LAJOS
30/482-9781:
• A Csongrádi sugárúti kerékpárutat
POSTABONTAS
nem tették rendbe: még mindig a
télről itt maradt kosz, sár nehezíti a
közlekedést. Meddig még?
70/501-1867:
• A 71-es vonalán az új szakaszon
A Délmagyarország május 6-i száma gyevics István plébános szentelte föl A Csongrád Megyei Közművelődési,
Pedagógiai és Sportintézmény ÁMK
csendes, korszerű buszok járnak.
arról adott hírt: a szegedi szerb orto- 1932. november 6-án.
rendezte meg a megyeházán az Illyés Elég legyen a környéken élőknek
dox temetőből ellopták az első világ- A műalkotás térdre esett, meztelen
háborús emlékmű „dombormű" réfelsőtestű, izmos ifjút ábrázol. Mellé- Gyula V. nemzeti vers- és prózamon- annyi, hogy 90 százalékban zsákutdó verseny megyei elődöntőjét.
cákat alakítottak ki a városrészben.
szét. A cikkben téves adatok vannak, ből vér csordogál, feje és keze teheAz országos döntőbe jutottak: dr. An- 30/470-3370:
ezek rögzülése nem lenne kívánatos. tetlenül lóg. Jobbjában törött kard.
A műkő talapzatban nem dombormű Mögötte a lehajtott fejű Koszovszkaja tal Anikó (Szeged), Herbály Jánosné
• Az előző kormányfők nem kértek
(Bugac) és Paulovics Tamás (Szen(relief) volt, hanem domborítás.
devojka (Rigómezei lány). Ö tartja az adózók pénzéből fizetést - remétes). A 3 továbbjutó novemberben
Az előbbit öntik, jó néhány centi
baljával a hóna alá nyúlva - az ifjú
lem, a Fidesz ugyanúgy cselekszik.
mérettetheti meg magát az országos
vastagságú, míg az utóbbit kalapálhőst, hogy le ne rogyjék. Ujjaival
70/332-8996:
döntőn, a Tolna megyei Ozorán, Illyés • A Szegedi Környezetgazdálkodási
ják, szakszóval trébelik. (A rézlemez
igyekszik elállítani a vérzést. Föntről
gyermekkorának meghatározó helyhátlapján kalapácsütésekkel alakítják stilizált sugarak áradnak a leányalak
Kft. és a területi önkormányzati képki a negatív formát.) A vörösréz lefejére és vállára. A Koszovszkaja de- színén. A Dél-alföldi Versmondó Egye- viselő figyelmébe ajánlom: Odessza
sület különdíját Szalma Imréné
mez mérete 90*250 centi volt - súvojka a szerbek Kanizsai Dorottyája,
lakótelepen, a Csanádi és a Vedres
lya igencsak messze járt a három má- nevét máig emlegetik: csata után se- (2sombó) kapta.
utcában két oldalt lenyírták a füvet
Dohomé Kostyál Zsuzsanna
zsától.
gélyt nyújtott a sebesülteknek, eltemájus 1-je előtt, de még mindig sok
művészeti
előadó,
Csongrád
mette
a
holtakat.
a gyom a zöldterületeken és a játAlkotója Tápai Antal (1902-1986)
Megyei Közművelődési ÁMK
Kovács István, Szeged
szótereken.
szegedi szobrászművész volt, Gyúr-

Versmondók

Nem dombormű

KÖSZÖNET
TARCA
A 20/254-7454-es telefonszámról
szegedi olvasónk mesélte: május
11-én délelőtt a Kálvin téri gyógyszertárban váltotta ki a gyógyszereit, utána a Lidibe ment vásárolni. Ott vette észre, hogy eltűnt a
fekete irattárcája, benne az irataival és a pénzével. Egy segítőkész,
házaspár visszavitte a patikába,
ahol hiánytalanul visszakapta a
tárcáját: egy ismeretlen leadta.
Köszöni a megtalálónak, hogy
nem tette el a tárcát, és a házaspárnak is a segítséget. Örül, hogy
vannak még ilyen tisztességes,
becsületes emberek.

ORVOSI ÜGYELETEK A MEGYEBEN
VÁSÁRHELY, ORVOSI ÜGYELET:
62/474-374. FELNŐTTEKNEK ÉS
GYEREKEKNEK hétköznap 18-tól
reggel 7-ig, hétvégén 7-től a következő munkanap reggel 7-ig: Vásárhely, Lázár u. 10. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: 62/249 529,
ingyenes 16-02-ig. GYÓGYSZERTÁR: hétköznap 20-22 óráig,
munkaszüneti napokon 8-12 óráig.
Készenlét szombaton 20-8-ig, vasárnap 20-7.30-ig május 16-áig:
Susán Gyógyszertár (Tornyai J. u.
2/A, tel.: 62/244-658), május
17-23-áig: Szent István Gyógyszertár (Nádor u. 46., tel.:
62/534-595).
SZENTES, KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET: hétköznap
15-től reggel 7-ig, hétvégén reggel
7-től reggel 7-ig: Szentes, Sima F.
u. 29-33. Tel.: 62/474-374 vagy
104 GYERMEKORVOSI RENDELÉS: hétköznap 15-17-ig, hétvégén 9—11-ig: Sima F. u. 29-33.
Ezenkívül a kórház gyermekosztályán. GYÓGYSZERTÁR: mindennap 20-tól nyitásig, munkaszüneti
nap 20-tól nyitásig, máj. 16-áig:
Kertvárosi Patika (Köztársaság u.
29. Tel.: 20/618-7020), máj.

17-23-áig: Menta Gyógyszertár
(Alsórét 258. Tel.: 70/356-9920).
MAKÓ, FELNŐTT: hétköznap
16-8 óráig; hétvégén 8-8-ig:
Vorhand rabbi tér 3., tel.: 474-374.
GYERMEK: hétköznap 14-16-ig a
rendelőintézetben, 16—8-ig a kórházban ügyelnek. Hétvégén
8—16-ig: Kórház u. 2., gyermekorvosi rendelő. 16-8 óráig a kórház
gyermekosztályán, tel.: 511-151
ügyelnek. Az ügyelet ellátja AMBRÓZFALVA, APÁTFALVA, CSANÁDALBERTI, CSANÁDPALOTA, FERENCSZÁLLÁS, FÖLDEÁK, KIRÁLYHEGYES, KISZOMBOR, KLÁRAFALVA, KÖVEGY, MAGYARCSANÁD,
MAKÓ, MAROSLELE, NAGYÉR,
NAGYLAK, ÓFÖLDEÁK, PITVAROS
lakosságát is. FOGORVOSI ÜGYELET: hétvégén 8—11-ig: Kórház u.
2-4., makói lakosok részére.
GYÓGYSZERTÁR: hétköznap
20—22-ig, ünnepnap 7.30-20-ig.
Készenlét: hétköznap 22-7.30-ig,
szombaton 20-9-ig, vasárnap
19-7.30-ig, munkaszüneti napokon 20-7.30-ig máj. 16-áig: Kígyó
Gyógyszertár (Szécheny tér 8.,
tel.: 62/510-296), máj. 17-23-áig:
Korzó Gyógyszertár (Széchenyi tér

25., tel.: 62/510-390). LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT MAKÓN:
62/212-515,16-02-ig ingyenes.
CSONGRÁD, CSONGRÁD-BOKROS, FELGYŐ, CSANYTELEK:
FELNŐTTEKNEK munkanapokon
15 órától 7-ig, hétvégén 24 órás
ügyelet: Csongrád, mentőállomás
(József Attila u. 1. Tel.: 63/481-104
vagy 104). Tömörkény lakóinak
ellátása csak hétvégén és ünnepnapokon. GYERMEKORVOSI
ÜGYELET: hétköznap készenlét
este 7-től reggel 7-ig: Csongrád,
mentőállomás. Hétvégén és ünnepnapokon 9—12-ig: Csongrád,
Szentháromság tér 10. Tel.:
63/481-104 vagy 104. Ezen kívül
készenlét a csongrádi mentőállomáson. GYÓGYSZERTÁR: szombaton 13-20 óráig, vasárnap és
munkaszüneti nap 8-20 óráig.
Készenléti idő hétfőtől csütörtökig
19-7.30-ig, pénteken 19-8-ig,
hétvégén 20-tól reggel 8-ig, munkaszüneti napokon 20-7.30-ig
máj. 16-áig: Pingvin Patika (Dob u.
2., Tel.: 63/571-440), május
17-23-áig: Erzsébet Gyógyszertár
(Muskátli u. 33., Tel.:
63/481-044).

Élő koncert
zenekarral és tánckarral!

2010. június 17.19 óra, izeged,
Újszegedi Sportcsarnok

Jegyek a Pingvin Patikák Pontbeváltó üzleteiben
kaphatók, érdeklődni a Pingvin Patikákban lehet.
DOll

ijegy

ára:
A szervezők .1 műsor-, helyszín- és időpont változtatás jogát fenntartják.

p a t i k a
A kicsit más

gyógyszertárak

További információ: www.pingvinpatika.hu
Szervezi a Feketesas Pharina Kft. a Pingvin Patikák
üzemeltetője
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APROBÖRZE

PÉNTEK

Péntekenként 18—22-ig szabad szedeses

GRATULALUNK

pörkölt kínálat: 4-téle pörkölt
Q) S t ü s z i V a d á s z É t t e r e m asztalfoglalás; 02/315-040 bográcsos
t köret + saláta, 1.590 Ft-ért.
,
A h o l nem csak vadércl van! • Szeged, M a r o s utca 37.

H n n ,Jl
nmnnmii ini oeiLI
Annyit szeu, amennyi JOI esiKJ

• Http://illespanzio-vadaszetterem.hu

093133,49

Sok szeretettel köszöntjük

BIHARI ISTVÁNT és DANCSÓ MÁRIÁT
házasságkötésük
50.

évfordulója

o Apróbörze

NONSTOP

•

alkalmából.
Lányaik,
vejük
és
unokáik

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

•
Domaszékre,

évfordulójuk
alkalmából
gratulálnak:
Sörös
komaasszonyék
és családjai

ALBÉRLETET KINAL
• Ú J S Z E G E D I lakás (tetőterasz, klíma, kandalló stb.
felszerelve) hosszú távra,
számlával kiadó. Tel.: 0630/99 55-80 5.(093338541)

ÁLLÁST KERES
• KFT.-K, bt.-k teljes körű
könyvvezetését, bérszámfejtését, e-bevallásait, adóhivatali
kapcsolattartást,
regisztrált
mérlegképes
könyvelőként
vállalom,
akár 4- 5 órában, helyben
is.
Tel.:
30/938-8016.
(093338903)

ALLAST KINAL
• A SULI-HOST Kft. több
éves szakmai gyakorlattal
rendelkező bér- és kifizetőhelyi tb-ügyintézőt keres
munkaügyi
ismeretekkel,
önálló
munkavégzésre,
azonnali belépéssel. Fényképes szakmai önéletrajzokat az allas@suli-host.hu
e-mail címre kérjük elkülden i . (093337766)

• KOZMETIKAI
standra
keresünk hoszteszeket értékesítői
munkakörbe.
Fényképes önéletrajzokat
az alábbi e-mail cimre várjuk:
jelentkezok@jlgCOSmetiCS.hu (093338209)
• M.T. Nyrt. T-Mobile partnere szerviz (1 fő) munkatársat keres. Követelmények: középfokú szakirányú végzettség, idegennyelv-tudás (alapszinten),
számítástechnikai ismeretek. Kérjük, küldje meg
részünkre kézzel Irt, fényképpel ellátott önéletrajzát,
érettségibizonyítványmásolataitaWestcomGSM
Kft., 6720 Szeged, Feketesas u. 14. sz. alá. Borítékon, kérjük, tüntesse fel:
„Munkavállalói
jelentkez é s " . (093338171)

• SZAKKÉPZETT
kőműveseket felveszek, önállóan
dolgozni tudó, teljesítmény
elszámolás, józan élet, bizonyítvány szükséges, j e lentkezés vasárnapig: 062 0 / 5 3 4 - 2 0 1 7.(093339307)

ÁLLÁST KÍNÁL
• SZEGEDI
bútorgyártó
cég többéves gyakorlattal,
bútorgyártásban
jártas,
dolgozni akaró, szakképzett asztalos munkavállalókat keres. Jelentkezni személyesen,
önéletrajzzal:
hétfő, kedd: 9-11 és 14-16
óra között. Cím: Szeged,
Vértói Út 1 8. (093339206)
• S Z E G E D I székhelyű cég
mélyépítési szigetelő munkatársat keres,
változó
munkaterületre.
Önéletrajz:
kovacskartal
@gmail.com(093338793)
• S Z A K K É P Z E T T szakácsot, mixert, pultost keresünk belvárosi pizzériaétterembe.
Jelentkezés:
06-30/897-6479,

Balástyán,
a központban f
bérelnénk max. 6 m2
nagyságú helyiséget
újságtárolás céljából.
Tel: 06-70/381-4912

• TOLLFELVÁSÁRLÁS!
Szeged, Rókusi krt. 25. Tel.
+36-30/464-6162.
(093134073)

Törtaranyfelvásárlás
készpénzért
a legmagasabb
napi áron t
§

3700 Ft/g

TESCO Ékszerüzletek
Rókusi krt.-i: 62/459-047
Móravárosi: 62/315-794
Smaragd Ékszerüzlet
Kígyó u. 2: 62/420-921

• ÉLELMISZERBOLTBA t
atal, gyakorlott, szakképzett, leinformálható, dolgozni akaró szegedi eladót
keresünk, két műszakos
munkarendbe. Érd.: 06-30/
638-56 1 2.(093338328)

• S Z É P S É G H Á Z felvételt
hirdet a következő munkakörökre:
kozmetikus,
masszőr-testkezelő, fodrász. Jelentkezés kizárólag
fényképes
önéletrajzzal.
Cosmécanique Szépségház, 6724 Szeged, Zoltán u.

