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Bővebben a 8. oldalon

RANGOS TISZTSÉGEKET KAPTAK CSONGRÁD MEGYEI KÉPVISELŐK - A JOBBIK ELNÖKE GÁRDISTA MELLÉNYBEN TETT ESKÜT

Megalakult az új Országgyűlés
Alelnöki és frakcióvezetői
tisztséggel is dicsekedhetnek a
csongrádi honatyák. Megalakult tegnap az új Országgyűlés
- első döntésével a többség elutasította a közelmúltról szóló
beszámolókat.
MAGYARORSZÁG
MUNKATÁRSAINKTÓL

Fanfárok hangja mellett, történelmi zászlók kíséretében, a fideszes korelnök, Horváth János
irányításával tartotta alakuló
ülését tegnap az új Országgyűlés. A 386 képviselő eskütételekor a Jobbik-elnök Vona Gábor
levette zakóját, és tiltott jelképes mellényben ismételte a fogadalmat. Az új testület első
döntései között a többség elutasította az OVB-elnök választási
beszámolóját.
A Bajnai-kormány az új kabinet megalakulásáig ügyvezetőként tevékenykedik tovább.
Ez a második Orbán-kormány
lesz, miután Sólyom László államfő a várakozásoknak megfelelően közölte: Orbán Viktort,
a Fidesz elnökét fogja miniszterelnöknek javasolni a parla-

mentnek. A köztársasági elnök
ülésnyitó beszédében úgy fogalmazott: az Országgyűlés elsődleges feladata a gazdaság
rendbe hozása. Emellett szükségesnek nevezte a nevelés és
oktatás rendszerének teljes újjáépítését, a korrupció megfékezését. „A szegénység keserűségétől kell megszabadítani az
országot, s ettől elválaszthatatlanul a cigányság integrációját
is meg kell. oldani. Ehhez a
munkalehetőség mellett mindenekelőtt az iskolán keresztül
vezet út" - mondta az államfő.
Csongrád megyét 14 politikus képviseli a Tisztelt Házban.
Olyan rangos megbízatást,
mint most, korábban soha nem
töltött be megyebeli honatya. A
mindenkori legnépesebb Fidesz-frakció vezetője Lázár János hódmezővásárhelyi polgármester lett. A parlament
egyik alelnökének Újhelyi Istvánt delegálta az MSZP,, és választotta meg az Országgyűlés.
Megyénkhez kötődik, szentesi
születésű a legfiatalabb képviselő, a Jobbik által parlamenti
jegyzőnek küldött Dúró Dóra.
írásaink a 2. és a 3. oldalon

Lázár János hódmezővásárhelyi polgármester, a Fidesz frakcióvezetője, a 89 éves Horváth János korelnök és Orbán Viktor teendő miniszterelnök beszélget az Országgyűlés alakuló ülésén, FOTÓ: MTI/SOÓS LAJOS
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Megkoronázták Babinyecz Tímeát

A TÜNTETŐK ÉS AZ AUTÓPÁLYA KIVITELEZŐI EGYEZKEDTEK A BERUHÁZÓNÁL

M43: kedden dől el, kapnak-e pénzt

SZEGED. Az M43-as autópálya
beruházója, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. tegnap újra egyeztetett a Tisza
M43 Konzorcium két tagjával, a
Sedesa S.A.-val és a Hídépítő
Zrt.-vel, valamint az alvállalko-

zókkal. A konzorcium 3. tagja
az április vége óta csődvédelem alatt álló szegedi Szeviép
Zrt., amely mintegy 3 milliárd
forinttal tartozik az alvállalkozóinak. A tárgyaláson az a
megállapodás született, hogy a

konzorcium tagjai a jövő héten
kedden nyilatkoznak a követelések megvásárlásának módjáról és idejéről. A NIF Zrt.-nél
közölték: fontosnak tartják,
hogy a kivitelezésben részt vevő alvállalkozók megkapják a

pénzüket. Az alvállalkozók jogi
k é p v i s e l ő j e , Temesvári

Zoltán

közölte: keddig nem nyilatkozik. Tegnap egyébként nem
tüntettek a vállalkozók, keddig
kivárnak.
További információk a 3. oldalon

Tíznapos borünnep kezdődött Szegeden
SZEGED. A borrendek felvonulá-

Miss Universe Hungary címet nyert Babinyecz Tímea (képünkön) az
RTL Klub A Királynő című műsorában. A 19 éves szegedi lány hétéves
kora óta versenyszerűen táncol, néhány éve diszkótánc Európa-bajnok lett.
jelenleg a Táncművészeti Főiskolán tanul. Tímea képviseli szeptemberben
Magyarországot a Las Vegas-i világversenyen. Bővebben a 7. oldalon

sával megkezdődött tegnap a
május 23-áig tartó szegedi borfesztivál, amelyen idén közel
150 borász vesz részt. A Széchenyi téren felállított faházakban
mind a 22 hazai borvidék nedűiből kóstolhatnak a vendégek.
120 benevezett bor közül választotta ki a legjobbakat a zsűri
a tegnapi versenyen. A fesztivál
„bajnokának" a Csányi pincészet 2007-es Chateau Teleki villányi cabernet sauvignonját választották, a legszebb fehérbor
az Istvándy pincészet 2008-as
Badacsonyi Golgota hárslevelű-sárga muskotály házasítása,
a legszebb vörösbor a Sauska
borászat 2007-es villányi cuvée
7-je lett, míg a legszebb deszszertbornak járó díjat a Monyok
pincészet 1999-es tokajf 6 puttonyos aszújáért érdemelte ki.
Részletek az 5. oldalon

A borrendek felvonulásával kezdődött a

:ivál a Széchenyi téren. FOTÓ: FRANK YVETTE
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VONA GÁBOR GÁRDAMELLÉNYBEN TETT ESKÜT, AZ IGAZSÁGÜGY-MINISZTER FELJELENTETTE
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Oszkó szerint különös
Különösnek nevezte Oszkó
Péter, hogy Varga Mihály hónapok óta ismert ügyekre
bukkant mint „csontvázakra";
a pénzügyminiszter egy televíziós műsorban úgy vélte:
sem a rendvédelmi dolgozók
bérének májusi kifizetése,
sem a Malév helyzete nem jelenthet meglepetést a fideszes képviselő számára. Varga
Mihály, a Fidesz alelnöke előző nap azt mondta, az általa
vezetett gazdasági tényfeltáró
bizottság vizsgálata alapján a
„csontvázak kategóriájába"
tartozik Oszkó Péter pénzügyminiszter kijelentése arról,
hogy van egy technikai korrekció, amely szerint áprilisról
májusra tolják át 35 milliárd
forint kifizetését. A másik ügy a Malév állapotával függ öszsze, ha ugyanis a hitelnyújtás
nem sikerül, a társaság dolgozói nem kapnak bért - hívta
fel a figyelmet.

Őrizetbe vették Hagyót
Őrizetbe vette a rendőrség Hagyó
Miklós volt szocialista főpolgármester-hetyettest, Horváth Évát, a
politikus szóvivőjét és Lelovics
Ottó kommunikációs szakembert
péntek késő este - erősítette
meg Taffemer Éva, a Budapesti
Rendőr-főkapitányság (BRFK)
szóvivője. A rendőrség mindhármuk esetében kezdeményezni
fogja az előzetes letartóztatás elrendelését - mondta Taffemer
Éva. A BKV-ügyben érintett Hagyó Miklóst, Horváth Évát és Lelovics Ottót bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni
kárt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítja a rendőrség. A BRFK délután kiadott közleménye szerint
Hagyó Miklóst azzal gyanúsítják,
hogy közvetlenül vagy közvetítőin
- H. Éván, L. Ottón és H. Ivánon
- keresztül utasításokat adott a
BKV vagyongazdálkodási kötelezettséggel rendelkező egyes vezetőinek, hogy a közlekedési vállalat számára szükségtelen szerződéseket kössenek.

Tíz gyermek kórházban,
sárga akácot ettek
Tíz óvodást vittek a mentők
kórházba Érdről mérgezés
gyanújával pénteken - közölte az Országos Mentőszolgálat
sajtóügyeletese. Németh Cecília elmondta, hogy a tízből
négy gyermeknek komolyabb
az állapota, de az övék sem
súlyos, valószínűleg gyomormosást kell végezni. A mentőket a Tárnoki úti óvodához
azért riasztották, mert a gyerekek valamilyen növényt ettek, amitől rosszul lettek mondta a sajtóügyeletes. Az
MTI más forrásból úgy értesült, hogy a gyerekek a sárga
akác terméséből ettek.

COQÍsfcJZ
pénzváltó

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

Megalakult az Országgyűlés
BUDAPEST
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Sólyom László köztársasági elnök beszédét követően átadta
az alakuló ülés vezetését Horváth János korelnöknek. A fideszes képviselő beszédében többek között arról szólt: a parlament olyan dolgokat kíván tenni a határon túli magyarok
ügyében, amelyekkel eddig
„adósok maradtunk".
Az országgyűlési képviselők
mandátumigazolásuk után a történelmi zászlók előtt tették le az
esküt - Vona Gábor Jobbik-elnök gárdamellényben. Az esetet
az államfő közleményben a parlamentarizmus kicsúfolásának
nevezte. Az MSZP budapesti
képviselői Vona lépése ellen tiltakozva kitűzőt raktak fel ruhájukra, amely egy horogkeresztet
kukába hajító embert ábrázolt. A
szocialista frakció az eskü alatt
hátat fordított a Jobbiknak.

Nyugodt és tiszta lelkiismerettel adom át néhány nap múlva hivatalomat az új miniszterelnöknek.
Bajnai Gordon
Bajnai Gordon szerint a válságkezelő kormányon sok minden
számon kérhető, felelős a forint árfolyamának alakulásáért, a nemzetközi bizalom viszszatértéért, a gazdasági és politikai válság jó vagy kevésbé
jó kezeléséért, és sok minden
másért, de nem tehető felelőssé mások ígéreteiért. A kormányfő a parlament alakuló
ülésén elmondott beszédében
úgy fogalmazott: nyugodt és
tiszta lelkiismerettel adja át
néhány nap múlva hivatalát az
új miniszterelnöknek.
Emlékeztetett arra, alig egy
éve három ígéretet tettek Magyarország polgárainak: viszszafordítják az országot a gazdasági összeomlással fenyegető útról, megteremtik a gazdaság
tartós
növekedésének
alapjait, és egyben tartják a
társadalom stabilitását biztosí-

Parlamenti patkó - A 386 képviselő eskütételével megalakult az új Országgyűlés tegnap délután, FOTÓ KRIZSÁN CSABA
tó nagy rendszereket. „A magyar polgárok megértése, türelme és kitartása előtt ismét
fejet hajtva mondhatom: amire
vállalkoztunk, elvégeztük" jelentette ki.
A másodszori kormányalakításra felkért Orbán Viktor miniszterelnök beszédében úgy
fogalmazott: „Véghez fogom
vinni, amivel az emberek megbíztak, nagy horderejű és
mélyreható változások lesznek
Magyarországon." A felkért
miniszterelnök kiemelte: nem
először áll itt, nem először vállalkozik kormányalakításra.

Tudom, mit vár az ország. Meg fogom tenni,
véghez fogom vinni,
amit várnak tőlem.

kitartottak a demokrácia mellett,
és soha nem látott összefogással
kiálltak a nemzeti egység mellett. Orbán Viktor a nemzeti
együttműködésről szóló politikai
nyüatkozat elfogadását is javasolta az Országgyűlésnek.
A képviselők megválasztották
az Országgyűlés tisztségviselőit.
A házelnök a fideszes Schmitt
Pál lett, míg az alelnöki posztot
Jakab István (Fidesz), Lezsák
Sándor (Fidesz), Latorcai János
(KDNP), Újhelyi István (MSZP) és
Balczó Zoltán (Jobbik) tölti be.
Az Országgyűlés 270 igen, 5
nem és 93 tartózkodás mellett
létrehozta az Országgyűlés új bizottsági rendszerét; az új parlamentben 19 állandó bizottság
működik majd, az elmúlt ciklusban működött rendszerhez ké-

„A Szlovák Köztársaság kormánya határozatot fogadott el,
amelyben elítélte a Magyar Köztársaság tervét, hogy Szlovákiával való egyeztetés nélkül olyan
törvényt fogad el, amelynek területen kívüli hatásai vannak, s

pest csak egy új testület jön létre:
a fogyasztóvédelmi.
A Fidesz azt kezdeményezte a
házbizottság péntek esti ülésén,
hogy jövő héten hétfőn, kedden és
csütörtökön ülésezzen az Országgyűlés - közölte Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője. Javasolták,
hogy hétfőn kezdje meg a parlament azoknak az indítványoknak
a megtárgyalását, amelyek a kormányalakításhoz
szükségesek.
Ezeket érinti az alkotmány módosítása is a miniszterelnök-helyettesi intézmény bevezetésével, és
érinteni fogja a kisebb parlamenttel kapcsolatos változtatás is.
Szólt arról is, hogy szeretnék,
ha a kormány május végén esküt
tehetne, ezért indítványozni fogják, hogy május 25-26-27-28-án
is dolgozzon a Ház. (mti)

Orbán Viktor
„Tudom, mit vár az ország" - fogalmazott, hozzátéve: „Meg fogom tenni, véghez fogom vinni,
amit várnak tőlem." Orbán Viktor azt mondta: küzdelemre vállalkozik, amelynek során nagy
erőkkel találja magát majd
szembe, de őt az akadályok nem
térítik el. A leendő kormányfő
köszönetet mondott a választóknak, akik sok csalódás ellenére

Feljelentik Vonát. Bajnai Gordon kérésére az igazságügyi miniszter a
kormány nevében feljelentést tett amiatt, hogy Vona Gábor gárdamellényben tette le képviselői esküjét az alakuló ülésen. A leköszönő miniszterelnök ezt az Országgyűlés alakuló ülésén jelentette be. Bajnai
Gordon leszögezte: ilyen mellényt tilos viselni, Magyarországon ez törvény. Emlékeztetett arra: a bíróság nem önmagában a Magyar Gárdát
tiltotta be, hanem azt is, amit üzent. A kormányfő hangsúlyozta: a törvény mindenkire vonatkozik, és tízszeresen, százszorosan vonatkozik a
törvényhozás tagjaira. „Hogyan akarnak önök törvényt hozni és azt
várni, hogy az ország polgárai ezt betartsák, ha a törvényhozásban éppen önök szegnek törvényt?" - tette fel a kérdést.

Fico újra bírálta a Fideszt

POZSONY
MTI

15.,
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Véres napokat ígér
az al-Kaida
BAGDAD. Az iraki al-Kaida új
vezetője szerint „a támadások
újabb hulláma kezdődött el,
és sötét, véres napok jönnek"
- tudósított pénteken az iszlamista honlapokat figyelő SlTE amerikai központ. Az
al-Kaida nemzetközi terrorhálózat oldalhajtása, az Iraki Iszlám Állam (ISI) an-Nászer Lidin Allah Abu Szuleimánt ne- >
vezte ki új „hadügyminiszterének". A férfi az április 18-án
egy amerikai-iraki akcióban
megölt Abu Ajjúb al-Maszri
helyébe lépett. Abu Szuleimán
dzsihadista fórumokon keresztül azt üzente, hogy egy új támadássorozat kezdődött,
amelynek célpontjában a katonai ellenőrző pontok és a
biztonsági erők állnak.

Robbanás a bíróságon

KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁG - „EZ KOMOLY BEAVATKOZÁS A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG BELÜGYEIBE"

Szlovákia számára elfogadhatatlan, hogy Magyarország intézményesíteni akarja kapcsolatait
a Szlovákiában élő nemzeti kisebbségekkel, s meggyőződése,
hogy ez a lépés nincs összhangban a nemzetközi joggal - állapította meg pénteki rendkívüli
ülésén a szlovák kormány.

MÁJUS

amely biztonsági kockázatot jelenthet a Szlovák Köztársaság
számára" - jelentette ki Róbert
Fico miniszterelnök a kormányülésről tartott sajtóértekezletén.
Határozatában a pozsonyi
kabinet elítélte a tervezett magyar intézkedést és megerősítette, hogy az ügyben nemzetközi
szervezetekhez fordul. „Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a
nemzetközi intézményekkel és
tájékoztatjuk őket a helyzet alakulásáról" - jegyezte meg Fico.
A kormány szerint a magyar
állampolgársági törvény megváltoztatása Szlovákia számára
súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ezért összehívják a
nemzetbiztonsági tanácsot is. Er-

re várhatóan azután kerül sor,
hogy a magyar Országgyűlés elfogadja a jogszabályt.
Fico a sajtóértekezleten azt is
kifogásolta, miért foglalkozik ezzel a témával a magyar parlament még az új kormány megalakulása előtt. Úgy vélekedett,
hogy az új Fidesz-kormányzat
számára a témának jelképes jelentősége van. A kormányfő szerint ez „komoly politikai üzenet", s bírálta a Fideszt, amely
szerinte 15 milliós magyarságban gondolkodik és az államhatároktól függetlenül politizál.
„A helyzet kezd bonyolódni,
ez komoly beavatkozás a Szlovák Köztársaság belügyeibe"szögezte le a miniszterelnök.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a május 14-i kenószámok:
3,13,17, 20, 22, 25, 31, 38, 41, 46, 54, 55, 60, 63, 65, 71, 73, 75, 77, 79.

*

Elindult
az Atlantis

CAPE CANAVERAL (FLORIDA). Elindult a floridai Cape Canaveral
űrközpontból a Nemzetközi Űrállomás (ISS) felé fedélzetén öt
amerikai és egy brit űrhajóssal
péntek este, közép-európai idő
szerint 20.20-kor az amerikai Atlantis űrsikló. A 25 éves űrkompnak ez az utolsó küldetése: tizenkét napos búcsúútjára magával
visz egy orosz kutatómodult és
egyéb felszerelést a Nemzetközi
Űrállomásra. A legénység a tervek szerint három űrsétát tesz.
A legénység valamennyi tagja
tapasztalt űrhajós. Az Atlantis
összesen 32-szer járt a vüágűrben.
Ez volt az első amerikai űrkomp,
amely - 1995-ben - kikötött az
orosz Mir űrállomáson. Az amerikai űrhivatal, a NASA ezenkívül
már csak két űrrepülőgép-felbocsátást tervez, az utolsót előreláthatólag novemberben.

SZALONIKI. Nagy erejű pokolgép robbant pénteken délben
egy bíróság épületében Szalonikiben. A rendőrség előzőleg
kiürítette az épületet, miután
az egyik helyi újság szerkesztőségéhez telefonon figyelmeztetés érkezett a küszöbönálló merényletről. Értesülések szerint a pokolgép a bíróság alagsori részében robbant fel, kidöntve számos
közfalat.

Hazatérhet
a túlélő kisfiú

TRIPOLI. A remények szerint
a hétvégén hazatérhet az a 9
éves holland kisfiú, aki egyetlen utasként élte tűt a Líbiában szerdán történt repülőgép-szerencsétlenséget - közölte a holland külügyminisztérium egyik illetékese. Az
al-Afrikíja (Afriqiya Airways)
líbiai légitársaság Johannesburgból indult Airbus A330200 típusú gépe a líbiai főváros, Tripoli repülőterén, a leszállópályától néhány méterre
csapódott a talajba.

Megkéselték
a képviselőt

LONDON. Megkéselték pénteken Londonban az ellenzéki
brit Munkáspárt egyik képviselőjét. Az 55 éves Stephen
Timms éppen választókerületében, az északkelet-londoni
East Hamben tartózkodott,
amikor a támadás érte. A
Scotland Yard közölte, hogy a
támadó egy 21 éves nő, akit
őrizetbe vettek. A BBC péntek
esti beszámolója szerint
Timmst kórházba szállították,
de állapota nem súlyos.

Sírrablásért halál

PEKING. Halálra ítélték Kínában négy sírrablót, akik robbanóanyagokat és munkagépeket használva fosztottak ki
2500 éves sírokat. Annak a
27 bandának voltak a tagjai,
amely Hunan tartomány központjának közelében tucatnyi
sírt rabolt ki 2008 és 2009
folyamán. A mintegy 200 eltulajdonított ereklye egy része
a legmagasabb szintű védelem alá esett. A sírok egyike
az időszámításunk előtt
475-ben kezdődött korszakból, a háborúzó államok korából származik. Egy nyomozó
közölte, hogy sikerült visszaszerezniük minden műtárgyat.
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Ismert arcok a T. Ház
vendégpáholyában
Több színész, a korábbi köztársasági elnök felesége, idegsebész és politikus is részt vett a
parlament alakuló ülésén. Többségük - elmondásuk szerint Sólyom László meghívására érkezett a T. Házba, illetve a Fidesz vendégeként foglalta el helyét a vendégpáholyban. Rövid
interjúk a parlament lépcsőjén.

Kudlik Júlia televíziós műsorvezető:

- Látom, nézelődik: először jár a parlamentben?
Ilyen
minőségemben
igen. S nagy örömömre szolgál, mint ahogy sok-sok olyan
embernek is, aki ezt majd
csak a televízióban látja.
- Meghívásra érkezett?
- Igen.
- Megtudhatjuk, hogy kitől?
- Ügy tudom, többektől, s
remélem, hogy többen is látnak most itt szívesen.

ÚJSZÁSZI ILONA
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parlament helyzete, mint volt
1998-ban, amikor a jobboldal
utoljára kormányzott?
- Akkor kiegyensúlyozottabb viszonyok jellemezték a
politikát, nem voltak olyan
élesen szembenálló irányzatok
a parlamentben, mint most.

- Hú de sok a lépcső...
- Hagyjuk, hogy kifújja magát, de közben hadd kérdezzük
meg: mi az, amit vár, s mi az,
amit elvár az új kormánytól?
- Az ember boldogságra teremtetett - ezt mondja az írás.
De közülünk csak azok lesznek igazán boldogok, akik a
jót keresik, s megtalálják a
mások szolgálatához vezető
utat. Én biztos vagyok abban,
hogy ez az új kormány, s a
parlament nagyobb hányada
a választóktól kapott feladatot
szolgálatnak tekinti. Ha igy
van, akkor ők boldogok lesznek, s ezáltal talán mi is. A
kérdésre ez a válaszom.

- Ez az első alakuló ülés,
amelyen vendégként részt vesz?
- Igen. Kíváncsi vagyok, és
hát azért nagy dolog, ami
most történik. Talán jobb
irányba fordul az ország.
- És az egészségügy?
- Az egészségügy mindig
következménye annak, hogy
mennyire emberséges és keresztény egy ország vezetése.
Az elmúlt nyolc évben borzalmas dolgok történtek, ezért
nyilvánvaló, hogy nagyon várjuk a felemelkedést ezen a területen is. Itt vannak ugyanis a
legkiszolgáltatottabb
emberek, itt a legnagyobb a baj. Persze ehhez kell egyfajta gazdasági megújulás is - tudom jól.

Eperjes Károly színművész:
- Mit vár az új Országgyűléstől?
- Felelősséget a felelőtlenség helyett.
- Konkrétabban?
- Ennél konkrétabban nem
lehet fogalmazni.

Boross Péter volt miniszterelnök:
- Mit vár a most alakuló
Országgyűléstől?
- Várakozással jöttem, és
remélem, az ülés kellő komolysággal zajlik le.
- Mennyiben más most a
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vezetője.
Ezzel Csongrád hangja szólalt meg, hiszen minden idők legnépesebb Fidesz-frakciója élére a vásárhelyi polgármester került. Hasonlóképpen rangos
megbízatásokkal növeli két további politikus is a
csongrádi győzelmeket. A legifjabb parlamenti alelnökként kapott új szerepet a szegedi szocialista képviselő, Újhelyi István. Az Országgyűlés jegyzőjévé
választották a legfiatalabb képviselőként ismertséghez jutott szentesi születésű jobbikos szóvivőt, Dúró
Dórát.

- Milyen minőségében láthatjuk most a parlament lépcsőjén bevonulni?
- A civil társadalom képviselőjeként. Meggyőződésem,
hogy egy ilyen fényes ünnepnapon, amikor a demokrácia
különleges döntése ünnepeltetik, nem maradhat a parlament
liberalizmus
nélkül.
Ilyen módon a civil társadalom liberális képviselőjeként,
frakciótlanul vagyok vendég...

Történelmi küldetéstudat helyett a hétköznapokkal
foglalkozott - mondta önmagáról a leköszönő kormány
feje. De azért kiszólt ő is a jobbikos akciózónak - balról.
A szocialista frakcióvezető a házbizottság összehívását
javasolta.
Szavazófülkékben véghez vitt forradalomról beszélt
a választásokon győztes Fidesz elnöke, a miniszte.relnök-jelölt Orbán Viktor. Az új parlamenti elnök pedig
úgy adott leckét a Jobbiknak, hogy a házszabály és a
szokásjog alapján a radikálisok helyett a legnagyobb
ellenzéki képviselőcsoportnak, vagyis a szocialistáknak ítélte az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának vezetését.
A reakcióval nem maradt adós a többszörösen megszólított Jobbik: a Szózat elhangzását követő ihletett
csendben elénekelték a székely himnuszt.

Reviczky Gábor színművész:

Megyei képviselők a Parlament főlépcsőjén
m
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- Nem először látjuk a parlamentben.
- Valóban: már voltam itt
1998-ban és 2002-ben is.
- Most kinek a meghívására érkezett?
- Hát a Fidesznek.
- És mit vár a meghívójától, mit teljesítsen?
- Ez sokkal, de sokkal hoszszabb válasz lenne, mint amire
gyanítom, most helyünk van...
Mádl Dalma, Mádl Ferenc volt
köztársasági elnök felesége:
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Az új Országgyűlés alakuló ülése előtt közös fotózásra kértük a Csongrád megyei képviselőket. Meghívásunkat hatan fogadták el, ők láthatók a képen a Parlament főlépcsőjén: (balról jobbra) B. Nagy László (Fidesz-KDNP), Botka László (MSZP), Magyar Anna (Fidesz-KDNP), Bohács Zsolt (Fidesz-KDNP), Bodó Imre (Fidesz-KDNP) és Újhelyi István (MSZP). Hiányzik a képről Farkas Sándor (Fidesz-KDNP), Kalmár Ferenc (Fidesz-KDNP), Lázár János (Fidesz-KDNP), Mágori Józsefné (Fidesz-KDNP), Nógrádi Zoltán (Fidesz-KDNP), Varga
Géza (Jobbik), Vincze László (Fidesz-KDNP) és Zagyva György Gyula (Jobbik). FOTÓ: KISAFFÖLD/KRIZSÁN CSABA

- Milyen érzésekkel jött a
parlamentbe?
- Nagyon bizakodom. Sok jót
várok az új parlamenttől, és akkor békesség lesz az országban.

ujszaszi.ilona@delmagyar.hu

Sokunk benyomását öntötte szavakba a köztársasági
elnök: oly kiélezett a helyzet, hogy történelmi jelentőségű tettekre lehet hivatott a most születő parlament.
De hiába emlékeztetett a múlt század nyolcvanas évei
politikai fordulatában főszerepet játszók nagyvonalúságára, idézte a „tisztesség megéri" mély jelentésű Antall-i mondatát, és a rendszerváltók hitvallását: „különbnek kell lenni". Mert a parlamentbe frissen beválasztott Jobbik-elnök a Tisztelt Ház rendjét kicsúfolva
borzolta a kedélyeket:
99 A reakcióval nem vitatott jelképű gárdamellényben tett
maradt adós a többképviselői fogadalszörösen megszólított mat. A „csakazértist"
minden parlamenti
Jobbik: elénekelték
párt elítélte. A jobbia székely himnuszt.
kos hév megfékezésére a Bajnai-kormánynak kell lépéseket tennie tette hozzá a Fidesz-frakció

Székhelyi József színművész,
a Szegedi Nemzeti Színház
volt főigazgatója:

BUDAPEST
HANCZ GÁBOR-SUDÁR ÁGNES
Balázs Péter színművész-direktor:

Dr. Csókay András idegsebész:

Csongrádiak
rangja

M43: kedden dől el,
kapnak-e pénzt
A NIF Zrt. közvetítésével megállapodás születhet a Tisza
M43 Konzorcium és azon alvállalkozók között, akiknek nem
fizetett elvégzett munkájukért
a jelenleg csődvédelem alatt
álló Szeviép Zrt.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az M43-as autópálya beruházója, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. tegnap
újra egyeztetett a Tisza M43
Konzorcium két tagjával, a
Sedesa S.A.-val és a Hídépítő
Zrt.-vel, valamint az alvállalkozókkal. A konzorcium 3.
tagja az április vége óta
csődvédelem alatt álló Szeviép Zrt. - ez a szegedi székhel y ű cég nem fizette k i az alvállalkozók munkáját. A tárgyaláson az a megállapodás
született, hogy a konzorcium
tagjai a jövő héten kedden
nyilatkoznak a követelések
megvásárlásának
módjáról
és idejéről - ez á l l Fazakas
Orsolyának, a NIF Zrt. kommunikációs vezetőjének közleményében.

Balesetek az 5-ösön - egy nő meghalt
SZATYMAZ, SZEGED. Személy
gépkocsi gázolt el egy gyalogost Szatymaz közelében, az
5-ös úton csütörtök éjjel. A feltehetőleg stoppolni próbáló
kecskeméti nő a helyszínen
életét vesztette. A valószínűleg
ittas nő sötét ruházatban, láthatósági mellény nélkül haladt

az úttest jobb szélén, majd behúzódott a felezővonal közelébe. Ezt egy Szeged felé tartó,
utánfutót vontató gépkocsi sofőrje későn észlelte, és elütötte
őt. A 38 éves kecskeméti nő
olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Pénteken az 5-ös

úton, Szeged közelében összeütközött egy kisbusz és egy
Volkswagen Passat. Mindkét
jármű Szeged felé haladt, amikor a személyautó sofőrje előzésbe kezdett. A kisbusz azonban eközben balra akart kanyarodni. Vezetője észlelte az
előzésbe kezdett
Passatot,

ezért visszahúzódott a sávjába,
de közben igy tett a mögötte
haladó személyautó sofőrje is,
és hátulról nekiütközött a kisbusznak. A baleset következtében a személyautó árokba borult, míg a kisbusz felborult az
úttesten. A balesetben senki
sem sérült meg.

A 2 konzorciumi tag közös
nyilatkozatának tartalmaznia
kell a követelések megvásárlásának módját és idejét, valamint az erre vonatkozó garanciákat és az ajánlást a teljes

követelésállomány összegére.
A kivitelezők vállalása nem
vonatkozik a Szeviép Zrt. tulajdonában álló társaságokra.
A NIF a nyilatkozatot elküldi
a károsult alvállalkozók képviselőjének.
A NIF Zrt. részéről leszögezték: fizetési kötelezettségeiket
szerződés szerint teljesítik, de
fontosnak tartják azt is, hogy a
kivitelezésben részt vevő alvállalkozók is szabályosan
megkapják a pénzüket.
A Szeviép Zrt. mintegy 3
milliárd
forinttal
tartozik
olyan alvállalkozóknak, akik
az M43-as autópálya építésén,
valamint a nyugati elkerülő
útnál is dolgoztak, és akik
május 6-án kezdtek tüntetni a
47-es főúton. Csütörtökön egy
helyen megbontották a sztráda töltését, ekkor a NIF kilátásba helyezte, hogy előkészíti a szerződésbontást a konzorciummal.
Temesvári Zoltán ügyvéd,
az alvállalkozók jogi képviselője is részt vett a NIF-nél a
tegnapi
egyeztetésen.
Azt
mondta lapunknak, hogy jövő
keddig nem nyilatkozik. Anynyit hozzátett: ha minden úgy
lesz, ahogy a tárgyaláson elhangzott, akkor elégedett az
eredménnyel.
Tegnap nem tüntettek a
vállalkozók, keddig kivárnak.

AKTUALIS
KÖRKÉP

Közgyűlés, fametszés

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Ma
reggel 8 órakor közgyűlés
kezdődik a városháza dísztermében. Napirenden többek
közt a közterület-felügyelet, a
mezőőri szolgálat és a parkolóőrök helyzetéről szóló tájékoztató, a Tornyai-múzeum és
közművelődési központ, az
Egészséges Vásárhely program, a Cseresnyés-kollégium
tevékenységéről szóló beszámoló szerepel.
- A közlekedésbiztonság, valamint a városrész rendezettsége érdekében az önkormányzat arra kéri az Öreg-Kishomokon és Új-Kishomokon
élő ingatlantulajdonosokat,
hogy metsszék le a 4 méter
magasság alatt az úttestre belógó faágakat, valamint a bokrokat, és irtsák ki a gazt.
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ZSÁKUTCA LETT A FEKETE SAS - AZ ÚJ SÉTÁLÓUTCÁRA CSAK CÉLFORGALOM MEHET

Korzóztunk a Kölcseyn

Horgászverseny,
Keleti gyűjtemény

SZEGED. Jövő péntekig nevezhetnek a 14 éven aluliak a
Flerman Ottó Horgászegyesü-

ÖSSZESEN 150 EZER FORINT
gyorssegélyt kapott a múlt
héten a gyermeke mentése
közben vízbe fúlt Németh Zoltán családja. Az adományból
50 ezer forintot a Dobó Ferenc Horgászegyesület, míg
100 ezer forintot a Horgászegyesületek Csongrád Megyei
Szövetsége ajánlott fel. Az
összeget tegnap délután adta
át a Dobó egyesület irodájában az özvegynek Bokor János elnök.