• VW
Polo,
2003-as,
51.000 km-rel, 1,4-es, nagyon szép állapotban eladó.
06-70/204-6316

6.(093338180)

(093338200)

AUTÓ

is)

n

MAGANHAZ
• Ú J S Z E G E D legszebb részén igényes, 180 m2-es
magánház kisebb csere lehetőségével eladó. 06-20/

• SZÍNVONALAS, türelmes
oktatás, korrekt elszámolás. Folyamatos nyári akciók!
www.csillagautosiskola.hu
Londoni krt. 10. 62/426433.(093338338)

(093133794)

9 9 1 .(093133437)

• KOMBÁJN,
dobkosár
felújítása. Tel.: +36-30/

• NEGYEDÁRON dísznövények, fagyálló füge, gránátalma és óriás mogyoró
eladó.
30/496-0647

9 4 7 - 5 6 7 2.(093235321)

9 3 5 5-193(093338163)

NOVENY
• DÍSZNÖVÉNYEK, Szeged-Kecskéstelep, GeraS.
18. Nyitva: h.-szo. 62/427-

HASZONALLAT

4 08-99 1 8.(093135135)

OLVASSA

a (fMlürg^rafírn
blogjait!

• LOMNICI utcai, zöldövezeti, ötszintes „kockaházban", I. emeleti, 61 m2-es, 2
szobás,
ebédlős,
nagy
fürdőszobás lakás eladó.
Tel.: 06-30/552-3622, Szeged.(093337721)

• A S I K E R Bt. 2010. május
25-én indítja: a pályázatíró
és projektmenedzser + angol nyelv KER B2 középszint + gyakorlatorientált
számítógép-kezelő intenzívtanfolyamot, mely az „ÚJ
PÁLYA, program támogatásával akár INGYEN elvégezhető. Jelentkezés: 6721
Szeged, Juhász Gy u. 3.
Tel./fax: 62/543-043. Email: siker@siker.hu, honlap: www.siker.hu. Nysz.:
06-0031-02, AL: 0125.

• S Z E G E D E N magasföldszint i, 49 m2-es, teljes felújítást
igénylő
lakás
5.300.000 Ft-ért eladó.
Tel.:
06-70/369-6109.
(093338708)

• T E L J E S hagyatékok, antik bútorok, festmények,
porcelánok
folyamatos
készpénzes felvásárlása,
bármilyen régiség azonnali
vétele 15 éve egy helyen.
Körút Régiség Kereskedés,
Tisza L. krt. 59. Ingyen
hívható:
80/820-820
(092622944)

SZOLGALTATAS

(093237460)

• AZ ALÁBBI tanfolyamokra lehet még jelentkezni a
Cél-Okt Bt.-nél: kazánkezelő (2-12 tonna között);
kazánfűtök 5 évenkénti kötelező továbbképzése; ipari olaj- és
gáztüzelőberendezés kezelője; nehézgépkezelő, egyéb gépészeti tanfolyamok. Tel.:
06-30/911-7955, 62/540129. Fax: 62/540-128. Email:
oktatas@celokt.hu
Rsz.:
06
0069-02.
(093236016)

• PAPRIKAPALÁNTA 2080 fajta, 20 m 2 eladó. Érd.:
06-30/566-9529.

• CLASSIC ÜVEG. Üvegezés, képkeretezés. Pulz u.

önállóan szeretné kiszabni
megálmodott ruháit?

(093338973)

46., 62/499-1 1 1 .(092316260)

Szabástanfolyam
Szegeden
Szentesen és
Hódmezővásárhelyen!

Hirdetésfelvcvő hely:
VEGYESKERESKEDES
Nagy Gyula ÜIKs,
Dózsa Gy. u. 6.

Nekünk fontos
a véleménye!

• BELVÁROSI, III. emeleti,
felújított padlástéri beépítési lehetőséggel eladó. 0620/461-3697. E-mail: ukm

06-62-282-080

KÖZLEMÉNY

ga-

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ranciával, mindennap. Érd.:
+36-30/945-7577,
62/533999, Szász Péter. (093134095)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS,
csatornatisztítás azonnal,
vidékre isi Kamerás csatornavizsgálat.
06-70/6303 8 06.(093338835)

• K E R Í T É S É P Í T É S T , térburkolást, betonozási, vakolási munkátvállalunk. 06-

@gmail.com. (093339314)

20/541-1136.(093339268)

KÖNYV

• É P Ü L E T E K fel új ítását átalakítását, építését, hőszigetelését vállaljuk. 06-20/

ÍERTtt^

• AKÖRÚTAntikváriumvásárol használt könyveket,
könyvhagyatékokat,
magánkönyvtárakat, régi és új
kiadású könyveket. Tisza L.
krt. 59. Ingyen hívható:

KÖZLEMÉNY

MEGHÍVÓ
MÓRAKERT Zöldség-Gyümölcs
Termelői Értékesítő Szövetkezet Igazgatósága
értesíti tagjait arról, hogy a Szövetkezet közgyűlését
2010. május hó 27. napján (csütörtök) 11.00-kor tartja.

A közgyűlés határozatképtelensége esetére 2010. m á j u s h ó 27. napjának 11 óra 30 percére megismételt közgyűlést hív össze Aranyszöm Renpontokkal:

A Kiskunmajsa és Környéke

1. Tájékoztató az elmúlt közgyűlés határozatainak

Vízgazdálkodási Társulat

• ELEKTRONIKUS
vagyonvédelmi rendszerszerelő tanfolyamot indít a
Protector-Duó Bt. (Felnőttképzési
nyilvántartási
szám: 00723-2009.) OKJ-s
képesítés. Jelentkezni lehet:
06-20/383-3631-es
telefonszámon. (093236008)

2. Tájékoztató a szövetkezet 2009. évi gazdálkodásáról
3. D ö n t é s a szövetkezeti részjegyek névértékének megváltoztatásá-

2010. május 25. napján 10 órakor tartja.

ról, illetve a szövetkezet részjegy tőkéjéről
4. Etika Bizottság tagjai m a n d á t u m á n a k meghosszabbítása

;

Határozatképtelenség
esetén a küldöttgyűlést azonos c
napirenddel 2010. május 25. napján 10 óra 30 perces
kezdettel tartjuk, mely a megjelentek számától és a
képviselt terület nagyságától függetlenül
határozatképes.

Tel.: 20/97-87-252
www.SzabasVarazs.hu
• K É Z - L Á B Á P O L Ó , múkörömépítő OKJ-s képzés indul Szegeden. Csiszológéppel,
eszközökkel:
149.000 Ft. +36-30/2882092, www.2007kapos.hu
Kérje ingyenes tájékoztat ó n k a t ! (092724458)

TARSKOZVETiTES

TANFOLYAM

végrehajtásáról

KÜLDÖTTGYŰLÉSÉT

„Mert alkotni Varázslatos!"

4 6 7 - 3 7 1 7.(093339270)

dezvényházba, M ó r a h a l o m , Röszkei út 1. szám alá az alábbi napirendi

A küldöttgyűlés helye Kiskunmajsa, Otfa 4/D,
Ordögszigeti Halászcsárda
(megközelíthető a Félegyházi útról).

TANFOLYAM

(093237491)

3 3 35.(093133994)

Közgyűlés helye: Aranyszöm Rendezvényház Mórahalom, Röszkei út 1.

évi rendes

PANELLAKAS

RÉGISÉGEK, ÉKSZEREK

• S Z U P E R AKCIÓ! Dobos
fűkaszák: 1,35 m/1,65 m/
1,85 m/2,10 m munkaszélességben, tárcsás fűkaszák: 1,8 m-től 3,5 m-ig,
rendkezelők, rendsodrók,
körbálázók,
körbálacsomagolók, mulcsozók.
Információ az árakról: Basa
János,
06-20/313-5384,
honlap:
www.tempel.hu.

80/8 20-82 0.(092622941)

(093339096)

• TÖRÖKBÁLINTI székhelyű fuvarozócég szegedi illetőségű gépkocsivezetőket keres belföldi munkavégzésre az alábbi feltételek szerint: C, E kategóriás
jogosítvány; belföldi, nemzetközi árufuvarozói engedély; PÁV alkalmassági igazolvány; ADR (veszélyes
áru száll.) bizonyítvány;
feddhetetlen múlt; erkölcsi
bizonyítvány; a szakmában
szerzett tapasztalat; referencia az előző munkahelyekről. A felvétel alapja
nevezett feltételeink mindegyikének a teljesülése. Jelentkezéseket
a
zota
©zotalogisztika.hu
emailrevárjuk. (093337996)

• A1 és személygépkocsi
kategóriában akciós tanfolyamok! 06-30/429-5581,
www.kovacsautosiskola.hu (093134692)

• B E É P Í T H E T Ő 5, 15 mázsás, kalodás állatmérlegek eladók. Tel.: 06-70/

EKSZER

(üzenetrögzítő

MEZŐGAZD. GEP

• www. KORMÁN YOSAUTOSISKOLA.HU. Árak
mézesmadzag nélkül! 62/
471-921,
06-20/220-

BÚTOR

(093339375)

• TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÜZLETKÖTŐ munkakörbe keresünk fiatal, intelligens, jó kommunikációs
készséggel
rendelkező
munkatársakat
Szegedre
és Csongrád
megyére.
Fényképes önéletrajzokat a
bbkallas@t-email.hu címre
kérjük. Határidő: május 19.

GEPJARMUVEZETO-KEPZES

BÉRLEMÉNY

BÉNÁK JENŐNEK és
KALMÁR GIZELLÁNAK
5 0 . házassági

E
§

5. Egyéb indítványok, bejelentések
A közgyűlésre a tagtársakat tisztelettel meghívjuk]
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy megismételt közgyűlés az eredeti napirendi p o n t o k tekintetében - a szövetkezeti törvényben foglalt kivétellel - a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

m ^ EGY KIS w
SZÓRAKOZÁSRA
VÁGYIK?
KAPCSOLÓDJON
KI VELÜNK!

• MINŐSÉGI TÁRSKERESÉS Szegeden! Tel.: 06-20/
406-92 50.(093133655)

TÖLTSE FEL
KEDVENC
VIDEÓJÁT VAGY
NÉZZE MEG
MÁSOKÉT!

www.(Mni4iüifta/videc

www.(Mü33PiAn/jatekok

Hódi Pál, az igazgatóság elnöke

SPORT, HOBBI

PRílilAViLL
Hálózatszerelő Kft

A DEMASZ Prímavill
Kft. Szegedi Létesítésvezetősége
értesíti
RÖSZKE lakosságát, hogy az alábbi területeken létesített KIS- ÉS KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZAT ÜZEMBE
HELYEZÉSE A KÖVETKEZŐ IDŐPONTBAN TÖRTÉNIK:
2010.05.11-én Röszke, Felszabadulás u. 95. sz. előtt
és 85. sz. alatt kisfeszültségű mérőhely létesült, valamint
ezeket megtápláló kisfeszültségű kábel lett fektetve.
AZ ÜZEMBE HELYEZÉST KÖVETŐEN A KIS- ÉS KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ VEZETÉKEK ÉS BERENDEZÉSEK ÉRINTÉSE TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES!

PRílilAViLL

A DÉMÁSZ Prímavill Kft.

t n i w u

Szegedi Létesítésvezetősége értesíti DOMASZÉK
lakosságát, hogy az alábbi területeken létesített KIS- ÉS

i tatrvika

e s z s 3

H á l ó z a t s z e r e l ő Kft.

E
®

KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZAT ÜZEMBE HELYEZÉSE A
KÖVETKEZŐ IDŐPONTBAN TÖRTÉNIK:
2010. 05.11-én Domaszék, Bálint-tanya 0 1 9 / 0 3 6 . j s z .

Fesz. pan. tr.-körzet rekonstrukció nevű munkával kapcsolatban kisfeszültségű hálózat létesült a 0204/51. hrsz
., valamint 0293/92. hrsz. érintésével.
AZ ÜZEMBE HELYEZÉST KÖVETŐEN A KIS- ÉS KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ VEZETÉKEK ÉS BERENDEZÉSEK ÉRINTÉSE
TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES!
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TÁJÉKOZTATÁS i s JELENTKEZÉS

noracwamn9bdtlwnan.hu
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Hamarosan itt az esküvőjük időpontja?
Szeretnék, hogy sok ember lássa
n
A
a boldogságukat?
J Ű i v
Hétfőnként megjelentetjük 3-3 pár
esküvői fotóit a Délmagyarországban
és a Délvilágban - azokét, akik a legtöbb aznapi újságot megrendelik.
A 3 nyertes által megrendelt példányokat
a megjelenes napjan kiszállítjuk.

IrftLCiJ^'
" •

Licitálás: az esküvőt megelőző
hétfőtől csütörtökig, 8-16 óráig
a www.delmagyar.hu/sokboldogsagot oldalon.

z^m^zmSZÁG
^ _„

További részletekért és a játékszabályzatért kattintson a

www.delmagyar.hu/sokboldogsagot

I

oldalra!
93339434

éves a DÉLMAGYARORSZÁG
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APROBORZE

2 0 1 0 . MÁJUS 14.,

TÜZELŐANYAG

TÉGLAÉPÍTÉSŰ LAKÁS

• TŰZIFA 8 . 0 0 0 Ft/mMól,
szállítással.
06-20/2687223(093338354)

Lakást venne?

70/967-6158
www.icszeged.hu

BÍZZSN
b

UDULES

§

Hitelből? Intézze |
nálunk hitelét és
csökkentse velünk az
adásvétel költségeit!

Sxabó Hűtógépszenrii

h

• DÉL-ISZTRIAI, tengerközeli, 4 személyes apartman kedvező áron kiadó.
06-20/243-4613,
06-20/
241-7182.
banjola
©freemail .hu (093338054)
• HA eladná üdülésjogát,
hívja irodánkat, segítünk.
Dobogómajori heteket keresünk. 3 0 / 2 1 5 - 0 4 6 5 , 70/
3 8 8 - 7 2 93.(093133310)

• ALSÓVÁROS szívében,
Mátyás tér közelében 2+2
szobás,
újszerű
lakás
sürgősen eladó. 06-30/
2 2 8 - 8 5 9 4.(093236552)

• S Z E G E D , Kenguru közben 2. emeleti, 41 m ! - e s ,
igényes, újszerű, fiatalos
lakás eladó. Ár: 11,9 M Ft.
Ingatlan Cafe. dr. Nagy
Renáta, 06-70/967-6157.
(003235562)

• S Z E G E D , J ó z s e f A. sugárúti, 72 m 2 -es, 4 éve
kifestett, 3 szobás, légkondis, parkettás társasházi
téglalakás II. emeleten,
egyedi gázfűtéssel, K-NY-i
tájolással,
lomkamrával,
garázzsal eladó. Érdeklődés: 06-20/478-7987 vagy
06-70/514-3220.
(093338463)

• S Z E N T E S E N uj építésű,
hatlakásos
társasházban
kulcsrakész lakások, valamint
garázsok
eladók.
Szentes, Budai Nagy Antal
U . 1 5 / B . Érdeklődni: 06-30/
416-1151,
06-30/983-

(093338548)
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Klímaberendezések
forgalmazása,
telepítése.

KÖLTÖZTETÉS
Bútorszállítás.
Lakások, irodák
|
átköltöztetése
sokéves szakmai
gyakorlattal, garanciával,
a hét bármely napján

06-20/338-0528

UZLETH., MŰHELY, IRODA
VÁLLALKOZÓK,
FIGYELEM!
i-S
Forráskút központjában lévő

üzlethelyiség
azonnali hatállyal

PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
|
K u n Mihály

§

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

Transcommers Kft.

Asztalos vállal

Szórakoztató
elektronikai szerviz

készítést, javítást

6728 Szeged,
Budapesti út 8. §
Tel.: +36-62/548-540 I

fa- ill. bútorlapból
|

kiegészítőkön.

£

ÉS KLÍMASZERVIZ

SZERELT KÉMÉNYEK

• S Z E G E D , Kárász utcán,
100 m 2 -es, nagy kirakatos
üzlethelyiség kiadó. Érd.:
06-70/3 1 5 - 8 9 7 3(093237039)

VALLALKOZAS
• SZEGED
belvárosában
működési és hatósági engedéllyel rendelkező kft.
eladó.
06-30/9533-944.

Javítás, telepítés,
forgalmazás

s

62/421-122^

Tel.: 0 6 - 3 0 / 2 4 6 - 0 3 4 3

BŐR-SZŐRME-IRHA
ÜZLET
S/eged, Bartók tér I I .

(trulimegállőban)

Új bőr-szőrme-irha kabátok ^
készítése, értékesítése
£
hatalmas kedvezménnyel.
g
Bőr-szőrme-irha kabátok
g
tisztítását, festését, javítását, átalakítását
vállaljuk szakszerűen, szakműhelyben.
www.bundaszalon.hu

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

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

ban is), reluxa, szúnyogháló
készítése, javítása.

Tel.: 62/457-562,
+36-30/943-6411

Török Tibor

Gyászközlemények
GYÁSZHÍR
Fájdalummal, megtört szívvel tudatjuk, hugy a
drága édesanya, nagymama, dédmama,
OZV. SZARVAS M A R T O N N E
KISS J U L I A N N A
73. életévében tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése 2010. május 17-én 13 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló család
93349347

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
hogy
VARGA FERENC
72 éves korában elhunyt. Hamvait
május 17-én 11 órakor helyezzük örök
nyugalomra a Domaszék! temetőben.
,3,39224
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
VARJÚ PÁL
2010. április 15-én, 57 éves korában
elhunyt. Búcsúztatása 2010. május 17én a Fogadalmi templom altemplomában lesz. Kérjük, kegyeletüket 1
szál virággal róják le.
Gyászoló édesanyja, lánya
93339350
két kis unokája
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
HILÁK ENDRE

akik szerették és ismerték,

Tudatjuk, hogy
PÉCZ ERNŐ
deszki lakos, 61 éves korában elhunyt.
Temetése május 17-én 16 órakor lesz a
Deszki temetőben.
97778991
Gyászoló családja
Fájó szívvel tudatom, hogy drága férjem,
POZDENA GYULA
64 éves korában elhunyt.
Gyászoló
felesége
J
°

50 éves korában elhunyt. Végső búcsút
május 18-án 13 órakor veszünk Tőle a
Belvárosi temetőben.
93339257

|
1

30/308 9240
30/685-7058

ÁLLVÁNY VAN!

Asztalosmunkák
minőségi falépcsök
www. f a l e p c s o m e s t e r h u

20/9708-938

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünk,
SISAK ANDRÁS
temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak. Külön köszönet háziorvosának és az ápolójának lelkiismeretes munkájáért.
93338105
Gyászoló család, Deszk

S

Klímaberendezések
forgalmazása, szerelése,
javítása, karbantartása
I

§
Szerelés 30%-osi
kedvezménnyel.

KARBANTARTAS REKLÁM ARUN!

E/érfieíóseg Szeged, Ősz u. 51.

62/543-777

KÉPKERETEZÉS

KépSzínArt Bt. |
Szeged, Gutenberg u. 10.'

Szombaton is 15-ig!

Tel 62/426-928, 30/2193557

Nvitva: h-p. 9-17 óráig.

HIRDETESFELVETEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor
Miklós Zsuzsanna
62/591-080,
06-20-262-1277.

093236542

SZEX ÉS
NEW YORK

SZOLGÁLTATÓK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
A MEGYE EGÉSZ
TERÜLETÉRŐL

TeL: 06-30/698-7021

Telelőn: 6 2 / 4 7 0 - 0 4 1

Televíziók, fényképezők,
híradástechnikai
berendezések,
/
n
mosógépek,
g
mosogatógépek, hűtők
szervize.
BOSCH, PANASONIC, SAMSUNG,
LG STB MÁRKASZERVIZE.

~

62/445-947
^06-20/937-3090

8

1
NYITÁSI AKCIÓ:
| tolltlsztftás 200 Ft/kg

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

Tel: 62/426-928,30/219-3557

Szeged, Szőregi út 29.
Igényes környezetben, a megszokott
minőséggel várjuk ügyfeleinket. £
|
Nagy ügyfélparkolóval!!!
"

Telefonhívásra házhoz megyek.

ORCSIK MŰHELY
autója doktora
Autóklíma
javítás, tisztítás

- nem csak
csajoknak.

Hirdetését telefonon is
feladhatja:

62/567-835

m m (§)
(§) m S
EGY KIS SZÓRAKOZÁSRA VÁGYIK?
KAPCSOLÓDJON KI VELÜNK!
www.CiMliiiliOP^/jatekok

noi oldal

A DÉLMAGYARORSZAG ES A DÉLVILÁG AJAHLASAVAL

képkeretezés,
'í
biztositói üvegezés. §
Kovács Üvegcentrum Kft
Szeged, Szabadkai út 41.
Tel: 6 2 / 4 2 7 - 2 5 5
Mobil: 0 6 - 3 0 / 8 1 3 - 8 4 6 3 ^

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 !
( inátjuk a Fesztivált a 25 éves PeCsÁbati: május 1 1. és 30.,
Jegyár: 2900 Ft • Helyszín: Petőfi Csarnok, Budapest
Jufti'Ue tewis; június 4., péntek, 20 óra
Jegyár: 5000 Ft • Helyszín: A38 Hajó, Budapest
JVterfy Bori & Lovr Band: szeptember 5., vasárnap, 20 óra
Jegyárak: 1400 - 5400 Ft • Helyszín: Helyszín: Művészetek Palotája, Budapest
A jegyek árán felül 200 Ft kezelési költséget is

felszámítunk.

RODÁINK: Szeged, Gutenberg u. 5., 62/310-933 • Szeged, Szabadkai út 20.. 62/567-835
• Szentes, Kossuth u 8., 03/314-830 • Makó. Szegedi u 9-13., 02/21

V *

198 • Hódmezővásárhely, Kiruzsi j . 27,62/242-419
H M ! ü l

r^nWr'

GYÁSZHÍR

SZEGED

MOHOLA ERIKA
a SZEFO Zrt. dolgozója
96 éves korában, 2010. május 5-én
tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2010. május
18-án 15 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából. Gyászmise 18 órakor a petőfitelepi római katolikus
templomban.
93339254
Gyászoló családja

^

Szja-bevallások,
egyéni és t á r s a s
vállalkozások, +
társasházak
|
könyvelése. s

Ax apróhirdetések tartalmáért
i O é l m a g y a r o r s x Á g K i a d ó n e m vállal *elelös*é«jet!

IMMWWBWBlfliB'li 'l' l'i

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy
RÁCZ FERENCNÉ

(fa, szén, gáztüzelésliez). Kémény béléscsövek
és idomok (alu, saválló), valamint
ti
szétválasztott rendszerű turbó üzemmódú p
gázkészülékek égéstermék-elvezető csövei, g
idomai (ko merev és kétrétegű hajlékony cső).
EZEK FORGALMAZÁSA ÉS KIVITELEZÉSE.

munkákat vállalunk.

új helyen:

|

06-20/467-3717

készült bútorokon,

KAMIONTETELES
TŰZIFA AKCIÓ
Akác méteres 1750 Ft/q
Tölgy, bükk méteres 14S0 Ft/q
Tölgy, bükk
hasított méteres 1500 Ft/q
06-20/360-5573

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN belvárosi üzlethelyiség kiadó. 5 3 0 m 2 eladótér,
290 m 2 raktár, 120 m 2
tárolóval, parkolási lehetőséggel. 62/24*2-019, 0620/3 70-82 7 0.(093338846)

burkoló-,
hőszigetelő

s
|

KLÍMÁK

KÉMÉNYBÉLELÉS
műanyag (furán flex) estivel. Hőszigetelt.

|

nagy kedvezménnyel
kaphatók.

70/507-3340

egészségbiztosítási
térítéssel,
rövid határidőre.

20/456-0533

06-70/361-8057

KOVÁCS HŰTŐ-

patika bérbe adó.

Ot) ttt t.lA

Érd

s

Megrendelhető: Papdi László
Szergiusz Plusz Kft.

Kőműves-,

szakszerűen, gyorsan, |
olcsón.
|

Érd.: +36-30/639-6131
Horváth Sándor

§

műanyag csővel,
2 év garanciával.

Cégek
alapítása

Érdeklődni lehet: a 62/282-188,
62/282-025,06-30/943-6730
telefonszámokon.