Elkészült, és tegnap már el is
foglalták a sétálók Szeged új
korzóját, amely ezentúl minden
harmadik szombaton régiségvásárnak ad helyet - az elsőn
ma válogathatnak.
SZEGED
DOMBAI TÜNDE
- Mintha mindig is erre folytatódott volna a Kárász utca, szívünk szerint a Fekete Sas utcáról is végleg kiszorítanánk az
autósokat - hallottuk tegnap
ebéd után a város legújabb sétálóutcáján, a Kölcsey utcán
korzózó szegedi lányoktól. A
kivitelező munkásai még a kimaradt térköveket pakolták
össze a Kelemen utcai sarkon,
amikor a Lófara felőli oldalon

újabb utcafoglalók tűntek fel.
A fasor tövében és a Reök-palota előtti tér peremén a régiségvásár sátras asztalait sorakoztatták fel. Megtudtuk, az
Árpád térről ide költözik át az
antik tárgyak lelőhelye, és
minden harmadik szombaton
itt tartják meg a vásárt. A Kárász utcát és a Kölcseyt határoló cövekekre még várni kell,

ZSOMBÓ. Lovasversenyt rendeznek az Equitania Lovas
Clubban vasárnap 9 órától. A
programon a gyerekeket ingyenes pónilovaglás és játszótér várja.

helyettük egyelőre téglák állják a járművek útját. A jogi kar
és a bank oldalára telepített biciklikikötő hamarosan bővül;
a Kölcsey utcai parfüméria
mellett is találnak parkolót a
kerékpárosok. Külön kerékpárutat nem festettek fel a Kölcsey
utcán és a Lófaránál, ott áthajthatnak a kerékpárosok. A
Kárász utca viszont továbbra is

Folytatása következik. A Reók-palota előtti tér - amelyet április
17-én vettek birtokba a szegediek - és a Kölcsey utca átépítése
együtt nettó 233 millió forintba került, kivitelezője az ATV Szeged
Konzorcium volt. A korszerűsítés a belváros-rehabilitációs projekt része. A fejlesztés újabb lépését, a Gutenberg utca 400 millió forint értékű átépítését május 25-én kezdi a kivitelező, a Sade Magyarország
Kft. Részlegesen zárják le az utcát: először a Tisza Lajos körút és a
Bolyai utca között dolgoznak.

Talicska,
pénz,
politika

Csónakkikötés

Díjugrató lovasverseny

A Tiszába dobta
a lámpatesteket

Béke és nyugalom a Kölcsey utcán. Az új korzón ma régiségvásárt rendeznek. FOTÓ: VERÉB SIMON

let május 30-i, gyereknapi
horgászversenyére, amelyet a
Holt-Maroson rendeznek reggel fél 7-től. Három korcsoportban - ovis, alsó és felső
tagozatos - lehet indulni, az
első 200 jelentkező botot és
szereléket kap. A nevezéseket
Szegeden a Kossuth Lajos sugárúti horgászbolt, az egyesület Szentháromság utcai irodája és Makón a Deák Ferenc utcai bolt fogadja.
- Altajisztika Szegeden és a
Keleti gyűjtemény című kiállítást nyitja meg május 19-én
12 órakor a József Attila Tanulmányi és Információs Központ
átriumában Ivanics Mária tanszékvezető egyetemi tanár. A
kiállítás megnyitója után
Kempf Bajarama és Kempf Béla Altáji népek a Bajkál-tó vidékén, Burjátiában címmel
tart vetített képes előadást.
MÁRTÉLY. Befejeződtek a javítási munkák, és minden móló a
helyére került a holtágon, így
mától kihelyezhetik ide ladikjaikat azok, akik kikötési engedéllyel rendelkeznek, és befizették az idei mólóhasználati díjat.

A GUNDEL MŰVÉSZETI DÍJ
KURATÓRIUMA Szinetár Miklós Kossuth-díjas rendező elnökletével az irodalom kategóriában lapunk munkatársának, Darvasi László írónak
ítélte az idei Gundel-díjat Virágzabálók című regényéért.
Életműdíjat kap Barta Mária
színésznő, a Szegedi Nemzeti
Színház örökös tagja. Az elismeréseket ünnepi gálaesten
adják majd át.

150 ezer a horgász
családjának

Megújul
az orvosi rendelő

MAROSLELE. 35 milliós költséggel - az összegből 33 milliót az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatán nyert
az önkormányzat - megújul a
falu orvosi rendelője. Új válaszfalak épülnek, új talajnedvesség elleni és hőszigetelő
padló készül, kicserélik a tetőszerkezetet, az ajtókat-ablakokat, a homlokzat nemesvakolatot kap. Megújul a fűtési és
a világítási rendszer is. Az
épületet akadálymentesítik,
udvara díszburkolatot kap,
előtte pedig parkolókat alakítanak ki.

Gundel Művészeti Díj
Darvasi Lászlónak

Szezonálisan ismét kinyitott a szegedi Royal Hotel. A 60 szobás, háromcsillagos belvárosi szálloda a tavalyihoz hasonlóan szeptember végéig vagy október közepéig fogad szállóvendégeket és tart rendezvényeket - jelentette be a szállodai marketingfeladatokat ellátó cég ügyvezetője, Kisimre Szabolcs tegnapi sajtótájékoztatóján. 52 férőhelyes
udvari fizetőparkolójuk, amit külsősök is használhatnak, változatlanul a
Kölcsey utca felől közelíthető meg. A mintegy 1,5 milliárd forintos költségvetésű felújítás - amelynek során a Royalt négycsillagos hotellé építik át, és amihez az Uniótól 500 millió forintot nyertek - későbbre tolódik. A beruházás része lesz az a teremgarázs is, ahol előreláthatólag
szintén fogadnak majd külsős gépkocsikat. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

SZEGED. Csatlakozott a város is
Botka László vezetésével azokhoz a szocialistákhoz, akik állami cégektől az Insomnia reklámügynökség
megbízásával
talicskán tolják ki a pénzt mondta Gyimesi László tegnapi
sajtótájékoztatóján. A Fidesz
szegedi elnöke felháborító pazarlásnak nevezte, hogy Szeged
a reklámcéggel egy évre 47 millió forintos szerződést kötött,
hogy az ellássa a belvárosrehabilitációs projekt PR- és marketingkommunikációs feladatait.
Kérdésre, miszerint a Fidesz vezette Kaposvár és Pécs is dolgoztat az Insomniával, azt felelte,
az nem érdekli. Az uniós támogatással megvalósuló projektet
irányító önkormányzati cég, a
Szeged Pólus Kft. közleményben reagált: nyílt közbeszerzési
eljáráson az Insomnia Kft. tette
szakmailag és árban is a legjobb
ajánlatot, az eljárást a törvényességet felügyelő szervezetek, hatóságok rendben találták. Megkeresésünkre Nagy
Sándor városfejlesztési alpolgármester elmondta, mivel a beruházó Szeged Pólus Kft. önkormányzati cég, nem indulhat az
általa kiírt pályázaton a város
saját cége, mert összeférhetetlenség miatt ki kellene zárni.

tiltott területnek számít, ott
csak tolni szabad a biciklit.
Új rendszert kell megtanulniuk az autósoknak is. A Kölcsey a Kelemen utca és a Fekete
Sas felől zsákutca, csak a célforgalmat engedik be: az ott lakókat, a mentőt, rendőrséget, tűzoltót, valamint az áruszállítót
reggel 6 és 9 óra között, legfeljebb 3,5 tonnáig. A Kígyó utca
irányából a Fekete Sas is zsákutca lett, emiatt kétirányú, kijelölt
kerékpárút itt sincs, 15 fizető
parkolóhelyet a jobb oldalon, a
járdával párhuzamosan festettek fel. Plusz 4 parkolóhelyet jelöltek ki az U ház beugrójában,
bal oldalon. A többi helyen
megállni tilos táblákat láttunk
tegnap, ennek ellenére parkolt
boldog-boldogtalan, ahol bírt.

KÖZEL 300 EZER FORINTOS
KÁRT okozott az önkormányzatnak az a 23 éves helybeli
férfi, aki a Tisza védőgátján a
kerékpárút melletti védőfalra
felszerelt lámpatestek közül
nyolcat ellopott, egyet pedig
megrongált. A férfi kihallgatása során részletes beismerő
vallomást tett. Elmondta,
hogy hazafelé tartott, amikor
eszébe jutott, hogy a lámpatesteket talán el tudná adni.
Nyolcat szakszerűen leszerelt,
azonban a kilencedik kifogott
rajta, így azt összetörte. Végül
rájött, hogy senkinek nem
tudja értékesíteni a lopott holmit, ezért a Tiszába dobta
azokat. A Csongrádi Rendőrkapitányság lopás és rongálás
miatt indított büntetőeljárást.

Elismerés az EVP-nek
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. A világ
legnagyobb minőségellenőrző
és tanúsító cége, az SGS adott
tegnap ünnepi keretek között
ISO 9001:2008-as minőségbiztosítási tanúsítványt az Erzsébet-kórháznak, illetve most először az Egészséges Vásárhely
programnak. Kallai Árpád főigazgató hangsúlyozta, a kórházban 1999-ben indult be a minőségirányítási rendszer, és az a

2007-es kórházleépítés ellenére
is megszakítás nélkül működik.
Ezt most kiterjesztették az
Egészséges Vásárhely programra is. A tanúsítvány az EVP-iroda, a civilszervezetek, az általános iskolák és az önkormányzati intézmények közös munkáját
is minősíti. Kákonyi András, az
SGS Magyarország Kft. tanúsítási igazgatója hangsúlyozta az
EVP példaértékűségét.

Ahol kulcsrakész, egyedi, azonnal beköltözhető

lakások várják!
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NAPJÁN
JÖJJÖN EL NYÍLT NAPUNKRA
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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Virágos
az idei
expó
Makón
Kísérőrendezvényekkel már
tegnap elkezdődött, de a Makó Expó hivatalos megnyitója
ma délelőtt 11-kor lesz az Erdei János Sportcsarnokban. Az
ipari és kereskedelmi vásáron
negyedévet több a kiállító,
mint tavaly - a kínálatot ráadásul virágkertészek bemutatkozásai teszik még látványosabbá.
MAKÓ

SZABÓ IMRE
- Tíz éve vagyunk a piacon,
de most először veszünk
részt a kiállításon - mondta
tegnap délután Rigó
István,
a
bútorokat
forgalmazó
Er-Wood Kft. első embere,
miközben a bútorokat pakolta be standjukra. Tapasztalatuk szerint hiába az egy évtizedes múlt, a városban még
mindig nem mindenki hallott
róluk. Konkrét, megrendelésekben vagy forgalomnövekedésben mérhető célt nem
tűzött ki a vásári jelenléttel
kapcsolatban, de nagyon bízik benne, hogy jobban bekerülnek a köztudatba,
az
utóbbi időben ugyanis mérséklődött a kereslet a bútorok iránt. •
Tegnap délután a kiállítók
betelepülését figyelve megállapíthattuk, ezúttal is széles
a kínálat. Az idei Makó Expó
igazi újdonsága ugyanakkor
az, hogy
színpompásabb,
mint a korábbiak voltak, hiszen ezúttal először összevonták a városban már hagyományos tavaszi virágkiállítással - 6 kertészet hozta el
az Erdei János Sportcsarnokba szebbnél szebb, illatos
növényeit. Amint szokás, kísérőrendezvények is lesznek
mindkét napon. Ami például
a zenét illeti, szombat délután 5-től Luigi énekel, vasárnap pedig 3-tól Veres Róbert MC DC rappel, majd fellép Mészáros Árpád Zsolt és
Janza Kata.
Az ipari és kereskedelmi
kiállítás szervezője ezúttal is
a Marosmenti Vállalkozók
Szövetsége volt, amelynek
elnöke, Tóth István lapunknak elmondta: biztató jelként értékeli, hogy idén negyedével több a kiállító,
mint tavaly, ráadásuk a múlt
évben megszokott szerb és
román cégek mellé most török és német is társult, öszszesen 53-an kértek standot.
Ugyanakkor megjegyezte, a
helyi vállalkozók többsége
továbbra sem tekinti presztízskérdésnek, hogy jelen legyen az expón. Pedig tavaly
volt olyan kiállító - egy kiváló királyhegyesi asztalosmester - , aki a vásárt követően a n n y i megrendelést kapott, hogy aztán nem győzte
tejesíteni.

150 TERMELŐ NEDŰIBŐL VÁLOGATHATUNK

HIREK

Tíz napig a bor a főszereplő
a Széchenyi téren

Az APEH a könyvtárban
CSONGRÁD MEGYE 5 VÁROSÁBAN 5 könyvtárban működtet még a mai napon - 1 0
és 16 óra között - kihelyezett
ügyfélszolgálatot az APEH
Dél-alföldi Regionális Igazgatósága - ezt tegnap Tamásné Czinege Csilla igazgató jelentette
be a szegedi Somogyi-könyvtárban megrendezett sajtótájékoztatón. Azért költöznek ki
minden évben az szja-bevallás
idején ezekre a helyszínekre,
hogy segítsenek azoknak adózóknak, akik otthon nem rendelkeznek internettel. Az APEH
május 20-án, csütörtökön, a
bevallások beadásának és az
adó befizetésének utolsó napján központi ügyfélszolgálatain
tovább tart majd nyitva: 8-18
óráig fogadja az ügyfeleket.

Mind a 22 hazai borvidék nedűiből ízelítőt kaphatunk a
XVI. Szegedi Borfesztiválon,
amely tegnap este a borrendek felvonulásával vette kezdetét.
SZEGED
BOBKÓ ANNA
A borrendek és a Pavane táncegyüttes dobosainak és zászlóforgatóinak felvonulásával
kezdődött meg tegnap délután a tíznapos XVI. Szegedi
Borfesztivál, amelyen idén
csaknem 150 borász vesz
részt. A város főterén felállított faházakban mind a 22 hazai borvidék nedűiből kóstolhatnak a vendégek.
Bár a hivatalos megnyitó
este hatkor volt, sokan már
kora délután elfoglalták a padokat, a MÁV-dolgozókból álló vidám társaság is. - Sokunk már nyugdíjas, de még
mindig tartjuk a hagyományt:
minden évben kilátogatunk
együtt a borfesztiválra, sőt
nincs olyan szegedi fesztivál,
amire ne mennénk el együtt mondta Kónya Zoltán, miköz-

Forgalomkorlátozás

VASÁRNAP RENDEZIK MEG a
11. Cora utcai futófesztivált Szegeden. A verseny útvonalán
szombat délután 6-tól vasárnap
délután 3-ig parkolási tilalom érvényes. A keresztirányú autóbuszokat, trolikat és villamosokat
a futók haladásától függően engedik át, késésekre kell számítani. A Széchenyi tér városháza
előtti részét teljesen lezárják vasárnap 5-től 15 óráig. A verseny
további útvonalát - Horváth Mihály utca, Arany János utca, Stefánia, Tisza Lajos körút, rakpart,
Tisza Lajos körút, Aradi vértanúk tere, Rerrich tér, Jókai utca,
Árpád tér, Toldi utca, Somogyi
utca, Kárász utca, Klauzál tér,
Kiss Menyhért utca - 1 0 és 13
óra között zárják le.

Fesztiválidilt: finom borok, gyönyörű nők. FOTÓ: FRANK YVETTE
ben szembe ülő kollégája teletöltötte poharát.
- Szeged borát majd feltétlenül meg kell kóstolni - emlékeztette barátnőjét egy fia-

Bajnok nedűk'. Százhúsz benevezett bor közül választották ki a fesztivál legjobbjait a zsűri tagjai a tegnap délelőtti versenyen, amelyet
idén is a Novotelben rendeztek. A fesztivál „bajnokának" a Csányi
pincészet 2007-es Chateau Teleki villányi cabernet sauvignonját választották, a legszebb fehérbor az Istvándy pincészet 2008-as Badacsonyi Golgota hárslevelű^sárga muskotály házasítása, a legszebb
vörösbor pedig a Sauska borászat 2007-es villányi cuvée 7-je lett,
míg a zsűri döntése alapján a legszebb desszertbornak járó díjat a
Monyok pincészet 1999-es tokaji 6 puttonyos aszújáért érdemelte ki.

talember az Újvári pincészet
előtt. Újvári Mihály kiskundorozsmai termelő készítette el
az ünnepségsorozat tiszteletére a Szeged Cuvée-t, amelyet a
hetes pultnál ízlelhetnek meg
a fesztiválozók, akik között
külföldiekkel is találkoztunk.
- Politikusok? - kérdezte a
borlovagokra mutatva Melodie McCammonnal,
majd elmesélte: Texasból érkezett
Szegedre, férje az olajiparban
dolgozik. A hétvégén együtt is
kinéznek a Széchenyi térre,
hogy megkóstolják a magyar
borokat.

Az idei fesztivált is borverseny előzte meg. A zsűri elnöke a 2009-es év borásza, Lőrincz György lapunknak elmondta: úgy gondolta, hogy
fehérborban tapasztal majd
káprázatos eredményeket, ezzel szemben a vörösborok lepték meg. - Nagyon szép, igényes, érett gyümölcsből kitermelt borokkal találkoztam hallottuk a szakembertől.

Változás a 71,71A
és 51-es buszoknál

^További FOTÓK
l^®

A GUTENBERG UTCAI REKONSTRUKCIÓ miatt a Tisza
Volán Zrt. hétfőtől módosítja a
71-es és 71A jelzésű autóbuszvonalak nyomvonalát: a járatok
a Mikszáth Kálmán utcából indulnak. Változik továbbá a
71-es jelzésű autóbuszvonal
szabadnapokra érvényes menetrendje is. Az M43-as autópálya építésével összefüggésben pedig módosul az 51-es jelzésű autóbuszvonal útvonala,
valamint egyes járatok más
időpontokban indulnak. Részletes információ a www.tiszavolan.hu weboldalon és a központi diszpécserszolgálat telefonszámán (62/421-388) kapható.

aneten

www.delmagyar.hu

Kifizetetlen alvállalkozók tüntettek
Feliratos táblákkal tüntettek
tegnap mintegy 20-an az Öthatom lakópark előtt - 1 5 0 millióval tartoznak nekik.
SZEGED
SEGESVÁRI CSABA
2008-ban kezdte meg az akkori szántóföld építési telek-

ké alakítását Szeged határában a Telek Kft. A Régiposta
utca és a Zsámbokréti sor közötti területen a pesti cég
200 telket alakított ki. Úgy
tűnik, az alvállalkozói rendszer most is csődöt mondott:
a piramis alján álló, munkát
elvégző cégek hoppon maradtak. Tegnap délelőtt a fel-

parcellázott és közművesített terület, az öthalom lakóparknak keresztelt
telkek
előtt mintegy 20-an tiltakoztak.
Jogi képviselőjüktől, Szalma Renáta ügyvédtől megtudtuk, a kisvállalkozók követelései 2009 októberében
lejártak, azóta várnak a pén-

zükre. Munkájukkal a szántóföldből értékes telkeket építettek, al-al-alvállalkozóval,
a Sárköz 2001 Kft.-vel szerződtek. Az ügyvédnő elmondta, a cég ellen felszámolást
indítottak. A pénzüket kereső
kisvállalkozók jogi úton is
próbálják érvényesíteni követeléseiket.

Minden alsós iskolaotthonos
Nyit a szabad strand
lesz a vásárhelyi Vargában
FOCIZNI ES MOZIZNI IS LEHET

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Szeptem
bértől az alsó tagozat mind a
négy évfolyamán iskolaotthonos formában tanulhatnak majd
a vásárhelyi Varga Tamás Általános Iskolába járó gyerekek olvasható a szombaton közgyűlés elé kerülő anyagban. A képviselőknek kell dönteni arról,
hogy emiatt egy pedagógust felvehessen az oktatási intézmény.
- A tapasztalatok azt mutat-

ják, hogy az iskolaotthonba járó gyerekeknek jóval kevesebb
megterhelést jelent, ha a nehezebb tantárgyak között gyakorlás vagy éppen játékos foglalkozás is szerepel - mondta
el érdeklődésünkre az igazgató, Tóthné Kecskeméti Katalin.
Hozzátette: az sem mellékes,
hogy otthon már nem kell a tanulásra időt fordítani. Csak
hétvégre viszik haza a táskáju-

kat a gyerekek. Úgy véli: az iskolaotthonos osztályokba járók könnyebben veszik majd a
felső tagozaton is az akadályokat, hiszen megtanulnak gyakorolni.
Vásárhelyen
egyébként
minden önkormányzati általános iskolában van iskolaotthonos osztály, de több intézményben
a
hagyományos
napközi is működik.

Kiemelt partnerein!

SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

Amennyiben az időjárás is
engedi, mától süttethetjük a
hasunkat a Partfürdőn kialakított tiszai szabad strandon.
A tereprendezéssel az utóbbi
napokban végeztek: gépekkel kikotorták, majd búvárokkal vizsgáltatták át a
partszakasz előtti medret, és
homokot
is
hozattak
a

RADIO

strandra. A megáradt folyó
miatt fel kellett újítani a vécét, rendbe hozták a tusolókat és az öltözőkabinokat is.
Idén is lehet focizni és röplabdázni a sportpályákon.
A Casablanca Green színvonalas kulturális
műsorral
és
filmvetítésekkel
várja
a vendégeket. A szabad
strand előszezonban 10-től
18 óráig, az iskolai szünidőben pedig 9-től este hétig
tart nyitva.

MEGYEI TŰKOR
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Hódok, vidrák
ceremónián a magánparkban

E X T R E M K E R E S E K K E L IS F O R D U L N A K A P Á R O K A Z E S K Ü V O S Z E R V E Z Ő H Ö Z

Zorán énekelt a
Előfordul, hogy színes homokot öntenek össze a párok
gyertyagyújtás helyett az
anyakönyvezető előtt, vagy
R&B-számra vonultatják fel a
koszorúslányokat. A szegedi
esküvőszervezöt, Pleskó-AImási Anitát érdekes kívánságokról kérdeztük.

Tölgyesi György Mártély környéki 20 hektáros birtokán
több védett madár fészkel, denevérek, hódok, vidrák tanyáznak. Az önkéntes természetvédő az elmúlt évek alatt komplett megfigyelőrendszerrel tanulmányozta az élővilágot.
MÁRTÉLY

SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL

BOBKÓ ANNA

Az esküvőszervezők minden
szezonban találkoznak olyan
extrém kívánságokkal, amelyeket addig egyetlen pár
sem igényelt. A szegedi Pleskó-Almási Anita elsőként azt
említette meg, hogy egyre
többen öntenek össze az
anyakönyvvezető előtt színes
homokot gyertyagyújtás helyett. Míg a polgári szertartáson korábban nem volt szokás, hogy a szülők kísérjék
be a menyasszonyt és a vőlegényt, mára egyre többen így
vonulnak be a díszes házasságkötő terembe. Koszorúslányokat is mind többen kérnek fel, egy pár például azt
szerette volna, ha R&B-számra buliznak előttük a lányok
és a fiúk.

Elege lett a városi civilizációból a vásárhelyi Tölgyesi
Györgynek, ezért a 80-as években családjával kiköltözött egy
Mártély környéki tanyára. Először csak a birtokot akarták
szépíteni, tavakat alakítottak
ki, fákat telepítettek erdőnek.
- Később egyre több vadállat fedezte fel, s költözött be a
20 hektáros területre. A legnagyobb siker számomra az volt,
amikor egy vidra is betelepült.
Úgy éreztem, most már tudatosan kell a természetvédelemmel foglalkoznom - mesélte Tölgyesi György, aki
1997-ben elnyerte a Henry
Ford Európai Természeti és
Kulturális Örökségért Díj magyarországi nagydíját.

Ottjártunkkor Renáta és Zsolt júliusi esküvőjükről beszélgetett Pleskó-Almási Anitával. FOTÓ: VERÉB SIMON
- A filmekből ismert szokás is elterjedőben van nálunk: a menyasszonyt elrejtik a vőlegény elől, és csak
a ceremónián láthatja meg
- mondta Anita. Hat éve

Jeimifer Lopez után szabadon. - Egy barátnőm 60 fős lánybúcsúját
szerveztem meg 2004-ben, akkor kaptam kedvet az egészhez. Persze
az is közrejátszott, hogy akkoriban vetítették a moziban Jennifer Lopez
esküvőszervezős filmjét - hallottuk Pleskó-Almási Anitától, aki
2006-ban nyitotta meg irodáját a Lófaránál. Egy évre rá ő is elkelt,
nagy lakodalom helyett azonban 50 vendéggel buliztak pénteken, mert
másnap dolgozniuk kellett. Anita férjével, Pleskó Gáborral együtt viszi
az üzletet, és nevelik gyönyörű kisfiúkat, Patrikot, aki idén lesz kétéves.

dolgozik
esküvőszervezőként, nem jön zavarba az
extrém kérésektől. Ezt az a
több ezer pár is megerősítheti, akiknek ő szervezte
meg élretük
emlékezetes
napját.
Előfordulnak
olyan
helyzetek, amelyek még a
gyakran esküvőt látott szemekbe is könnyeket csalnak
- tudtuk meg Anitától. Ilyen
klönleges élmény volt például, amikor gyűrűhúzáskor
Zorán a Szeretlek című számát gitározta és énekelte
egy párnak.

Exkluzív térkövek
akciós áron
2010. május 31-ig!

További
keresse

A hétvégenként Csongrád me-.
gyében összeházasodott párok
hozzánk beküldött - esküvői, lakodalmi - fotóit hétfői számainkban megjelentetjük. Mivel az újságoldal nem nyújtható, a helyért licitálni kell: minden héten
annak a 3 párnak a fotóit közöljük, akik a legtöbb példányt rendelik meg a fotókat mutató hétfői lapszámainkból. Ajánlatunkról a részletes tudnivalókat a
www.delmagyar.hu/sokboldogsagot oldalon olvashatják.

Az alapítvány speciálisan felszerelt gépkocsival menti az életveszélyben lévő újszülötteket és koraszülötteket és szállítja a szegedi gyermekklinikára.

Az unoka rá is szólt, hogy ne
véreztesse ki, mert az fáj neki.
Tanultuk ugyanis, hogy ha le
kell vágni egy jószágot, akkor
sem szabad szenvedtetni, minél gyorsabban kell megtenni
- magyarázta az önkéntes természetvédő. Szeretné, ha a jövőben az interneten lehetne
nyomon követni a birtokán élő
hódok, vidrák mindennapjait.

BODÓ A U T Ó S I S K O L A
www.bodoautosiskola.hu

EGÉSZ NYÁRON:

25.000 Ft

diákkedvezmbiy
a tanfolyam díjéból!

akcióinkat
weboldalunkon

18450455-1-06

Szeged. Mikszáth Kálmán u. 18.

ADO 1%-AT AJANLJA FEL!

Kérjük, támogassa Ön is

JV-Raszter Kft.
6044 Kecskemét,
Úrihegy 295. (TESCO mögött)
Tel.: 76/418-518

Tel.:62/425-083

NEM KERÜL SEMMIBE SEM, DE NAGYON SOKAT SEGÍTHET VELE!

MÁTRIX ALAPÍTVÁNY
TEVÉKENYSÉGEINK:

TÉRBURKOLÓ KÖVEK L É P É S R Ő L - L É P É S R E

A természetvédő saját felvételeket
készít az állatokról. fotó: dm/dv

AZ ALAPÍTVÁNY A D Ó S Z Á M A :

2

jvraszter.hu

JV-RASZTER

Beleásta magát a témába.
Időközben a névjegykártyájára
az elektronikai fejlesztő mellé a
természetvédelmi tanácsadó is
felkerült. Kiderült: szakmáját és
hobbiját kiválóan tudja ötvözni.
- Megfigyelőrendszert telepítettem a birtokra. Kamerák,
fényképezőgépek figyelik a vadállatok mindennapjait. Számos
felvétel készült olyan élethelyzetben, amelyet eddig csak ritkán vagy éppen sehol nem lehe-

TISZTELETTEL KÉRJÜK, HOGY ADÓJA 1%-AVAL
TÁMOGASSA A KIEMELTEN KÖZHASZNÚ SZERVEZETKÉNT MŰKÖDŐ SZEGEDI ÚJSZÜLÖTTÉLETMENTŐ SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNYT.

PANNÓNIA, b a r n a :
4.250 Ft/m2 helyett

3.600 Ft/m

Esküvői fotótárlatunk

tett látni - mesélte a férfi. Területén 31 védett madárfaj fészkel,
7 denevérfaj él, vidrák, hódok Vásárhely kezdeményezésére a
Körtvélyesre telepítettek is odaköltöztek - megtalálhatók.
Tölgyesi György az élővilág
tanulmányozása során megtanulta: a világ nemcsak abból
áll, ami látszik belőle. Órát
tart a fiataloknak a vásárhelyi
erdei iskolában. Tavaly pedig
megszervezte ökotáborát.
- Szülők hívtak fel, hogy a
gyerek ellenőrizte a nagymamát, miként vágja le a csirkét.

p

ORPHEUS EGYESÜLET

U

- MAGZAT-ÉS GYERMEKVÉDELEM,
- J B f 6 "
- EGÉSZSÉGVÉDELEM, PREVENCIÓ, j K A I S p . 2
• adományosztás,
7 - ,
• PROGRAMOKSZERVEZÉSÉ,
M r j A '
V /
-KÉSZSÉGFEJLESZTÉS.KULTÚRA, "V
•KÖRNYEZETVÉDELEM....
,

18472273-1-06

TEVÉKENYSÉGEINK:

SLiSG^Wfl

- ÁLLATMENTÉS. ÁLLATVÉDELEM,
• GAZDIKERESÉS.
• EBRENOÉSZETI FELADATOK.
• SZEMLÉLETFORMÁLÁS,
• OKTATÁSI PROGRAMOK.
- INGYENES KIADVÁNYOSZTÁS,...

• j j j j ^ f i B l
^ W j H n E P
JMfc'
l|
W j g „
M H M L J V

18464654-1-06
WEB: WWW.ZUG.HU
WWW.EBRENDESZETZUG.HU

WE8: WWW.MATROCZUG.HU

SEGÍTSÉGÉT HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK! TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT K U K K WWW ADO.ZUG HU

adója 1%-ával
a Szegedi Szabadtéri
Játékokért
Közalapítványt!
Adószám:

19083144-1-06

Köszönjük!

Hamarosan itt az esküvőjük időpontja?
Szeretnék hogy sok ember lássa
r*<
a boldogságukat?
Hétfőnként megjelentetjük 3 - 3 pár

Licitálás: az esküvőt

e s k ü v ő i fotóit a D é l m a g y a r o r s z á g b a n

hétfőtől csütörtökig, 8-16 óráig

é s a D é l v i l á g b a n - a z o k é t , a k i k a leg-

a www.delmagyar.hu/sokboldogsagot

megelőző
oldalon.

több a z n a p i újságot m e g r e n d e l i k .

A 3 nyertes által megrendelt.példányokat z^cmmKszÁG J
a megjelenes napjan kiszállítjuk.
^
m
•

További részletekért és a játékszabályzatért kattintson a

www.delmagyar.hu/sokboldogsagot

.

^Nts^'p'
oldalra!
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<

•

•
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KET VALLALKOZAS 450 MILLIÓT NYERT SZENTESEN

Milliárdos meseés kalandpark

Közel egymilliárdos turisztikai
fejlesztés kezdődhet meg idén
Szentesen azzal, hogy két cég
összesen 450 millió forint támogatást nyert a Vecseri-foki
kaland- és mesepark létrehozására. A kalandpark már jövő
márciusban nyithat.
SZENTES
BÍRÓ DÁNIEL
Valódi idegenforgalmi attrakciókkal gyarapodhat hamarosan Szentes, miután két vállalkozás is sikerrel pályázott
jelentős támogatás elnyerésére. Egy vitatott beruházás adta az ötletet a két cégnek: a
város tavaly 340 millió forintért betemettette a Széchenyi
liget szélén húzódó, gondozatlan Vecseri-fokot, és helyére utat, valamint 150 parkolóhelyet építtetett. így a Parkerdő otthonnal szomszédos Kurca-parti terület hasznosíthatóvá vált. Ezt nézte ki magának
a Complex-99 Kft. és az L-Direct Kft., utóbbi a Szentesen
közismert Bertók
Róberthez
köthető. A két társaság összesen 2,5 hektárnyi területre tar-

tott igényt, az első mese-, a
második kalandparkot álmodott a Vecseri-fokhoz.
A regionális fejlesztési tanács a napokban úgy döntött,
a Complex-99 Kft. meseparktervét 50 százalékban, 256 millió forinttal, az L-Direct Kft. kalandparkötletét pedig 49 százalékos arányban, 193 millió
forinttal támogatja. A két, egymást erősítő projekt már rövid
távon is eredménnyel kecsegtet: a város közel 75 millió forint bevételt könyvelhet el a jelenleg bérelt önkormányzati
telkek értékesítése után.
- Reményeink szerint már
szeptemberben megkezdődhetnek a kivitelezési munkák
a kalandpark 1,6 hektáros területén - nyilatkozta lapunknak Bertók Róbert. Hozzátette, mivel tavasztól késő őszig
teljes üzemben működne a létesítmény, már 2011 márciusában nyitni szeretnének. Több
mint egy tucat játékelemet helyeznek el a kalandparkban:
lesz trambulin, mászófal, kötélpálya gyermekeknek és felnőtteknek, óriáshinta, légfegyver és paintballpálya.

Második lett a Kicsi rigó
SZEGED, MANCHESTER. Tóth Pál
Balázs Béla-díjas szegedi
filmrendező Kicsi rigó című
12 perces, 3D-s animációs
filmje az Angliában megrendezett 11. Manchesteri Nem-

zetközi Filmfesztiválon elnyerte az animációs film kategória 2. díját. A fesztiválra
ezer filmet neveztek, ebből
kétszáz alkotás került a hatnapos versenyprogramba.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZEGEDI LÁNY KÉPVISELI HAZÁNKAT A LAS VEGAS-I VILÁGVERSENYEN

Babinyecz Tímea az új
Miss Universe Hungary

A legszebbek. Babinyecz Tímea, Miss Universe Hungary, Dobó Ági, Miss Word Hungary és Kaló Jennifer, Miss Earth Hungary, FOTÓ: MTI
Méltán lehetünk büszkék a 19
éves Babinyecz Tímeára - A Királynő történetében ő az első
szegedi, akinek a fejére korona
került. Szeptemberben Las Vegasba utazhat, a Miss Universe
világversenyre.
SZEGED, BUDAPEST
BOBKÓ ANNA
- Nagyon gyorsan eltelt a csütörtöki nap. Sokat próbáltunk,
elkészítették a frizuránkat, a
sminkünket, aztán pihenhettünk egy kicsit, és végre csokit
is ehettünk - emlékezett viszsza Babinyecz Tímea. A 19

éves szegedi lány l-es sorszámmal lépett színpadra A
Királynő című szépségversenyen, amelyet az RTL klub élőben közvetített csütörtök este.
- Először kicsit bántam,
hogy én vagyok az első, hiszen az iskolai névsorban is
én szerepelek legelöl, így a
vizsgákon is legelsőként kell
teljesítenem, ám megtiszteltetés is volt, hiszen a szervezők
olyan lánnyal szerették volna
indítani a show-t, akinek nem
alszik meg a tej a szájában magyarázta Timi, aki végtelen
magabiztossággal,
elragadó
mosollyal lépdelt a reflektor-

ÖNKORMÁNYZATA

A 2010. május 17-e és május 21-e közötti munkahéten a következő
önkormányzati képviselői fogadóórák, fórumok lesznek:
Május 17-én, hétfőn:
* Katona Gyula, a 13-as számú választókerület (Móraváros)
képviselője fogadóórát tart 14-16 óráig a Szegedi Csatornamű Társulat
Irodájában (Szeged, Széchenyi tér 5.).
* Tóth József, a 16-os választókerület (Kiskundorozsma) képviselője fogadóórát tart 17 órától a Bölcs utcai Családsegítő Házban.
* Kenderesi-Szabó Mihály, a 20-as számú választókerület
(Makkosháza) képviselője fogadóórát tart 17.30 órától a Makkosházi
Altalános Iskolában (Szeged, Ortutay u. 3.).
Május 18-án, kedden:
* Virág András, a 14-es számú választókerület (Alsóváros)
képviselője fogadóórát tart 17-18 óráig az Alsóvárosi Altalános
Iskolában (Szeged, Dobó u. 42.).
* Gila Ferenc, a 24-es számú választókerület (Petőlitelep és Baktó)
képviselője fogadóórát tart 17 órától a Petőfi telepi Művelődési Házban
(Főtér).
Május 19-én, szerdán:
* Dr. Szentgyörgyi Pál alpolgármester, az 1-es számú választókerület (Felsőváros, Belváros) képviselője fogadóórát tart 16 órától a
SZOFCE Irodahelyiségében (Szeged, Tápai u. 56.).
* Kormos Tibor, a 6-os választókerület (Újszeged) képviselője
fogadóórát tart 17-18 óráig a Somogyi Könyvtár Korondi utcai
fiókkönyvtárában.
* Hekáné dr. Szondi Ildikó a 10-es számú választókerület,
(Belváros) képviselője fogadóórát tart 16 órától a Tisza Lajos krt. 47.
I. em. 112. (Olajos ház) épületében. Tel.: 06-30/963-8137
* Tóth Károly, a 11-es számú választókerület (Belváros, Alsóváros)
képviselője 17 órától lakossági fórumot tart a Vasvári Pál Szakközépiskolában (Szeged, Gutenberg u. 11.).
A fórum témája: Helyi védelem alatt álló épületek felújítási pályázata.
* Dr. Solymos László, a 21-es számú választókerület (Északi
városrész) képviselője fogadóórát tart 16-17 óráig a Kossuth Zs.
Gimnázium és Szakközépiskolában (Szeged, Kodály tér 1.).
* Juhász Gyula, a 25-ös számú választókerület (Tápé) képviselője
fogadóórát tart 16-17.30 óráig a Tápéi Kirendeltségen (Szeged-Tápé,
Honfoglalás u. 73.).
Május 20-án, csütörtökön:
* Dr. Csapó Balázs, a Szegedért Egyesület képviselője fogadóórát
tart 14-15 óráig a Szegedért Egyesület székhelyén (Szeged, Kárász u.
II. Lem. 7.).
,3339313

Vida Niki csalódott. A Királynő 21 fős döntőjében egy másik szegedi lány, Vida Nikolett is képviselte városunkat. - Csalódott vagyok,
mint ahogyan az összes többi lány is, akiknek nem került a fejére korona. De nagyon jól éreztem magam a táborban, sok mindent átéltünk, nagyon sokat tanultunk. így viszont jobban oda tudok majd figyelni a tanulmányaimra, hiszen a szegedi jogi karon most fogok államvizsgázni - mondta el lapunknak Niki.

fényben, bikiniben, majd Náray Tamás estélyi ruhájában.
Cseppet sem látszott rajta,
hogy izgul. Igaz, a 19 éves
lány számtalanszor állt már a
közönség elé: hétéves kora
óta versenyszerűen táncol,
néhány éve diszkótánc Európa-bajnok lett. A mozgást felsőfokon űzi: a Táncművészeti
Főiskolán tanul.
- Nagyon vágytam a koronára. Végig azt mondogattam
magamban: csak én, csak én
legyek az! Amikor kimondták a
nevemet, el is sírtam magam.
Aztán Budai Zsuzsi átadta a koronát, ami kicsit nagy volt a fejemre, de szerencsére állítható
- jegyezte meg Timi. Az új királynőt rögtön a verseny után
megrohamoztak az újságírók.
A Miss Universe Hungary cím
birtokosaként hozzá kell szoknia ehhez: tegnap már az RTL
Klub reggeli műsorában válaszolgatott határozottan a műsorvezetők kérdéseire.

Feró, illemtan,
Miss World
Nagy Feró és Bebe is énekelt
hazánk legszebb hölgyeinek a
csütörtök esti, több mint 2 órás
show-műsorban. A zsűriben ott
ült Ebergényi Réka topmodell,
Gubás Gabi színésznő és Polai
Ferenc illemtantanár is. Az év
legszebb lánya, azaz a Miss
World Hungary végül a 22 éves
debreceni Dobó Ágnes lett. A
Miss Earth Hungary címet pedig
a szintén 22 éves, budapesti
Kató Jennifer nyerte.
- Rengeteg dolgom lesz a
nyáron, hiszen készülnöm kell
a világversenyre, amit Las Vegasban rendeznek szeptemberben - „panaszkodott" Timi,
akit jövő héten otthonában is
meglátogatunk: megmutatja a
koronát, ami neki köszönhetően mostantól egy éven keresztül Szegeden tündökölhet. •

h h a h h h w a m h m m b r h h h h h i

Mennyit vesznek el a gyomok
a kukoricatermésből?
A kukoricát minél hamarabb, lehetőleg már a kelést
követően
mentesíteni kell a gyomnövényektől.

A gyomok és a kukorica
a kelés utáni időszakban
egyazon talajrétegből
táplálkoznak, és ha a kukorica zavartalan fejlődéséhez szükséges víz
és tápanyagkészletből a
gyomok tolvaj módjára
elvesznek, akkor ennek
a kukorica fejlődése látja
kárát. Az okozott kár mértéke a gyomnyomástól, a
tápanyag- és vízellátottságtól függ.
Ha kevés a gyom, és
bőségesen van víz és tápanyag, akkor a kukorica
fejlődésén - és később
termésén - alig vesszük
észre a gyomok által elcsent mennyiséget. Ha
viszont a tápanyag menynyiséget nem a luxusfogyasztás szintjére állítjuk
be, és eső sincs, akkor
már kevés gyom is súlyos,

mázsákban mérhetű termést rabol.

A gyomkonkurencia a
kukorica termésének
20-90 s z á z a l é k á t is képes
elvinni,
száraz
é v e k b e n többet, c s a p a d é k o s időjárás mellett kevesebbet.

Közepes vagy annál erősebb gyomfertőzés mellett
a kukoricát 2-3 leveles koráig mentesíteni kell a
gyomoktól, mert ha tovább élnek, már termésveszteséget okoznak.
Ha kevés a gyom, akkor várhatunk a kezeléssel akár a kukorica 7-9
leveles koráig is. A készítmény kiválasztásánál
a legfontosabb a tömegesen előforduló gyomok
elleni hatékonyság, az
időjárási körülmények és
a várható tartamhatás figyelembevétele.
A megfelelő gyomirtó
szer kiválasztásához kérje
növényvédelmi szakmérnök tanácsát.

r \
stellar+Dash HC
és látványos megoldás összetett gyomproblémára

Magról kelő egy-és kétszikű + évelő kétszikű gyomok ellen
www.agro.basf.hu I www.basf.hu

www.gyomvadasz.basf.hu
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AKOS A GITAROZO LUKACS LACIVAL ES A MEGAFONBA HARSOGÓ MEZŐ MISIVEL PRÓBÁLT

Szuperkoncert: 7 kamion hozza
a felszerelést a Dóm térre

la meg egy-két fegyveres gorilla" - hadarta Ákos a héten
rendezett, jó hangulatúra sikeredett közös próbán, Lukács László gitárkíséretével
a Tankcsapda-slágert. Mező
Misi pedig egy megafonba
harsogta a majdani közös

Hangvadászat
a Rádió 88-cal
Kovács Ákos, Lukács László és
Mező Misi hangját keresi hétfőtől péntekig a Rádió 88. Aki
meghallja a Tankcsapda, Ákos
vagy a Magna Cum Laude dalát, küldjön SMS-t a nevével a
06/30-30-30-188-ra: belépőt,
CD-t nyerhet. Az SMS-írók közül valaki bekukkanthat a
színfalak mögé is, találkozhat
és fotózkodhat a szuperkoncert mindegyik sztárjával.

Húszméteres színpadon, 7 méteres LED-fal előtt, 4 0 robotlámpa fényében csap a húrok
közé május 22-én 18 óra 30-tól
a Dóm téren Ákos, a Tankcsapda és a Magna Cum Laude.
SZEGED
I I TÓTH GÁBOR
Mindenki táncol - énekli
majd Ákos május 22-én a
Dóm téren. A megállapítás
bizonyosan igaz lesz a szabadtéri játékok történetének
első rockbuliján. Ez az első
nézőtér nélküli buli a téren:
valóban mindenki
táncra
perdülhet a Délmagyarország 100. születésnapjára
rendezett, több mint 5 órás
szuperkoncerten (kezdés: 18
óra 30 perc), amelyen először lép közösen színpadra
Ákos, a Tankcsapda és a
Magna Cum Laude.
Már épül a hatalmas,
20-szor 14 méteres színpad a
koncert helyszínén. 7 kamionnyi felszereléssel érkezik
Ákos stábja: három napba telik, mire helyére kerül a dóm
tornyai alatt a hangtechnika,
a kordon, a mintegy 40 robotlámpa és a 4-szer 7,5 méteres
osztott LED-fal. A különleges,
nagy felbontású kijelzőn a
koncert alatt például a zenekar tagjait vagy a dalokhoz
kapcsolódó animációkat lát-

Bejárás. Mező Misi, Ákos és Lukács László a Dóm tér és a 100 éves Délmagyarország feelingjével ismerkedik. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
hatja majd a közönség - avatott be Kiss Zsolt, „Snoopy", a stáb műszaki vezetője.
Nagyjából fél éve csiszolják a
produkciót.
Közel egy hónapja tart a
próbafolyamat,
Ákossal

együtt öt zenész áll majd a
színpadon. - Nagyon készülünk. Élvezzük a játékot, enynyi év után is van bennünk
izgalom, várakozás a teljesen
megújult program kapcsán.
Gondolunk azokra is, akik

nem ismernek minden egyes
dalt, csak a rádiós vagy klipes nótákat, de a vájt fülűeknek is tartogatunk néhány
meglepetést, régi, kevesebbet játszott szerzeményeket.
Minden egyes dalt áthang-

szereltünk ehhez a műsorhoz
fogalmazott
lapunknak
Ákos, aki tartja magát korábbi ígéretéhez: terpeszállós
rockbulit ígér.
„Terepen járó autók, ukrán végrehajtók, 3 0 - 4 0 mil-

produkció sorait. - Erről túl
sokat nem szeretnék még elárulni, legyen meglepetés.
Eredetileg egy feldolgozáson
gondolkodtunk, feljött egy
Demjén-, illetve egy Piramis-dal ötlete, amiből aztán
Lukács Laci javaslatára egy
Ákos-dal lett - árultá el a 22
éves pályájának legnagyobb
slágereivel készülő előadóművész, aki négygyermekes
apukaként először Szegeden
lép színpadra: május elsején
megszületett lánya, Júlia.
- Óriási öröm egy új jövevény születése, és legalább
annyi feladat is. Marci (12),
Anna (8) és Kata (5) is nagy'
boldogsággal fogadta a kistestvér születését - számolt
be a családi fejleményekről
Ákos, aki nagy rajongója a
szegedi halászlének. Biztosan nem hagyja ki a jövő héten sem.

100 éve velünk ébred!
DÉLMAGYARORSZÁG
Szuperkoncert
2010. május 22., 18.30
tegedi Szabadtéri Játékok, Dóm tér

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

Szeged

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

http://www.delmagyar.hu/100ev
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Szabó Olga áriaestje
a Korzó Zeneházban
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MEGNYÍLT, ÉS JÚLIUS 11-ÉIG LÁTOGATHATÓ A XIII. TÁBLAKÉPFESTÉSZETI BIENNÁLE A REÖK-BEN

Seregszemle - vérfrissítéssel

SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
A
Szegedi
Operabarátok
Egyesülete
rendezésében
Szabó
Olga mezzoszoprán
(képünkön),
Fischer
Annie-ösztöndíjas énekesnő ad
áriaestet hétfőn 18 órakor a
Korzó Zeneházban. A koncerten fellépnek Szabó Olga barátai is: Nánási Helga szoprán és Taletovics Milán bariton. Az est sztárvendége
László Boldizsár tenorista,
aki 17.30-tól a helyszínen dedikálja nemrég megjelent
CD-jét. Az énekeseket Rákai
András kíséri zongorán.

Nóvák Péter
izzó vastrónon

Vojnich Erzsébet képéit nézik a látogatók a REÖK-ben - a művésznek Solymos László adta át tegnap a fődíjat a biennále megnyitóján. FOTÓ: MTI. VERÉB SIMON
Vérfrissítésre törekedtek a REÖK-ben tegnap megnyitott XIII.
Táblaképfestészeti Biennále
rendezői, ezért több ponton is
szakítottak a hagyományokkal
a seregszemle szervezésekor. A
szigorú zsűri 80 alkotást választott ki a beküldött 330-ból.
SZEGED
HOLLÓSI ZSOLT

Nóvák Péter alakítja a címszerepet a szabadtéri Dózsa-produkciójában. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
Nóvák Péter táncolja a parasztfelkelés mitikus vezérének szerepét az idei szabadtéri Dózsa-produkciójában. A
történelmi nagyság izgalmas,
vibráló személyiségének története keveredve a néptánc
romantikájával könnyen meghódíthatja a nézőket.
Nóvák Péter és Zsuráfszky
Zoltán koreográfus 2005-ben
dolgozott együtt a Dóm téren a Boldogasszony vendégség néptáncelőadáson ekkor fogalmazódott meg
bennük: Dózsa György hőstettei, szegedi vonatkozása
megér egy egész estés produkciót. Régi közös terv tehát a szabadtéri idei előadása, amelynek Zsuráfszky
rendezője, Nóvák címszereplője lesz.
- Dózsa története örökké
vibráló mítosz, az elveiért
életével fizető forradalmár
története, úgyhogy mindenképpen izgalmas téma mondja Nóvák Péter. - A
tánc igazán szabad műfaj,
amely alkalmas arra, hogy
számos minőséget jelenítsen
meg. A Dózsában szeretnénk
kibontani a parasztfelkelés
korának
mélységeit,
ám
egyúttal reflektálni saját korunkra is. Lehet, hogy a történet a jelentől már távol
van, de értékrendje minden
időben érvényes.
A táncos családból származó Nóvák gyí nekkorának meghatározó nelyszíne
a Dóm tér, hiszen édesapja,
Nóvák Ferenc a szegedi néptáncfesztiválok állandó koreográfusaként dolgozott a
szabadtérin
édesanyjával,
Foltin Jolánnal együtt, aki
szintén koreográfus és tánc-

pedagógus. - Szeged szívem
kedves városa, gyerekkorom
kalandjainak
színhelye,
úgyhogy várakozással tölt el
mindig a visszatérés. Izgalmas, hogy amit gyerekként
átélhettem, felnőtt fejjel is
megtapasztalhatom.
Életében - ahogyan ő fogalmaz - „búvópatak" a
tánc, hiszen kicsi korától
kezdve átitatta a műfaj szeretete, később több kortárs
produkció fellépője és koreográfusa volt, majd egy komoly sérülés eltérítette a
tánctól, így a Dózsa „érzelmi-fizikai visszatérés" lesz
számára.
Az autentikus, élő színpadi zenében Szarka Tamás a
Ghymes együttesből a dalok
szerzőjeként és színpadi zenészként, énekesként is közreműködik, mellette dudásokat, furulyásokat, síposokat,
török, szlovák, orosz, román
és szerb együttesek táncosait, zenészeit és a Csik Zenekar tagjáé is láthatjuk és hallhatjuk július 16-án és 17-én.

(X)
Legnevesebb festőink
a REÖK-ben
Mától már a nagyközönség
is megcsodálhatja a XIII.
Táblaképfestészeti Biennále
alkotásait, köztük a hazai
kortárs képzőművészet legnevesebb festőinek műveivel. Konkoly Gyula, Keserű
Ilona, Aknay János, Vojnich
Erzsébet és Fehér László
mellett kiváló szegedi alkotók képeit is láthatják a RE. ÖK-be látogatók a nyár
egyik legfontosabb művészeti eseményén.

- Bár megmaradt a hagyományos, szabad beadásos rendszer, idén már meghívott művészek is kiállítanak. A beküldött 330 műalkotás közül a
minden korábbinál szigorúbb
zsűri mindössze 80-at válogatott be, 25 táblakép pedig a
meghívott alkotóktól látható.
Ők a magyar festészet legkiválóbbjai; mindenféle stílusirányzatból, mindegyik korosztályból olyan húzóneveket
szerettünk volna Szegedre csá-

bítani, akik vagy még egyáltalán nem szerepeltek a biennálékon és a nyári tárlatokon,
vagy már régóta nem jelentkeznek. Úgy éreztem, az elmúlt évtizedben egyre inkább
hanyatló formát mutattak ezek
az országos seregszemlék Szegeden, középszerűvé vált a tárlat, ezért vérfrissítésre volt
szükség. A mostani kiállítással
épp csak elkezdtünk valamit;

mondja Nátyi Róbert, a REÖK
művészeti vezetője, a biennále
rendezője. A szegedi művészettörténész
kollégájával,
Wehner Tiborral, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus képviselőjével, valamint Csáki Róbert festőművésszel alkotta a háromfős szakmai zsűrit.
Stilárisan sokszínű az idei
tárlat: a nyár egyik legnagyobb

Díjazott alkotók. Nagy Imre művészettörténész nyitotta meg tegnap
a biennálét a REÖK-ben, ahol a zsűri döntése alapján Solymos László
alpolgármester Szeged város önkormányzatának díját Földi Péternek,
az Oktatási és Kulturális Minisztérium 500 ezer forintos fődíját Vojnich
Erzsébetnek adta át. A Szegedi SZEF0 Zrt. díját Gáli Ádám, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. díját Kántor Ágnes kapta.
ha a közönségtől és a szakmától is pozitív visszajelzéseket
kapunk, akkor biztosak lehetünk benne: jó úton járunk -

múltú képzőművészeti seregszemléjén mindenféle stílussal
- figuratív és nonfiguratív alkotásokkal éppúgy, mint lírai

absztrakt vagy fotó- és hiperrealista művekkel - találkozhatnak a látogatók. Olyan neves
festőművészek munkái is szerepelnek a kiállításon, mint
például Konkoly Gyula, Szüts
Miklós, feLugossy László, ef
Zámbó István, Karátson Gábor,
Csurka Eszter, Keserű Ilona,
Dréher János, Aknay János, Fehér László és Wáchter Ákos. A
szegedi alkotókat többek között Henn László, Pataki Ferenc, Aranyi Sándor, Sejben Lajos és a Derkovits-ösztöndíjas,
fiatal Kántor Ágnes képviseli.
(Kapcsolódó tárlatként jövő héten nyílik meg a REÖK-ben Szeged testvérvárosából, Darmstadtból meghívott hat festő és
hat szobrász kiállítása.) A kortárs magyar festészetet reprezentáló biennále július 11-éig
látogatható - . a Szegedi Szabadtéri Játékok előadásaira
szóló belépőjegyekkel ingyen.

GÁBOR GÉZA KÜLFÖLDRE KÉSZÜL, RÁCZ RITÁT BUDAPESTI AJÁNLATOK VÁRJÁK

Máshol is sikeresek
a szegedi énekesek
A szegedi közönség kedvencei
közé tartozott Gábor Géza és
Rácz Rita is. A két népszerű
operaénekes ma már alig kap
lehetőséget itt. Máshová hívják
őket - és rendre sikert aratnak.
BUDAPEST, SZEGED
H. ZS.
Szegeden vált befutott operaénekessé a basszista Gábor
Géza és a koloratúrszoprán
Rácz Rita. Éveken át sikerrel
léptek fel az operaegyüttes
produkcióiban, mostanában
viszont ritkán hallhatja őket a
szegedi publikum. Nemrégiben együtt énekeltek A rózsalovagban a Magyar Állami
Operaházban.
Kivételes alakítás, a világ
bármelyik operaházában megállná a helyét - írta Gábor Gézáról a kritikus, aki külön kiemelte, hogy Ochs bárót nem
bohócnak, nevetséges idiótának mutatja, hanem egy olyan
- sokunk számára ismerős mai figurának, aki nem látja
okát annak, hogy bármitől is
megfossza önmagát. Nemcsak
szerepformálását, hanem a

Gábor Géza Ochs báró, Rácz Rita
Sophie szerepében A rózsalovagban,
az Operaház színpadán. FOTÓ: DM/DV
basszista hangját is a legnagyobbakéhoz hasonlítják.
- Amikor Szegeden kitettek

az operatársulatból, azt mondták, ne keressek máshol munkát, mert itt úgy is kapok majd
feladatokat szabadúszóként.
Nem kaptam. Többször szóba
kerültem korábban az Operaházban, ezért amikor hallottam, hogy az ottani társulat
tagjai közül az idő rövidségére
hivatkozva egyik basszista
sem vállalta A rózsalovag-bemutatóra Ochs báró szerepét,
jelentkeztem. Ez az egyik legnehezebb, leghosszabb baszszus szerep, két és fél oktáv
hangterjedelmet igényel, ráadásul németül kellett megtanulni. Jól sikerült a bemutatkozásom, a Strauss-operán kívül Sári József új darabjában, a
Napfogyatkozásban és a Don
Giovanniban is kaptam szerepet - mondja Gábor Géza, aki
mostanában Szegeden is fellépett: Brander szerepét énekelte a nagyszínházban újra műsorra tűzött Faust elkárhozásában. - Úgy érzem, Szegeden
már nem gondolkodnak bennem, nem vesznek elő olyan
operát, amelyben lenne nagy
basszus szerep. A rózsalovag
lett rendezője, Andrejs Zagars,
aki a rigai opera igazgatója,

Neves karmesterekkel énekel. Rácz Ritát - miután Marton
Éva növendékeként diplomázott
a Zeneakadémián - folyamatosan elhalmozzák ajánlatokkal a
legjelentősebb karmesterek:
Fischer Ádámmal Mahler II.
szimfóniájában lép majd fel, Kocsis Zoltánnal a Nelson-misét
énekli, Medveczky Ádám Mozart
Requiemjére, Peskó Zoltán a pécsi Carmina Buranára hívta. Kocsár Balázzsal és a debreceni
társulattal a Hunyadi László gyulai várszínházi bemutatójára készül - Gara Mária szerepét
énekli majd. Előtte a miskolci
operafesztivál zárókoncertjén a
Milánói Scala kórusával a Carmina Buranában lép fel. Alföldi Róbert meghívta Melindának a
Nemzeti Színházba, ahol a következő évadban Katona drámájából és Erkel operájából különleges produkciót rendez. - Szegedre csak pihenni megyek majd
a nyáron, amikor a férjem, Silló
István a My Fair Lady kamiestereként a szabadtérin dolgozik. Ki
sem látszom a feladatokból, rengeteget kell tanulnom, de szívesen fellépnék néha otthon is fogalmaz Rácz Rita, akit a győriek a Hoffmann meséiben láthatnak, az Operaházban pedig a
Romádé király új ruhájában
Dzsufi szerepét, a Don Cartosban a Mennyei hangot énekli.
meghívott Rigába Leporellónak. Külföldön is érdemes szerencsét próbálnom, mert szabadúszó énekesként nehéz

i

10

Szeged a lézertudomány Hollywoodja
Egy hét múlva lesz 100 éves az
1910. május 22-én útjára bocsátott Délmagyarország. Lapunk e
jubileuma alkalmából, mintegy
visszaszámlálásként, időutazásra
hívjuk olvasóinkat: hétről hétre
egy-egy esztendő újságtermését
átlapozva fötviUantjuk, milyennek láttatta a világot, az országot, a régiót, Szegedet - a Délmagyarország. A magyar vidék
legpatinásabb lapja sorozatának
utolsó előtti állomása: 2009.

NAPI HÍREK

RENDŐRHIÁNY. „Országosan
1678-cal kevesebb rendőr van
a kelleténél; Csongrád megyében az átlagnál magasabb a
hiány. A Szegedi Rendészeti
Szakközépiskolába ugyan ötszörös a túljelentkezés, ám a
tanulók többsége nem megyei, így a szolgálatot sem itt
kezdi el. A létszámhiány megoldását egy gyorsabb szakképzés, valamint több anyagi
támogatás oldhatja meg"
(március 2., hétfő).

CSONGRÁD MEGYE
ÚjSZÁSZI ILONA
A csillagászat nemzetközi évében a lézer kerül az érdeklődés középpontjába - Szegeden és régiónkban.
BŰVÖS SZÓ. „Szegedet javasolta tegnap az európai szuperlézer lehetséges magyar helyszínéül Molnár Károly kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli
miniszter. Jövőre dől el, hova
kerül a 100 milliárd forintos
projekt" írja le lapunkban először február 4-én a bűvös szót,
„szuperlézer" R. Tóth Gábor.
Két nap múlva már arról cikkezik: „Több száz új munkahe-

Kronolögia: 2009
Január 5.: Molnár Csaba energiaügyekért felelős miniszter
bejelenti, hogy 15.30 órakor leállt a gázszállítás Ukrajnából.
Január 20.: Barack Obama
amerikai elnök beiktatása. Február 8.: Egy veszprémi bárban
megkéselik a veszprémi férfi
kézilabdacsapat román játékosát, Marian Cozmát. Április 14.:
Az országgyűlés 204 igen szavazattal, nem szavazat nélkül,
8 tartózkodással megszavazza
a Gyurcsány Ferenc ellen benyújtott konstruktív bizalmatlansági indítványt és Bajnai
Gordont miniszterelnökké választja. Július 24.: Az ÁNTSZ
közleményt ad ki, miszerint 47
betegnél állapítják meg a H1N1
jelenlétét.

100 éves

a DÉLMAGYARORSZÁG

SIMONYI. „Az űrből köszöntötte a vásárhelyieket tegnap
kora este, 5 óra 46 perckor
Charles Simonyi. A magyar
származású űrturista bejelentkezésére öt helyi amatőr rádió
válaszolt hívójelével, de a harminc másodpercbe csak ennyi
fért bele. A Katolikus Általános Iskola vendégei már a
nagy esemény előtt egy órával ráhangolódhattak az űrhajózásra" (április 4., szombat).

Szuperlézer - örül a szakma, tanulja a nagyközönség: a tudásipar Szeged fejlődésének kulcsa. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
lyet, rendkívüli tudományos
eredményeket és még nagyobb
nemzetközi elismertséget hozhatna Szegednek az Európai
Unió szuperlézere".
LÁTVÁNYTERV. A látványterven beutatott épületről megtudjuk: „8 emelet nagyságú ebből 4 a föld alatt, 4 felette
található. Vagyis impozáns
látvány tárulna az egykori öthalmi laktanya területére érkezők elé" - teszi hozzá R.
Tóth Gábor, megszólaltatja
Szabó Gábor fizikust, akadémikust, hogy „mutassa be nekünk a 60 százalékban az
Unió, 40 százalékban a befogadó ország által finanszírozott lézerközpontot".
„ - Biztosan lesz föld alatti
része, hiszen ez a speciálisan
kiképzett 'vályú' garantálja,
hogy rezgésmentesen lehessen célozni a lézerrel - 100
méteres távolságból egy fél
hajszálnyit lehet tévedni a kísérletben - mesélte a Szegedi
Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kar Fizikus Tanszékcsoportjának vezetője a berendezésről, amely 'egy sereg

high-tech megoldással épül',
így további cégeket, kutató-fejlesztő központokat vonz
majd környékére."
LOBBIK. „Szakmailag a régió
legjobbja Szeged, ám marketingben a többi pályázó megelőzte hazánkat a 100 milliárd
forintos európai szuperléze-

„Pénzügyi garanciát vállal
az európai szuperlézer szegedi
helyszínének megépítésére a
magyar kormány - jelentette
be Bajnai Gordon miniszterelnök szombaton az öthalmi laktanyában. Csütörtökön Prágában előzetes döntés várható a
100 milliárd forintos beruházás
helyszínéről. Szabó Gábor rek-

Arcél: Szetey András (1963-). Szetey András sportpályafutása
1977-ben kezdődött, I. osztályú kardvívóként háromszoros BEK-győztes, és főiskolai világbajnok, 1984-92 között pedig válogatott volt. A
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán diplomázott. 1991-től sportújságíróként dolgozott az Új Magyarország, a Népszabadság, a Nemzeti
Sport munkatársaként, rovatvezetó'jeként és főmunkatársaként. A Kisalföld soproni szerkesztőségvezetője lett. 2001-ben a Lapcom Kft. gondozásába került Délmagyarország és Délvilág főszerkesztőjeként költözött Szegedre. Egyebek mellett az online divízió igazgatói tennivalóit is
ellátta. A szegedi médiumok élén végzett tevékenységéért, a főszerkesztői posztról távoztakor, idén március 15-én a Magyar Köztársasági
Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést kapta.

rért folytatott versenyben - figyelmeztet Osvay Károly. A
szegedi kutató Párizsban, a
kutatóközpont megvalósításáért létrehozott projekten dolgozik" - és lobbizik, folytatjuk február végén az infók
részletezését.

Kendergyár helyén épül majd az Árkád

tor 3 literes pezsgőt bont, ha
összejön. Botka László szerint
ez lehet a következő évek legfontosabb városfejlesztési beruházása" - írjuk szeptember
28-án. Az újabb fordulat súlyát
napi jegyzetében e sorok írója
is érzékelteti: „Ezzel az SZTE a

világ tudományos térképén
még jobban láthatóvá teszi városát, Szegedet". Novemberben pedig fizikusokat, köztük
Szatmári Sándor professzort
megszólaltatva igazolja: „a
nagyműszer ide kerülése a tantárgyat és az egyetemi szakot is
népszerűsíti".
„Decemberben mutatja be
az Európai Bizottságnak az
ELI európai lézerközpont közös megvalósítási tervét Magyarország, Csehország és Románia Brüsszelben - tudatta
tegnap budapesti sajtótájékoztatóján Lippényi
Tivadar,
az ELI-program magyar kormányzati megbízottja. A Versenyképességi Tanács ülésén
a 3 ország felvázolja azt a közös európai nagyprojektet,
amelynek egyik fele Szegeden
valósul meg, 2015-ig" - tudósít R. Tóth Gábor. Az esztendő
végén pedig rögzíti: „ide kerül
az Európai Unió 200 millió eurós gigaberuházása. Szeged a
lézertudomány Hollywoodja
lesz. (...) 200 millió eurós beruházás valósul meg a városban, 300 kutató érkezhet a világ minden tájáról. Újabb Nobel-díjat is hozhat".