Szegeden, az Etelka soron,
aTESCO épületében 170 m2-es, berendezett

4

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

mvw.bagiinanilran.M-gin'k.hii

ÜZLETHELYISÉG, MŰHELY, IRODA
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Szeged. B a k a y H. a. 29.
(Max Konyha mellett)

service@transcommers.hu

Redőny (elektromos változat-

í

szúnyogháló

javítása, készítése.

40-50-63 mm-es

PIHE Tolltisztító Műhely

ORTOPÉDCIPŐKÉSZÍTÉS
«

KÚTFÚRÁS

Teljes körű
|
gépjárműtisztítás |

Új és használt pénztárgépek
forgalmazása és szervízelése

(093338716)

Jajpí®**

REDŐNY,
RELUXA, g

NÓGI AUTÓMOSÓ
ÉS KOZMETIKA

bérbe adó.

7507(093132867)

• Ú J S Z E G E D E N , l ő fasoron 140 rrü-es lakás eladó.
Tel.:
06-30/9955-805.

e

Szeged, P a l á n k a i u. 22.
TeL/fax: 62/425-036
Mobil: +36-30/912-9050
1
www.szabohutogep.hu
Kereskedelmi és lakossági
hűtőberendezések
forgalmazása,
szervizelése
garanciával.

PÉNTEK

„Csillag volt, mert szívéből szeretett, és mi úgy
szerettük, ahogy lehetett. Elment tó'lünk, mint a
lenyugvó nap, de szívünkben örökké ott marad."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédi és anyós,
ÖZV. SZABÓ IMRÉNÉ
SÜLI ANNA
Hódmezővásárhely, Jókai u. 148. szám alatti lakos,
80 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása 2010. május 17-én 13 órakor lesz a
római katolikus temetőben.
Gyászoló család
V.mfMXM

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
PAPP FERENCNÉ
kútvölgyi lakos, 70 éves korában
elhunyt. Temetése 2010. május 17-én
14.30 órakor lesz a Kincses temetőben.
97,39,70
Gyászoló Család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
PÉTER JÁNOS
79 éves korában elhunyt. Hamvasztásos búcsúztatásáról szűk családi körben intézkedünk.
93338,62
Gyászoló család

J

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
FORRAI ISTVÁN
búcsúztatásán részt vettek, virágaikkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Köszönet a Fűz utcai szomszédoknak,
a kórház belgyógyászati osztály orvosainak és ápolóinak, valamint a krónikus osztály orvosainak, ápolóinak
lelkiismeretes munkájukért.
Nevelt lánya: Irén

és családja

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

MAKÓ

SZENTES

GYÁSZHÍR

GYÁSZHÍR

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
MARYCZ ENDRÉNÉ
BARNAI ROZÁLIA
89 éves korában elhunyt. Szerettünktől szűk családi körben elbúcsúztunk.
91
. 378472
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel
mondunk köszönetet
mindazon rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek,
volt munkatársaknak és fiunk
munkatársainak, akik drága
szerettünk,
FEKETE IMRE
temetésén részt vettek, virágaikkal
fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Külön mondunk köszönetet háziorvosának, valamint a deszki mellkasi
kórház orvosainak és dolgozóinak
áldozatos munkájukért.
Gyászoló család, Makó

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
GILICZE MIHÁLY
Fábiánsebestyén, Táncsics M. utca 16.
szám alatti lakos, életének 65. évében elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása május 17-én, hétfőn 15
órakor lesz a fábiánsebestyéni temetőben.
Gyászoló
családja
J
innenit

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
IFJ. ALMÁSI ISTVÁN
éves korában elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása május 18-án, kedden 15 órakor lesz az evangélikus temetőben.
933,9215

Gyászoló családja

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk,
hogy
SZÁLKÁI ISTVÁN
szentesi lakos, 78 éves korában
elhunyt. Temetése május 17-én 11 órakor lesz a Kálvária temető kápolnájából.
93339218
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,
ID. KÚTI IMRE
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja

G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K F E L V É T E L E : AMBRUS JÓZSEF, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515; B E R G HENRIKNÉ, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31.
Tel.: 62/277-382; CS. M.-l KEGYELETI KFT., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6 9 0 0 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840; 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.:
62/285-197; 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1. Tel./fax: 6 2 / 5 3 4 - 9 8 5 , 6 2 / 5 3 4 - 9 8 6 MÁRVÁNY KFT. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597-360; É G I S Z '90
TEMETKEZÉSI KFT., 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162; TOURINFORM C S O N G R Á D , Csongrád, Szentháromság tér 8. Tel.: 6 3 / 5 7 0 - 3 2 5 , 6 6 4 0 Csongrád, Fő
u. 17-19. Tel.: 63/483-975; ORHIDEA TEMETKEZÉS, Csongrád, Erzsébet u. 32. 63/471-121; FLÓRA CENTER KFT., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869; PIETAS
TEMETKEZÉSI V Á L L A L K O Z Á S , 6722 Szeged, Bartók tér 10.62/424-992; REKVIEM TEMETKEZÉSI V Á L L A L K O Z Á S , 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864 6722
Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414; REKVIUM TEMETKEZÉS, 6 9 0 0 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT., 6722 Szeged, Attila u. Tel.:
62/543-747; S Z Ö G I ÉS TÁRSA TEMETKEZÉSI IRODA Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847; G Y E V I É P KHT. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567, B O R O S T Y Á N
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLAT, 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 11. Tel.; 62/238-866; MÉCSES 2001. TEMETKEZÉSI BT. 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 31. Tel./fax;
63/400-889.
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SZÍNHÁZ
SZEGED
NAGYSZÍNHÁZ
19 óra: Aranycsapat - foci, szerelem, rock'n'roll. Bérletszünet.
KISSZÍNHÁZ
19 óra: Bolha a fülbe. Bérletszünet.
SZÁZSZORSZÉP GYERMEKHÁZ
10 és 15 óra: Az égig érő fa
- tánc-mese játék.
PINCESZÍNHÁZ
20 óra: Egy őrült nő naplója
- monodráma.

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Titánok harca - 3D (m. b.):
15.30,17.45 óra,
Az ifjú Viktória királynő (felira- .
tos): 20 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Az út (felír.): 16,18.15, 20.30 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Szélcsend (felír.): 16.15,20.45 óra,
Budapest: 18.30 óra.
GRAND CAFÉ
Max Manus (feliratos): 19 óra,
Viharsziget (feliratos): 21 óra.
PLAZA CINEMA CITY
Robin Hood (feliratos): 13.45,
16.30,19.15, 22 óra.
Emlékezz rám (feliratos): 13.15,
15.30,17.45, 20.15, 22.30 óra.
Vasember 2. (m. b.): 13.30,15.45,
18, 20.15, 22.30 óra.
Brooklyn mélyén (felír.): 17 óra.
Titánok harca (m. b.): 14.15,
16.15,18.30, 20.30, 22.30 óra.
Minden kút Rómába vezet (feliratos): 10.15,14.45,16.45,18.45,
20.30, 22.30 óra.
Párterápia (m. b.): 13.15,17.45,
19.45, 21.45 óra.
így neveld a sárkányodat - 3D
(m. b.): 14,16.30,18.30 óra.

Exférj újratöltve (m. b ): 15.15,
17.30,19.45, 22 óra.
Kecskebűvölők (feliratos): 11,
15.15,19.30, 21.30 óra.
így neveld a sárkányodat (m.
b.): 13,15 óra.
Avatar - 3D (m. b.): 20.30 óra.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Komfortos mennyország. Színes,
feliratos amerikai film: 18.30 óra.
SZENTES
így neveld a sárkányodat. Színes m. b. amerikai animációs film:
17.30 óra,
Mocskos zsaru - New Orleans
utcáin. Színes, feliratos amerikai
krimi: 20 óra.
BALÁSTYA
Alice Csodaországban. Színes,
m. b. amerikai film: 19 óra.
DESZK
Valentin-nap. Színes, m. b. amerikai romantikus vígjáték: 19 óra.

KOZELET
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
AZ MTA SZAB-SZÉKHÁZBAN
15 óra: Pászka Imre Elit, elitek a
lokális kistérségi társadalomban
című könyvében bemutatója,
18 óra: Új funkcionális élelmiszerek.

CSALADI PROGRAMOK
SZEGED-ART KÉPZŐMŰVÉSZETI
FESZTIVÁL
AZ MTA SZAB-SZÉKHÁZBAN
(SOMOGYI U. 7.)
10 óra: Szeged-Art - Tendenciák,
törekvések, ellentmondások az
ezredforduló éveiben című nemzetközi művészettörténeti konferencia.
11 óra: Karikaturisták kiállítása a
belváros cukrászdáiban.

K
5.25 Teleshop
6.00 Alexandra Pódium
Kulturális magazin
6.25 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája
9.10 Babapercek
9.20 Telekviz Telefonos játék
10.20 Teleshop
11.20 Howard, a kacsa
Amerikai vígjáték [12]
13.25 Kvizió Telefonos játék
1455 Lassie
Amerikai-kanadai családi filmsorozat. 24. [12]
15.25 Capri - Az álmok szigete
Olasz filmsorozat, 16. [12]
16.25 Bűbájos boszorkák
Amerikai filmsorozat, 145. Közönséges boszorkányok [12]
Utána: Tények [12]
17.25 Joshi Bharat Talkshow [12]
18.30 Tények Hírműsor [12]
19.05 Áll az alku
A játékshow [12]
20.15 Aktív A TV2 magazinja [12]
20.50 jóban-rosszban 1206 [12]
21.25 NCIS Los Angeles
12. Kísért a múlt [12]
22.25 NCIS 75. Eltemetetlenül [12]
23.25 A férjem védelmében
10. Szégyen [12]
Közben: kenósorsolás
0.25 Bajnokok Ligája-magazin
055 Tények este
1.25 Gyilkos körök Francia misztikus
filmsorozat, 9. [12]
2.20 Csillagközi romboló 53. [16]
3.10 Alexandra Pódium
3.35 Animációs filmek

FILMSOROZAT

L

U

AZ EDF DÉMASZ ZRT. GALERIAJÁBAN (KLAUZÁL TÉR 9.)
16 óra: Vinkler László festőművész
Az antikvitástól az automatizmusig
c. emlékkiállításának megnyitója.
A REÖK-PALOTÁBAN
17 óra: XIII. Táblakép-festészeti
biennále, megtekinthető július
11-éig, kedd-vasárnap 10-18 óráig, szabadtéri előadásnapokon:
10-20 óráig.
A DÓM TÉREN
20.30 óra: Szembesítés-szembesülés. Az árkádok boltíveiben elhelyezett kortárs szobrok megtekinthetők május 19-éig,
20.45 óra: Zeneművészek a képzőművészekért - a Szegedi Szimfonikus Zenekar ingyenes koncertje.
BORFESZTIVÁL
SZÉCHENYI TÉR
1-ES SZÍNPAD
18.00: Megnyitó, a borverseny díjainak átadása,
19.00: Give me Five - a cappella,
20.00-24.00: Jaffa trió.
2-ES SZÍNPAD
19.00: Why Not,
21.00-24.00: A Korinda együttes
táncháza.
DUGONICS TÉR
15.00-tól: Általános iskolák bemutatói,
17.30: Borrendek felvonulása a
Széchenyi térre,
18.00: Honey Beast,
19.00: A „Kóstoljuk meg Csehországot" megnyitója az Árpád téren,
20.00: Hóra Színház.
A CORA ÁRUHÁZNÁL
15-17 óra: Vándorszínház - kézműves-foglalkozás.
A PARKOLÓBAN
17 óra: Az Alma együttes koncertje.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
A NÉMETH LÁSZLÓ VÁROSI
KÖNYVTÁRBAN
17.30 óra: Filmklub - Sült zöld
paradicsom.

MAKÓ
SWEET FREEDOM X. MOTOROS
TALÁLKOZÓ
ARADI U. 130. (TANMŰHELY)
18 óra: Rockin'Rockcats,
20 óra: AB/CD,
22 óra: Pokolgép,
24 óra: Indigó,
24 óra után: Erotic show.
RÚZSA
XII. FALUNAP ÉS FŐZŐVERSENY
16.30 óra: Játszótérátadó és
-szentelés (Alkotmány tér 5/M).
Vendég: Ricsi bohóc,
18 óra: Focitorna a sportpályán
- borkóstoló, borverseny.
Programok napközben: 8.30-tól
véradás az iskolában, helyi értékek és hungarikumok kiállítása.