FUTÁS! „Közel ötezer ember
gondolta úgy, hogy teljesíti az

idei, immár 9. T-Home Vivicittá
városvédő futás szegedi 3,4
kilométerét. A legjobbaknak
alig tizenkét, nekünk kereken
húsz perc kellett a táv teljesítéséhez" (április 6., hétfő).
FAGYILKOLÁS. „Tiltakoznak a
környék ellenzéki önkormányzati képviselői az új szegedi

Királynő a búvárúszó
CSONGRÁD MEGYE. „Rajong a
küzdősportokért" - írja március
26-án Bobkó Anna. „Születésnapját március 8-án már koro-

2-es villamosvonal építése ellen a Rókusi körúton. Nem a
város közlekedésének fejlesztését ellenzik, hogy Újrókuson
menjen a villamos és miatta
fákat vágjanak ki"
(április 8., szerda).

nával a fején ünnepelte Dudás
Zita Bianka, aki olvasóink szavazatai alapján lett a Csongrád
megye legszebb sportolónője".

RABSZOLGA. „Megszökött az
egy hónapig tartó romániai
rabszolgamunkából 3 német.
A becsapott és megalázott fiatalemberek kálváriája 155 kilométeres gyaloglás után, Balástyán ért véget. Az itteni autópálya-rendőrségen kért segítséget Marco jahnt és két társa" (július 16., csütörtök).

„Elkezdték bontani a volt szegedi kendergyárat". Július 11-én Fekete Klára írja, Schmidt Andrea pedig fotókon
mutatja: „Vigyázat, bontási terület, belépni tilos! - figyelmezteti a járókelőket több piros betűs tábla a Londoni körút és a Bakay Nándor utca sarkán. Ezek azonban valójában nem táblák, hanem az irodaépületből kibontott, s a már
fejlődő szocializmus időszakából származó ajtók kilinccsel, zárral. Mindenkit tud mutatni hasonlókat a saját háztartásában. (...) 100 millió euróból, mintegy 28 milliárd forintból építi fel az ECE Budapest Kft. a szegedi Árkádot. A
bevásárióközpont 130 üzletéről 1000 munkahelyet lehet remélni. A nyitást 2011 tavaszára tervezik".

NAGYRÉT. „Fogadókész lesz
Csongrád ifjúsági - sátorozásra alkalr „s - tábora a Tisza
bal partján elterülő Nagyrétben. Minden csongrádi diákot
kivisznek a vadregényes helyre" (augusztus 19., szerda).

FVovábbi FOTÓK
"
Verekedni is szeret a szexis búvárúszó. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
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A valódi színház nem
csak járt utakon jár

Lassan az ötszázadik előadásnál tart Mácsai Pál Azt meséld el, Pista! című Örkény-darabja. A neves
színművész szerint ősi látásmód a groteszk, mellesleg Örkény legendásan jó mesélő volt. Egyedüli
jelentkező az Örkény Színház igazgatói posztjára, és úgy véli: bár nehéz szórakoztatásra való
törekvés nélkül boldogulni, van igény a minőségi darabokra.
SZÍNHÁZ
FARKAS JUDIT
- Örkény is csak egy szerep, de
nem áll közelebb önhöz íróként,
mint a többi író?
- Egyes íróknál közelebb
áll, másoknál nem. Ha feltennék a kérdést: ki lenne az a három író, akinek az életművét
magammal vinném egy lakatlan szigetre, Kosztolányi és József Attila biztosan benne lenne, és hogy jó sokat lehessen
olvasni,

mondjuk

Thomas

Mann. Nem biztos, hogy Örkény benne lenne, de könnyen
beszélek, mert jól ismerem jö-

elő a darabot, azóta lement lassan 500 előadás telt házzal. A
monológ a huszadik századi magyar történetem keresztmetszetét
adja - nem lehet, hogy ez is hozzátesz a sikerhez?
- De, természetesen. Kár, •
hogy nem érte meg a rendszerváltást Örkény - még élhetne,
98 évesen. Nagyon szívesen olvasnám, hogy mit ír mai magunkról, bár az a nagy vicc,
hogy megírta már az egészet korábban. Hiszen az összefüggések mélyebbek, mint az oroszok
kivonulása vagy bevonulása. A
lényeget, ami máig hat, vastagon átélte. Az első világháborút,
Trianont, a második világháborút, 1956-ot, a
Kádár-kort...

j j Annak, hogy az ember otthon
maradjon és átolvasson napokat, a
mi korunk nem kedvez. Én komplett
lekvárszagú, légyzümmögéses nyári
napokra emlékszem, amikor nem
keltem föl, olvastam egész nap. És
nem csak én voltam ilyen
könyvmoly. Ez ma már nincs.
Mácsai Pál
formán minden leírt mondatát.
- Hogyan jött létre az Azt meséld
el, Pista?
- Én állítottam össze a Levelek egy percben című kötet
bemutatóját, amely Örkény leveleit tartalmazza, és más színészekkel együtt olvastam is
fel részleteket. A könyvbemutató buta műfaj, a színészek
felolvasnak, a nézők unatkoznak és várják a pogácsát. Ám
itt azt vettem észre, hogy a közönség színházi hőfokon reagál. Érdekli, amit hall, odafigyel, megrendül vagy nevet.
Akkor világossá vált számomra, hogy ezekben a privát jellegű Örkény-szövegekben van
színházi spiritusz. Összekapartam mindent, amit ő egyes
szám első személyben magáról
valaha mondott vagy írt. Van
itt minden: levél, napló, széppróza, rádió- és tévéinterjúk, a
család által őrzött magnószalagok. Több mint ötszáz oldalból állítottuk össze Bereményi
Gézával ezt az ötvenoldalas
szövegkönyvet.
- Örkény maga jó mesélő volt?
- Nagyon jó mesélő volt,
baráti társaságok központja,
zarándokoltak hozzá. A címét
is onnan kapta az előadás,
hogy Kardos G. György ezen a
címen írt róla emlékezést az
Örkény-emlékkönyvbe. Az emberi tudás ilyen mesélő embereken át hagyományozódott
évezredeken át, mielőtt megtörtént az a „borzasztó" esemény, hogy kialakult az írásbeliség.
- 1996 márciusában adta először

- Az Örkény
Színház
öntől
kapta a nevét,
vagy közös megegyezés volt?
- Kivel?
- A társulattal.
- Persze, a
társulatot megkérdeztem. Sőt,
minden dolgozót. Hetven szavazó volt, két díszítő kolléga
gondolta úgy, hogy maradjunk
Madách Kamara, hatvannyolcan
szavaztak az Örkény névre. Szokás, hogy drámaírókról neveznek el színházat, akiknek a színház köszönhet ezt-azt: Katona
József Színház, Móricz Zsigmond
Színház, nem sorolom. Örkény a
huszadik század második felének legtöbbet játszott és szerintem
legjelentősebb
magyar drámaírója, több ponton hatott ter
mékenyen az
utána jövők
re. Úgy érzem, jár neki, hogy egy
színház viselje a nevét.
Másrészt
le akartam vetni a Madách Kamara nevet
magunkról,
mert az egészen másféle
színház volt ráadásul régen
a jelenlegi Örkény volt a Madách Színház, a
körúti vette el
a nevét.
- Ön jelen
leg az
ügy-

vezető igazgató és indult a pályázaton az igazgatói kinevezésért.
Van más jelentkező is a posztra?
- Volt, de már nincs, a szakmai bizottság nem támogatta.
Azóta a közgyűlés egyhangú
döntése is megvolt.
- A Madách Kamarában inkább szórakoztatóbb, buIvarosabb darabokat
játszottak, önök viszont a minőségi
prózai előadásokra fektetik a hangsúlyt: sikerrel Hogyan lehet „ránevelni" az egyre figyelmetlenebbnek
mondott közönséget a befogadásra?
- Érzékenyen, lassan kell
váltani. Attól, hogy egyre árad
a kereskedelmi kultúra, a kielégítetlenség is nő: minél
több vacak van a környéken,
annál inkább hiányzik a nem
vacak. Valahogy így. És bár
nehéz boldogulni a szórakoztatásra való törekvés nélkül,
nem kell félni. A színház, amelyik azzal kezd foglalkozni,
hogy mindenáron tele legyen a
nézőtér - abban a pillanatban
veszti el az esélyét, hogy színház legyen. A valódi színház
nem csak járt utakon jár. A nézettség fontos dolog, de nem
minden.
- Hogyan lehet rávenni egy gyereket, fiatalt, hogy olvasson? Ön
hogyan vezeti majd rá a saját
gyerekét?
- Fogalmam sincs, a közeli rokonaimat nem sikerült. Iszonyatosan sok az ajánlat. Már én is
sokkal kevesebbet olvastam,
mint az apám, mert volt tévé, rádió. Most itt a számítógép, az internet, a programajánlatok szá__ ma. Amikor én voltam 15-16
éves, volt Bu-

dapesten tizenkét színház, húsz
mozi és a házibulik. Most két-háromszáz kulturális ajánlatot tudnék találni esténként, a zenétől a
színházon keresztül a mozüg. Helyesen, természetesen.
- Hová vezet ez a folyamat?
- Nem lehet tudni, hogy ebből
mi lesz, nem biztos, hogy kulturális romlást jelent. Mi már nem
fogjuk látni. Mondok egy példát,
Gutenberg kitalálta a könyvnyomtatást és a kézzel írott
könyv megszűnt, pedig a legócskább kézzel írott könyveknek is
nagyobb becse van, mint a legjobb nyomtatásnak. A kézzel írást
ötven év alatt megszüntette a
nyomtatás, amivel ezen a téren
bizonyos kulturális romlás következett be, ám müyen következménye lett a másik oldalon? Az
általános írni-olvasni tudás, az
úgynevezett
világirodalom,
anyanyelvi kultúra, felvilágosodás... finoman szólva pozitív mérleg. A mostani helyzet hasonló ebből is ki fog sülni valami, de
generációk kellenek a változáshoz.
- A technika fejlettsége nem
gyorsít rajta?
- Valószínűleg gyorsít, de az
emberi életciklus fix dolog. Gyorsul, gyorsul, de olyan nincs, hogy
mondjuk egy mama hat hónap
alatt kihordja a gyereket, öt-hat
évig neveli, aztán azt mondja:
most már keress pénzt, mert már
nem érek rá! Az kilenc hónap és
tizennyolc-húsz-huszonöt év. A
biológiai ciklus nem tud változni.
Generációk kellenek a változáshoz, a generációkat pedig nem te
szabályozod, sem az információ
sebessége.

Osi látásmód
a groteszk
/ /

&wény

ISTVÁN
A lány hasa
meztelen. A
fiún is csak
egy gyerekarasznyi fecskenadrág van,
a lányon még
annak is csak
kicsinyített
mása, egy
kék kendőcsücsök az
ágyékára kötve s két kis
sapka a mellein. Nem is
ruha ez, csak
borogatás.

Örkény Istvánt többek között groteszk látásmódja miatt is kedvelik annyian, ám Mácsai
Pál rávilágított: a groteszk nem a huszadik
századi értelmiség „találmánya". - A kifejezés - a grotta olaszul barlangot, a groteszk
barlangit jelent - onnan származik, hogy
amikor a reneszánszban ástak Rómában,
egy régész beszakadt egy tárnába. Talált
egy házat és a falon olyan festményeket látott, amelyeken össze nem illő dolgok voltak művészi összefüggésbe rendezve. Indult
egy inda, azon ült egy pici majom, annak a
tenyerén állt egy ház, a házból kinőtt egy fa,
azon billegett egy papagáj, a papagájból kinőtt egy elefánt... Ha a groteszk gondolkodás, elv kétezer éve is létezett, akkor ez a
gondolkodásmód időálló. A népköltészetben, népművészetben is jelen van a groteszk: kiment a ház az ablakon, benne maradt a vénasszony - ez szerintem szabályos
groteszk.

Örkény István számos pályatársához hasonlóan
szívesen időzött Lipták Gábor írónak, a balatoni
mondavilág értő népszerűsítőjének balatonfüredi házában. Az Addio nevű vitorlással szelte a
tó habjait, az '50-es években készült kép tanúsága szerint első felesége, Nagy Angéla társaságában.

JJ Örkény nem kizárólagosságot
jelent: nagy író és fontos szerző,
akinek sokat köszönhetek, de nem
zár ki senki mást. Bár nyilván nem
véletlen, hogy egy művészelőd
sírjához sem mentem el életemben,
kivéve Örkényét. Egyszer letettem
egy szál virágot.
Mácsai Pál
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A Dallas Bobby Ewingja
Patrick Duffyt autóbalesettel írták ki a sorozatból. Később a nézők „visszakönyörögték", amit az alkotók azzal a csavarral oldottak meg, hogy a felesége, Pamela az egész évadot csak álmodta.

A sorozatokat az élet is írja
CD
xCD

Nem játszhatja tovább a Tűzvonalban című krimisorozat Bordás őrnagyát Stohl András,
miután ittasan súlyos balesetet okozott. Szerepét másik színész veszi át. A megoldás
többször előfordult a Barátok köztben is, tudtuk meg a sorozat producerétől, akit arról
faggattunk: mi történik, ha a való világ „beleszól" a cselekménybe?
TELEVÍZIÓS SOROZATOK
FARKAS JUDIT
Százezreket, milliókat ültet le nap mint
nap a tévé elé kedvenc sorozatuk. Állandóságot és egyben változatosságot is jelent
egy-egy fordulatos, meglepetésekkel és ármánykodással teli epizód: sokan még kedvenc szereplőket is választanak. Ám időről
időre előfordul, hogy megszokott naivánk,
intrikusunk vagy éppen jófiúnk eltűnik a
képernyőről.

PEREL A
SZÜLETETT
FELESÉGEK
SZTÁRJA
A Született
feleségek
Edie Britje,
Nicolette Sheridan is autóbaleset miatt
került ki a sorozatból.

FOTÓ:
Bársony
Bence,
RTL
Klub.
sajtóklub

f.

Tiltott
pszichotróp anyagot talált a
toxikológiai szakértő Stohl
András vérében.

- A fő oka annak, ha egy-egy szereplő
eltűnik vagy éppen felbukkan, a dramaturgiában keresendő. Kétségtelen azonban,
hogy az élet sokszor beleszól a sorozatbeli
karakterek életébe is - árulta el Kalamár
Tamás, a Barátok közt című televíziós sorozat producere, akit arról faggattunk: hogyan oldják meg
azokat a helyzeteket, amikor egy színész valamilyen oknál
fogva
nem
tudja
tovább alakítani a szerepét?
Amikor
például
a

Ha unalmassá válik, kiírják. - A nézők
érdekes, csavaros, fordulatos történetet várnak
nap mint nap, és mi 12 év után is tudunk
meglepetést szerezni. Ennek az is része, hogy
ha a dramaturgia úgy kívánja, kiírunk egy-egy
hosszabb távú szereplőt - magyarázta Kalamár
Tamás: ilyen volt például a Berényi Zsuzsát
játszó Csomor Csilla, vagy a Bartha Zsoltot
játszó Rékasi Károly. Hozzá kell tennünk:
utóbbi esetben arról is cikkeztek a bulvárlapok,
magazinok, hogy túl sok olyan terméket
helyezett el a jeleneteiben, amelyeket
feleségével forgalmaznak.
sorozat egyik színésznője babát vár, a készítőknek két választásuk van: vagy titkolják a sorozatban és egy időre kiírják, vagy
nem titkolják, de a szülés idejére akkor is
kénytelenek beleírni az epizódba, hogy valamilyen oknál fogva egy időre távozik.
- Bár szeretném, ha egyszer egy színésznőnk elvállalná, hogy a szüléssel együtt
végigkövetjük a terhességét, erre magyar
sorozatban még nem, külföldön azonban
már volt példa - árulta el a producer. A
Szomszédok című teleregényben Mágenheim Juli, a kozmetikusnő terhességét beleszőtték a történetbe, később a saját kislánya játszotta a teleregénybeli babát is. A
szülés körülményei azonban jótékony homályban maradtak. A Barátok közt ügyvédnőjét, Nórát alakító Varga Izabella eíső
terhessége alatt több évre eltűnt a sorozatból, szerepe szerint Párizsban tartózkodott. A második terhességet már itt is beleírták a forgatókönyvbe.
A Barátok közt 12 éve alatt hétszer fordult elő, hogy egy-egy színésznő teherbe
esett, emiatt távozott a karaktere, tudtuk
meg a producertől. Előfordulhat persze
az is, hogy a színész maga válna meg a
szereptől, mint például a Magdi anyust
játszó Fodor Zsóka. Elutazik, elköltözik,
börtönbe kerül: ezek olyan megoldások
a forgatókönyvben, amelyeket akár
„vissza is csinálhatnak", és visszahozhatják a szereplőt. A halál attól függ, hogyan tervezik, kaphat-e még szerepet a
karakter - bár ahogy a Dallasban láttuk

annak idején, akár a halálból is vissza lehet
hozni egy különösen
kedvelt figurát.
A világszerte közkedvelt amerikai szappanoperában, amely 14 éven
át követte egy olajmágnás
család ármánykodással és
csillogással teli történetét,
nézők követelték vissza a jófiú
Bobby Ewing karakterét. Bobby
autóbalesetben halt meg a forgatókönyv szerint. A sorozat készítői úgy oldották meg a helyzetet, hogy egy
egész évadról derült ki: csak Bobby felesége, Pamela álmodta. A Barátok közt producere azonban nem tapasztalta, hogy a nézők visszaköveteltek volna egy-egy karaktert. A nézői visszajelzések egyébként sem
alakíthatják a történetet, hiszen az ötleteléssel egy évre, a forgatókönyvírással négy
hónapra járnak előre a leadott epizódokhoz képest.
- Na és mi történik, ha egy színész valamilyen oknál fogva - lásd Stohl András
esetét - nem tudja tovább játszani, vagy
nem játszhatja tovább az általa alakított
szerepet, ám a karakter nagyon fontos dramaturgiai szempontból?
- Ilyenkor más veszi át a szerepet - a
nézők egy idő után hozzászoknak a váltáshoz, mert itt a karakter a legfontosabb,
nem a szinész „arca". Persze az is lényeges, hogy aki átveszi a szerepet, tudjon valami újat, pluszt nyújtani a nézőknek, amivel megfogja őket - magyarázta Kalamár
Tamás. Ez már többször előfordult a sorozat történetében: Tilda szerepét például Erdélyi Tímeától vette át Szabó Erika, Illés
Vandát először Magda Szilvia, majd Kardos
Eszter alakította. Végül a Tűzvonalban alkotói is ezt a lehetőséget választották, ám
még nem derült ki, ki játssza majd Bordás
őrnagyot. A sajtóban felreppentek találgatások, emlegetik Nagy Ervint, Szabó Győzőt, Fenyő Ivánt. Az alkotók azonban
egyelőre annyit árultak el: folynak a tárgyalások az általuk megfelelőnek vélt színészekkel. Az elkészült epizódokat pedig

Drogot is találtak
Stohl András vérében
Stohl András ellen a jelenleg rendelkezésre álló adatok és szakvélemények alapján
„súlyos testi sértést okozó járművezetés
ittas vagy bódult állapotban bűntettének
és kábítószerrel való visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja" miatt indítottak eljárást. A színész fegyvertartási
engedélyét visszavonta a rendőrség, kötelezve őt vadászfegyverei és a hozzájuk
tartozó lőszerek leadására a büntetőeljárás jogerős befejezéséig - írta a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, hozzátéve:
tisztázásra vár, hogy a fentieken túl elkövetett-e más bűncselekményeket a május
8-i karambollal összefüggésben a gyanúsított.
Stohl András tegnap délelőtt fél tizenegy körül kislányát az ölében tartva, élettársa kíséretében bement a Dunakeszi
Rendőrkapitányságra, ahol mintegy fél
órát tartózkodott.
Somos Zoltán, a színész ügyvédje a
helyszínen várakozó újságíróknak azt

Díjazott lett. Szintén tegnap derült ki, hogy Stohl
András megkapja a 2010-es Gundel Művészeti Díjat
az Úri muri című Móricz Zsigmond-darabban játszott
szerepéért. A színész Csörgheő Csulit alakította a
Nemzeti Színházban. A zsűri elnöke Szinetár Miklós, a
díjazottak névsoráról már áprilisban döntöttek.

mondta: csak a nyomozati szak végén
nyilatkozik a baleset körülményeiről.
Hangsúlyozta: egy közlekedési bűncselekményben sokszor a legapróbb információnak is jelentősége van, ezért mindenképp meg akarják várni az iratismertetést, illetve az eljárás végét. Szerinte
„igen zavaró", hogy számos jogász úgy
nyilatkozik az ügyről, hogy nem ismeri a
pontos részleteket. Somos nem árulta el,
hogy milyen célból érkezett védencével
a kapitányságra. Közölte: a színész-műsorvezető megbánta tettét, és elnézést
kér a sértettektől. A védő a maga és
megbízója nevében arra kért mindenkit, hogy hagyják „békében dolgozni" a színészt, és a családját se zavarják.
Stohl András május 8-án hajnalban a főváros felől otthona felé tartva Fót közelében frontálisan ütközött két másik autóval, egy ember súlyos, egy másik könnyebb sérülését okozva. A színész - eddig tisztázatlan körülmények között - még a rendőrség kiérkezése előtt elhagyta a helyszínt, a rendőrök otthonából állították elő, majd meghallgatták, valamint vér- és vizeletmintát
vettek tőle. Autójának szakértői vizsgálata még tart - az első információk
szerint a műszaki hiba nagy valószínűséggel kizárható.

levetítik Stohl Andrással, aki mellesleg lemondta az X-Faktor műsorvezetését és a
részvételt a Nemzeti Vágtán, továbbá a
Nemzeti Színház két ifjúsági előadásában
sem állhat színpadra. Érthető, aligha lehetne példaképpé emelni a fiatalok előtt.
Ha már a halálnál tartunk, tavaly a konkurens sorozat, a Jóban-rosszban alkotói
túszdráma ürügyén írtak ki jó néhány szereplőt, köztük Gregor Bernadettet. Itt is arról
beszélt Nagy Tamás, a sorozat producere,
hogy ha a történetmesélésben némely figurával már nem nagyon lehet mit újítani, őket
olyan karakterek váltják, akik érdekesek, izgalmasak. A Csillagvirág Klinikára stílusosan péntek 13-án sújtott le a végzet.

A NEZO HATALMA
Egész sorozatokat is mentettek már
meg a rajongók sajátos módszerrel:
olyan dolgok gyűjtésével, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a sorozathoz. A Roswell című ufós sorozat rajongói több ezer Tabasco-szószos palackot szedtek össze - a sorozatbeli űrlények mindent Tabasco-szósszal ettek: a Roswell kapott még két évadot a
tervezett törlés után. A Jericho című
amerikai sorozat az azonos nevű kisvárosban játszódik, ami egy nukleáris katasztrófa után elszigetelődik. Az első
évad után a rajongók „zsarolták ki" a
folytatást a CBS csatornánál: húsz tonna mogyorót hordtak össze, a mogyoró
egy filmbeli szójátékra utal. A Veronica
Mars című sorozat hívei, amelynek fiatal címszereplője tanulmányai mellett
besegít apja magánnyomozói irodájában, stílusosan Mars-szeleteket szállítottak a sorozatot adó csatorna székházához. Ez az akció már kevésbé volt sikeres.

Fodor Zsóka, azaz Magdi anyus
úgy döntött, távozik a Barátok
köztbői: karakterét baleset érte,
lezuhant a lépcsőn.
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Szieszta

„Nem kell alibiből gyereket vinni magunkkal
a bábszínházba!"

SZERKESZT NYEMCSOK ÉVA

Tizennégy magyar
származású Nobeldíjas a Dóm téren

AZ EGYKORI GYEREKEK GYERMEKEI IS VISSZAJARNAK
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Generációk bábszínháza

A Dóm téri árkádok alatt a SzegedArt
képzőművészeti fesztivál részeként tegnap este
nyílt meg a szerdáig látható Szembesítésszembesülés című tárlat. A neves szobrászok
kortársakról készült portréi között Kampfl József
magyar származású Nobel-díjasokról mintázott 14
büsztjét is kiállították.
SZEGED
HOLLÓSI ZSOLT

- Másfél évtizeddel ezelőtt
Stockholmban élő építész barátom ajánlotta, hogy az ottani Magyar Ház számára kellene
készítenem
egy
Szent-Györgyi
Albert-mellszobrot. Megmintáztam, de
időközben személyi változás
történt az intézményben, és
végül nem lett belőle semmi.
A gipszminta viszont elkészült, és amikor Óbudán, a
Szérűskert utcai általános iskolát elnevezték Szent-Györgyiről, csináltak a Nobel-díjas

készítette. Szerdáig mind a 14
Nobel-díjas bronz büsztjét láthatják az érdeklődők a Dóm
tér árkádjai alatt.
- Többségük már nem él,
arra sem volt lehetőség, hogy
a többiek modellt üljenek,
ezért fotók alapján dolgoztam. Nobel-díjasaink közül
csak Oláh Györggyel találkoztam személyesen, aki gyakran
hazalátogat Amerikából. Akkor már kész volt a portréja;
megmutattam - nagyon tetszett neki. A mintázáshoz
több forrásból gyűjtöm össze
az ismereteimet, nem elég
fényképeket szerezni, azt is

Kampfl József szobrászművész Oláh György Nobel-díjas kémikus mellszobra előtt a Dóm téren, FOTÓ: FRANK YVETTE
tudósról egy kiállítást. Egyik
ismerősöm ajánlotta, hogy
kérjék el az én gipsz mellszobromat is a tárlatra. Az igazgatónőnek annyira megtetszett,
hogy haza sem vihettem,
bronzba öntették. Akkoriban
jött az ötlet: érdemes lenne az
összes magyar származású
Nobel-díjast megmintázni; ha
valaki, ők biztosan megérdemlik - meséli Kampfl József
szobrászművész, aki SzentGyörgyi után Lénárd Fülöp,
Zsigmond Richárd, Bárány
Róbert, Hevesi György, Békésy György, Wigner Jenő, Gábor Dénes, Polányi János,
Harsányi János, Elie Wiesel,
Oláh György, Kertész Imre és
Avram Hershko portréját is el-

keli tudnom, az illető milyen
ember. Mind a 14 kitüntetettben találtam olyan vonzó tulajdonságot, ami miatt nagy
kedvvel csináltam a portréját.
Sokan nem is tudják, hogy
ennyi magyar származású Nobel-díjasunk van, ez a tárlat
arra is jó, hogy a közönség
szembesüljön ezzel - mondja
Kampfl József, aki szerint akkor jó egy portré, ha sikerül az
ember lelkét is megmutatni. A képzőművészetire fel sem
veszik azt, aki nem tud korrektül megmintázni egy portrét; a szobor minősége inkább
abban mutatkozik meg, hogy
vissza tudja-e adni a művész
az illető jellemét, személyiségét is.

Művészek, sportolók portréi. A SzegedArt szerdáig látható szabadtéri tárlatán sok régi kedvenc mellszobrával találkozhatunk. A fiatal
szegedi szobrász, Szemerey-Kiss Balázs a színészkirálynőt, Ruttkai Évát
mintázta meg. Simorka Sándor Latinovits Zoltánról készült szobra áll
mellette. Farkas Pál a szegedi költő, Baka István portréját hozta el. Mihály Gábortól Puskás Ferenc és Marian Cozma büsztjét is láthatjuk.
Szanyi Péter Gregor Józsefet mutatja meg Falstaff hatalmas kalapjában.
Több szegedi szobrász is részt vesz a Dóm téri kiállításon: Balogh Sándor, Bánvölgyi László, Beliczai Mária, Fritz Mihály, Fűz Veronika, Tóth
Sándor munkái is megtekinthetők.

v

NÉVJEGY
Kampfl József
(71) szobrászművész a budapesti Művé:
szeti Gimnáziumban Somogyi József növendékeként
indult, majd a
Magyar Képzőművészeti
Főiskolán Mikus Sándor
volt a mestere. A klasszikus szobrászati hagyomány követője; bronz- és
kőportréi, síremlékei mellett kiemelkedő jelentőségűek köztéri
díszkútjai.

a*-

Ph

Kövér László: Nincs kedvenc mesém, se bábum. Akkor a többi megsértődne. FOTÓ: VERÉB SIMON

A szó szoros értelmében a bábok közé született a szegedi
bábszínház igazgatója, Kövér László. A családi alapon
működő színház kezdetben csak hobbi volt számára, és
egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy apja nyomdokaiba
lép, aki életre hívta a gyermekteátrumot.
SZEGED

BERECZKY DIÁNA
Magyarország legrégebben működő
bábszínháza a szegedi Kövér Béla
Bábszínház. Nevét alapítójáról kapta, aki 1946-1994-ig, haláláig vezette a gyerekszínházat. Akkor fia, Kövér László vette át az irányítást, akit
a szegedi önkormányzat nemrég
újabb öt évre megbízott a színház
vezetésével.
- Szó szerint beleszülettem a
bábok világába, hiszen akkoriban
költözött a színház a neki 30 évig
otthont adó épületbe, a Dózsa
György utcába. Nagyon korai emlékeim nincsenek erről az időszakról. Az mégis előttem van, ahogy
édesanyám méltatlankodik, mert
édesapám és barátai a parkettán
szögelték össze a díszleteket. Számomra nagyon sokáig csak hobbi
volt a bábszínház, amely családi-baráti alapon működött - idézte
fel Kövér László. Emlékszik: nehezen született meg a döntés, hogy a
rendszerváltással együtt az önállóság útjára lépjenek. Ez azt is jelen-

tette, hogy amatőrből profivá kellett válniuk ennek előnyeivel és
hátrányaival.
- A színháznak akkor 3 alkalmazottja volt, ma 16. Jó lenne még fejleszteni a létszámot, de mint minden, ez is pénz kérdése. Az utánpótlás nem lenne gond, hiszen gyakran
kérnek bennünket: indítsuk újra a
Bábszínészképző Stúdiót, amely pár
éve nagyon sikeres volt. Akkor mi
adtunk ösztöndíjat a hallgatóknak,
ma már a visszajelzések szerint fizetnének is a képzésért - mesélte.
Apropó mese. Az ember azt hinné,
hogy egy bábszínház vezetőjének
van kedvenc meséje és bábja is. Kövér Lászlónak nincs. Mint mondja:
„akkor a többi megsértődne".

Az I. Szeged-Szabadka
Gyermekszínházi Fesztivált

május 17-22. között rendezik meg
Szegeden. A részletes programot a
www.gyermekfeszt.hu oldalon
találhatják meg az érdeklődők. A
bábszínházról pedig a
www.koverbela.hu oldalon olvashatnak.

szítik fel az élményre. így nincs közös élményük sem, amit megbeszélhetnének. Pedig ezek a mesék a felnőtteknek is érdekesek. Már a negyedik generáció jár hozzánk, vagyis az egykori gyerekek gyerekei is
ezeken a történeteken nőnek fel.
Igenis jó újra ráébredni a tanulságokra, és ehhez nem kell alibiből
gyereket vinni magunkkal a bábszínházba! Sok egyetemista szokott
beülni az előadásainkra - mondta.
Úgy tűnik, Kövér László büszke
arra, hogy vezetése alatt sikereket
ért el a társulat, és egyre szebb
környezetben tudják fogadni a közönséget. Sokan úgy gondolják:

1945 szeptemberében a szegedi Dugonics András gimnázium növendékei
elhatározták, hogy tanári és szülői támogatással bábszínházat hozzanak létre. A Szabad
Művelődési Felügyelőség segítségével 1946-ban a Dugonics téri Katolikus házban
megkezdődött a színház építése. 1946. december 24-én került sor az ünnepélyes
bábszínházi megnyitóra a János vitéz című darab bemutatásával. 1948 őszén a
Pedagógus Szakszervezet vette át az irányítást. Az alapító bábosok közül egyedül Kövér
Béla maradt meg műszakiként. A színháznak többször is költözni kellett: végül a
Kamara Bábszínház 1954. október 16-án nyitotta meg kapuit a Dózsa György utcában.
1964-től a társulat már Szegedi Bábszínház néven szerepelt. A csoport minden tagja
munkája mellett bábozott (dr. Kövér Béla akkoriban Szeged legnagyobb vállalatának, a
DÉLÉP-nek volt a személyzeti igazgatója). A Tisza Lajos körúti épületbe 1987. október
25-én költözhettek be, és azóta is ebben az épületben működik a jövőre 65. jubileumát
ünneplő bábszínház.

- Magát a mesét szeretem. Lehet
az árnyjáték, paravános vagy nyílt
előadás. Hogy melyik mese népszerű, az már más kérdés. Ezt a gyerekeken lehet „leszűrni", hiszen ők
azonnal és őszintén reagálnak. Ha
beszélgetnek az előadás alatt, az azt
jelenti, hogy unatkoznak, nem értik
a mesét, vagy nem érdekli őket. Mi
ebből tanulunk. A felnőttek reakciója is tanulságos, bár néha érthetetlen. A közelmúltban egy pedagógus
kivitte a csoportját a Titkok birodalma című előadásról, amely az emberi testen belüli utazásról szól. Bár a
gyerekek még maradni szerettek
volna, ő hajthatatlan volt, mert szerinte ez a téma nem nekik való. A
felnőttek néha furcsák. Sokan érkeznek úgy, hogy nem tudják, mire
is ültetik be a gyereket, míg ők a folyosón olvasnak. Azaz nem beszélgetnek előtte a gyerekkel, nem ké-

természetes, hogy édesapja után ő
vette át a bábszínház vezetését. Ez
azonban nem így volt. - Koós István Kossuth-díjas bábtervező agitált, hogy bele merjek vágni. Hiszen a tét az volt: lesz-e bábjátszás
Szegeden. Ha ő nincs, talán én is
eredeti szakmámnál maradok, és
programtervező matematikusként
dolgoznék. Ma már büszke vagyok
rá, hogy már 17. éve veszünk részt
a Szabadkai Gyermekszínházi Fesztiválon, sőt idén először mi is megszerveztük a saját rendezvényünket: az I. Szeged-Szabadka Gyermekszínházi Fesztivált. A Bábszínházban és a Dugonics téren lesznek a programjaink. Kicsit izgulunk, hiszen óriási lehetőség és
megmérettetés ez számunkra, de
bízunk benne, hogy kicsik és nagyok szívesen fogadják a kezdeményezést.
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KEDVES SZEGEDIEK!
A Reök palota előtt elkészült gyönyörű térhez mától Köszönjük a felújítás kellemetlenségei alatt tanúsívadonatúj, hangulatos sétálóutca vezet.
tott türelmüket, most pedig vegyük birtokba,
A Kölcsey utca, ez a korábban mindig szűk, parkoló használjuk örömmel a Kölcsey utcát!
autóktól zsúfolt, zajos része a belvárosnak kinyílt, és Ne feledjük: Szeged belvárosának új, keresztirányú
immár „faltól-falig" díszburkolatos, pihenőpadokkal, tengelye tovább épül. A rekonstrukciója Gutenberg
zöld szigetekkel, fákkal sétára, találkozásra, beszél- utcán hamarosan folytatódik...
getésre csábító új ékszerévé vált Szeged történelmi
belvárosának.
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MEGKÉRDEZTÜK SZEGEDI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK AZ 5. OLDALON

Milyen bort szeret?

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

GREGUS TAMÁS
szociális munkás:
- Leginkább a félédes fehér borokat szeretem. Nem vagyok ellensége a dél-alföldi boroknak
sem, a kiskőrösieket kedvelem.
Vörösbort nem szoktam inni. Ha
választani kell, inkább a sör mellett döntök. Ennek ellenére kilátogatok a borfesztiválra.

KISS TAMÁS
vállalkozó:
- A rozé borokat szeretem, azok
közül is a Frittmann Borászat termékeit. Most ez a kedvencem, mert
könnyű, gyümölcsös, és szénsavas
jellege miatt üdítő. Mivel sokat vezetek, csak a családi összejöveteleken iszom bort, és ügyelek arra,
hogy az az ételhez passzoljon.

ÁDÁM ANNAMÁRIA
ápolónő:
- Abszolút kedvencem a Tokaji
száraz bor. Kicsit értek a borokhoz, pár éve volt a családunknak
egy kis szőlőse, ott saját bort készítettünk. A bor emeli minden
esemény színvonalát, legyen az
családi, baráti összejövetel vagy
romantikus vacsora.

BÁNÁTI ANTAL,
a Szegedi Sport és Fürdők Kft.
igazgatója:
- A száraz fehér borokat szeretem,
mint amilyen a Cserszegi fűszeres és
az Ezerjó. Ezek könnyedebbek, mint
a vörösek, nem bántják sem a vérnyomást, sem a savképzödést. Sportolás után vagy tarokkozás közben
szívesen iszom egy hosszúlépést.

E-MAIL

Tény- és jogismeret hiánya egyes képviselőknél
Miután Gyimesi képviselő úr megszólította a „Városházát", s hivatkozott
egy c. főjegyzői sajtóközleményre is,
kénytelen vagyok a tisztánlátás érdekében néhány tényt rögzíteni:
1. Egy önkormányzati képviselő
kétféleképpen juthat közérdekű
adathoz, információhoz:
a) A hivatkozott 1992. évi LXIII.
Tv. alapján („Személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról")
b) Az önkormányzat SZMSZ 60. §

(3) bek. alapján kiadott szabályzat
rendelkezései szerint, amely a
képviselők iratbetekintési jogának
gyakorlásáról rendelkezik.
A kérdéses ügyben a képviselő úr
az utóbbit választotta, amelyre
vonatkozóan két alkalommal is kitöltötte a szükséges adatlapot,
majd az összekészített iratokat a
Fejlesztési Irodán felhívásra sem
tekintette meg.
2. A képviselő urat személyesen
tájékoztattam a másik lehetőség-

ről, amelyet tudomásul vett, de
nem igényelte.
3. A „hivatkozott többmilliárd forintnyi közpénz" a szegedi belváros-rekonstrukció I. üteme kiadásait jelenti,
amely döntésben a képviselő úr is
részt vett. Bármely érdeklődő polgár
ennek irataiba betekinthet, ha kéri.
Ez természetesen vonatkozik a Fidesz-frakcióra is.
4. „Sokadik eljárás" indításáról
számoltak be már eddig is a kezdeményezők a sajtó hasábjain, azt

MEGJÖTTÜNK

Uti cél: a Tisza-tó

SZEGED
SZABÓ MÓZES
Május 13., 11 óra 15 perc, 3920 g.
Sz.: Holman Enikő és Szabó Krisztián (Vásárhely).
NAGY GÁBOR RÓBERT
Május 13., 14 óra 44 perc, 3430 g.
Sz.: Babilai Gyöngyi és Nagy Gábor (Szeged).
LAPU ORSOLYA ZSUZSANNA
Május 14., 16 óra 44 perc, 3520 g.
Sz.: Széli Edit Teréz és Lapu János
(Szeged).

Mindszenti olvasónk tavaly nyáron járt a Tisza-tónál, ott készítette ezt a felvételt. A fotót - mint írta - azért
küldte el nekünk, mert ösztönözni szeretné az embereket a csodálatos táj megismerésére, FOTÓ: MIHÁLY ÁGNES
K E R E S Z T R E J T V E N Y - JELSZAVAK
Rejtvényünk számozott soraiban a francia forradalomra emlékeztető 3 szó olvasható.
Előző rejtvényünk megfejtése: Egészségesnek azt az embert nevezzük, aki nem tudja, hogy beteg.
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
PAPP MARCELL
Május 13., 15 óra 8 perc, 3750 g.
Sz.: Juhász Mónika és Papp Zoltán
(Vásárhely).
BALÁZS BIANKA
Május 14., 0 óra 33 perc, 3470 g.
Sz.: Késmárki Katalin és Balázs
Gábor (Vásárhely).
MAKÓ
CSÁNYI TIBOR ISTVÁN
Május 12., 8 óra 55 perc, 3650 g.
Sz.: Varga Ramóna Mária és Csányi Tibor (Királyhegyes).
SZENTES
NAGY NOEL
Május 14., 6 óra 25 perc, 3720 g.
Sz.: Dósai-Molnár Etelka és Nagy
József (Szentes).
GRATULÁLUNK!

OLVASÓINKNAK

•

mon j l s
Templomi
program

azonban elmulasztották közölni,
hogy valamennyi lezárt ügy bűncselekmény hiányában, nyomozás
megszüntetésével végződött.
Végül az apparátus nevében annak a reményemnek adok hangot,
hogy a politika szereplői politikai
ügyekben beérik azzal, hogy egymással foglalkoznak, s a szakmai
feladatokat ellátó személyeket,
szervezeteket ebből kihagyják...
Dr. Mózes Ervin, Szeged Megyei
Jogú Város címzetes főjegyzője
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Tisztelt Olvasóink! Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy a
beérkezett észrevételeket, olvasói leveleket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre.
Az írások olvasóink nézeteit tükrözik,
amelyek nem feltétlenül egyeznek
meg a szerkeszőség véleményével.
Olvasói leveleket csak teljes névvel
aláírva, csörögös észrevételeket csak
teljes névvel vagy telefonszámmal
közlünk.
E-mail címünk: kapcsolatok@delmagyar.hu.

KÜLFÖLDÖN DOLGOZÓ
ORVOSOK
A 62/637-482-es számról telefonáló olvasónk nem engedné, hogy
a friss diplomás orvosok csak úgy
elhagyják az országot. Mikor beiratkoznak az egyetemre, aláíratna
velük egy papírt, amely szerint
csak néhány év itthon eltöltött
munka után mehetnének külföldre
dolgozni. Az adófizetők pénzén
képzik ki a szakembereket, komoly probléma, ha tömegesen kivándorolnak. Nem beszélve arról,
hogy az orvosok sem keresnek
olyan rosszul, mint ahogyan azt
beállították.

paradicsomot és a barackot,
majd visszateszi a helyére, és
másikat választ, vagy éppen továbbáll. Olyannal is találkozott
már, aki a tojás héját nyomkodta
addig, amíg össze nem tört. Valaki az orrához dörgöli az árut
- új szaglási módszerek jelentek
meg a piacon. Csakhogy ez igen
gusztustalan, és nem csak az influenza-időszakban. Gyakran
megesik, hogy valaki úgy eszi tele magát szőlővel, hogy minden
standnál csipeget egy keveset.
Egyszóval olvasónk úgy látja,
hogy nagyon arrogánssá váltak a
vevők.

NEM CSAK AZ ÁRUS A HIBÁS
A 30/390-9734-es számról telefonáló olvasónk 15 éve árul a
szegedi Mars téren. Az őstermelő
elmondta: valóban előfordul,
hogy figyelmeztetik a vásárlókat,
ne fogdossák össze az árut, de
ennek igen komoly okai vannak.
Olvasónk tapasztalta, valaki röcsögteti a paprikát, benyomja a

POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS
A 30/652-1929-es számról telefonáló olvasónk figyelmeztetni
szeretne másokat arra, hogy
nagyon okosan kössék meg biztosításukat a csomagjaikra,
mert ő legutóbb pórul járt. Most,
hogy lassacskán megkezdődnek
a vakációk, érdemes erre odafigyelni.

ORVOSI ÜGYELETEK
Szeged, baleseti sebészet, felnőtt:
traumatológiai klinika (Semmelweis u.
6 ). Sebészet, nem baleseti: sebészeti klinika A részlege (Pécsi u. 4.).
Urológia és felnőtt sürgősségi betegellátás: sürgősségi betegellátó
osztály (Kálvária sgt. 57.). Baleseti
sebészet, 14 év alattiak részére:
gyermekgyógyászati klinika (Korányi
fasor 14-15.). Szemészek szemészeti
klinika (Korányi fasor 10-11.). Gyermek és felnőtt orvosi ügyelet:
7.30-tól 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt.
15-17. Tel.: 62/433-104 gy 104.

S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat:
megyeszerte ingyenes hívható:
06-80/820-111. Gyógyszertár:
Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi Sándor sgt. 41/B, tel.:
420- 924), szombaton 22-től reggel 7-ig, vasárnap 20 órától reggel
7-ig, munkaszüneti napokon
7—7-ig.
T É R Í T É S E S FOGORVOSI ÜGYELET

DENTHA

FOGÁSZAT

Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532

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

ALLATORVOSI ÜGYELETEK A MEGYEBEN
VÁSÁRHELY ÉS KÖRNYÉKE: Belvárosi Állatorvosi Rendelő,
8.30—11-ig, Bocskai u. 1. Tel.:
62/247-053, 30/346-6539. Dr. Kovács István kisállat-gyógyászati
ügyeletet tart szombaton 9—11-ig:
Vásárhely, Simonyi u. 18., tel.:
20/950-9892. VÁSÁRHELY ÉS
MÁRTÉLY TERÜLETE: máj. 15-16.:
dr. Kocsis László, Vásárhely, Móricz Zs. u. 63. Tel.: 30/938-2928.
Dr. Papp Károly ügyel szombaton
8—11-ig: Dózsa Gy. u. 2., állatorvosi rendelő. Tel.: 62/241-309.
SZÉKKUTAS TERÜLETE: máj.
15-16.: ifj. dr. Makay Attila, Vásárhely, Károlyi u. 92. Tel.:
30/499-7645. SZENTES, DEREKEGYHÁZ, NAGYTŐKE: máj.
15-16.: dr. Molnár Sándor, Szentes, Céh-ház u. 7. Tel.:
30/711-0900. SZEGVÁR, MINDSZENT: máj. 15-16.: dr. Lehoczky
János, Szegvár, Kórógy u. 79/C.
Tel.: 30/945-3764. EPERJES, ÁRPÁDHALOM, FÁBIÁNSEBESTYÉN,
NAGYMÁGOCS: máj. 15-16.: dr.
Molnár Sándor, Szentes, Céh-ház
u. 7. Tel.: 30/711-0900. MAKÓ,
FERENCSZÁLLÁS, FÖLDEÁK, KIRÁLYHEGYES, KISZOMBOR, MAROSLELE, ÓFÖLDEÁK TERÜLETÉN: máj. 14-én 16 órától május
17-én 6-ig: dr. Török Miklós, Makó,
Szt. István tér 1. Tel.: 62/215-435
és 30/638-5582. AMBRÓZFALVA,
APÁTFALVA, CSANÁDALBERTI,
CSANÁDPALOTA, KÖVEGY, MAGYARCSANÁD, NAGYÉR, NAGYLAK, PITVAROS TERÜLETÉN:
máj. 14-én 16 órától máj. 17-én
6-ig: dr. Kovács józsef, Apátfalva,

Templom u. 55. Tel.: 20/976-3413.
CSONGRÁD, TÖMÖRKÉNY, BOKROS, FELGYŐ, CSANYTELEK: máj.
15-16.: dr. Lovászi Zsolt, Csongrád, Muskátli u. 20. Tel.:
30/409-5356. SZEGED ÉS KÖRNYÉKE, KISÁLLATÜGYELET: pénteken 20-tól hétfőn 6-ig, hétköznap 20-6-ig máj. 14-17.: dr. Perényi László, Szeged, Körtöltés u.
23. Tel.: 30/915-6960. Pénteken
18 órától hétfő 6-ig. SZEGED TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE
ÉS ALGYŐ: máj. 14-17-éig: dr. Major József, Algyő, Géza u. 33. Tel.:
62/267-262 és 30/938-3233. 00MASZÉK, RÖSZKE, MÓRAHALOM, ZÁKÁNYSZÉK: máj. 14-17.:
dr. Kovács Tibor, Mórahalom, Felszabadulás u. 45. Tel.:
30/965-3114. BAKS, CSENGELE,
DÓC, KISTELEK, PUSZTASZER,
ÓPUSZTASZER, BALÁSTYA, SÁNDORFALVA, SZATYMAZ: máj.
14-17.: dr. Kunstár Pál, Kistelek,
Tömörkény u. 10. Tel.:
30/488-0267. ÁSOTTHALOM,
ÖTTÖMÖS, PUSZTAMÉRGES, RÚZSA: máj. 14-17.: dr. Szőke Csaba,
Ásotthalom, Deli u. 49. Tel.:
62/291-769, 30/324-5032. BORDÁNY, ZSOMBÓ, FORRÁSKÚT,
ÜLLÉS: máj. 14-17.: dr. Szőke Csaba, Ásotthalom, Deli u. 49. Tel.:
62/291-769 és 30/324-5032.
DESZK, KLÁRAFALVA, KÜBEKHÁZA, SZŐREG, TISZASZIGET, ÚJSZENTIVÁN: máj. 14-17.: dr. Pinynyey Szilárd, Szeged, Tompa Mihály u. 19/B. Tel.: 30/336-4440.
Az állatorvos kiszállításáról a hívó
fél köteles gondoskodni.
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19.30 óra: Időgép és Varga Miklós
élő koncert,
21.30 óra: Tűzijáték,
22 óra: Diszkó Dj Nautilusszal,
22.30 óra: Crystal élő koncert.

KONCERT ÉS BULI

A makói Sweet Freedom motoros találkozó mai sztárvendége a Lord együttes lesz. Az áprilisban megjelent Örökké című legújabb lemezükről több nótát is eljátszanak a 22 órakor kezdődő' koncerten.

CSALÁDI PROGRAMOK
SZEGED
A DUGONICS ANDRÁS PIARISTA
GIMNÁZIUM TERÜLETÉN
(BÁLINT S. U. 14.)
holnap 9.30-16.30 óra: III. Panel
Reneszánsz Fesztivál - vidám családi rendezvény: Somogyi Győző
festőművész kiállítása, kézművesmesterség-bemutatók, diákszínpad, íjászverseny, családi zsákban
futás, grimaszfotóverseny, gyermek- és felnőtt-táncház. Muzsikál
a Mentés Másként Trió, a Népzenei Kamaraműhely, a Rozsdamaró
zenekar és a Weiner Leó zenekar.
Táncot tanít: Patyi Zoltán, Cuháré
Táncműhely.
A MÓRA FERENC MÚZEUMNÁL
(ROOSEVELT TÉR 1-3.)
ma 10-14 óra: Kerek istenfája...
- játszóház kicsiknek és nagyoknak, virágok és lepkék a tavasz jegyében. A délelőtt folyamán daltanítás és táncház.
A CORA-PARKOLÓBAN
ma 10-18 óra: Ingyenes gyermekmotorozás.
A FORMA-1 FITNESZBEN
(ATTILA U. 17-19.)
EDZÉS RUBINT RÉKÁVAL
MA
14.00: Rubint Réka aerobikórát tart,
15.00: Beszélgetés és ételkóstoltatás Norbi-termékekből, amit az
Update pékség rendez,
15.30: Alakformálás,
16.30: Zumba örömtáncóra - aki
nem kedveli a hagyományos aerobikórákat, kipróbálhatja a fitnesz
világának legújabb őrületét, a
Zumba örömtáncot minden csütörtökön 18.30-kor, szombaton
16.30-kor.

Bejelentkezés és regisztráció a
programokra telefonon:
70/320-0488. A részvétel feltétele a regisztráció.
A MEGYEHÁZA CSONGRÁDTERMÉBEN (RÁKÓCZI TÉR 1.)
ma 16 óra: Egy kun Budán és
Pesten - Élet-, kor- és közrajz a
teljes nyíltság szellemében címmel
Gubcsi Lajos író új könyvéről szóló szerzői est. A Magyar Művészetért Díj Kuratóriumának elnökével
való találkozóra - az est részeként - Lelkes István festőművész
és Mihály Árpád szobrászművész
hangolják rá a vendégeket.
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
(PÁRIZSI KRT. 8-12.) .
holnap 10-14 óráig: Sztárok a
páston - szépségfesztivál a kamarában. A fodrászat, a kozmetika és
a műkörömépítés nemzetközi
bajnokai tartanak szakmai bemutatókat.
A VIRÁGPALETTÁNÁL
ma 10-17 óra: Egészségnap
- Családi és egészségprogramok,
többek között gyermek- és felnőttaerobik, biocukrászati bemutató, lelki tanácsadás szülés előtt,
alatt és után, látásdiagnosztika,
készségfejlesztő építőjátékok, ételkóstoló, biorezonanciás állapotfelmérés, homeopátiás tanácsadás,ma 13 órakor bemutatkozik a

Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány, az életmentő autó is megtekinthető,
ma 14 óra: „Születésünk titkai"
- dr. Czeizel Endre előadása, utána könyvdedikálás, belépő: 650
forint (jegyek kaphatók a Virágpalettában), utána Varga Sándor természetgyógyász tart előadást a
betegségek hátteréről. Infó:
www.viragpaletta.com.
A DEÁK FERENC GIMNÁZIUMBAN (JÓZSEF A. SGT. 118-120.)
ma 9-17 óra: III. Szegedi Egészségmegőrző Nap - Az egész napos rendezvényen a vendégek
többek között részt vehetnek orvosi előadásokon, szűrővizsgálatokon, lesz Voll-féle mérés, íriszdiagnosztika, aurafotózás, Mora-terápia.
9 órától Dávid Tamás professzor
tart előadást „CoD integratív biológiai rákterápia" címmel. A belépés ingyenes. Infó: dodil@freemail.hu; www.vadpharma.hu,
70/322-2746.
AZ INDIA KLUBBAN
(BRÜSSZELI KRT. 29.)
ma 17 óra: Az önmegvalósítás tudománya címmel tart meditációval
egybekötött előadást B. A. Haridzsan szvámí hindu szerzetes. A
vegetáriánus ételkóstolóval végződő programon a közönség megismerheti az óind kultúra továbbörökített életvezetési titkait, önmegvalósítási módszereit.
BORFESZTIVÁL
MA
SZÉCHENYI TÉR
1-ES SZÍNPAD
17.00: Kónya Kriszta - operett,
19.00: Pribojszki Mátyás és barátai,
21.00-24.00: Rock and Roll
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 Tímea
Quartet.
DUGONICS TÉR
17.00: Tom Sawyers,
20.00: Blúz tér 10.
HOLNAP
SZÉCHENYI TÉR
1-ES SZÍNPAD
17.00: CaBoHa Trió,
19.00: a mikrofonnál Badár Sándor,
21.00-24.00: Szurdi-Marosi duó
táncház.
2-ES SZÍNPAD
17.00: Sanzon izé,
18.00: Tóth Vera.
19.00: ArtStab Hozam Projekt
- Eda és Ali in,
21.00: Raczoforte.
DUGONICS TÉR
16.00: Pont4,
18.00: Everflow,
20.00: Easy DC.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
ARADI U. 130. (TANMŰHELY)
A TÉGLAGYÁRI TANÖSVÉNYNÉL

ma 9.30-tól: Időutazás a vásárhelyi kubikgödröknél - Középkori
vásári hangulatban lehet részük
azoknak, akik szombaton kilátogatnak a családi nap programjaira,
amelyet a téglagyári tanösvény
területén rendeznek.
9.30-kor felavatják az űj kemencét a néprajzi parkban, amelyben
bárki megsütheti majd kedvenc
süteményét. Lesz kenyérsütő
túra és tájékozódó futás, a középkori vásár keretében haditorna,
bajvívás, faültetés, gyógynövénytúra, íjászbemutató, vásári bábosok, nemezelés, népi mesterségek
utcája, jósda, népi játékok,
kemencés péklángos, kürtőskalács, tea.
HÓD-MEZŐGAZDA ZRT.
KIÁLLÍTÁSI CENTRUMA, A CAC
KUTYAKIÁLLÍTÁS TERÜLETÉN
IV. TERÜLETI TENGERIMALACKIÁLLÍTÁS
holnap 10-16 óra: Szaktanácsadás, gyermekkvíz a tengerimalacokról, eladó malacok, tápok,
kiegészítők. Információ: www.datek.atw.hu, www.tengerimalacklub.hu.

SZEGED
A SZOTE-KLUBBAN
ma 22 óra: Shine on Party - D)
Lennard.
A JATE-KLUBBAN
ma 22 óra: SzomBEAT - A hétvége lüktetése. Házigazda: Bende
Gábor.
AZ IH RENDEZVÉNYKÖZPONTBAN
holnap 15 óra: Magyarnóta-délután.
A RETRO KLUBBAN
ma: Retro házibuli Tóth Petivel.
A BÉKE ÚSZÓHÁZON
ma 20 óra: Idénynyitó buli.
A PORT ROYALBAN
ma 19 óra: Várkonyi Tibi zenél.
A GARABONCZIÁS BOROZÓBAN
ma 21 óra: Nomagróf & Drezzick
- Samurai flow lemezbemutató,
IFS - túlóra bemutató.
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
ma 20 óra: Az Indigó együttes
koncertje.
AZ AFRICA CAFÉBAN
ma 20 óra: Ladies Night - a különleges koktélok éjszakája.

SZÍNHÁZ
SZEGED
NAGYSZÍNHÁZ
ma 19 óra: Aranycsapat. Bérletszünet.
KISSZÍNHÁZ
ma 15 óra-. Bolha a fülbe. Kiss
Manyi 2.-bérlet,
ma 19 óra: Bolha a fülbe. Ady
Endre 2.-bérlet,
holnap 19 óra: Megérjük a pénzünket... - jótékonysági gálaest.
Bérletszünet.

Titánok harca - 3D (m. b.): ma
és holnap 15.30,17.45 óra,
Az ifjú Viktória királynő (feliratos): ma és holnap 20 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Az út (feliratos): ma és holnap 16,
18.15, 20.30 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Szélcsend (feliratos): ma és holnap 16.15, 20.45 óra,
Budapest: ma és holnap 18.30 óra.
GRAND CAFÉ
Max Manus (feliratos): ma és holnap 19 óra,
Viharsziget (feliratos): ma és holnap 21 óra.
PLAZA CINEMA CITY
Robin Hood (feliratos): ma 10.45,
13.45,16.30,19.15,22 óra, holnap
11.45,14.30,17.15, 20 óra.
Emlékezz rám (feliratos): ma és
holnap 11,13.15,15.30,17.45,
20.15 és ma 22.30 órakor is.
Vasember 2. (m. b.): ma és holnap 11.15,13.30,15.45,18, 20.15
és ma 22.30 órakor is.
Brooklyn mélyén (feliratos): ma
és holnap 12.15,17 óra.
Titánok harca (m. b.): ma és holnap 10,14.15,16.15,18.30, 20.30
és ma 22.30 órakor is.
Minden kút Rómába vezet (feliratos): ma és holnap 10.15,14.45,
16.45,18.45, 20.30 és ma 22.30
órakor is.
Párterápia (m. b.): ma és holnap
13.15,17.45,19.45, 21.45 óra.
így neveld a sárkányodat - 3D
(m. b.): ma és holnap 10,12,14,
16,18 óra.
Exférj újratöltve (m. b.): ma és
holnap 10.30,12.45,15.15,17.30,
19.45 és ma 22 órakor is.
Kecskebűvölők (feliratos): ma és
holnap 11,15.15,19.30 és ma
21.30 órakor is.
így neveld a sárkányodat (m.
b.): ma és holnap 11,13,15 óra.

MAKÓ
SWEET FREEDOM - X. MOTOROS
TALÁLKOZÓ
ARADI U. 130. (TANMŰHELY)
MA
13 óra: Motoros felvonulás,
16 óra: Exon,
18 óra: Tequila,
20 óra: Blues-Company,
22 óra: Lord,
24 óra: Wan-Ted,
24 óra után: Erotic show.
MINDSZENT
A KULTURÁLIS KÖZPONT
SZÍNHÁZTERMÉBEN
ma 14 óra: IX. Dél-Alföldi
Népdalköri Találkozó.
Közreműködő népdalkörök: Alkony (Mindszent), Őszirózsa (Pálmonostora), Székivirág (Dorozsma), Őszirózsa (Maroslele), Aranykalász (Vásárhely), Székkutasi,
Gyöngyvirág (Vásárhely), Aranyvessző (Nagyszénás), Barackvirág
(Szatymaz), Kéknefelejcs (Csanytelek).
RÚZSA
XII. FALUNAP ÉS FŐZŐVERSENY
SPORTPÁLYA
MA
7 óra: Gyülekező, főzőhelyek elfoglalása, halosztás,
10 óra: Ünnepélyes megnyitó,
12 óra: A főzőverseny zsűrizése,
ebéd,
14 óra: Eredményhirdetés, díjak
átadása,
16 óra: A Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8. osztályos
tanulóinak nyitótánca, helyi csoportok fellépése - néptánc, modern tánc, citera,
17 óra: Harmonikashow,
18 óra: Tihanyi Tóth Csaba és
Bognár Rita Te légy az álmom című operettműsora,

Szegeden, a Kereskedelmi és Iparkamarában holnap 10-14 óráig Sztárok
a páston - szépségfesztivál a kamarában címmel a fodrászat, a kozmetika és a műkörömépítés nemzetközi bajnokai tartanak szakmai bemutatókat: 2010. évi frizuratrend, menyasszonyifrizura-show (képünk illusztráció), a legújabb sminksorozat, organikus bőrápolás. A műkörömépítés
rejtelmeibe Snóbl Alexandra négyszeres magyar bajnok avatja be az érdeklődőket.
SZÁZSZORSZÉP GYERMEKHÁZ
ma 10 és 15 óra: Az égigérő fa
- tánc-mese játék.

FILM

SZENTES
így neveld a sárkányodat.
Színes, m. b. amerikai animációs film: ma és holnap 17.30
óra,
Mocskos zsaru - New Orleans
utcáin. Színes, feliratos amerikai

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
így neveld a sárkányodat
- 3D (m. b.): ma és holnap 10
óra,

<3 Ő R T

Alice Csodaországban - 3D (m.
b.): ma és holnap 12 óra.
Avatar - 3D (m. b.): ma és holnap
20 óra.

asztalfoglalás:
lffl

krimi: ma és holnap 20
óra.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Komfortos mennyország. Színes,
feliratos amerikai film: ma és holnap 18.30 óra.
PITVAROS
így neveld a sárkányodat. Színes, m. b. amerikai animációs film:
ma 19 óra.

KÖZÉLET
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A HANSÁGI FERENC ALAPÍTVÁNYNÁL (KENYÉRGYÁRI ÚT 8.)
ma 17 óra: A Magyarok Szövetségének mindenki tagja.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN
ma 10-16 óra: az APEH kihelyezett ügyfélszolgálata.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A TIT-BEN (KÁRÁSZ U. 11.)
ma 11 órakor nyílik a Szegedi
Színfoltvarrók XIII. városi kiállítása, amely május 22-éig, naponta
10-18 óráig látható.
A REÖK-PALOTÁBAN
(TISZA L. KRT. 56.)
megnyílt a XIII. Táblakép-festészeti biennále; megtekinthető július
11-éig, kedd-vasárnap 10-18 óráig, szabadtéri előadásnapokon:
10-20 óráig.
A MÓRA FERENC MÚZEUM
ELŐCSARNOKÁBAN
megnyílt A pillangók zöld szigete
- Tajvan és a hatlábúak csodálatos élete című kiállítás, amely
megtekinthető július 4-éig, hétfő
kivételével naponta 10-17 óráig,
megnyílt a 100 éve született László Gyula régész és képzőművész
tiszteletére rendezett Hunor és
Magyar nyomában című kiállítás,
amely augusztus 30-áig, hétfő kivételével naponta 10-17 óráig tekinthető meg,
megnyílt Tóth Menyhért festőművész kiállítása Én itt vagyok gyökeres címmel, amely május 16-áig
tart nyitva,
állandó kiállítások: Patikatörténeti
kiállítás, Móra Ferenc-emlékszoba,
Csak egy Földünk van - természettudományi kiállítás, Díszterem
az állandó festészeti bemutatóval,
Lucs-gyűjtemény.
A MILLENNIUMI KLUBBAN
május 18-áig tart nyitva Gyenes
Kálmán fotókiállítása.
A GRAND CAFÉBAN
(DEÁK F. U. 18.)
megnyílt Szabados László fotóművész Folklór a tűzfalon - Graffitik
hetedhét országból című fotókiállítása.
A BELVÁROSI KAMARA
GALÉRIÁBAN (BELVÁROSI MOZI
2. EMELET)
június 6-áig tekinthető meg Molnár Sándor képzőművész Lélekháló cimű kiállítása.
A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN
megnyílt Színek és fények a kertvárosból - Az Újszegedi Képzőművészek X. Tavaszi Tárlata,
amely május 22-éig tart nyitva,
vasárnap és hétfő kivételével
10-18 óráig.
A MEGYEHÁZA AULÁJÁBAN
(RÁKÓCZI TÉR 1.)
megnyílt a minősített iparművészeti kiállítás, amely május 21-éig,
hétköznapokon 8-18 óra között,
szombaton 8-12 óra között várja
látogatóit.
A VÁRMÚZEUMBAN
megnyílt a Csőrégészet című régészeti időszaki kiállítás, amely június 6-áig várja látogatóit.
A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
ELŐCSARNOKÁBAN
megnyílt Az örök buffó - 70 éves
lenne Gregor József. A kiállítás
megtekinthető május 29-éig.