KONCERT ES BULI
SZEGED
AZ IH CAFÉBAN
19 óra: Folyóparti esték - házigazda a Riverside együttes.
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
20 óra: Saisa és más latin táncok
estje Rakonczai László szervezésében.
A PORT ROYALBAN
19 óra: Vendég a Peter & Pan.
AZ AFRICA CAFÉBAN
20 óra: Electric Music.
A TÁNCCENTRUMBAN
(A POSTAÉPÜLET 1. EMELETÉN)
20 óra: Stand Up együttes.
A GARABONCZIÁS BOROZÓBAN
20 óra: Középkori fesztivál (fegyveres bemutató), Budapest Highlenders Pipe Band (skót dudás zenekar), Paddy & The Rats (ír-kelta
kocsmaskapunk).
A TAVERNA ÉTTEREMBEN
19 óra: Élő zene - Raksa Berni.
A HITTUDOMÁNYI FŐISKOLÁN
(DÓM TÉR 6.)
19 óra: Az írhatnám kottázó - a
Harmónia Consort régizenei
együttes hangversenye Giovanni
Battista Pergolesi és kortársainak
szerzeményeiből.

d
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5.30 Topshop
6.00 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Topshop
12.00 RTL-híradó - Déli kiadás
12.10 06-91/33-55-33
Hívjon! Játsszon! Nyerjen!
13.30 Fél kettő
Magazin a legjobb történetekkel
14.20 Virtuális vagyonszerzők
Amerikai vígjáték
R.: Mick jackson. Fsz.: Adam Garda (Andy Kasper), Rosario Dawson (Alisa), jaké Busey (Darrell
Claxton), Ethan Suplee (Curtis
„Tiny" Reese)
16.25 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg
Mexikói filmsorozat, 79.
17.25 Mónika - A kibeszélőshow
Show-műsor
18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
19.05 A széf Vetélkedő
20.05 Fókusz
Közszolgálati magazin
20.40 Barátok közt
Magyar filmsorozat. 5211-5212.
Közben. RTL-hírek
21.20 CSI. A helyszínelők 4 évad. 9
Grissom és a tűzhányó [16]
22.15 Gyilkos elmék Amerikai krimisorozat, 4. évad, 21. [18]
Utána: RTL-hírek
23.20 Gyilkos elmék Amerikai krimisorozat, 2. évad, 6. [16]
0.201Reflektor Sztármagazin
Belföldi utazási magazin
0.40 ittHON
i
1.00 (Odaát 1 évad. 19. A festmény
ibosszúja [16]
1.50/Autómánia Autósmagazin

KRIMISOROZAT

21.20 CSI. A HELYSZÍNELŐK
Adam Watson szövetségi biztonsági kísérőt felrobbantják egy bérelt
autóban. A gyanúsított Róbert Dunbar, akiről kiderül, hogy kettős életet él, egyszerre két családja van,
akik semmit sem tudnak egymásról. Ugyanakkor holtan találják egy
énekes feleségét, Amelia Ruebent.
A nő fürdés közben halt meg, és
úgy tűnik, az egyik koncert közben
mérgezték meg.

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VAN!

a

S.20 Váltó Gazdasági híradó
5.30 Gazdakör
6.00 Hattól nyolcig
8.00 Térkép - reggel
8.40 Heuréka! Megtaláltam!
9.10 Magyar világ
9.40 Kisenciklopédia
9.50 Carlo és vendégei
10.30 Család-barát
11.30 Kívánságkosár Tokajból
14.25 Kikötő - friss Kulturális hirek
14.30 Ameddig a harang szól
14.50 Tokaj szőlővesszein..
15.15 Tokaj aranya
1555 Ml vagyunk az unió
16.10 Szórvány Sorozat a távolban élő

19.30 Híradó este
19.50 Sporthírek
19.55 Időjárás-jelentés
20.00 Üdítő Szilágyi Tibor műsora
21.00 Péntek este
21.30 A lány és a farkasok
Francia film
23.20 Prizma
23.35 Hirek Benne: időjárás-jelentés
23.40 Sporthírek
23.45 Mementó
2350 Teadélután
Hétfőtől péntekig minden, ami
szórakoztató!
0.45 Nappali

18.40 Esti mese
18.50 Thomas és barátai
19.00 Afrika gyöngyszeme
20.00 Híradó
20.21 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.30 Afrika gyöngyszeme 52/10.
21.20 24 - Negyedik évad
24/16. 22.00-23.00
22.05 Mianyánk kivan
Spanyol filmszatíra
2350 McLeod lányai
32/18. Kétívású fivérek
0.35 Miért épp a demokrácia?
1.30 Ez történt ma reggel
3.10 Dublini doktorok 56/54.

AKCIOFILM-SOROZAT

21.30 A LÁNY ÉS A FARKASOK
A múlt század 20-as éveiben történetünk főszereplője, a gyönyörű Angéle 20 éves. Még kislány korában
megmentett egy árván maradt kis
farkaskölyköt. A farkas erre évek
múltán is emlékszik, és hálából védelmezi a lányt, mikor bajba kerül.
Angéle nem felejti el gyerekkori fogadalmát, hogy állatorvos lesz, és segíteni fog a védtelen teremtéseken. A
havasokba vonulva szoros barátságba kerül a farkasokkal, a természettel, és megvalósítja álmait.

21.20 24 - NEGYEDIK ÉVAD
A Terrorelhárítás kommandója lerohanja
a tenoristák főhadiszállását, de Marawan kicsúszik a kezükből Jack rájön,
hegy a csere csupán elterelő hadművelet volt, kiderül hogy Anderson egy Lopakodóval az elnöki különgép felé tart.
jack megpróbálja lebeszélni a pilótát az
elnöki különgép kilövéséről Mivel a Lopakodót nem jelzi a radar, a légierő nem
tudja megsemmisíteni. A Terrorelháritásnál döbbenten hallgatják a kísérőgépek
pilótáinak beszámolóját miszerint az elnök gépét egyrakétamegsemmisítette.

ASZTALFOGLALÁS: ( Ó S t )

G Ő
RT
jZ-sjZZ,

550 Ma reggel
5.54 Híradó
8.00 Hiradó
8.05 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Hrvatska krónika
9.25 Ecranul nostru
955 English 4 You Angolnyelv-lecke
10.20 Nyitott stúdió Calcutta Trió
10.30 Nyugat 100 - Fogadj örökbe!
11.00 Öt perc próza
11.05 Arcpoétika Gryllus Vilmos
11.30 Átjáró
12.00 Déli harangszó
12.01 Híróra
1255 Záróra
13.45 Homokzenemesék
14.00 Rajnán innen, Dunán túl
14.25 Hétmérföld Parajd és Korond
15.05 Múzeumtúra - francia módra
15.30 Egy lépés előre
62/55. Az ismeretlen sztár
16.20 Bűvölet 54/10
17.15 Magyar butizene
18.10 1100 év Európa közepén

slsh

23.25 A FÉRJEM VÉDELMÉBEN
Diane-t felkérik, hogy bíróként dolgozzon, ám ehhez ott kell hagynia
a Stern-Lockhartot. Alicia eközben
egy kisfiút képvisel, aki testi sértésben bűnösnek vallja magát. Annak ellenére, hogy a vádlottat képviselő ügyvéddel megegyeztek a
felfüggesztett büntetésben, a bíró
9 hónap javítóintézetre ítéli a színes bőrű kisfiút. Alicia ezért a bíró
rasszizmusára hivatkozó fellebbezést ad be...

n

Az SZTE Zeneművészeti Kara ma 17 órától emlékkoncertet rendez a Fricsay hangversenyteremben Király-König Péter zeneszerző, iskolateremtő zenepedagógus (képünkön) születésének 140. és halálának 70. évfordulója alkalmából. Köszöntőt mond Kerek Ferenc dékán, megemlékezést tart Thékes István újságíró. Király-König Péter művei csendülnek
fel, közreműködik: Szecsődi Ferenc, Lucz Ilona, Sin Katalin, Klebniczki
György, Masopust Péter, Ludányi Endre és Kerek Ferenc.

5.20 Hajnali gondolatok
5.23 Kárpát expressz
5.50 Ma reggel
8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Wagner
Angol-magyar filmsorozat. 10/7.
10.00 Nappali
12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó délben
12.15 Időjárás-jelentés, sporthírek
12.30 Kárpát expressz
1255 Szomszédok
Magyar teleregény
13.35 Körzeti magazinok
14.35 Ez történt ma reggel
16.25 Körzeti híradók
16.35 Hírek
16.45 Teadélután
17.35 Don Matteo
24/10. A 23. pont
18.35 McLeod lányai
32/18. Kétívású fivérek
19.20 Megállítjuk 1 millióért

FILM

f

u

Horváth Ferenc régész, a Móra Ferenc Múzeum igazgatóhelyettese
mond köszöntőt, majd Pataki Ferenc festőművész nyitja meg Olasz
Attila festőművész Mélységek, árnyékok című kiállítását ma 18 órakor
Szegeden, a TIK-ben. (Képünkön az alkotó egyik festménye.) Közreműködik Pesti Ágota csellóművész.

4 3 3 1 5 7

Gőry Pince & Terasz,
6733

Szeged, Liszt

©

u.

9.

honfitársainkról
16.40 Beavatás
1650 Kikötő Kulturális magazin
17.30 Térkép
18.00 Hiradó
18.35 Mese
18.35 Mirabella mama házi mozija
Angol mesesorozat
18.50 Három barát, egy eset

5.05 Miért éppen Alaszka?
6.00 Két pasi meg egy csajszi
6.30 Szívek szállodája
7.30 Ki ez a lány?
8.25 Gyilkos sorok
9.25 Smallville - az ifjú Superman
kalandjai
10.15 Szívek szállodája
11.10 Feleségcsere
Amerikai valóságshow
12.00 Gordon Ramsay - A pokol
konyhája Gasztroreality
13.00 Nyomtalanul
Amerikai krimisorozat
14.00 A médium
Amerikai krimisorozat
15.00 CSI. A helyszínelők
Amerikai filmsorozat
16.00 Ki ez a lány?
Amerikai vígjátéksorozat
17.00 Gordon Ramsay - A pokol
konyhája Gasztroreality
18.00 Feleségcsere
Amerikai valóságshow
19.00 jó barátok

6.00 Szerelemlecke
Amerikai vígjáték
7.30 Alkonyat
Amerikai romantikus fantasy
9.30 Kit Kittredge
Amerikai-kanadai filmdráma
11.10 A csikós pizsamás fiú
Angol-amerikai filmdráma
12.40 Othello
Amerikai-angol filmdráma
14.40 Nyolc tanú
Amerikai akcióthríller
16.10 Vakáció a szigeten
Amerikai vígjáték
17.35 Indiana jones és a kristálykoponya királysága
Amerikai kalandfilm
19.35 Filmek és sztárok
Holland mozimagazin
20.00 Őrült szenvedély
Amerikai thriller
R.: Steve Shill. Fsz.: Idris Elba,
Beyoncé Knowles. Ali Larter,
Bruce McGill, jerry O'Connell

19.00 Labdarúgó-mérkőzés
21.05 Híradó - esti
21.15 Sport-esti
21.20 Váltó Gazdasági híradó
21.30 Tuti tippek - Reklámriport
21.35 Kurt Vonnegut: Majomház
Amerikai tévéfilmsorozat
22.45 Megállítjuk 1 millióért
2250 Tuti tippek - Reklámriport
2255 Drót Amerikai tévéfilmsorozat
0.15 Kikötő Kulturális magazin
0.40 Szigetvilág Olasz játékfilm
2.10 Vers
2.15 Himnusz
2.20 Híradó - esti

19.25 Egy kapcsolat szabályai
Amerikai vígjátéksorozat
1955 Egy kapcsolat szabályai
20.25 CSI. A helyszínelők
Amerikai filmsorozat
21.20 Keleti bosszú
Amerikai akciófilm
23.15 Esküdt ellenségek. Bűnös
szándék
Amerikai tévéfilmsorozat
0.10 Szellemvadászok
1.10 Esküdt ellenségek. Bűnös
szándék
2.05 Smallville - az ifjú Superman
kalandjai

21.45 Az utca királyai
Amerikai thriller
R.: Dávid Ayer. Fsz.: Keanu
Reeves, Forest Whitaker, Hugh
Laurie, Chris Evans, Cedric The
Entertainer
23.30 Halálos kitérő 2.
Amerikai akcióhorror
1.05 Trópusi vihar
Amerikai akcióvígjáték
250 Ő az igazi
Amerikai romantikus vígjáték
4.20 Félprofi
Amerikai vígjáték

V Telin
8.00 Szegedtől karnyújtásnyira Mórahalom 8.30 SZÓ-TÉR 9.15
Törzsasztal 9.45 Egész életen át...
13.00 Receptvarázs 13.30 Album:
Melocco Miklós 14.00 Színház
15.15 Szegedtől karnyújtásnyira Mórahalom - városi magazin
15.45 SZÓ-TÉR 16.30 Törzsasztal
17.00 Estelő (máj. 7-i) 19.30 Estelő 20.30 Receptvarázs 21.00
Deszki magazin
v á r o s i
"tv
s z e g e d
7.30 Szegedi hírek 7.55 Körút
8.55 Képújság 17.00 Van gondolatom, sajátom 17.30 Képújság
18.00 Szabadegyetem Szeged dr. Szőnyi György Endre előadása
19.00 Szegedi hírek 19.25 Mese

19.30 Nóvum - a jövő záloga
19.53 Gyerekjáték a számítógép
20.00 Kilátó 20.30 Hírháló
21.00 Szedeák-SMAFC férfi kosárlabda-mérkőzés
felvételről
23.00 Szegedi hírek

• M
16.00 Egészség Patika - egészségmagazin. Benne: Sürgősségi
osztály létesül-Vásárhelyen, Iskolai egészségmegőrző programok,
Horkolás és kezelése 17.00 Szippancsok 17.30 Híradó 17.50 Nap
kérdése 17.55 Csillagposta 18.00
Gregus-est, 2. rész 18.30 Ballagási összefoglaló 2010 18.55 Nyugitorna 19.00 Csillagszem - Magna
Cum Laude 19.30 Indaba 20.00
Híradó 20.20 Nap kérdése 20.25
Csillagposta 20.30 Képes sport.

Benne: HFC-ESMTK Labdarúgó
Egylet Kft. NB lll-as labdarúgó-mérkőzés 22.00 Csillagszem
(ism.) 22.30 Hiradó 22.50 Nap
kérdése 2255 Csillagposta 23.00
Egészség Patika

W
8.00 Napi gondolat (ism.) 10.00
Heti közélet 10.35 Nonstop 11.35
Vitrázs 12.00 A bánáti fényképészet története, A jó bornak nem
kell cégér 18.00 Ifjú művészek Drzozka Marék szobrásszal Goda
Szilvia beszélget 18.30 Babzsáksziget 19.00 Köztünk élnek 19.30
Könnyűzenei koncert 20.00 Árpád-házi szentek kultusza a Várvidéken, Nevetve csodálni - Karinthy és a Nyugat 21.00 Heti
közélet 21.35 Nonstop - ifjúsági
magazin (ism.) 22.35 Vitrázs
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Az idegek csatája lehet

MEGYEI UTÁNPÓTLÁSBÁZISOK (4.): A SZEGEDI VÍZIPÓLÓ SULI

SZEGED. A férfi teke Szuperliga
döntőjének
visszavágóját
szombaton 13 órától rendezik
az újszegedi teke- és bowlingcentrumban, ahol a címvédő
Szegedi TE a Zalaegerszeget
fogadja. A hazai alakulat nincs
könnyű helyzetben, hiszen az
elmúlt héten Zalában 6:2-es
vereséget
szenvedett
egy
olyan alakulattól, amely semmi extrát nem mutatott. Ha a
szegediek csak 5:3-ra nyernek,
már búcsút mondhatnak a bajnokságnak, de a 6:2-es győzelem is csak akkor üdvözítő, ha
több szettet szereznek (Zalaegerszegen 14:10 volt a hazaiaknak ez a mutató), mint ellenfelük az első meccsen. Ha
6:2 és 14:10 a vége Szegeden,
jöhet a háromdobásos szétlövés az éppen pályán lévők
részvételével. Igazi idegi csata
lesz holnap.

f ^ m m m
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László

a Szeged TE

- Egyszerű a feladat: csak úgy
nyerhető meg a bajnoki cím, ha
mindenki száz százalékot nyújt.
A kilencvenkilenc már kevés. A
zalai szint talán még a városi
bajnokságban sem elegendő, fel
kell szívnia mindenkinek magát
erre az utolsó tavaszi csapatbajnokira. Nyertünk már ellenük
itthon 7:1-re, szóval nem lehetetlen a küldetés, de borzasztó
nehéz. Úgy állunk oda, hogy
8:0-ra nyerünk, és nem számolgatunk. A héten mindenki átérezte a feladat fontosságát, remélem, ez a meccsen is látszódik majd rajtunk.

11. Cora futófesztivál
SZEGED. Május 16-án, vasárnap
10 órától rendezi meg a Szegedi
Sport és Fürdők Kft. immár tiSzegeden népszerű a póló. Egyszer talán valamelyik SZVPS-es gyerek Molnár Tamás vagy Török Béla örökébe lép. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
Csongrád megye hemzseg a tehetséges sportolóktól. Sorozatunkban a teljesség igényével
utánpótlásbázisokat keresünk
fel. A napokban a Szegedi Vízipóló Sulinál jártunk, ahol kilenc korcsoportban 160-an pótóznak.
SZEGED
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
A Szegedi Vízipóló
Suli
(SZVPS) fiatal klubnak számít,
hiszen csak tizenegy éve,
1999. március l-jén alakult
meg. Működési okok miatt
ezen a napon vált ki a Szegedi
Vízilabda Egyletből, és vált
önálló egyesületté. A kiválás
azonban nem jelentett szakítást, ugyanis együttműködési
szerződés keretében a mindenkori szegedi felnőtt férfi
pólócsapat utánpótlását jelenti az SZVPS, arról nem beszélve, hogy a két klubnak
Körtvélyessy Péter személyében egyazon az elnöke.
- Kilenc korcsoporttal fog-

lalkozunk - jelentette ki Éles
Vilmos, az egyesület ügyvezetője, edzője. - Két előkészítős
csapatunkban a 10 évesek és az
annál fiatalabbak (edzők: Kárász Sándor és Schrancz Marietta) szerepelnek. A 12, a 13 és a
14 esztendősek, Lengyel Gábor
és Keleti László tanítványai a
vidékbajnokságban
szerb,
szlovák és román csapatokkal
kiegészített mezőnyben pallérozódnak. Az országos első
osztályban is három korcsoporttal képviseltetjük magunkat: a gyermekgárdának (14-15
évesek) Lengyel Gábor az edzője, a serdülőknek (16-17) Kárász Sándor, míg az ifjúságiakkal (18-19) én foglalkozom,
akárcsak a legidősebbekkel, a
felnőtt OB I/B-ben játszó, ott a
felsőházba jutott együttessel.
Ebben a legtehetségesebb ifjúsági és serdülőkornak kapnak
lehetőséget, kiegészülve néhány idősebb egykori élvonalbeli játékossal.
A vezetőség büszke arra,
hogy majdnem az összes kor-

17 millió forintos költségvetés. A Szegedi Vízipóló Sulinak a zavartalan működéséhez éves szinten 17 millió forintra van szüksége. Az
összeg tagdíjakból (havi szinten ez gyerekenként hétezer forint), részvételi díjból, a város, a szponzorok, a Szeged Beton VE, valamint a
Nemzeti Utánpótlás Intézet (NUPI) támogatásából tevődik össze. Ezek
mellett az is nagy segítség, hogy az egyesületnek nem kell fizetnie az
uszodahasználatért.
osztályból ketten-hárman tagjai a válogatottkeretnek (például Palotás Gergely, Nagy Levente, Keresztúri Márton, Cseszkó
Bence, Kovács Milán). A legjobban azonban annak örülnének,
ha minél többen kerülnének be
a Szeged Beton együttesébe.
- Jó lenne, ha minden évben Török Béla szintű játékos
kerülne ki tőlünk, de Bécihez
hasonló tudású és tehetségű
pólós országos szinten is kevés
mozog. Meg aztán azt is el kell
mondani, nagyon nagy problémánk, hogy az utóbbi időszakban nemhogy nőne, éppen ellenkezőleg, csökken a vízfelület. Emiatt aztán sajnos keveset tudnak játszani a srácok,

nem jut elég idő a technikai,
taktikai elemek gyakorlására,
olyan eset is előfordul, hogy
azonos időben öt korosztály
edz együtt... Minden vágyunk,
hogy a versenyuszoda mellett
legyen még egy 33 méteres medencénk, valamint megépüljön végre-valahára a már régóta beígért fedett uszoda. A baj
csak az, hogy jelen pillanatban
ez csupán álomnak tűnik: az
országos szinthez képest átlag
alatti a lehetőségünk. Ennyire
nem ideális körülmények között rettenetesen nehéz nagyot
alkotni. Nem tudunk mást csinálni, megpróbálunk alkalmazkodni, de így szinte lehetetlenség előre lépni.

UTC- Székkutas, Szeged, Kertész
utca, 17 (15), Tompái. CONTITECH-Makó ll.-Szőreg, Makó, 17
(15), Fodor. Algyő ll.-Újszentiván, Algyő, 17, Király.
Arany Ászok megyei III. osztály, 29. forduló: Károlyi IITiszasziget-Domaszék, Tiszasziget, 17, játékvezető: ifj.
Éberhart. Balástya ll.-Zákányszék, Balástya, 17, Szalai A.
Kübekháza-Földeák, Kübek-

Földeák-Mezőtúr, Szeged,
Pick-pálya, 10.
ÚSZÁS
TYR-Toyota Tmax országos
meghívásos verseny, újszegedi sportuszoda, 9.
VÍZILABDA
Vodafone OB I, férfiak, a 3.
helyért, harmadik mérkőzés: Szeged Beton-FTC, újszegedi sportuszoda, 18. Vodafone OB I, nők, rájátszás
az 1-4. helyért: Hungerit-MetalCom-Szentes-Dunaújváros,
Szentes, ligeti uszoda, 16.15.

Az útvonal. A futás útvonala,
amelyen a verseny alatt vasárnap útlezárásokra kell számítani:
Széchenyi tér-Horváth M. u.Arany J. u.-balra Stefánia-jobbra
Tisza Lajos krt.-Belvedere- rakpart-Árvízi emlékmű-Tisza Lajos krt.-Aradi vértanúk tere-Jókai u.-Toldi u.-balra Somogyi
u.-Kárász u.-Kiss M. u.-Széchenyi tér.

zenegyedik alkalommal a Cora
utcai futófesztivált.
A 3,3 kilométeres távra a
régió általános és középiskolás tanulói és amatőr felnőtt
futók jelentkezhetnek. A 6,6
km-es táv 1-3. férfi és női, valamint a családi csapatfutás
1-3. helyezett csapatai értékes
ajándékutalvány díjazásban
részesülnek a 12 órakor kezdődő eredményhirdetésen. A
sorsoláson pedig öt-öt szegedi
és Szeged környéki iskola
nyereményét biztosítja a névadó támogató.

PALYAN A VÁSÁRHELY ES A SZEDEAK

Hazai mérkőzések
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, SZEGED.
A hétvégén mindkét megyei kosárlabdacsapat hazai pályán
szerepel. Az NB I B csoportjában az 1-8. helyért zajló rájátszás listavezető Dél-Konstrukt
SZTE-Szedeák ma 19 órakor a
Soproni MAFC-ot látja vendégül. A Tisza-partiak számára
fontos a győzelem megszerzése
az A csoportért folytatott harcban. A szünetben a Dockyard
jóvoltából sor kerül az „50 ezer

forintos dobás" című játékra. A
belépőt vásárló nézők között
egyet kisorsolnak, aki részt vehet a játékban - egy triplakísérlete lesz, ha bemegy, övé az 50
ezres Dockyard-utalvány. Az
EnterNet Vásárhelyi Kosársuli
együttese szombaton 18 órakor
fogadja a Bonyhád csapatát. Dr.
Elek András együttese bravúrra
készül, a ponterős Diakete nélkül is szeretnék győzelemmel
megajándékozni a szurkolókat.

ter-Szabó. Károlyi-Tiszasziget-Szentesi Kinizsi, Tiszasziget,
17 (15), Csatári. Sándorfalva-SZVSE-Gyálarét, Sándorfalva,
17 (15), Bodac.
Arany Ászok megyei II. osztály, 24. forduló, Homokháti
csoport: Szatymaz-Baks,
Szatymaz, 17 (ifik: 15), játékvezető: Széli ]. Bordány-Forráskút, Bordány, 17 (15), Tóth
G. Csanytelek-Tömörkény,
Csanytelek, 17 (15), Bartucz.
Tisza-Maros csoport: HFC
ll.-Bercsényi-Szegvár, Hódmezővásárhely, 17 (15), Szeles.
Arany Ászok megyei III. osztály, 29. forduló: Ru
zsa-Csongrád II., Rúzsa, 17,
játékvezető: Somodi. Öttömös-HFC lll.-Bercsényi, Öttömös, 17, Fodor L. Pusztamérges-IKV Alsóváros, Pusztamérges, 17, Kószó.
Legenda-kupa kétmegyés
nagypályás torna, 28. forduló:
Pázsit-UTC ll.-Bütyök csárda.
Szeged, Kertész u., 10. Pitvaros-Tompa II., Pitvaros, 17. Gyenes Kft. Szegvár-Derekegyház,
Szegvár, 17.