G ó r y P i n c e & Terasz, 6733 Szeged, Liszt u. 9.
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DUNA
6.00
6.25
8.05
10.05
10.35
11.05

11.35
12.05

12.35
13.35

14.35
15.35
16.35
1730

Látlelet a Földről
TV2-matiné
Nickelodeon-kedvencek
Mókás állatvilág
Szurikáták udvarháza
Doktorológia Leslie Nielsen
módra Kanadai ismeretterjesztő
filmsorozat, 7. [12]
Babavilág
így készült a Stargarden - A
Legendák Fesztiválja nevű rendezvény [12]
A láthatatlan ember
18. Álomgyilkosság [12]
A kiválasztott - Az amerikai
látnók Amerikai akciófilm-sorozat, 48. [12]
Rejtélyek kalandorai
18. Villámcsapás [12]
Doktorok Amerikai filmsorozat,
5. Indulatok [12]
Knight Rider
3. Halálos iramban [12]
Trinity kórház
Amerikai orvossorozat, 3. [12]

18.30 Tények Hírműsor [12]
19.05 Magellán
A TV2 tudományos és ismeretterjesztő magazinja (12]
19.35 Megasztár 5. - A válogatás
Legenda csak egy van! [12]
20.35 Spangol - Magamat sem értem! Amerikai romantikus vígjáték [12]
23.00 Amerikai pite 4. - A zenetáborban
Amerikai vígjáték [16]
Közben: kenősorsolás
0.40 Véres játék
Amerikai akciófilm [18]
2.15 Kalandjárat [12] (Ism.)
2.40 Teleshop
3.40 Animációs filmek

6.30 Topshop
7.00 Kölyökklub
Benne: Tsubasa kapitány. Rupert
maci. Kaleido Star. Hupikék törpikék. Garfield és barátai
9.10 Disney-rajzfilmek
A gumimacik. Mickey egér klubja
10.00 06-91/33-55-33
Hívjon! látsszon! Nyerjen!
10.50 Autómánia Autósmagazin
11-25 Házon kívül Heti magazin
12.00 RTL-hfradó - Déli kiadás
12.10 Férfi vízilabda-bajnoki döntő
Közvetítés élőben
13.30 Forma-1 Monacói Nagydíj
Az időmérő edzés közvetítése
élőben
15.20 A dadus
Amerikai vígjátéksorozat, 2.
évad, 1. [12]
15.45 Robin Hood
Angol kalandfilmsorozat, 2. évad,
11. A nemzet kincse [12]
16.45 Cuki a sütid
Amerikai vígjáték [12]

5.50
8.00
8.05
8.10
8.40
9.05
9.30

Ma reggel
Híradó
Sporthírek
Európa Magyarországon
Bob, a mester
Thomas, a gőzmozdony
A kis Amadeus - Az ifjú Mozart kalandjai
935 CUc és Kat
10.05 Inami
10.25 Vizi duma
10.30 Ötös fogat
11.00 Teknőc a láthatáron
11.30 Delta
12.00 Déli harangszó
12.01 Hfrek
12.05 Út Dél-Afrikába
12.40 Egészségábécé
13.10 Női szemmel
13.40 Fogadóóra
14.10 Pro natura
15.05 Hogy volt!?. - Válogatás az
MTV archívumából
16.45 Az én lányom nem olyan
Magyar filmvígjáték

18.05 Életképek
18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás
Magyar tévéflmsorozat
19.00 Fökusz-plusz
19.30 Híradó este
Magazin [12]
19.30 SWAT - Különleges kommandó 19.50 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.00 Szerencseszombat
Amerikai akciófilm [12]
R.: Clark lohnson. Fsz.: Sámuel L. 20.45 Sky kapitány és a holnap viága
Amerikai sci-fi
jackson (Dan Harrelson; Hondo
22.30 Örömzene - Örömtánc
őrmester), Colin Farrell (Jim
A tehetségkutató verseny döntőStreet), Michelle Rodriguez (Chris
je, 1-2. Benne: időjárás-jelentés
Sanchez), LL Cool j (Deacon
0.25 Sporthírek
Kay), leremy Renner (Brian
0.35 Grigorij Raszputyin - A csillaGamble)
gok felett
Utána: RTL-hírek
2/1. Csapda az Antikrisztusnak
21.50 A nyakörv
1.35 Koncertek az A38 hajón
Amerikai akcióthriller [16]
Színpadon a Cimbali Band
2330 Szamuráj
2.25 Chaplin, a tűzoltó
japán akcióvigjáték [18]
Amerikai burleszkfilm
2.00 Fókusz-plusz Magazin [12]

5.45
5.50
6.00
6.05
6.10
7.10
7.55

15.45

Híradó - Reggel
Gazdakör
Élő egyház
Gyerekeknek
Ozie Boo!
Kicsi Maciusz király
Nyelvőrző
Főzés? Gyerekjáték!
Cimbora
Kutyaélet
Vissza Sherwoodba
Az egyházi művészet kincsei Barangolások Toscanában
Univerzum
Kikötő-programajánló - Kultúránk a világban
Híradó
Déli harangszó, vers
Isten kezében
EtnoKlub
Daktari
Ahonnan elinduttam_ Duba Gyula
Ezer finomság - Ételkülönlegességek Kína konyháiban
Kézjegy

5.05 A nagy szalonalakftás
6.00 Topmodell leszek!
6.55 10 évvel fiatalabb
7.25 A szépség és a szörny
8.25 Segítség, gyerekeim vannak!
9.20 Szeretem a testem
10.20 Szeretem a testem
11.20 Téged akarlak!
12.10 jó barátok
12.40 jó barátok
13.15 Pimaszok, avagy kamaszba
nem üt a mennykő
Amerikai vígjátéksorozat
13.45 Pimaszok, avagy kamaszba
nem üt a mennykő
14.10 Por-irtók Brit sorozat
14.40 Por-irtók Brit sorozat
15.10 Topmodell leszek!
Amerikai valóságshow
16.05 Szívek szállodája
Amerikai filmsorozat
17.00 Vészhelyzet
Amerikai filmsorozat
18.00 Gyerekkereskedők
Amerikai filmdráma

17.30 Angyalbőrben Tévéfilmsorozat,
13/1 Military Butik
18.30 Esti beszélgetés - Müller Péterrel
18.55 Esti mese
19.25 Sztársáv
20.00 Híradó

16.30
17.00
17.30
18.00
18.35
19.00
19.30

Filmes Műhely
Talpalatnyi zöld
Kirakat
Híradó
Mese
„A zene az kell"
Hölgyválasz

20.21 Sporthírek
20.24 Időjárás-jelentés
20.30 A fekete város
Tévéfilmsorozat, 7/1. A gyanú
21.30 Az én lányom nem olyan
Magyar filmvígjáték
22.50 A feladat Tévéfilm
23.55 Ez történt ma reggel
1.30 A fekete város
Tévéfilmsorozat, 7/1. A gyanú
2.30 A feladat Tévéfilm, 3/2.

Amerikai játékfilm
21.15 Kürt Vonnegut: Majomház
Amerikai tévéfilmsorozat
22.30 Létek Boulevard
Barkó judit műsora
23.00 Duna-sport Sportösszefoglaló
23.15 Olasz regény Olasz játékfilm
035 Vers
1.00 Himnusz
1.05 Híradó
1.25 Kirakat

19.55 Nyomtalanul
Amerikai krimisorozat
20.50 Esküdt ellenségek. Különleges
ügyosztály
Amerikai krimisorozat
21.45 Vakvágányon
Amerikai akciófilm
Fsz.: jean-Claude Van Damme
(jacques Kristoff), Tomas Arana
(Mason Colé), Laura Elena Harring (Galina Konstantin). Susan
Gibney (Madeline Kristoff), Jessica Bowman (Bailey Kristoff)
23.35 Most jövök a falvédőről
Amerikai vígjáték
1.30 Esküdt ellenségek. Különleges
ügyosztály Amerikai krimisorozat
2.20 Beszéljünk a szexről

10.00
11.20
11.30
12.00
12.01
12.25
12.30
1235
13.50

14.45
15.10
1530
16.40

Hajnaü gondolatok
Ma reggel
Híradó
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Időjárás-jelentés
Hogy volt!?... - Válogatás az
MTV archívumából
Miért? - Történészshow
Néprajzi értékeink
Már megettem a kenyerem javát
Déli harangszó
Natura Tápió-vidék
Az irodalom nyelve
Videolevél
Zinedine Zidane Francia portréfilm
Mindentudás Egyeteme Élet a
megszületés előtt - A magzat
mint páciens. Dr. Papp Zoltán
A hangszerkészítés mesterei
Micsoda útjaim
Törőcsik Mari énekel
Gyaloglás Gulágfötdön
A négy páncélos és a kutya
21/1. A legénység

6.00
6.10
7.00
7.30
7.45
7.50
8.05
8.30
8.40
9.10
9.35
10.00
10.35
11.25
11.45
12.00
12.05
12.35
13.50
14.45
15.15

6.00 Több a sokknál
Amerikai vígjáték
7.45 CJ7 - A kis zöld látogató
Hongkongi vígjáték
9.15 Felvétel indul!
Amerikai filmmagazin
9.45 Az igenember
Amerikai vígjáték
11.30 Sose hátrálj meg!
Amerikai akciófilm
13.20 Csokileckék
Olasz vígjáték
15.00 Kétely
Amerikai filmdráma
16.45 Papirkutyák
Magyar vígjáték
18.20 Kutyaszáltó
Amerikai családi vígjáték
R.: Thor Freudenthal. Fsz.: Emma
Roberts, Jaké T. Austin, Don
Cheadle, johnny Simmons, Kyla
Pratt
20.00 A sötét lovag
Amerikai akciófilm
R.: Christopher Nolan. Fsz.: Christian Bale, Michael Caine, Heath
Ledger, Aaron Eckhart, Maggie
Gyllenhaal
22.30 Börtönvonat Yumába
Amerikai western
R.: James Mangold. Fsz..- Russell
Crowe, Christian Bale, Peter Fonda, Gretchen Mol, Ben Foster
0.30 Brooklyn törvényei
Amerikai bűnügyi filmdráma
2.10 Hívatlanok
Amerikai horror
3.35 Vér a véremből
Amerikai-argentin thriller
5.30 Filmek és sztárok

••••habamiaabhmmmbi

17.00 Hódmezővásárhely Megyei
Jogú Város közgyűlése 22.00
Képújság

19.30 SWAT
KOMMANDÓ

-

KÜLÖNLEGES

Briant és jimet, a rendőrség elit osz23.00 AMERIKAI PITE 4.
tagának tagjait egy rosszul sikerült
Az Amerikai pite 4-ben Stifler öccsét. túszmentő akció miatt felfüggesztik.
Mattét egy rossz hírű nyári zenetábaba Brian megsértődve távozik, míg jim
száműzik, ahol ner^eteg balhét csinál, rej- inkább vállalja a megalázó lefokotett kamerák, no meg dögös ifivezetők zást. csak hogy az egység közelében
bevonásával. Ezután viszont belezúg az maradhasson. Az alkalom hamarosan
egyik tábori lányba, Elysebe és még a el is jön Hondo őrmester személyétestvérén. Bránermájszteren is túltesz jim ben, aki egy újonnan létrehozott egyapja pedig nevelőként tér vissza és meg- séghez hívja. Alex Montéit, a hírhedt
próbálja visszazökkenteni Stifler kisöccsét drogbárót közben sittre vágják Los
a rendes kerékvágásba.
Angelesben.

20.45 SKY KAPITÁNY ÉS A HOLNAP VILÁGA
Híres tudósok tűnnek el titokzatos
módon, szerte a világon, majd félelmetes, óriási robotok jelennek meg és
tipornak szét mindent New York utcáin. E sorozatos rejtélyek ügyében kezd
el nyomozni Polly Perkins, a Chronide
riportere, aki régi szerelmét, Joseph
Suliivan kapitányt, a csak Sky kapitánynak nevezett vakmerő repülős
tisztet is megnyeri az ügynek. A nyomok a megfoghatatlan dr. Totenkopfhoz vezetnek.

12.55 ZINEDINE ZIDANE
Zinedine Yazid Zidane, becenevén Zizou,
1972-ben született Marseilk+ben Világés Európa-bajnok, 108-szoros francia válogatott, Bajnokok Ligája-győztes, kétszeres európai
Szuperkupa-győztes,
UEFA-kupa-győztes, kétszeres olasz, egyszeres spanyol bajnok. A közvetlen hangvételű dokumentumfilmben Zidane-t személyes oldaláról is megismerhetjük,
melyben családtagjai, közeli barátai és
futballistatársai ugyancsak megszólalnak.
Emberközeli portré a világ egyik legkedveltebb futballistájáról

V Telin
(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és vonzáskörzete)
0.00 Hangos képújság 1.00 Képújság hang nélkül 4.00 Hangos
képújság 8.00 Estelő 9.00 Receptvarázs 9.30 Deszki magazin
10.15 Könnyűzene 10.45 Hangos
képújság 13.00 Szegedtől karnyújtásnyira - Mórahalom - városi magazin 13.30 SZÓ-TÉR 14.15
Törzsasztal 14.45 Deszki magazin
15.30 Könnyűzene 16.00 Album:

Melocco Miklós 16.30 Estelő
17.30 Könnyűzene 18.00 Képújság 19.00 Könnyűzene 19.30
Törzsasztal 20.00 Estelő 21.00
Egész életen át... Egyetemről mindenkinek 21.30 Könnyűzene

V Á R O S I "TV
(a város kábeltévé-hálózatain, a z
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi hírek
7.55 Képújság 9.00 Teleshop
9.30 Épi-tech - házépítők magazinja 10.00 Zodiákus 12.00 Képújság 15.30 S z e d e á k - S M A F C férfi
kosárlabda-mérkőzés
felvételről
17.00 Virágzó Magyarország Szigetszentmiklós 17.30 Képújság
18.30 Verseny 19.00 Nagyító
19.30 Körút 20.30 Hírháló - a z
ország hírei 21.00 Házibuli Attilával é s vendégeivel zenés

show-műsor 22.00 Sztárok a
konyhában 22.30 Tabu Tv Sztárhíradó - Tillinger Attilával

dsr
6 . 0 0 Napi gondolat 7.00 Napi
gondolat (ism.) 8 . 0 0 Napi gondolat (ism.) 10.00 Arc-más: Kővári
Árpáddal Sándor jános beszélget
10.40 MedvEst az S Z T E JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet szervezésében 12.00 Árpád-házi szentek kultusza a Várvidéken; Nevetve csodálni: Karinthy és a Nyugat
18.00 Heti közélet 18.35 Nonstop
- ifjúsági magazin 19.35 Vitrázs
20.00 Violin, a király macskája
21.00 Arc-más: Kővári Árpáddal
Sándor jános beszélget 21.40
MedvEst a z S Z T E JGYPK Tanítóés Óvóképző Intézet szervezésében 23.00 Vitrázs
• hm

m m o h m m m

VASARNAP
K
5.45
6.15
6.45
7.50
9.50
10.40
11.10
11.40
12.10
12.40
13.40
14.40
15.35
16.35

Reggeli gondolatok
Látlelet a Földről
TV2-matiné
Nickelodeon-kedvencek
Nagy vagy!
Országos családi-iskolai verseny
Két Testőr Életmódmagazin
Stahl konyhája
Kalandjárat
Az útitárs Kandász Andrea [12]
Borkultusz
Borkultúra-magazin [12]
Száguldó vipera Német-amerikai akciófilm-sorozat. 60. [12]
Hegylakó 10. Richárd Redstone
váltságdíja [12]
Álomgyári feleség
11. Csak szex és más semmi! [12]
Baywatch Hawaii
40. jessie visszatér [12]
Airpoct 7 5
Amerikai kalandfilm [12]

18.30 Tények Hírműsor [12]
19.00 Napló
Mérlegen a valóság [12]
20.05 Titkok könyvtára 2. - Visszatérés Salamon kincséhez
Amerikai kalandfilm [12)
R.: lonathan Frakes. Fsz.: Noah
Wyle. Gabrielle Anwar, Olympia
Dukakis. Bob Newhart, jane Curtin, Erick Avari. Lisa Brenner.
Tamsin MacCarthy
21.50 Frizbi Hajdú Péterrel
Szórakoztató talkshow [12]
22.50 A királyság Amerikai filmsorozat, 5. Lázadás [12]
Közben: kenósorsolás
23.45 Psycho Amerikai thriller [16]
1.30 Napló [12] (ism.)
2.20 Animációs filmek

*

DUNA.

U

viasat3

Louie élete
Louie élete
Louie élete
Louie élete
10 évvel fiatalabb
10 évvel fiatalabb
Topmodell leszek!
A nagy házeladás
Mutasd a tányérod!

5.20
6.10
7.05
7.35
7.50
8.00
8.25
8.40
8.50
9.00
9.15
10.30
10.50
11.45

Gazdakör
Kilátás a Nagy-Kopaszról
Gyerekeknek
Hol volt, hol nem volt
Mirabetla mama házi mozija
Marsupilami
Kicsi Maciusz király
Hókusz-pókusz Cirkusz
Zengő ábécé
Főzés? Gyerekjáték!
Az égig érő bab
A világörökség kincsei
Univerzum
Híradó

Életmódshow
10.05 Mutasd a tányérod!
10.35 Gigamad Autósmagazin
11.05 Nyomtalanul

12.00
12.05
12.35
13.05
13.30
14.55
15.05
15.40

Déli harangszó, vers
Élő egyház
Élő népzene
Csellengők
Aranypáva Magyar játékfilm
Dunáról fúj a szél
A világ konyhái
Muzsikál a mozi

Amerikai krimisorozat
11.55 Szex és New York Ught
Amerikai sorozat
12.25 Szex és New York light
13.00 Halhatatlan szerelem
Amerikai romantikus dráma
15.00 Egy modell karrierje
Amerikai valóságshow

19.20 Esti mese
18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
20.00 Híradó
19.00 Cobra 11
20.00 A szólás szabadsága
20.20 Sporthírek, időjárás-jelentés
21.00 Vanília égbolt
Német akciófilm-sorozat, 14.
20.30 Múlt-kor speciális
Amerikai film
évad, 3. A fekete Madonna [12]
21.00 Volver
23.15 Kultúrház
20.00 Holnapután
0.10 Innováció az emberért
Spanyol bűnügyi film
Amerikai akciófilm [12]
R : Roland Emmerich. Fsz.: DenRobotok és a mesterséges intelli- 23.00 A tánc ünnepe
23.50 Kivánságiroda
nis Quaid ()ack Hall), Jaké Gyllengencia
Német film
haal (Sam Hall), Emmy Rossum
0.40 Hírek
1.25 Ez történt ma reggel
(Laura Chapman), lan Holm
Benne: időjárás-jelentés
3.05 Grigorij Raszputyin - A csilla(Terry Rapson)
0.45 Sporthírek
gok felett
22.20 Heti hetes
0 5 0 TS - Motorsport
Orosz dokumentumfilm, 2/1.
Vidám aktuális talkshow [12].
Technikai magazin
Csapda az Antikrisztusnak
Utána: RTL-hirek
1.20 Magyarország története
3.55 Mesélő cégtáblák
23.45 Kemény zsaruk
A Horthy-korszak
A műjég
Amerikai akciófilm-sorozat. 5.
1.50 Az utókor ítélete
4.25 Schiff András Bach Angol
évad, 8. Ellencsapás [16]
A plagizáló zseni
szvitjeiről
0.50 Portré Riportmagazin [12]
2.15 Panoráma
4.50 Ars Hungarica
2.46 Műsorzárás

16.10
17.10
17.30
17.40
18.00
18.25
19.15

5.45
550
8.00
8.05
8.10
9.00
11.45
12.00
12.01
1Z10
12.40

16.15 Hatoslottó-sorsolás
16.20 Míg a halál el nem választ
Amerikai vigjátéksorozat, 1. évad,
19. A kávéfőző este [12]
16.50 Apa lettem, kisapám!
Amerikai vígjáték [12]
R.: Cherly Dunye. Fsz.: Eddie Griffin (Lonnie), Michael Imperioli
(Dominic), Anthony Anderson
(G). Paula jai Parker (Rolanda)

13.10
15.30
17.10
17.40
18.10
18.50
19.30
19.50
19.55

Hajnaü gondolatok
Ma reggel
Híradó
Sporthírek
Főtér Duna-parti települések
Egyházi műsorok
Zsidó jelképek
Déli harangszó
Hirek
Sport7
Leszállt a csendes éj
Győri Szabó József énekel
Hogy volt!?... - Válogatás az
MTV archívumából
Kívánságiroda Német film
Panoráma
Magyarország története
A Horthy-korszak
Életképek Magyar tévéfilmsorozat
Életképek Magyar tévéfilmsorozat
Híradó este
Sporthírek
Időjárás-jelentés

FILM
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5.00
5.25
5.50
6.15
6.40
7.10
7.40
8.35
9.30

©

5.45 Hajnali gondolatok
5.50 Ma reggel
7.55 A világ meséi
8.10 Félix levelei
8.20 Gino, a virtuális kiskakas
8.35 Sherlock Holmes, a mesterkopó
9.00 Derek, a fenegyerek
9.20 Sarah jane kalandjai
9.50 Az aranyrózsa barlangja 2/2.
11.20 Fürkész történetei Arany, arany
12.00 Déli harangszó
12.01 Egyházi műsorok
14.45 Zsidó jelképek
15.00 Miért épp a demokrácia?
Kínai dokumentumfilm-sorozat,
10/1. Kérlek, szavazz rám!
1550 Arcpoétika Lovász Irén
16.20 A kis mozisztár
Francia filmvigjáték
1750 Esti beszélgetés - Müller Péterrel
18.20 Broadway - Az amerikai musical

6.30 Topshop
7.00 Kölyökklub
10.00 Trendmánia
10.30 Menetrend Utazási magazin
10.50 Red Bull Air Race 2010
11.30 Férfi kézilabda-bajnoki döntő
Közvetítés élőben. Közben:
RTL-hírek
13.15 Magyar autósport-magazin
13.30 Forma-1 Monacói Nagydíj
A futam közvetítése élőben. Utána:

AKCIÓFILM

KALANDFILM

I

L

M

i r
20.00 HOLNAPUTÁN

(!/
21.00 VANÍLIA ÉGBOLT

21.00 VOLVER

Vannak vidékek
Arcélek
Mese
Mirabella mama házi mozija
Híradó
Heti hírmondó Közéleti magazin
A Lehár Ferenc Nemzetközi
Operett Énekverseny Gálaműsora
2055 Honfoglaló - Színházak csatái
21.40 Divathét
22.10 Duna-sport Sportösszefoglaló
22.25 Transylvania
Francia játékfilm
0.05 Jane Campion 3 rövidfilmje
Angol filmetűd
0 5 0 Vers
055 Himnusz
1.00 Híradó

V Telin
0.00 Hangos képújság 1.00 Képújság hang nélkül 4.00 Hangos
képújság 8 . 0 0 Könnyűzene 8.30
Törzsasztal 9.00 Estelő 10.00
Receptvarázs 10.30 Könnyűzene
10.45 Hangos képújság 13.00 Receptvarázs 13.30 Estelő 14.30
Törzsasztal 20.00 Színház 20.25
Receptvarázs

1555 A nagy Ő
Amerikai valóságshow
17.15 A nagy házalakítás
Otthonteremtő show
18.05 Egy kapcsolat szabályai
Amerikai vígjátéksorozat
18.35 Egy kapcsolat szabályai
Amerikai vígjátéksorozat
19.00 A cég hangja
Zenés show-műsor
20.05 Lehetetlen küldetés
Extrém vetélkedő
21.05 Esőember
Amerikai filmdráma
23.55 Halhatatlan szerelem
Amerikai romantikus dráma
2.00 Emberi történetek
Dokumentumsorozat

6.00 Bolondok aranya
Amerikai romantikus kalandfilm
7.50 Filmek és sztárok
Holland mozimagazin
8.15 Pláza ásza
Amerikai akcióvígjáték
9.45 Indiana jones és az elveszett
frigyláda fosztogatói
Amerikai kalandfilm
11.40 WALL-E Amerikai animációs film
13.20 Ütött-kopott hírnév
Amerikai vígjáték
14.55 Fiú a Marsról
Amerikai filmdráma
16.40 Alvin és a mókusok
Amerikai családi vígjáték
18.10 Bolondok aranya
Amerikai romantikus kalandfilm
R.: Andrew Tennant. Fsz.: Matthew McConaughey, Kate Hudson, Donald Sutherland, Alexis
Dziena, Ewen Bremner
20.00 Max Payne - Egyszemélyes
háború
Amerikai akciófilm
21.40 The Pacific - A hős alakulat
Amerikai háborús minisorozat
22.35 Erőszakik
Angol-belga krimivígjáték
0.20 Kergetjük az amerikai álmot
Amerikai vigjátéksorozat
0.50 Kergetjük az amerikai álmot
Amerikai vígjátéksorozat
1.20 Legénybúcsú 2. - Az utolsó kísértés
'
Amerikai vígjáték
3.00 Alzheimer-kór 4. - A tudo_
mány állása szerint 2. Amerikai
dokumentumfilm-sorozat
4.10 Kegyenc fegyenc
Amerikai vígjáték

V Á R O S I "TV
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9.00 Teleshop 9.30 Nyitott Egyetem 10.00 Zodiákus 17.13 Gyerekjáték a számítógép, 9. rész: Zenék
és filmek a számítógépen 17.20
Csillagszem - S P 17.45 Kilátó
18.15 Aréna 18.45 Szemközt
19.00 Artista 19.30 Szabadegyetem Szeged 20.30 Hírháló 21.00
Az őrangyal. Amerikai akciófilm

17.00 Csillagposta 17.10 Fehér
farkasok. Film 19.00 Képes sport
(pénteki
ism.).
Benne:
H F C - E S M T K Labdarúgó
Egylet
Kft. NB lll-as labdarúgó-mérkőzés
22.00 Csillagszem (ism.) 20.30
Publikum
21.20 Csillagszem
(ism.) 21.50 Csillagposta

APROBÖRZE
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GRATULALUNK
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S T Ü S Z I V A D Á S Z É T T E R E M ASZTALFOGLALÁS: 62/315-640
Ahol nem csak vadétel van! • Szeged. Maros utca 37. • Http://ilIespanzio-vadaszerterem.hu

samap is nyitva tartunk 11-zi oraic

NÓGI AUTÓMOSÓ
ÉS KOZMETIKA
Teljes körű
if
gépjárműtisztítás |

ÜDÜLÉSI CSEKKET ÉS ÉTKEZÉSI
JEGYEKET IS ELFOGADUNK!

B Í Z Z 6 N
NONSTOP T E L E F O N O S H I R D E T É S F E L V É T E L :

62/567-835 (üzenetrögzítő

is)

o Apróbörze

Szakácsné
Nagy

Erzsébet

Katalinnak
kívánunk nagyon sok
boldog születésnapot!
Diri, Dávid
és
férjed, Laci

„Fogadtátok egykor
csak te, csak te,
régen volt,
épp 50

• RAKTÁROSI munkakörbe munkatársakat keresünk. Feltétel: targoncavezetői engedély, B - C kategóriás jogosítvány. A fényképes önéletrajzokat kérjük
„Raktáros 093339531" jeligére a Szeged, Gutenberg
u.
5.
szám
(DMügyfélszolgálat) alatt leadni. (093339531)

éve-

Kék volt az ég,

felhő egy sem rajta,
két szerelmes szívnek
a legszebb májusa."

PAKAI SÁNDORNAK
és BOQÁR PÍROSKÁNAK
Mórahalomra gratulálnak a barátok, szomszédok

f^jíszqrédír, HORVÁTH

• CSONGRÁD
megyei,
zöldség-gyümölcs nagykereskedelemmel foglalkozó
cég keres többéves könyvelői tapasztalattal, mérlegképes könyvelő végzettséggel, naprakész, szakismerettel rendelkező, vállalatirányítási rendszerekben
jártas, precíz, terhelhető
számviteli munkatársat (referenciaszám: 975). Forrás
SQL ismerete előny. Fényképes önéletrajzokat a referenciaszám megjelölésével
a megjelenéstől számított 1
hétig
a
titkárság
©morakert.hu e-mail címen kérjük. (093339852) .

Z S Ó F I N A K ,

• SZAKKÉPZETT kőműveseket felveszek, önállóan
dolgozni tudó, teljesítmény
elszámolás, józan élet, bizonyítvány szükséges. Jelentkezés vasárnapig: 0630/534-20 1 7.(093339696)

I Légy olyan boldog, mint amilyen l
FÖLDTERÜLET
szép vagy, legyen életedben száz
• millió szép nap.
• SZÁNTÓFÖLDEK eladók
• Ne tudd meg soha,
Makó és Földeák határá• mi is az a bánat,
ban: 10,2284 ha-356,91
Ak, 10,6962 ha-270,01 Ak,
• kerüljön el téged
3,8522
ha-130,59
Ak,
• minden, ami fájhat!
3,4979
ha-84,44
Ak,
H Sok szeretettel
11,4809
ha-259,3
Ak,
névnapodra:
2,3521 ha-82,07 Ak. IrányT. Mamád
ár: 1.000.000 Ft/ha. 06-30/
2 7 9-1803.(093339795)
és Tatád

GARÁZS
„Mindig szeretni és remélni, így érdemes a földön élni."
HA VID IS TVANNAK
és TERHES

ROZÁLIÁNAK

^
Tápéra,

• SZEGED, Gyík utcai, 17
m 2 -es panelgarázs eladó.
Érdeklődés:
06-30/5087087.(093339429)

"7 0. házassági évfordulójuk
1

j

r

*

^

^

t- y

r

•ti

át jjj^L

alkalmából hosszú, boldog életet
kívánnak: gyermekeik párjaikkal
és 6 unokájuk

Mórahalomra,

házassági
évfordulójuk alkalmából
gratulál a család
apraja-nagyja
Vfr

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

ALLAST KINAL
A MELLKASI Betegségek
Szakkórháza felvételt hirdet
KARDIOLÓGUS
VAGY
BELGYÓGYÁSZ SZAKORVOS
számára. Munkavégzés helye:
Deszk Szakkórház Kardiológiai
és Rehabilitációs Osztály. Kinevezés határozatlan időre,
bérezés a Kjt. szerint. A munkakör azonnal betölthetö. Érdeklődni lehet Pálfy Lászlóné
munkaügyi előadónál az 571516 *
telefonszámon.
(093338448)
• AZ INGATLANPIAC vezető közvetítőhálózata keres ingatlanértékesítőket,
stabil háttér, kiemelkedő
kereseti lehetőség mellett:
soltesz.szilard@dh.hu
(093338626)

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

• CIPÉSZT keresünk cipő
méretvételi és átadási munkakörbe. Előny: ortopéd cipész végzettség, jogosítvány megléte. Érd.: 06-20/
34 99-560.(093338408)
• KOZMETIKAI
standra
keresünk hoszteszeket értékesítői
munkakörbe.
Fényképes önéletrajzokat
az alábbi e-mail címre várjuk:
jelentkezok@jlgCOSmetiCS.hU(093338209)
• MÓRAHALMI vállalat értékesítési munkakörbe keres munkatársakat svéd
vagy norvég nyelvtudással.
Önéletrajzaikat hok-plastic
@hok-plastic.hu címre várjuk. (093338842)
• SZEGEDI székhelyű cég
mélyépítési szigetelő munkatársat keres, változó
munkaterületre.
Önéletrajz:
kovacskartal
@g mail. com (093333793)

GAZDIT KERES
• FOGADJON
örökbe
egészséges (oltott, féregtelenített) kutyát, cicát! 0620/360-9846, www.zug.hu
(093338065)

• A1 és személygépkocsi
kategóriában akciós tanfolyamok! 06-30/429-5581,
www. kovacsautosiskola.hU(093134692)
• GOLF Autósiskola személygépkocsi-vezető tanfolyamot indít május 17-én
59.900 Ft-os reklámáron.
Szeged, Mars tér 16.
www.golfautosiskola.hu
62/4 23-7 80(093135221)
• SZÍNVONALAS,türelmes
oktatás, korrekt elszámolás. Folyamatos nyári akciók!
www.csillagautosiskola.hu
Londoni krt. 10. 62/426433.(093338338)

HASZONJÁRMŰ
• 3 SZEMÉLYES, lengyel
lakókocsi elősátorral eladó.
06-30/512-1600.
(093339372)
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Ü
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Szeged. B a k a y N. a. 29.
(Max Konyha mellett)

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

SZOLGÁLTATÓK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
A MEGYE EGÉSZ
TERÜLETÉRŐL

WKNKM
„Szemed mély tükrében
bujkál egy kisgyerek,
Szived rejtekén őrzöl
tiszta, kék eget."