Keresztpályás női bajnokság: Mórahalom-Városföld,
Mórahalom, 10.
LÖVÉSZET
RDLC Betyár-kupa Level l-ll.
verseny, Rúzsa, lőtér, 9.
SZABADIDŐSPORT
11. Cora utcai futófesztivál,
Szeged, Széchenyi tér, 10.
ÚSZÁS
TYR-Toyota Tmax országos
meghívásos verseny, újszegedi sportuszoda, 9.
VÍZILABDA
OB l/B, férfiak, rájátszás az
1-8 helyért: SZVPS-Ybl, újszegedi sportuszoda, 17.

CSONGRÁD MEGYE SPORTMŰSORA PÉNTEKTŐL HÉTFŐIG

PÉNTEK

KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
Török György 2010 tavaszi
veteránbajnokság, Szeged,
Kisstadion, 17 óra: Altax-Fit
World (Petőfi-pálya), Lanerossi-Ficak (Bástya), BokafogóElső Beton (SZAK), 18: Dózsa-Együtt Szegedért (Petőfi),
Charlton-Tervezők-Pláza
O'Neill (Bástya), SZAK-Metálpont (SZAK), 19: Sz. VízműLokomotív (Bástya).
KOSÁRLABDA
NB I B csoport, rájátszás az
1-8. helyért, férfiak:
Dél-Konstrukt SZTE-SzedeákSoproni MAFC, Szeged, újszegedi sportcsarnok, 19.

SZOMBAT

KÉZILABDA
NB l/B, Keleti csoport, férfiak:
Tisza Volán ll.-Dorozsma- Balassagyarmat, Szeged, Etelka sor,
11 NB l/B, Keleti csoport, nők:
Szeged-Dorozsma- Algyő-Gyöngyös, Szeged-Kiskundorozsma,
Orczy-sportcsarnok, 15. NB II,
Délkeleti csoport, nők: Kistelek-Martfű, Kistelek, városi

sportcsarnok, 11 (ifik: 12.45).
KSZSE Szeged-Domaszék, Szeged, Etelka sor, 16.
KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
Csaszi-kupa, Szeged, Szabadság tér, 9.
KOSÁRLABDA
NB I B csoport, férfiak, rájátszás az 1-8. helyért: EnterNet Vásárhelyi KS-Bonyhád, Hódmezővásárhely, Hódtói sportcsarnok, 18.
LABDARÚGÁS
Arany Ászok megyei I. osztály,
26. forduló: Tápé- Csongrád,
Tápé, 17 (ifik: 15), játékvezető:
Gyuga. Kiszombor-Mórahalom,
Kiszombor, 17 (15), Gera. Mindszent-Kiskundorozsma, Mindszent, 17 (15), Somodi. Csanádpalota- Kistelek, Csanádpalota,
17 (15), ifj. Tóth S.
Arany Ászok megyei II. osztály,
24. forduló, Homokháti csoport Universitas-Zsombó, Szeged, Kisstadion, 11, játékvezető:
Madácsi. FK 1899 Szeged-ÜUés,
Szeged, Felső Tisza- parti stadion,
17 (ifik: 15). Tóth G. Tisza-Maros
csoport: Apátfah/a-Fábiánsebestyén, Apátfalva, 17 (15), Kószó.

háza, 17, Barna.

Legenda-kupa kétmegyés
nagypályás torna, 28. forduló: Cartel Balástya-Ferencszállás, Balástya, 13.30. Gulyás
csárda Szeged-Mórahalom II.,
Szeged, Felső Tisza- parti stadion, 17. Sándorfalva ll.-Csengele, Sándorfalva, 17. Ópusztaszer-Ambrózfalva, Ópusztaszer, 17. Röszke II - Balota TFC,
Röszke, 17. Maroslele-Ásotthalom II., Maroslele, 17.
TEKE
Férfi Szuperliga, döntő, viszszavágó: Szegedi TE-Zalaegerszeg, Szeged, újszegedi
teke- és bowlingcentrum, 13.
NB I, Keleti csoport, férfiak:

VASÁRNAP

GOLF
Szezonnyitó verseny, Szeged, Alföld Golf Klub, 9.
KÉZILABDA
Budapest Bank Liga, férfi
döntő, 2. mérkőzés: Pick
Szeged-MKB Veszprém, újszegedi sportcsarnok, 11.40.
LABDARÚGÁS
Arany Ászok megyei I. osztály,
16. forduló: Balástya-Nagymágocs, Balástya, 17 (ifik: 15), játékvezető: Kócsó. ÁsotthalomRöszke, Ásotthalom, 17 (15), Pé-

HÉTFŐ

KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
Török György 2010 tavaszi
veteránbajnokság. Szeged,
Kisstadion, 17 óra: DózsaCharlton-Tervezők (Petőfi-pálya), Együtt Szegedért-Bokafogó (Bástya), Első Beton-Lanerossi (SZAK), 18: Ficak-Altax (Petőfi), Fit World-Sz. Vízmű (Bástya), LokomotívSZAK (SZAK), 19: Piac Kft Pláza O'Neill.
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VASÁRNAP 11.40-K0R KÖVETKEZIK A BB-LIGA DÖNTŐJÉNEK MÁSODIK MECCSE
SZEGED. Idén már 111. évfordulóját ünnepli Szeged labdarúgása. Az elmúlt esztendőben
még csak a megyeháza nagytermében rendeztek megemlékezést hagyományteremtő szándékkal, idén már játékkal is ünneplik a megyeszékhely futballját - köszönhetően a szegedma.hu portálnak, az Együtt a
szegedi labdarúgásért civil
mozgalomnak és a Csongrád
Megyei Labdarúgó-szövetségnek. A trió, illetve képviselőik
tegnap a felújított Szeged étteremben tartottak közös sajtótá-

jékoztatót. A május 21-én, péntek délután tartandó programban lesz utánpótlás-labdarúgómeccs, régi riválisok hagyományos csatája és országosan ismert legendák összecsapása is.
Az eseménynek a szegedi Dózsa-pálya ad otthont, a belépés
minden találkozóra ingyenes.
A jövő pénteki program,
14 óra: Grosics Gyula Akadémia U15-Csongrád megye
U15, 15.40: Szegedi DózsaSZVSE öregfiúk, 16.40-től:
díjátadók, 17: Szeol AK öregfiúk-FTC öregfiúk.

Pick Szeged-böjt 726 napja

A Pick Szeged férfi kézilabdacsapata vasárnap 11.40-kor a
Budapest Bank férfi kézilabdaliga döntőjében az MKB Veszprém csapatát fogadja az újszegedi sportcsarnokban. A három győzelemig tartó párharcban a címvédő Veszprém
1-0-ra vezet.
SZEGED
SÜLI RÓBERT
2007. május 20. Ez az utolsó
Pick Szeged-diadal időpontja;
lassan két éve győzte le legnagyobb riválisát, az MKB Veszprém együttesét a Tisza-parti
alakulat. Vasárnap lesz 726
napja, hogy győzelemnek örülhettek a Pick drukkerei.
Azon a meccsen, a bajnoki
döntő negyedik találkozóján
33-32-re nyert a Pick, ezzel
egyenlített a párharcban. Az
ötezer néző hatalmas meccset
és parádés teljesítményt láthatott, Luka Zvizej 12 gólt
szerzett, a mezőny legeredményesebb játékosa volt.

- Azzal is kiegyeznék kezdte a beszélgetést a szurkolók szavazata alapján április
hónap legjobb Pick-játékosa,
Luka Zvizej - , ha a vasárnapi
meccsen egyetlen gólt sem szereznék, de végre nyernénk, legyőznénk a Veszprém együttesét. Az első meccsen jól kezdtünk, utána olyan hibákat követtünk el, amelyek egy ilyen
erős csapat ellen nem engedhetők meg. Ebben kell javulnunk, sokkal precízebbé kell
válnunk. A szurkolóink nagyon megérdemelnék már a sikert, a nehéz helyzetben is kitartanak mellettünk, rengeteg
segítséget kapunk tőlünk. Éppen ezért ígérhetem, hogy a vasárnapi meccsen az utolsó pillanatig harcolunk, megpróbáljuk megállítani a bajnoki címvédőt, egyenlíteni a bajnoki
döntőben.
Ma 15 és 17 óra között az újszegedi sportcsarnokban is
lehet belépőt vásárolni, míg
vasárnap 10 órakor nyit a
pénztár.

Luka Zvizej precízebb játékot vár a Picktől. FOTÓ: KARNOK CSABA

Vásárhely jön

Szervezők egy asztalnál (balról): Nógrádi Tibor megbízott CSLSZ-főtitkár, Pintér M. Lajos, a szegedma.hu főszerkesztője és Bakai Csaba
CSLSZ-elnÖk. FOTÓ: FRANK YVETTE

Zsongás Szolnokon
Mától vasárnap késő délutánig
tart a szolnoki Holt-Tiszán a kajakosok és kenusok idei első síkvízi gyorsasági versenye, a felnőtt és ifjúsági rangsoroló, amelyen a válogatottságra áhitozóknak kötelező legalább egy egyes
olimpiai számban az indulás.
SZOLNOK
MÁDI JÓZSEF
Negyvenhat klub 1204 versenyzője jelezte, hogy elindul
a mától vasárnap késő délutánig tartó szolnoki felnőtt és ifjúsági rangsoroló kajakos és
kenus viadalon. Ez az év első
fontos síkvízi gyorsasági eseménye, ezért ez a nagy érdeklődés és nagy a zsongás.
- Az év első nagy versenye
lesz, amely arra jó, hogy a
sportoló tájékozódjon, felmérje, hol tart mindamellett, hogy
a rangsoroló válogat is a szegedi Mol-világkupára amely egy
felkészülési állomás lesz az év
fő eseményére, az augusztusi,
poznani világbajnokságra. Komolyabb szakmai elvárásokat
emiatt nem is támasztok a
vk-val szemben - fogalmazott
a magyar válogatott szövetségi
kapitánya, Storcz Botond a tegnapi budapesti sajtótájékoztatón.
Ami a ma kezdődő verseny
kapcsán rendkívül lényeges:
minden sportolónak, aki válogatott szeretne lenni, kötelező
legalább egy olimpiai egyes versenyszámban rajthoz állnia
Szolnokon, így azoknak is, akik

Horváth is indul. Egyszerű rutinvizsgálatnak indult, aztán háromórás katéteres szívműtét
lett belőle. Az EDF Démász-Szegedi VE kenusa, Horváth Gábor
járt így, aki a lézeres beavatkozást követő néhány nap pihenő
után már edzhetett, és a szolnoki rangsorolón is startol C1
200 méteren. A válogatottságra pályázó szegediek közül Vajda Attila C1 1000, 500 és 200,
Janics Natasa K1 500 és 200,
Gyökös Lajos K2 1000 (a paksi
Borossal párban), K11000 és
5000, Fürdők Gábor C1 5000,
Bozsik Gábor és Petrovics Máté
K1 1000 és 5000, Sík Márton
és Csamangó Attila együtt K2
1000,500 és 200, külön pedig
K1 200 méteren indul.
a tavalyi, D9rtmouth-i világbajnokságon olimpiai egyesben és
párosban elért aranyérmük
alapján A egységként már biztos szegedi világkupa-indulók.
A május 28-30. közötti Maty-éri
Mol-világkupán startolhat az,
aki Dartmouth-ban olimpiai
szám egyesében és párosában
első volt, aztán aki a hétvégi
rangsorolón KI, Cl, női KI, női
Cl számban 200, 500, 1000 és
5000 méteren első lesz. A B egységeket Storcz jelöli ki, a négyes
és páros hajókat pedig a szolnoki döntőkben elért helyezések is
befolyásolják. Ez így elsőre bonyolultnak tűnhet, de vasárnap
este már okosabb lesz szövetségi kapitány, szurkoló, versenyző és edző egyaránt.

Sorsdöntő pólómeccs
SZEGED. Szerda este nagyon közel került a bajnoki bronzérem
megszerzéséhez a Szeged Beton
férfi pólócsapata. Ellenfele, a
Fradi egyszer sem vezetett a Népligetben, de a büntetőknél jobban célzott, egyenlített az egyik
fél második győzelméig tartó
párharcban. Bár Juhász Zsolték
nem akartak még egyszer vízbe
ugrani, szombaton 18 órakor

kénytelenek ezt megtenni. A Fradi kárára hazai környezetben, az
újszegedi sportuszodában lejátszandó mérkőzés az utolsó lehetőség az Euroliga-indulást jelentő 3. hely megszerzésére. Az évad
zárómeccsére a jegyek 1000 forintba kerülnek, a nyugdíjasoknak, a 14 évnél fiatalabbaknak,
valamint a B közép tagjainak
nem kell jegyet venniük.