B

C é g e k
a l a p í t á s a
szakszerűen, gyorsan, |

Hirdetését telefonon is

SZOLGÁLTATÁS

MAGÁNHÁZ
• KÉTSZINTES, kiváló elrendezésű, szép magánház
parkosított udvarral, kerttel
Deszken sürgősen eladó.
+36-30/851-4798
(093338479)
• ÚJSZEGED legszebb részén igényes, 180 m 2 -es
magánház kisebb csere lehetőségével eladó. 06-20/
93 5 5-193(093338163)
• ÚJSZEGEDEN,
Teréz
templom közelében kétlakásos családi ház eladó.
Iroda, rendelő kialakítható.
06-30/53 5-90 92 (093339699)

KÖZLEMÉNY
A Szegedi Csatornamű
Társulat

2010. május 25-én,
17.15 órakor
a Szeged Megyei Jogú Város
Önkoimányzata
(Szeged, Széchenyi tér 10.)
sajtészobájában tartja

küldöttgyűlését,
melyre ezúton
tisztelettel meghívom.
NAPIRENDI PONTOK:

1. Jegyzőkönyv-hitelesítők és
jegyzőkönyvvezető
megválasztása
2. A csatlakozás elfogadása
3. A Csatornamű Társulat
alapszabályának kiegészítése
4. Érdekeltségi hozzájárulások
meghatározása
5.2009. évi beszámoló
elfogadása
6.2010. évi üzleti terv
elfogadása
7. Nonprofit Kft. 2009. évi
beszámolójának elfogadása „
8. Fizetési mérsékletről szóló
|
kérelmek
9. Egyebek
=

NOVENY
• DÍSZNÖVÉNYEK, Szeged-Kecskéstelep, GeraS.
18. Nyitva: h.-szo. 62/427991 .(093133437)

Díjmentes hitelügyintézés
Lakást venne?
Hitelből? Intézze
DUGULÁSELHARÍTAS

ga-

ranciával, mindennap. Érd.:
+36-30/945-7577,
62/533999, Szász Péter. (093134095)
• FELFÚJÁSSAL és alumíniumtechnológiával készült
kémények béléscsövezését
vállalom. Hőszigetelt, szerelt KÉMÉNYEK KIVITELEZÉSE és értékesítése. Tel.:
+36-30/335-2818, 62/493702 (Szeged és Csongrád
megye).(093134117)
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete folyamatosan.
Szeged, 06-20/335-6114.
(093337685)
• KERÍTÉSÉPÍTÉST, térburkolást, betonozási, vakolási munkátvállalunk. 0620/541 -1 136.(093339268)
• ÉPÜLETEK felújítását átalakítását, építését, hőszigetelését vállaljuk. 06-20/
46 7-37 1 7.(093339270)
• ÜVEGEZÉS,
KERETEZÉS. Kovács üveg, 62/414140.(092316250)

TANFOLYAM
• ESZPERANTÓ nyelvtanfolyam Szegeden! 06-30/
697-4266,
eszperanto.iweb.hu.
FNYTSZ.:
00 1 62-2 0 09.(093337959)

TANYA
• SZEGEDHEZ 7 km-re
szép környezetbe tanya
életjáradékra eladó. Érd.:
+36-20/9-370-977
telefonszámon. (093339300)
TERMENY, TAKARMANY
• ÁRPA, góréból morzsolt
kukoricaeladó. 06-30/3730039, Röszke. (093337962)

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

TARSKERESES
• LONDONI ÜZLETEMBER
(41 éves) keres intelligens,
kulturált, vonzó hölgyet, aki
társa lenne a magán- és az
üzleti életben egyaránt.
Londonba költözés szükséges. Jó havi fizetés és teljes
ellátás Londonban, intenzív
angolnyelv-tanfolyam
adott. Fényképes leveleket
a kővetkező e-mail címre
várom:
diligant
©googlemail.com.
(093134008)

• SZEGED, Gyöngyvirág
utcában 3. emeleti, 70 m2es, 3 szobás, erkélyes panellakáseladó. Ár: 7,5 M Ft.
Tel.: 06-62/487-146, 0620/39 2-98 02.(092928681)
• SZEGEDEN magasföldszinti, 49 m 2 -es, teljes felújítást
igénylő
lakás
5.300.000 Ft-ért eladó.
Tel.:
06-70/369-6109.
(093338708)

jj

nálunk hitelét és
csökkentse velünk az
adásvétel költségeit!
70/967-6158
www.icszeged.hu
• BUDAPESTI, 31 m 2 -es,
felújított lakás tulajdonostól eladó: 6.900.000 Ft.
info:
www.kulturabudapest.hu/
Lujza_utca (093339806)
• SZEGED, Teleki utcai,
földszinti, 27 m 2 -es, utcai
kirakattal és bejárattal rendelkező üzlethelyiség eladó. Ár: 7,8 M Ft. Ingatlan
Cafe dr. Nagy Renáta, 70/
967-6 1 57.(093235562)
• SZEGED, József 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)

A*
^ ^ EGY KIS
W
SZÓRAKOZÁSRA
VÁGYIK?
KAPCSOLÓDJON
KI V E L Ü N K !
www.éMtaJcQJSlftBi/játékok

TÜZELŐANYAG
• TÖLGY-BÜKK-AKÁC!
Nyári áron! Kamionos tételnél már 1.450 Ft/máZsától,
hasítvais! 06-30/999-7816
(093235483)

UTAZÁS

OKTATASTVALLAL
• PÓTVIZSGÁRA,
pótérettségire felkészítést vállalok.
62/634-402.
(093339015)

TEGLAEPITESU LAKAS

• BÜKFÜRDŐN 7 éjszaka,
7 fürdőbelépő, 2 masszázs:
25.000 Ft/tő. Üdülési csekket elfogadunk. 30/9699179.(093236597)
UZLETH., MŰHELY, IRODA
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN belvárosi üzlethelyiség kiadó. 530 m 2 eladótér,
290 m2 raktár, 120 m 2
tárolóval, parkolási lehetőséggel. 62/242-019, 0620/3 70-82 70. (093338845)

L E G Y E N
A

T U D Ó S Í T Ó N K !

Küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót
a tudosito(®(MüíQ53ito e-mail címre!

• SZEGEDEN, a Kereszttöltés utcában panelprogramos lakás eladó. Tel.:
06-30/633-2358.
(092928833)

KOZLEMENY
KÖZLEMÉNY
Az FGSZ Földgázszállító
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Z010. május 17-én, 9.00 és 20.00 óra között
földgáz-távvezeték rendszerén, fáklyázással járó =
KARBANTARTÁSI MUNKÁT VÉGEZ •
a lakosság folyamatos gázellátásának érdekében, s
Társaságunk FERENCSZÁLLÁS „0" ponton,

olcsón.

feladhatja:
Érd

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5
•IALLATORVOS HL
Dr. Farkas Attila
30/97-23-016
Dr. Ábrahám Szilvia
70/53-86-763

Szeged, Negyvennyolcas u. 11. „
Rendelés: h„ sz., cs. 8.30-10.00 E
k.,p.: 8.30-10 és 16.30-17.30 |
S
szo: 10-11,15-16 éréig

DICK-kések
Húsipari gépek
Konyhaeszközök eladása
Szeged, Damjanich u. 16/A
ÍM.: 62/469-763 s

KÉSZÍTÉS

s

egészségbiztosítási |
térítéssel,
rövid határidőre.
Telefonhívásra házhoz megyek.
62/225-227
06-30/362-3003

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

PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
|
Kun Mihály
i
Vásárhely, Dr. Rapcsák András u. 40.

(volt Szántó K. J. u. 40.)
Tel 62/246-174, 06-20/9557-964
Új és használt pénztárgépek
forgalmazása és szervizelése
GRÁNIT ÉS MŰKŐ
SÍREMLÉKEK

és egyéb termékek.

Betűvésés és kótisztltás.

1

§

Duguláselháritás

ORTOPEDCIPO-

Tel.: 62/255-580; 30/905-4162 A
E-mail: tottimukoaheemail.hu 1
Szeged, Fonógyári út 24. j

garanciával,

l

mindennap.

S z á s z Péter
A KIDUGÍTÓ
Erd.: 36-30/945-7577,
06-62/533-999

Kiszel Attila
KÉPKERETEZŐf
Szeged, Szentháromság u. 40. 1
62/422-853
Régi, használj és felújított
képkeretek (hlondcl is)
gyűjtőknek és festőknek eladók
Nyitva: h.-p.: 9-17.
Ebédidő: 12-13. Szo.: 9-12

S O O S LASZLO
hűtőgépjavítás,
klímaszerelés,
klímakarbantartás.
Tel 62/245-007, 30/515-1184
E-mail:
soosklimatechnika@t-oniine.hu
•

MONAgg,„„

Klímaberendezések
forgalmazása, szerelése,
javítása, karbantartása
62/445-947

|

06-20/937-3090

(átemelővel szemben)

REDŐNYÖK, RELUXÁK,
SZALAGFÜGGÖNYÖK,
HARMONIKAAJTÓK
AKCIÓVAL

április 1-30-ig

Tel: 62/640-603 g
+36-30/945-7201

Asztalos v á l l a l
készítési, javítási
fa- ill. bútorlapból
készüli bútorokon,
kiegészítőkön.

max. 6,4 m-es
s
munkamagasságig
HÓD-METÁL Kft.
Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. u. 70.
Tel.: 6 2 / 2 4 3 - 9 0 3

Nyitva: h.-p.: 7—16

h-ig

c
£

70/507-3340
.iMKaiiaffllra.-i.M-ifllck.hu

GURULÓ ÁLLVÁNY
BÉRLÉSE

Kőműves-,

co

burkoló-,
hőszigetelő 3
munkákat vállalunk.

ÁLLVÁNY VAN!
06-20/467-3717

Televíziók, fényképezők,
híradástechnikai
s
berendezések,
£
M E N T E S Í T É S
mosógépek,
f
Már nincs megelégedve a háza mosogatógépek, hűtők
falán a grafíitimázolmánnyal!
szervize.
CÉGÜNK VÁLLALJA
BOSCH, PANASONIC, SAMSUNG,
A SZAKSZERŰ ELTÁVOLÍTÁSÁT.
LG STB MÁRKASZERVIZE.
Fax: 62/657-961
;
Szombaton is 15-ig!
Tel 62/426-928. 30/2193557
Tel.: 30/995-5798
G R A F F I T I -

A R A N Y ÉS EZÜST
ékszer ballagásra
• értékesítés, javítás
• hozott aranyból készítés
• törtarany-beszámítás
„
4000 Ft/g
£
KÓNYA és T S A BT.
Szeged (Csillag tér).
Kereszttöltés u. 33. t: 489-488

Transcommers Kft.
Szórakoztató
elektronikai szerviz
6728 Szeged.
Budapesti út 8.
Tel.: +36-62/548-540

Vásároljon új, kulcsrakész, klimatizátt,
igényes lakást a TISZA PALOTÁBAN.
Egyedileg mérhető, energiatakarékos kialakítás. ,
1 szobás lakás
bruttó 9 650 000 Ft-tól
§
1+1 szobás lakás
bruttó 10 160 000 Ft-tól
§
1+2 szobás lakás
bruttó 16 500 000 Ft-tól
Most kedvezményes, vagy ajándék gépkocsibeállóval vagy tárolóval!
ÉRDEKLŐDNI: 62/555-821
ÜGYELETI SZÁM: 06-70/372-0014
ZÁKÁNYSZÉKI

szakembereinek felügyelete mellett végzi
a gáz szükség szerinti lefúvatását, fáklyázását.
Újszeged, Derkovits fasor 19-21. sz. alatt induló,
A művelet a lakosságot nem veszélyezteti, azonban erős hangliftes társasházakban,
emelt szintű szerkezetkész lakások leköthetők:
és fényhatással jár. A környék lakóitól a nyugalmuk megzavarása
miatt
ezúton is elnézést kérünk. A munkálatokról a helyszínen lévő
256 000-275 000 Ft/m2 áron.
§
szakembereink készséggel adnak tájékoztatást.
Érdeklődni: 7 0 / 3 1 2 - 1 9 1 4 telefonon.
§
Megértésüket köszönjük!
FGSZ Zrt.

KESELEZES

HÍVÁSRA HÁZHOZ IS MEGYÜNK! Nyitva: 9-18 óráig

H.-P.: 10.00-18.00, szo.: 9.00-12.00

TÉGLAÉPÍTÉSŰ LAKÁS

|

06-70/361-8057

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

PIHE Tolltisztító Műhely
új helyen:
29.
Igényes kőfnyeiettien, a megszokott
mmoseggei variuk ugyieietnkei.
|
Nagy ugyfeiparkoloval!!!
j tolltlsztftás 2 0 0 Ft/kff
•
Telefon 6 2 / 4 7 0 - 0 4 1

KépSzínArt Bt. 1
2

Szeged, Gutenberg u. 10.
u:

06-30/698-7021

Nyitva: h-p. 9-17 óráig.

[

SZŐNYEG
JAVÍTÁS,
TISZTÍTÁS 1

SZŐTTESBOLT
Szeged, Horváth H. u. 7.
30/3955-951)
Tti9M

•

iSf *

MINDENJ^^
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A DM ÉS DV KERESKEDELMI MELLÉKLETE • 2010. MÁ)US 15. • S Z E R K E S Z T Ő : KOVÁCS ANDRÁS

PRÓBAÚTON A PEUGEOT 5008-AS KISEBBIK DÍZELÉVEL

Tágas a családi egyterű
• Meglehetősen széles a Peugeot modellpalettája, ám
akik azért aggódtak, hogy
hová érkezik pontosan az
5008-as, feleslegesen tették. Eltalált, tágas és variálható kompakt egyterűvel
lépett a piacra a márka.

tó, nem beszélve a harmadikról, ami az alaphelyzetben a
679 literes - V D A - s z a b v á n y
szerinti - csomagtartó alatt rejtőzik,

ebből 1,7, a meglepően szerény op-ciós árért, 125 ezer
forintért rendelhető panorámatető 1,69 négyzetméter.
Szó-

KOVÁCS ANDRÁS
A Peugeot 5008-as vonalvezetéséről annyit, hogy
nyúlánk autó, tetszetős
orr-résszel, a márkára oly
jellemző, hosszúra húzott lámpákkal. É s egy
kicsit befejezetlennek
tűnő hátsó traktussal,
ami természetesen annak
köszönhető, hogy a harmadik üléssor utasainak is
akartak fejteret hagyni a
tervezők, s közel függőlegesen befejezni egy autót
komoly kihívás. A z 5008-as
nagynak látszik, és az is, mindent az utasok kényelmének
és a praktikumnak rendel alá.
A második sor ülései egyenként előre-hátra csúsztathatók: a középsőt a szélső elé
vagy mögé állítva könnyebben elférnek a vállak. Már ez
az üléssor is összehajtogatha-

es ez meg
csak a kalaptartó
szintjéig
számított
befogadóképesség.
A
maximális térfogat az ülések összehajtogatásával a 2,5
köbmétert is meghaladja.
Van még egy nagy szám az
5008-asban, ez az üvegfelület:
5,77 négyzetméter. A szélvédő

v a l elég világos van benne, ami sokat javíthat egy borongós őszi-téli nap'
hangulatán.

A belső térre nem lehet
panasz, adott a számos praktikus rakodóhely, kategóriához méltók a burkolatok, és
nem zörögnek a pontos illesztések. A m ű s z e r f a l és a
középkonzol tetszetős,
a kezelőszervek a
helyükön vannak,
műk ö d teté-

sük logikus, jó vezetni az autót.
Ebben partner a 110 lóerős,
1,6 literes, kiforrott H D i ,
amelynek maximális, 260 Nm-

es nyomatéka már 1800-as ford u l a t s z á m alatt jótékonyan
jelentkezik. A kulturált járású, az autóban belépő dízelmotornak jó választású erőforrás étvágyára sem lehet panasz, országútra 4,5, vegyes
fogyasztásra 5,3 litert ad
meg a gyár. Agyakorlatban három felnőttel és némi csomaggal 90-es tempónál
és 2000-es fordulatnál 5.0 litert mutatott a pillanatnyi
fogyasztásmérő,
ja
130-nál 2800 forO
dult a motor, és
"
6,3-6,4 liter volt az
étvágy.
N é z z ü n k néhány
említésre méltó műszaki megoldást - a teljesség igénye nélkül. A modell szériában tartalmazza az elektromos kéziféket, amely kényelmes és bolondbiztos: automatikusan kiold, ha e l i n d u l a

RONCS
AUTÓ £
Nyílt hétvége: május 15-16.

Jubileumi szerviz- és újautó-akciók

Forgalomból történő végleges
kivonás teljes körű ügyintézéssel.
Tel.: 62/541-277
Bontott alkatrész értékesítése:
62/461-687
6728 Szeged, Kollégiumi út 8.,
info@roncsautokft.hu
Web: www.roncsautokft.hu

.

AutoPRQ

Peugeot, a motor leállításakor
pedig magától behúz. E g y
funkció, amelyet n a g y o n
k ö n n y ű volt megszokni. E z
még kiegészül egy lejtőn való
elindulást segítő - nem csupán szőke nőknek ajánlható rendszerrel, amely 2 másodpercig á l l v a tartja az autót,
amíg a vezető a fékről átlép a
gázpedálra.
A z 5008-as szegmensében
elég nagy a verseny, így a Peugeot-nál is sok múlik az áron.
A szériában számos kényelmi
és biztonsági extrát felvonultató, 120 lóerős benzines alapmotorjával megfelelő szinten
kezdő autó belépőára 5,5 millió forint alatt marad, de dízelbe is beleülhetünk 6 m i l l i ó
forint alatt. A z általunk próbált P r é m i u m felszereltségű
H D i valamivel kevesebb mint
6,5 millió forint - szerintem jó
választás.
További fotók és részletek
a www.delmagyar.hu oldalon.

Hatmillió
Ford Fiesta
a németektől
• A 2010 első negyedévében
Európa legkelendőbb autójának számító Ford Fiesta
újabb rekordot ért el: elkészült a hatmilliomodik
Németországban épített
Fiesta.
MUNKATÁRSUNKTÓL

sr-

A

Peugeot 308 már 2 989 000,
Peugeot 3008 már 4 490 000 forinttól

Kombinált átlagfogyasztás

4 , 5 - 7 , 8 l / l O O km, C 0 2 - k i b o c s á t á s

1 2 0 - 1 8 7 g/km.

Mi a közös május 15-ében és május 16-ában? A fantasztikus
szerviz- és újautó-akciók, amelyeket a 200 éves Peugeot kínál
nyílt hétvégéjén. 308 és 3008 modellek most ünnepi áron, gyári
tartozékok 25%-os kedvezménnyel, klímatisztítás pollenszűrőcserével és átvizsgálással bruttó 9990 forintért, valamint
ablaktörlőlapát-csere fél áron.
A Peugeot Főnix Program résztvevőinek pedig ezen felül ingyenes
külső mosással kedveskedünk!
P E U G E O T

P E U C E O T

C - M O B I L

6600 SZENTES, Vásárhelyi út 112.
6725 Szeged, Kálvária sgt"83-85.
Tel.: 62/554-554
Tel.: 63/560-200
www.peugeotcmobil.com
A 308 és 3008 ajánlat o 2010. május 1. és június 30. között megkötött ügyfélszerződésekre vonatkozik. A tartozék- és
szervizakciók 2010. május 15. és június 15. között érvényesek, és a Főnix Program kedvezményével nem összevonhatók. A
részletekről márkaszervizünkben kaphat felvilágosítást. A Peugeot Hungária Kft. az akciók megváltoztatásának jogát
fenntartja. A képek illusztrációk.

Eddig a Ford Fiesta hét generációja készült Kölnben, s 1989ben a Niehl üzem lett a Fiesta
európai termelésének „vezető
gyára". A hatmilliomodik Németországban gyártott Fiesta
egy háromajtós, V i s i o n kék
fényezésű Sport-kivitel volt,
1,6 literes, 120 lóerős T i - V C T
motorral, amelyet egy német
ügyfél rendelt meg.
Amióta a gyártása 1976-ban
megkezdődött, a népszerű kisautóból összesen 13 m i l l i ó
darab készült a négy európai
Ford-üzemben, köztük Kölnben. A z első autó 1976-ban a
spanyolországi Valenciában
gurult le a szalagról, ahol - a
Niehl-üzemhez hasonlóan - a
legújabb Ford Fiestát is gyártják majd. 1976-tól 2002-ig a
Fiestát a Ford dagenhami üzemében, az Egyesült Királyságban is gyártották, 1976 és 1980
között pedig a Fiesta gyártása
a németországi saarlouisi
üzemben is folyt.
T í z évbe telt, amíg elkészült
az egymilliomodik Fiesta; a
második millió már kevesebb
mint feleennyi idő alatt következett; az öt- és a hatmilliomodik modell között eltelt idő
pedig alig volt több mint
három év.

Autós Piac I II.

Szombat, 2010. május 15.

HÁROMLITERES DÍZELLEL FUTTATTUK MEG AZ ÚJ BMW 5-ÖST

Mindent tud, amit a nagyok

Fotó: Segesvári Csaba
•

Az új BMW 5-ös Limousine,
a sorozat immár hatodik
generációja jól mutatja, hol
tart ma műszakilag és biz- >
tonságilag az autógyártás a
felső-középkategóriában.
Egy kecskeméti retúr erejéig mi is megfuttattuk az
autót.
KOVÁCS ANDRÁS

K e z d j ü k a végén: amikor kiszálltunk a BMW-ből, azt kérdeztük egymástól fotós kollé-

gámmal: miért kell még a
sorozat fölé a 7-es, hiszen már
ebben is m i n d e n benne v a n ,
amit földi halandó igényelhet.
Nagy, kényelmes, gyors, biztonságos, s n e m utolsósorban
tetszetős vonalvezetésű.
Belül is nagyon igényesek a
b u r k o l a t o k , és csönd v a n a
k i t ű n ő zajszigetelésnek köszönhetően. A műszerfalon a
B M W m i n d i g is mutatta a pill a n a t n y i fogyasztást, most
azonban a pillanatnyi „tankolást" is jelzi - amikor motor-

GYÁSZHÍR

SZEGED

Megrendülten tudatjuk, hogy szeretett
édesanyánk,

GYÁSZHÍR

SZABÓ IMRÉNÉ
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
DR. HORVÁTH IMRÉNÉ
KOMÓCSIN JOLÁN AMÁLIA
életének75. évében, hosszan tartó, súlyos betegség után, 2010. május 6-án elhunyt. Szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra a fogadalmi templom altemplomában.
Gyászolják: férje, gyermekei, unokái

7,Ha emlegettek, köztetek leszek,
De fáj, ha látom könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
Mert én már a jóistennél vagyok.
Nem múlnak el ő k , kik szívünkben élnek.
Hiába szállnak szárnyak, álmok, évek."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk:
GULYÁS SÁNDORNÉ
SCHUBERT ERZSÉBET
59 évesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója május 21-én 14 órakor lesz az
Algyői temetőben.
Gyászoló család
9B.Wu
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy
KOVÁCS FERENCNÉ
KREKUSKA MÁRIA
életének 80. évében elhunyt. Végső
búcsút május 19-én 13 órakor veszünk
Tőle az Algyői temetőben.
, 3339227
Gyászoló család
GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31.
Tel.: 62/277-382 Cs. M.-i Kegyeleti Kft.,
6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461039 6786 Rúzsa, Határőr u. 2, Tel.:
62/285-197. 6800 Hódmezővásárhely, Dr
Imre József u. 1. Tel./fax: 62/534-985,
62/534-986 Márvány Kft. 6760 Kistelek,
Temető sor 1. Tel.: 62/597-360 Flóra Center Kft., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.:
62/423-869 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér 10. 62/424992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás,
6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425864 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.:
62/420-414 Szegedi Temetkezési Kft.,
6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747
Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged,
Török u. 11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép
Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267567

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a
rokonoknak, szomszédoknak és j ó
ismerősöknek, akik szerettünk,
TÁBOROSI JÁNOS
temetésén megjelentek, részvétükkel,
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
,,33 7 , 12 , Gyászoló család, Sándorfaivá
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szerettünk,
ÖZV. JENEI SÁNDORNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel,
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
93338003
Gyászoló családja
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik Édesanyánk,
HARASZTI JÓZSEFNÉ
SUTUS PIROSKA
tanárnő
gyászmiséjére és temetésére eljöttek,
jelenlétükkel és virágaikkal fájdalmunkat enyhítették.
93337607

N e m mi tudunk ennyire
vezetni, hanem alánk dolgozott - egyebek között - a
menetstabilizáló, a közel 900
ezerért e x t r á b a n beépített
adaptív d r i v e és a félmilliót
kóstáló opciós aktív kormányzás. E z utóbbi az első kerekek
kormányzását a „pillanatnyi
menethelyzet függvényében
v e z é r e l t , m a x i m u m 2,5 fok
b e k o r m á n y z á s i szöggel m ű ködő hátsókerék-kormányzás-

MAKÓ

Gyászközlemények

A gyászoló család

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

k

f é k ü z e m b e n plusztöltést a d
az a k k u m u l á t o r n a k az autó.
Teszi mindezt szimpatikusán
kék fénnyel hangsúlyozva.
A BMW-motorok az ésszerű
kompromisszum jegyében környezetkímélők, az általunk próbált modellbe az új, háromliteres, 245 lóerős és 540 N m maximális forgatónyomatékú motor
dolgozott, s teljesített minden
elvárást. A 6,3 másodperc alatt
százra gyorsuló és 250 knvóra
tempónál elektronikusan lehatárolt 5-ös C0 2 -emíssziója csu-

p á n 162 g / k m , kombinált
fogyasztása 6,2 liter száz kilométerenként. N a g y o n megy,
k u l t u r á l t , s ebben partner a
futómű és a kormányzás is.
Egy sztráda melletti benzinkút használaton k í v ü l i - egy
rendes kanyart is tartalmazó szervizdíján nyaggattuk kicsit
a futóművet. Cseppet magunkra vontuk a figyelmet, s rontottunk a parkgondozó munkások hatékonyságát, a rendkív ü l i esemény azonban elmaradt, alig volt a guminak hangja. A z új B M W 5-öst forszírozott
tempóban sem tudtuk kihozni
a sodrából, pedig néhányszor
nekifutottunk.

BÖRCSÖK JULIANNA
makói lakos, 88 éves korában elhunyt.
Temetése május 18-án 13 órakor lesz az
Újvárosi református temetőben.
93339799 Gyászoló lányai és családjaik

I P f i á l á s szívvel mondunk köszönetet a közeli és távoli rokonoknak,
ismerősöknek, barátoknak, jó
szomszédoknak és mindazoknak,
akik drága szerettünk,
FA JÁNOS
apátfalvi lakos, temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, utolsó útjára elkísérték és részvétüket bármi módon kinyilvánították.
Gyászoló családja, Apátfalva

Próbálgattuk m é g az extrafelszerelések között szereplő
sávelhagyásra figyelmeztető
rendszert, g y ö n y ö r k ö d t ü n k
az opciós, felbontása és mérete tekintetében egyaránt óriási H e a d - U p - D i s p l a y - b e n , a
profi navigációban, igaz, a
kettő e g y ü t t m á r e g y m i l l i ó
forint felett van.
A z á l t a l u n k tesztelt d í z e l
modell alapára 15 m i l l i ó forint, természetesen temérdek
szériában beépített k é n y e l m i
és biztonsági extrával, a próbaautó árcéduláján 23 milliós
összeg s z e r e p e l - de a k k o r
m á r tényleg felesleges a 7-es
BMW.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MEGEMLÉKEZÉS

GYÁSZHÍR

Fájó szívvel emlékezünk
ID. SZALAI ISTVÁN
halálának 10. évfordulóján.
Míg éltél szerettünk, míg élünk, nem
feledünk.
93339285
Szerető családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Reménykedtünk, hogy csak egy rossz
álom, de nem az volt, már látjuk.
Elmentél tőlünk messzire, oly távol,
de szívünkben itt leszel, míg élünk e
világon."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,
HERCZEGH ISTVÁNNÉ
ROSTÁS A. MAGDOLNA
temetésén megjelentek, részvétükkel,
virágaikkal osztoztakfájdalmunkban.
Gyászoló család

CHAPPON ISTVÁNNÉ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szerettünk,
KOCZKA FERENC
temetésén megjelentek, virágaikkal,
részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
93337702
Gyászoló családja

sal" teszi teljessé - nem mellék e s e n elhiteti a v e z e t ő v e l ,
hogy kitűnő sofőr.
A sztrádamenetről nincs
mit mondani, csendes és észrevétlen, c s u p á n a kilométerórát kellett figyelni, illetve a
tempomatot 145-re állítani. A
k é z z e l is k a p c s o l h a t ó automata váltó természetesen
bolondbiztos, fel és le is korrigál, s akár négy fokozatot
is visszakapcsol, ha álmos
tempóban, langyos fordulaton n y o m u n k n e k i egy
nagyon kövér gázt 120 körül.
Szóval ilyenkor
gyorsan
m a g u n k mögött t u d h a t u n k
egy-két araszoló kamiont.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szerettünk,
FORRAI LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban
együtt éreztek.
93339442
Gyászoló családja
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünk,
ÖZV. KÓCSÓ LÁSZLÓNÉ
IGNYA ETELKA PIROSKA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és gyászunkban
osztoztak.
Gyászoló gyermekei
93338893

«családjaik

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,
KOCSIS IMRE
temetésén megjelentek sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek.
93338475
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
„Egy könnycsepp
a szemünkben érted él,
egy gyertya az asztalon érted ég.
Egy fénykép, mely őrzi az emlékedet, s egy út, mely
elvitte az életedet. Örök álom zárta le a szemed,
pihenni tért dolgos két kezed. Isten legyen veled."
Fájó szívvel emlékezünk

f1^

KISS FERENC
halálának 17. évfordulóján.
Gyászoló
fiai és családjaik
J
J
oiímcnc
GYASZKOZLEMENYEK FELVETELE:
Anikó Virágüzlet (Rekviem Temetkezés)
6900 Makó, Czuczor u. 23.
Tel.: 62/637-247
Berg Henrikné,
6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382
Cs. M. Kegyeleti Ktt. 6900 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840
Rekvium Temetkezés, 6900 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514

BALOG ZSUZSANNA
csendesen megpihent. Hamvasztás
utáni búcsúztatása szűk családi körben
a Dilinka temetőben megtörtént.
,3338262
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
KOSZTOLÁNYI JÁNOSNÉ
DOBSA ESZTER
székkutasi lakos, 83 éves korában
elhunyt. Temetése május 18-án 10 órakor lesz a székkutasi temetőben.
93339510
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik drága szerettünk,
VARGA ANTALNÉ
BORSOS BORBÁLA
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön
mondunk köszönetet a temetkezési
kft.-nek, a római katolikus lelkésznek, a Földesi Kft. dolgozóinak, az
EURO Kft. dolgozóinak, EUROTEX Kft.
dolgozóinak és minden megjelent
rokonnak, jó szomszédnak, jó barátnak, jó munkatársnak.
93339320

Gyászoló család

SZENTES
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,
MASZLAG MÁRTONNÉ
KANÁSZ-NAGY MARIA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkon enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetet az onkológiai osztály
orvosainak és nővéreinek lelkiismeretes munkájáért.
93339702
Gyászoló családja

MEGEMLEKEZES
Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk Rád.
BRUSZNYICZKY JÁNOS
halálának 10. évfordulójára.
„„„.,
Szerető családod
„Emléked örökké itt van velünk.
Ameddig mi élünk, Te is itt élsz
velünk."
Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünk,
MEGYERI LÁSZLÓNÉ
KOVÁCS TÜNDE
halálának 8. évfordulóján.
Családja

93339225

mmm.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,
HLAVÁCS JÓZSEF
búcsúztatásán megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban osztoztak.
o,„96o.

Gyászoló családja

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
FELVÉTELE:
6 6 4 0 Csongrád, Fő u. 17-19.
Tel.: 63/483-975

.

TOURINFORM C S O N G R Á D
Csongrád, Szentháromság tér 8.
Tel.: 63/570-325
ORHIDEA TEMETKEZÉS
Csongrád, Erzsébet u. 32.
63/471-121

22

2 0 1 0 . MÁJUS 15., SZOMBAT

Egy tévézéssel
harcoljatok!kezdó'dött minden

Végig vezettek

HOLNAP 11.40-KOR: PICK-MKB VESZPRÉM A BAJNOKI DÖNTŐBEN

SZEGED. A férfi kosárlabda NB I
B csoportjának 18. helyért folyó
rájátszásában a DélKonstrukt
SZTE-Szedeák magabiztos győzelmet aratott. A hazaiak végig
vezettek, a harmadik negyed derekán Nyilas két, majd Simándi
egy triplája után voltaképpen eldőlt a meccs. Vida és Gémes egyaránt dupla-duplát „csinált"
(előbbi 10 pont, 12 gólpassz,
utóbbi 20 pont, 10 lepattanó),
míg a saját nevelésű Kardos
Ádám élete első mérkőzését játszotta a felnőtt csapatban.

Holnap 11.40-kor a Budapest
Bank férfi kézilabdaliga döntőjében a Pick Szeged együttese
a címvédő MKB Veszprém csapatát fogadja az újszegedi
sportcsarnokban.

Bonifert Domonkos: - Tudunk ennél jobban is játszani,
de örömteli, hogy a győzelmünket nem fenyegette veszély.
DélKonstrukt SZTE-SzedeákSoproni MAFC 86-69 (25-17,
21-22,21-12,19-18)
NB I B csoport, rájátszás az 1-8.
helyért, férfiak, Szeged, 600 néző.
SZTE-Szedeálc VIDA 10, Molnár
M. 8/6, NYILAS 23/9, Tanács A. 11,
GÉMES 20/3. Csere: SIMÁNDI 9/3,
Kovács D., Szabad 2, Mészáros 1,
Kardos, Molnár B. 1, Széli 1. Edző:
Bonifert Domonkos.