Laklóth (balról), Rasheed (mögötte), Fejes és Farkasinszki a Szeviép új igazolásai, FOTÓ: KARNOK CSABA

Válogatott ifjak a Szeviépben
SZEGED. Tehetséges fiatal játékosokkal erősített a Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata: a bajnoki bronzérmes
klub vezetői tegnap jelentették
be, hogy a 20 éves Rasheed Rita
(3-as poszt) a ZTE-ből, a 22 éves
Laklóth Anna (l-es, 2-es) és a 23
éves Fejes Réka (3-as, 4-es) a
Vasas-Csatából, a szintén 23
éves Farkasinszki Orsolya (4-es,

5-ös) pedig a Szolnokból igazolt két évre Szegedre. A négy
játékosból három, Laklóth,
Rasheed és Fejes a héten meghívót kapott - a szintén Szeviép-játékos Németh Bernadett
és Laczi Edit mellett - Székely
Norberttől az Eb-selejtezőre készülő magyar felnőtt válogatott
24-es, bő keretébe. A friss igazolások - akik meccsenként

10-12-es pontátlagot produkáltak a mögöttünk hagyott szezonban - elárulták, hatalmas
lehetőség számukra a szegedi
szerződés, amely a csapat játékereje és a nemzetközi kupaszereplés miatt volt igazán
vonzó.
Holnapi számunkban Rasheed Ritát mutatjuk be a
szurkolóknak.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. A nagy
sportágválasztó 15 vidéki helyszínének egyike Vásárhely. A
város május 28-án és 29-én ad
otthont - a Hódmezővásárhelyi
Tigrisek Kiemelkedően Közhasznú Utánpótlás Sportalapítvány és az önkormányzat szervezésében - az országos rendezvénynek. Az alapítvány kuratóriumának elnöke, Sarusi-Kiss József a tegnapi sajtótájékoztatón
elmondta: az első, úgynevezett
szakmai napon 8-tól 14 óráig az
óvodások és az iskolások szervezett formában látogatnak ki a
városi stadionba, ismerkedhetnek meg 34 klub képviseletében
31 sportággal. A labdarúgástól
az idősebbek számára is vonzó
mozgási formát ígérő nordic
walkingig. A második nyílt nap
lesz, ekkor mindenkit várnak, és
az érdeklődők olyan helyi kiválóságokkal találkozhatnak, mint
Máté Zsolt, Máté Gergő, Balázs
Éva, Hódi Anikó, Kajó Kinga, és
Monspart Sarolta. A sportágválasztóhoz kapcsolódva szombaton tartják a városi sport- és
egészségnapot, amelynek keretében ingyenes szűrővizsgálatokon vehetnek részt a kilátogatok - közölte Kallai Árpád, az Erzsébet-kórház főigazgatója és
Csányi Péter, az Egészséges Vásárhely program vezetője.

Ahol kulcsrakész, egyedi, azonnal beköltözhető

lakások várják!
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JÖJJÖN EL NYÍLT NAPUNKRA MJjlMjlU/jg NAPJÁN
10 ÉS 16 ÓRA KÖZÖTT, AZ ETELKA SOR 1. SZÁM ALÁ!
Találja meg ezen a hétvégén új otthonát!
Előzetes időpont-egyeztetés a
oldalon, vagy a 62/555-821-es telefonszámon.
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100 EV - 100 IDEZET

„Zeusz lányai: Kalliopé,
Clio, Euterpe, Erato, Melphomene,
Terpszikhorem, Thália, Urania és
Polühümnia bizonyára
különösen éreznék magukat a mai múzeumokban,
hiszen a 'múzsáknak
szentelt liget' leköltözött
a Parnasszosz hegyéről
életünk mindennapi színtereire. Ennek ellenére az
ihlető lányok, a költészet,
a művészet és a tudomány istennői otthonra
találtak a ma múzeumaiban is. Különösen ilyenkor kerülnek reflektorfénybe, szüret és őszi
levélhullás idején, októberben, amikor immár
huszonegy esztendeje országos rendezvénysorozat jegyzi a múzeumi és
műemléki hónapot."
Daru emelte magasba a Dugonics téren Vadon Jánost és a Morning Show hírszerkesztőjét: nem mindennapi élmény lehetett nekik és a rajongóknak sem. FOTÓ: VERÉB SIMON

(1982. október 13.)
Tandi Lajos újságíró,
szerkesztő

Morning Show élőben
SZEGED
BOBKÓ ANNA
Országjáró turnéjuk utolsó állomásaként tegnap Szegedről
ébresztette élő adásban a hallgatókat a Class FM három fenegyereke: Sebestyén Balázs,
Vadon János és Rákóczi Ferenc. A Morning Show számos
izgalmas percet szerzett a Dugonics téri rajongóknak, akik
közül néhányan reggel hattól

állták végig a négyórás műsort. Nem mindennapi esemény volt, amikor Anettet, a
műsor hírszerkesztőjét a magasba emelték egy darus kocsival, miközben a Szegedi
Szimfonikus Fúvós Ötös adott
zenei aláfestést. A szegediek
fütyültek és integettek, Vadon
Jani pedig, amikor megunta a
magasságot, csak annyit mondott: „Na, most már brűzolnom kell, menjünk le."
Vadon egyébként kabrióba
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BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
Ma hatvanéves Kállai Bori
(képünkön) magyar színésznő, az operettműfaj nagy
alakja. Remek tánc- és énektudású művész. Balmazújvárosban született, leánykori
neve Katona Irén.
Főleg zenés darabokban,
elsősorban
operettekben,
opera- és dalesteken szerepel. Szoprán. 1966-tól a miskolci, 1968-tól egy éven keresztül a Szegedi Nemzeti
Színházban játszott, 1969-től
a debreceni Csokonai Szín-

is pattant Szegeden. Mint ahogyan a turné eddigi állomásain, itt is a csinos hoszteszlányok segítségével osztott ki
ezer darab egyedi sorszámmal
ellátott virtuális kulcsot, amelyek közül egyet a műsor végén kisorsoltak. Az egyik szegedi utazási irodában dolgozó
Gulyás Zsolt volt a szerencsés,
aki ezáltal meghívást nyert a
fővárosi stúdióba, ahol az eddigi nyertesek közül újra sorsolnak. A fődíj: egy sportautó.

ház tagja volt. 1988-tól szabadfoglalkozású.
Alapító tagja az Interoperett társulatának. 2005-től érdemes
művész.
Férje
Vitray Tamás televíziós személyiség,
lánya Fonyó Barbara színésznő.

UV-B SUGÁRZÁS
Az UV-B sugárzás mértéke ma 5,9, erős. A javasolt napozási idő délelőtt 11 és délután 3 óra között: 25 perc.

A meleg, nedves levegő miatt
fejfájás jelentkezhet.

A napos oldalról

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

5.08
20.13
4.53
21.12
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További kilátások
Szombaton markáns ciklon éri el térségünket, amely esővel, viharos széllel érkezik.
Jelentős mennyiségű csapadékra kell felkészülni. A jövő héten napról napra csökken
a csapadékhajlam, de továbbra is számítani kell záporok, zivatarok kialakulására.
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SZERVIZSZEGED.HU
Karosszériajavítás gyorsan és precízen!

Kárbecslés, biztosítási ügyintézés, javítás, fényezés!

ISTEN ÉLTESSE!
BONIFÁC
A Bonifác a latin Bonifatius
névből származik, jelentése: jó
sorsot ígérő.
Ma ünnepel még: PASZKÁL,
GYÖNGYI.

Várja Ö n t is
az Alabárdos Étterem kerthelyisége.
Szeged, Oskola utca 13Minőségi boraink mellett az 5 féle eredeti
csapolt belga s ö r ü n k e t is kóstolja meg!
Tel.: 6 2 / 4 2 0 - 9 1 4 , 0 6 2 0 / 2 3 1 - 3 3 4 1

Hasznos csikkek
KÍNA. A világon évente keletkező 4,5 billió cigarettacsikk értékes hulladék lehet - állítják kínai tudósok. A csikkekből kinyert vegyszer acélcsövek rozs-

KOS (III. 21.-IV. 20.): A társasági
eseményekre ne tervezzen rögtönzést a beszédek terén, ha arra
kérik fel! Készüljön inkább alaposan fel, kedves Kos! A referenciákkal valószínűleg nincs gondja.
BIKA (IV. 21.-V. 20.): Mielőtt aláír egy dokumentumot, alaposan
fontolja meg az ügyet! Különösen,
ha pénzügyileg is érinti a dolog.
Könnyen megbánhatja ugyanis az
egyezséget.

RÁK (VI. 22.-VII. 22.): Munkájában többet teljesíthet ma, mint
azt esetleg álmában gondolta volna. A bolygóállás felettébb kedvező. Az együttműködés fontos.

dásodását előzheti meg. Kínában él a legtöbb, mintegy 300
millió dohányos a világon, és az
országban fogyasztják el a világ
cigarettáinak egyharmadát.

EZT IRTUK

H0R0SZK0P

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Ha olyan
munkára kérik, amihez nem ért,
minél hamarabb mondja le! Legjobb az azonnali elutasítás. Különben csak hátránya származhat az
ügyből.

A19 éves Rózsa Katinka amerikanisztika szakos hallgató a Szegedi Tudományegyetem Bök
dományi Karán. A csinos zákányszéki lány három idegen nyelven beszél, most olaszul és szerbül
bikkal és úszással tartja formában magát. Barátai szerint megbízható, kedves és mosolygós. Mottója:, A mosoly egy görbe vonal, amely egyenesbe hozhat mindent." FOTÓ: NÉMETH NORBERT

A délutáni órákban megnövekszik a gomolyfelhőzet, és helyenként zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet olykor erős lökések kísérik.

^

100 éves
a DÉLMAGYARORSZÁG

Megy ki két részeg a kocsmából. Amikor elhagyják úgy 150-200
méterre, megszólal az egyik:
- Te, nagy gond van, elfelejtettem pisilni!
Mire a másik:
- Semmi baj, majd én megtanítalak.

A TISZA Csongrádnál 326
cm, Mindszentnél 366 cm.
Szegednél 343 cm (hőfoka
17,9 °C).
A MAROS Makónál 65 cm.

Készítette:

Szombat

A NAP VICCE

VÍZÁLLÁS

HELYENKENT ZÁPOR

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Ha egy
vitában való részvétéit tervez, alaposan készüljön fel rá! Járja körbe
az adott témát, mert vitapartnerei
is tájékozottak lehetnek.
SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Ha kigondolt vásárlásait, beszerzéseit
illetően nem biztos magában, kérje ki szakértő véleményét is! Pénzét okosan költse el!
NYILAS (XI. 23.—XII. 21.):
Amennyiben irritáló ismerősével
van problémája, kérje kívülállók
segítségét! Csak olyan emberhez
forduljon, aki volt már hasonló szituációban! Sokat tanulhat.
BAK (XII. 22.-1. 20.): Kerülje az
elbizakodott, nagyhangú, felszínes
embereket! Egy túl szoros kapcsolatot hamar megbánhat. Régi ismerőseit keresse inkább az újak
helyett!

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Munka után otthonában tevékenykedhet, ám cél nélkül. Ügyetlensége miatt kellemetlenségek érhetik.
Kontrollálja mozdulatait!

VÍZÖNTŐ (1.21.—II. 20.): Ami ígéretes lehetőségnek tűnik az elején, estére talán füstbe ment terv.
Éppen ezért alaposan járja körül a
felkínálkozó lehetőségeket! Legyen józan gondolkodású!

•IX. 23.): A csaláikahelyén vitassa
ísTÍ^Pií^telefonon se!
Helytelen benyomást kelthet. Szerelmének tegyen a kedvére!

HALAK (II. 21.—III. 20.): Az üzleti
megmérettetésekből, versenyekből
maradjon ki! Különösen, ha ez a
munka hatékonyságát negatívan
befolyásolhatja! Gyanakvása jogos.

1 EVE: Magyarországon egyedülálló, a világon is ritka agyműtétet hajtottak végre a szegedi neurológiai klinikán egy
39 éves pitvarosi nőn, akinek
agydaganata volt.
5 ÉVE: Csak 16 elsős jelentkezett Pusztamérges középiskolájába, amelyet mindössze 10
éve adtak át.
10 ÉVE: Idén Magyarországnak ítélte díját az egyesült államokbeli Roosevelt Intézet, a
fogyatékosok helyzetének javításában végzett kiváló munkát díjazták.

Fejlövés

OROSZORSZÁG. Hatvanhat éve
él golyóval a fejében egy 86
éves orosz háborús veterán,
Ivan Nikulin. A Komszomolszkaja Pravda napilapnak elmondta, 1944-ben lőtt rá egy
német tábornok Varsóban, és
az orvosok túl veszélyesnek találták a „fasiszta golyó" eltávolítását.
- A háború örökké a fejemben marad - mondta a Vörös
Hadsereg egykori katonája. A
lövedék nyom néhány ideget,
a férfi egyik karja és lába érzéketlen. Sérülését sokáig nem
ismerték el fogyatékosságnak.