Idénynyitó
SZEGED. Vasárnap 9 órakor az
idei szezon első golfversenyét
rendezik a Szeged melletti Alföld Golf Clubban. A szervezők
népes indulói létszámra számítanak, előzetesen közel harmincan adták le a nevezést. A pálya
remek állapotban van, a jó időnek köszönhetően kiváló körülmények között versenyezhetnek a sportág szerelmesei. Az
idénynyitó viadal után beindul
az élet, 2010-ben is folytatódik
a Szeged Tour versenysorozat,
amely az elmúlt évben nagy sikert aratott a golfozók körében.

Szurkolói igény:

Négy fiatal tehetség leigazolását jelentette be szerdán a Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata. Közülük elsőként
Rasheed Ritát, a Zalaegerszegről érkező 20 éves játékost
mutatjuk be.

SZEGED
SÜLI RÓBERT

SZEGED
GYÚRÓS ISTVÁN

- Nyerünk! Ez nem kérdés kezdte a beszélgetést Kardos
Antal, a Pick Szeged csapatának egyik vezérszurkolója, akit
csak Toncaként emlegetnek a
drukkerek. - Beszélgettem a
srácokkal, nagyon elszántak,
mindannyian elmondták: minden erejükkel azon lesznek,
hogy végre legyőzzék a Veszprémet a BB-liga döntőjében, és
egyenlítsenek a három győzelemig tartó párharc második
meccsén. Egy vérbeli szegedi
szurkoló nem is mondhat
mást, mint hogy nyerünk. Rajtunk nem múlik semmi, sokan
leszünk a B középben, ismét
lesz zenekar.
- A szegedi közönség mindig fantasztikus hangulatot teremt - vette át a szót ifjabb Török Tibor, Töci
most is ha-

az MKB Veszprém
irányítója

- A szegedi összecsapás teljesen más lesz, mint volt az első
meccs Veszprémben. Tudjuk,
sokkal többet kell majd tennünk azért, hogy idegenben is
legyőzzük a Picket, ennek ellenére ez a tervünk: győzni utazunk a Tisza partjára.

A szurkolók győzelembe hajszolhatják a Picket. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
sonló légkör fogadja majd a
bajnoki címvédőt. A közönség
eddig is kiállt a csapat mellett,
most is így lesz, bízom benne,
hogy legalább háromezren leszünk a meccsen. A fiúk az
mk-döntőben
bizonyították,
hogy mire képesek, ez adhat
okot a bizakodásra. Ha minden kézilabdás kiteszi a szívét
a pályán, hajt, küzd a
Pick-mezben, akkor nem lehet
kérdés, hogy nyerünk a Veszprém ellen, amely jobb és erősebb, de nem legyőzhetetlen.
- Bízom a srácokban - következett a sorban Selyem

Gyula szurkoló - , ha egy góllal is, de verjük meg a Veszprémet! Éppen most beszéltem
Remport Csaba barátommal,
aki elárulta, hogy két hatalmas busszal jönnek a veszprémi szurkolók, és sok-sok autó
is útnak indul, így biztos,
hogy megtelik a vendégszektor. Különleges lesz a meccs,
Dragan Djukics lehet, hogy
utoljára ül a szegedi kispadon. Én csak reménykedni tudok, hogy nem, ez pedig azt
jelenti, hogy megnyertük a
meccset, és akkor lesz még
folytatás Szegeden.

Az utolsó összecsapás? Aranyérem

Egy mozdulat. FOTÓ: KARNOK CSABA

Lékó: iksz
ASZTRAHÁN. Lékó Péter sötéttel
remizett az azeri Tejmur Radzsabowal az asztraháni sakk
Grand Prix-torna pénteki, ötödik fordulójában. A szegedi
nagymester a 31. lépésben
egyezett meg riválisával a döntetlenben, s így továbbra is veretlenül, három ponttal áll. Ma
szünnap lesz, Lékó a 13 fordulós torna vasárnapi játéknapján az orosz Peter Szvidlerrel
mérkőzik, és ismét a sötét bábukat vezeti majd.

verseny
RÚZSA. Betyár Kupa néven országos pisztolyos lövészversenyt rendez vasárnap 9 órától
a Rúzsai Dinamikus Lövész
Club. A várhatóan 30-50 fővel
zajló megmérettetésre a rúzsai
lőtéren, a Ságvári utca 6. szám
alatt kerül sor, míg a Brüsszeli
úti pincelőtéren bárki kipróbálhatja magát a sportágban.

VESZPRÉM. Az ASA-ConsolisHNKC NB l-es női kézilabdacsapata a Kiskunhalas ellen aratott fölényes sikerrel (38-19)
megőrizte élvonalbeli tagságát.
Ma 18 órától Veszprémben a rájátszás utolsó bajnoki mérkőzését játssza az egyesület.
- A bennmaradás kiharcolásával óriási teher került le a
vállunkról - közölte Dankó Ervin vezetőedző - , így felszabadultan kézilabdázhatunk. A

hazai pálya miatt a Veszprémnek 51, nekünk 49 százalék az
esélyünk a sikerre, de hiszem,
hogy meglepetést okozhatunk
és győzelemmel búcsúzhatunk
a bajnokságtól. Sajnos az
anyagiak terén semmi pozitív
változásról nem számolhatok
be, ami azt jelenti: valószínűleg a veszprémi lesz a klub
utolsó mérkőzése, a sportág
felnőtt szinten megszűnik Vásárhelyen - mondta a tréner.

Hétszázan úsznak
SZEGED. Ma és holnap reggel 9
órától az újszegedi sportuszodában rendezik meg a TYR-Toyota
Tmax országos meghívásos
úszóversenyt. Hatalmas mezőny
verbuválódott össze, 40 klubból
közel 700-an neveztek a viadalra. A SZUE is népes csapattal
vesz részt, csak a válogatottal a
balatonfűzfői edzőtáborban az

ifi Eb-re készülő Király Bence,
valamint az ifi olimpián induló
Ambrus Diána és Olasz Anna
nem versenyez ezúttal.
A Szegedi Úszó Egylet vezetése ezúton köszöni meg a
makói és a csongrádi gyógyfürdőnek, hogy amikor uszodagondokkal küszködtek, ott
készülhettek a versenyévadra.

Nyári focitábor
SZEGED. Az elmúlt évekhez hasonlóan az újszegedi Kisstadionban idén is megrendezi nyári táborát a Tisza Volán Focisuli, amelynek edzői az 5 éves
gyerekektől a 12 esztendősekig
mindenkit várnak.
A turnusok: június 21-25.
(edző: dr. Tóth János - 30/3365044); június 28.-július 2. (Kispál Csaba - 30/336-5042, Lóczi
Péter - 70/364-4064); július 5-9.
(Lednitzky András - 20/454-5518,
Herczeg Gábor - 30/579-0773,

Molnár Tibomé - 70/375-1014);
július 19-23. (Lednitzky András,
Molnár Tiborné); augusztus 2-6.
(dr. Tóth János); augusztus
23-27. (Molnár Tiborné).
Újdonság, hogy ezen a nyáron a Tisza Volán Focisuli kapustábort is tart. Bagdi Ferenc
edző (20/323-8181) július 5-9.
között az 1997-2003-ban, július 19-23. között pedig az
1989-1996-ban születettekkel
foglalkozik. Érdeklődni és jelentkezni az edzőknél lehet.

Münchenből

MÜNCHEN. A bajor főváros,
München adott otthont az ifjúsági evezősök nemzetközi regattájának, amely igen komoly
szerepet tölt be a korosztály versenynaptárában. Az EDF Démász-Szegedi VE sportolója,
Matyasovszki Dániel (képünkön) egypárban indult, ahova
összesen harminchatan (!) neveztek. Az első napon a Tisza-parti evezős az előfutamban az ifi vb győztese mögött
második lett, így a B döntőbe
került, ahol csak a 2009-es korosztályos
világbajnokság
bronzérmese tudta őt legyőzni.
A második versenynapon aztán
a szervezők az előző napi időeredmények alapján az első hatot nevezték az A döntőbe,
amelybe Matyasovszki természetesen befért. Szierer János tanítványa ekkor már mindenkit
maga mögé utasítva - így a korábban őt megelőző vb-harmadikot is - megnyerte a futamát.

Palesztin apa és magyar anya
gyermeke Rasheed Rita (képünkön), a Szeviép-Szeged válogatott-kerettag új igazolása. A 20
éves játékos a Zalaegerszeg csapatából érkezett a bajnoki
bronzérmeshez, két évre szóló
szerződést írt alá.
Apukám futballozott,
anyukám pedig úszott, de
egyikük sem versenyszerűen.
Sok mindent kipróbáltam,
szintén eljártam úszni, majd a
dzsesszbalett foglalkoztatott,
míg egy napon meg nem láttam egy kosárlabdameccset a
televízióban. Egyből mondtam anyukámnak, hogy ki
akarom próbálni ezt a sportot,
és végül le is ragadtam a kosárpályán - mondta a kezdetekről Rita.
A 3-as poszton bevethető
játékos két szezont töltött a
Vasas-Csatában, majd kettőt
Zalaegerszegen, itt Bencze Tamás kezei alatt is játszott.
- Szegedre igazolásomban
nagy szerepet játszott Bencze
Tamás. Kitűnő edzőnek tartom, akinek a kezei alatt rengeteget fejlődtem Egerszegen,
bízom benne, hogy a Szeviép-

Dávid Beckham mégis utazik
Dél-Afrikába: a 115-szörös angol
válogatott játékos sérülése miatt
Capello segítője lesz a futballvb-re utazó szakmai csapatban.
DÉL-AFRIKA
MUNKATÁRSUNKTÓL
Dávid Beckham még a Milanban lejátszott egyik tavaszi bajnokiján szenvedett Achilles-ínsérülést márciusban. Az angol
középpályás sokáig bízott a felépülésben, végül azonban eldőlt, nem léphet pályára
Dél-Afrikában a világbajnokságon. Utazni viszont elutazhat.
- Beszéltem már a szövetségi kapitánnyal, illetve aszszisztensével, Franco Baldinivel, azt mondták, úgy érzik,
lenne szerepem - mondta a 35
éves Beckham, akinek Fabio
Capello szövetségi kapitány
összekötő szerepet szán az
edzők és a játékosok között.

nél sem lesz ez másként mondta.
Rasheed Ritára nem kisebb
feladat vár az előttünk álló szezonban, mint megpróbálni pótolni a várhatóan egy évet kihagyó klasszist, Fürész Emőkét.
- Jó érzés, hogy bíznak bennem
Szegeden, de természetesen közel sincs akkora rutinom, mint
Ernőnek. Nem egyedül leszek
3-as poszton a csapatban, de
azért remélem, hogy minél több
időt tudok majd a pályán tölteni - fogalmazott.
Rita egyébként barátja révén is kötődik Szegedhez: egy
éve alkot egy párt a DélKonstrukt SZTE-Szedeák kosárlabdacsapatában játszó Vida Mátéval.

A napokban
egyébként
több felkészülési meccset is
rendeztek: a németek Cacau
duplájával 3-0-ra verték Máltát (Joachim Löw tanítványai
május 29-én a Puskás Ferenc
Stadionban a magyarokkal játszanak), míg a mexikói válogatott Guardado góljával 1-0-ra
verte Angola csapatát barátságos mérkőzésen Houstonban.
Tegnap hajnalban utolsóként Kim Dzsong Hun, az
észak-koreai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is
kihirdette keretét, a 23-as
névsorban a bő keret két Európában légióskodó futballistája közül csak egy maradt, a
svájci FC Wilben szereplő
Kim Kuk Dzsin végül nem kapott meghívót.
A 32 vb-csapat teljes keretét,
információkat, videókat is talál,
ha megtekinti honlapunknak a
www.delmagyar.hu/focivb2010
címen elérhető vb-aloldalát.

KISHÍREK

Hazai vereség

A FÉRFI KÉZILABDA NB II
Délkeleti csoportjában: Makó
KC (3.)-Kiskunmajsa (2.)
33-34 (14-16). Makó, 200
néző. Vezette: Gábor, Takács.
Makó: Avramov - Papp D. 3,
Sándor R. 4, Szabó P. 1, MATICS 12, CSELOVSZKI 6, Madár
2. Csere: Gera (kapus), Zöldy,
Csöndes 1, Pusztaszeri, Kander,
Cseh 4. Edző: Molnár János.

Szurkolói buszok

TÖBB SZURKOLÓI BUSZ Is in-

dul a Szeged étterem elől az első május 23-án (vasárnap) 7.30kor Veszprémbe a férfi kézilabda
Budapest Bank liga döntőjének
harmadik. Veszprém-Pick Szeged mérkőzésére, aztán május
29-én (szombaton) 16 órakor a
magyar-német, június 3-án
(csütörtökön) 8 órakor a holland-magyar válogatott találkozóra, míg június 13-án reggel
5-kor Ljubljanába a szlovén-magyar férfi kézilabda Eb-selejtező
első meccsére. Érdeklődni a
30/912-2957-es számon lehet.

SPORT

2 0 1 0 . MÁJUS 15., SZOMBAT

Vajda csak negyedik ezren
Tegnap hivatalosan, a vízen is
megkezdődött a kajakos és kenus
síkvízi gyorsasági idény, amelynek első állomása a szolnoki
Holt-Tiszán vasárnap késő délutánig tartó rangsoroló verseny.
SZOLNOK

MÁDI JÓZSEF

Gyökös Lajos (sapkában) párosban ötödik lett. FOTÓ: KARNOK CSABA

Nem szabad gólt kapni
A labdarúgó NB II Keleti csoportjában a Makó FC ma
17.30-tól Békéscsabán szerepel, ahol szeretne végre hosszú
idő után újra győzni.
MAKÓ

MUNKATÁRSUNKTÓL
Sok mindentől függ, április 18.
régen volt-e. Ha szigorúan a tényekre hagyatkozunk, azóta
mindössze huszonhét nap telt el,
mégis mennyi minden történt.
Ha viszont egy labdarúgócsapat
sorsát vesszük, már más a kép:
az eltelt négy hét három bajnokiján a Makó FG egyszer sem érezte
a győzelem ízét. Kikapott Vácon
(1-2) és a BKV Előrétől otthon
(0-2), közte saját pályáján ikszelt (2-2) a Kazincbarcikával.
- Jó jönne most nekünk a
Vidi-tripla. A labdarúgó Soproni Liga 28. fordulójának nyitómeccsén: Videoton (2.)-Vasas (11.) 3-0 (1-0), gólszerzők: Nikolics (16., 51.), Sándor
(59.).

bajnoki szünet, de arra még
egy hetet várni kell - mondta
Kolozsvári János, a Makó FC
trénere. - Hullámvölgybe kerültünk, úgy érzem, gödörben
vagyunk,
egyáltalán
nincs topon az együttes.
Rosszabb ezt a sorozatot
megélni, mint a tavalyi diadalmenetet. A kudarcok és a
sérülések nem tesznek jót
senkinek, így nekünk sem.
Sok gólt kapunk, ezek kellene változtatni, és a héten kipróbáltunk egy olyan új felállást, amelyet ha megfelelően
alkalmazunk, támadásban és
védekezésben is emberelőnyben lehetünk.
A szakember még megjegyezte, Podonyi,
Csamangó,
Ngalle továbbra sem vethető
be, a múlt vasárnap kiállított
Czirbus egymeccses eltiltást
kapott, Magyar pedig hasmenéssel küzdött. A tervezett
kezdő ezek után: Halász Tóth 1„ Dálnaki,
Szamosszegi
- Rakonczai, Magyar, Varga
R„ Bány, Puskás - Schreiber,
Maróti.

Idegenben a pontokért
SZEGED,

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY.

A labdarúgó NB III Alföld csoportjában ma mindkét Csongrád megyei csapat idegenben
lép pályára. A 6. helyen álló Tisza Volán SC a 12. Gyula otthonában szerepel. Tavasszal jobban megy a szegedieknek az ellenfelek otthonában,
ezért
Buchholcz Gábor edző bízik abban, hogy a Békés megyei városból mindhárom pontot elhozzák tanítványai. Nem lesz
egyszerű, hiszen Mészáros és

Huszárik piros, illetve sárga lapos eltiltás, Boldizsár és Dargó
pedig sérülés miatt nem lehet
ott a csapatban.
Az előző fordulóban az akkori listavezető ESMTK-t legyőző HFC ezúttal is fővárosi
együttessel, a Soroksárral csap
össze. A vásárhelyi alakulat
önbizalmának jót tett az egy
héttel ezelőtti bravúr, Kandó
Róbert edző abban reménykedik, hogy minimum egy pontra
jók lesznek riválisuknál.

A SZEKKUTAST FOGADJA AZ ÚJSZEGEDI TC

Érmek célkeresztben

SZEGED. Élesedik a harc az
Arany Ászok labdarúgó megyei II. osztály Tisza-Maros
csoportjában: mindössze négy
forduló van hátra a bajnokságból, a 48 ponttal álló Újszegedi
TC pedig mindössze egy ponttal vezet a Szőreg, hattal a HFC
II.-Bercsényi és a Székkutas
előtt. Utóbbiak szombaton 17
órától éppen Újszegedre látogatnak.
- Rendkívül erős idén a Tisza-Maros
csoport,
szinte
bárki legyőzhet bárkit. Ennek
ellenére listavezetőként nem
szabad megbotlanunk hazai
pályán, türelmesen, kivárásra
játszva szeretnénk begyűjteni

mindhárom pontot, közelebb
jutva ezzel a feljutáshoz
- mondta Pálfy Zoltán, az UTC
edzője, aki a találkozón nem
számíthat a sérült Mazula Zoltán játékára.
Szintén van sérült a Székkutasban is, Antal
Ferenc
edző Lászlai Zoltánt lesz kénytelen nélkülözni.
- Az utóbbi hetekben elvesztettünk
néhány
olyan
pontot, amelyet nem lett volna
szabad. Remélem, a fiúk átérzik a hajrábeli meccsek jelentőségét, egy szombati sikerrel
nagy lépést tennénk célunk, a
dobogós hely megszerzése felé
- fogalmazott az edző.

A hazai kajakos- és kenustársadalom már nagyon várta ezt a
viadalt. Végre nemcsak az idővel és klubtársakkal kell versenyt futni, illetve inkább versenyt lapátolni, hanem a közvetlen riválisokkal is. Az első
idei síkvízi gyorsasági esemény
a szolnoki Holt-Tiszán az a
rangsoroló, amely tegnap kezdődött, és noha csak a szegedi

Mol-világkupára (május 28-30.)
rangsorol, de azért sokak érdeklődését felkeltette. Itt volt mindjárt az első napon az olimpiai
számok közül a férfi K I 1000
méter, amelyben a hatvanhét
induló miatt nyolc elő- és négy
középfutamot kellett rendezni,
hogy kialakulhasson az A döntő
kilences mezőnye, de még a
harmadik legjobb kilencnek is
rendeztek C finálét. A másik
véglet a női kajak párosok ezer
métere, amelyre mindössze két
KSI-s pár nevezett. Hiába, nem
ötkarikás szám.
Ha azt mondjuk, nem a szegedieké volt a rangsoroló első
napja, egyáltalán nem túlzunk. Két számban volt érdekelt az EDF Démász-Szegedi

V E , mindkettő olimpiai szám,
és egyikben sem sikerült a jó
eredményt elérni. A nagyobb
negatív meglepetés Vajda Attiláé, aki C l 1000 méteren
csak negyedik lett a kihívó
trió, Sarudi Pál (Szolnok), Sáfrán Mihály (Kaposvár) és Sáfrán Mátyás (KSI) mögött.

Eredmények
Szolnok, felnőtt és ifjúsági
kajakos és kenus rangsoroló,
a győztesek és a Csongrád
megyeiek eredményei, felnőttek, férfiak, K1:1. Kammerer
Zoltán (Győr). Cl: 1. Sarudi Pál
(Szolnok), 4. Vajda Attila, 7. Fürdők Gábor (EDF Démász-Szegedi VE). K2:1. Vereckei Ákos,
Kammerer (Honvéd, Győr), 5.
Boros Gergely, Gyökös Lajos
(Paks, EDF Démász-Szegedi
VE), 8. Sík Márton, Csamangó
Attila (EDF Démász-Szegedi VE)
C2:1.Sáfrán Mátyás, Sátrán Mihály (KSI, Kaposvár). Nők, KI: 1.
Bara Alexandra (KSI). K2:1. Hegyi Zomilla, Dita Zsófia (KSI).

A férfi kajakosok ezer méteren startoló párosainak mezőnyében két szegedi érdekeltségű
duó döntőzött, ám sajnos a jobbik helyezés is csak az ötödik
volt (Gyökös Lajos a paksi Boros
Gergellyel), míg Sík Márton és
Csamangó Attila nyolcadikként
zárt. A program ma már 7.45-kor
startol, és az ifiknél az ezer, a felnőtteknél a 200 méteres számok
kerülnek fókuszba.

MA 18 ORAKOR: SZEGED-FTC A HARMADIK HELYERT

Tét az Euroliga-rajt
Tovább már nem lehet halogatni: az a csapat lesz bronzérmes, egyben Euroliga-induló a
férfi vízilabda OB l-ben, amelyik az újszegedi sportuszodában a ma 18 órakor kezdődő
Beton-FTC meccset megnyeri.
SZEGED

SZÉLPÁL LÁSZLÓ
Szerdán sokáig úgy nézett ki,
hogy ma már nem kell vízbe
ugraniuk a Szeged Beton pólósainak. Kétszer is kézzelfogható közelségbe került a harmadik hely megszerzése, de a Fradi keresztül húzta a Tisza-partiak számítását. Előbb a rendes

1

várakozás

JUHASZ

Zsolt

a Szeged Beton
játékosa

- Tele vagyunk bizonyítási
vággyal, már alig várjuk, hogy
elkezdődjön az összecsapás.
Bár szerdán nem volt szerencsénk, büntetőkkel veszítettünk, mégis erőt meríthettünk
az eredményből, hiszen a bajnoki döntős Eger az elődöntőben sima, háromgólos vereséget szenvedett a Népligetben.
Csapatunkból mindenki átérzi a
találkozó súlyát, hazai közönségünket kiszolgálva akarjuk
megszerezni a hőn áhított
bronzérmet.

játékidő vége előtt
Babay,
majd amikor a hosszabbításból volt már csak 50 másodperc
hátra,
Weszelovszky
egyenlített. A büntetők pedig hasonlóan a Vasas elleni elődöntő harmadik összecsapásához - megint nem hoztak szerencsét Vindischéknek.
Az egyik fél második győzelméig tartó bronzcsata két
meccs után 1-1-re áll, a mindent eldöntő ütközet az alapszakaszbeli jobb szereplésének
köszönhetően a pályaelőnnyel
rendelkező Szeged otthonában
ma 18 órától kerül sor.
- Kizárólag magunknak köszönhetjük, hogy egy vérszemet kapott Fradit vagyunk
kénytelenek fogadni - jegyezte
meg Kásás Zoltán, a Szeged
mestere. - Nem olyan bonyolult játék ám a póló: amennyiben a srácok betartják a taktikát, ha a védekezésben mindenki maximálisan figyel, ha
emberhátrányos helyzetben azt
nem engedjük lőni, akit nem
szabad, akkor nyerhetünk, akkor mi leszünk a harmadikok,
mi indulunk az Euroligában.
Mint utóbb kiderült, a népligeti uszodába feleslegesen cipelte ki a bronzérmeket Jakab
Zoltán, a szövetség főtitkára,
azok végül nem lettek kiosztva.
Ma megint magával hozza. Abban bíznak a szegedi drukkerek, hogy a medálok Varga Péter csapatkapitány és társai
nyakára kerülnek. Úgy, mint öt
évvel ezelőtt és 1990-ben.

Már csak az ünneplés
van hátra Szentesen
SZENTES. A Hungerit MetalCom-Szentesi V K OB l-es női vízilabdacsapata legutóbbi, Újpest elleni 10-4-es sikerével
már megszerezte az ezüstérmet.
Igaz, ebben a mai rivális (kezdés 16.15-kor), a már bajnok Dunaújvárosi Főiskola is „segített"
az Eger 13-7-es verésével.
- Nagyon boldogok vagyunk, fantasztikus sikert ért el
a gárda - mondta Bocskay István, a Szentesi VK elnökségi
tagja - , az utolsó találkozón felszabadultan, minden görcstől
mentesen játszhatnak a lányok.
Bár tét nincs, motiváció akad:
szeretnénk végre megverni az
Újvárost, amely ellen az idei eddigi legjobb eredményüijkí a?'
alapszakaszban Szeptesen elért
4-4-es döntetlen. A siker a kö-

vetkező szezon miatt is fontos
lenne, tudatnánk: komoly riválisok leszünk.
Most azonban a két csapat
még együtt ünnepel. A találkozót követően kapják meg
ugyanis a játékosok az első és
a második helyezésért járó díjakat. A Kurca-parti drukkerek
is együtt örülhetnek Tóth Andiékkal.
Zárás. A női vízilabda OB I rájátszásának utolsó fordulójában az újoncként a remek 6.
helyen végzett Universitas
Szeged női pólócsapata ma 17
órától Dunaújvárosban a Héraklész II. néven szereplő magyaf utánpótlás-válogatott elA leo ugrik.vfzba-L

100 éve velünk ébred! DÉLMAGYARORSZÁG
A Perzsia hercege című film premier előtti vetítésére belépőt nyertek:
Név

Név

Cím

Cím

Ács Antal Csaba

Sándorfalva, Cinke u. 16.

Lajos Balázsné

Csanytelek, Petőfi S. u. 66.

Ágoston Ildikó

Szeged, Fürj u. 13/4.

Lakita Anita

Csanádpalota, Kossuth u. 11.

Apjok Ferencné

Hódmezővásárhely, Kaszap. u. 2.

Lasancz Istvánné

Szeged. Kisfaludy u. 44/A

Bakos Istvánná

Szeged, Dobogó u. 27.

Lukács Istvánné

Szeged, Puskás u. 15.

Balázs Attila

Szeged, József Attila sgt. 134.7/25.

Majer-Preissig Terézia

Szeged. Rózsa u. 10.

Balla Zoltánná

Szeged, Bujdosó u. 29.

Matusik János

Szeged, Páncél köz 14.

Bányai Lászlóné

Szentes, Pipacs u. 20.

Molnár Imre

Barta Béla

Szeged, Kukovecz Nana u. 5.

Molnár József

Benedek Viktória

Szentes, Köztársaság u. 5/1.

Nagy István

Hódmezővásárhely, Bem u. 5.

Bíró László

Szeged. Bujdosó u. 58.

Németh Béla

Szeged. Rókusi krt 21.11/11.

Bíró Zsolt

Makó. Hold u. 24/A

Németh Lajosné

Sándorlalva. Árpád u. 28/A

Blaskó Jánosné

Mindszent, Szabadság tér 15.

Néveri Mónika

Szeged, Szögi József u. 26/A

Bodor Rozália'

Csongrád, Gr. Andrássy u. 40.

Oravecz Gábor

Szeged, Lomnicz u. 1.

Bolvári Sándorné

Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 11.6733. Orbán Zsuzsanna

Szeged, Dongó u. 11.

Dékány József

Szeged, Derkovits fasor 20.

Pesti Ferencné

Szeged. Bethlen G. u. 23.

Döme István

Szeged, Beszterce u. 3.

Pintér Szilvia

Szeged, Kukovecz N. u. 31.

Dr. Vass Zoltánné

Szeged, Vitéz u. 16.1/3.

Puszta Sándor

Makó. Kálvin u. 27.

Dr. Csele Judit

Makó. Kálvin u. 11.

Révész Erika Julianna

Tiszasziget, József Attila u. 42.

Dr. Szelei Józsefné

Szeged, Szatymazi u. 10.

Romics Józsefné

Szatymaz

Dunai Tamás

Röszke, Rákóczi u. 24.

Rózsa Béláné

Szeged. Lomniczi u. 40/B

Durbák József

Szeged, Kukorica u. 10.

Rutai Szilveszterné

Szeged, Kereszttöltés u. 21/A'

Elek Béla

Szeged, Vártó u. 17.

Samu Antal

Csengele, Dózsa Gy. u. 11.

Erdélyi Edit Judit

Baktó, Alkotmány u. 76.

Sánta István

Eszes Ferenc

Szeged, Csongrádi sgt. 92/B

Síkhegyi Béláné

Farkas Hona

Szeged. Szentháromság u. 75. A/BIII. 10.

Szabó Erika

Szeged, Retek u. 17.1/2.

Farkas János

Szeged. Világos utca 9/A

Szabó Lajos

Szeged, Erdei F. u. 17.

Farkas Mihályné

Szeged, Daru u. 2.

Szabó László

Pusztaszer, Rákóczi u. 58.

Frank István

Szeged, Honvéd tér 6/C

Szabóné Nyári Gizella

Szeged, Csongor Gy. u. 19.

Frank Istvánná

Óföldeák, Béke u. 9.

Szalai Béla

Szeged, Űrhajós u. 6/A

Gabajcsi Judit

Szatymaz, Árpád u. 25.

Szekeres Ágnes

Szeged, Mérey u. 18.

Gila László

Makó. Eötvös u. 31.

Szénási Martin

Baks. Rózsa u. 10.

Gitay Zoltánné

Szeged, Selyem u. 2/A

Széplaki Laura

Szeged, Veres Péter u. 26.

Gyenes Józsefné

Szeged, Daru u. 1/B

Szilágyi Tibor

Bordány, Teréz u. 16.

Gyuris Linda

Zsombó, Arany J . u. 14.

Szirákné Veres Margit

Szeged KKD. Széchenyi u. 31.

Gyuris Tibor

Bordány, Móra F. u. 17.

Tarjáni Józsefné

Szeged, Tompa M. u. 4

Hajdú István

Tiszasziget, József A. u. 17l

Temesvári Károlyné

Újszentiván, Rét s o r t

Hajós Tibor

Szeged,Töltés u. 30/B

Tiszainé Zsigmond Edit

Szeged, Rókusi krt. 25. IX. 54

Hódi Ferenc

Szeged, Faragó u. 27.

Tomasev Marin

Hódmezővásárhely. Szt. László u. 64.

Hódi Teréz

Zsombó. Újhelyi u. 45

Tóth Ádám

Szeged, Világos u. 9/A

Hódiné Rózsa Etelka

Szeged, Bihari u. 23/A

Tóth Dorottya

Szeged-Szőreg, Viola u. 11.

Inhoffné Ács Klára

Szeged, Csefkó Gy. u. 4. IV2.

Tóth Ibolya

Algyő, Fazekas u. 87.

Kádár Zsuzsa

Szeged, Bazsalikom u. 6.

Tóth László

Szeged, Kossuth L. sgt. 101II/6.

Karai Jánosné

Szeged, Orgona u. 9.

Tóth Szilvia

Szeged. Szatymazi u. 27/B

Kasza Sándor

Szeged, Petresi u. 3/BIII. em. 12. a.

Tóth Tünde

Szeged. Lomniczi u. 25/A

Katona Irén

Mórahalom. Rákóczi tér 19.

Török András

Klárafalva, Felszabadulás u. 105.
•

Szeged, Ortutay u. 7/A

Szeged, Nagybercsényi u. 23.

0

Szeged, Csongrádi sgt 102.111/13.

Hódmezővásárhely, Fáy u. 1.

K.-né dr. Abonyi Gyöngyi Szeged, Csöndes u. 24.

Török Péterné

*

Keresztúri János

Szeged, Csongrádi sgt. 124/B

Urbán Lajosné

Szeged, Hidverő u. 38.

Kis Máté Györgyné

Hódmezővásárhely, Kaszap u. 14.

Varga Zoltán

Szeged, Sirály u. 11.

Kormányos Árpád

Szatymaz, IV. ker. 74/B

Vass Krisztián

Szeged, Vadliba u. 9.

Korom Erika

Szeged, Csatorna u. 5.

Veszelka Pálné

Szeged,Kertész u. 25.

Kószó Józsefné

Szeged, Lomniczi u. 42.

Veszelovszki Mihály

Hódmezővásárhely, Kinizsi u. 31.

Kothenczné Kiss Beáta

Szeged, Hüvelyk u. 4.

Vincze Mihály

Szeged, Zsitva sor 6/B

Kovács Sándor

Szatymaz, Árpád u. 22.

Zombori Ferenc

Szeged. Zsálya u. 9.

Kovácsné Piti Ágnes

Szentes, Új u. 10/1.

Zónai Antal

Szatymaz, Árpád u. 55.

Kozma István

Kiszombor, Kossuth u. 14.

Krizsán Sándor

Kistelek. Erzsébet u. 22.

Kuczora Jánosné

Szeged. Fácán u. 23.

Kurucsai Ferencné

Szeged, Szatymazi u. 7/B

Kürti Gábor

Szeged, Szögi József u. 1.

Szeged. Sziliért sgt. 21.

-

Minden nyertes 2 db belepot kap!
II

A vetítés időpontja: 2010. május 18. (kedd), 19 óra.
Helyszíne: Szeged Plaza, Cinema City, 1-as terem.
A beengedés lista alapján a vetítés helyszínén történik 18.40 órától.
|

éves a DÉLMAGYARORSZÁG
93338932

t ^ f é j

24

2 0 1 0 . M Á J U S 15., S Z O M B A T

100 ÉV - 100 IDÉZET

Janet és Philip Williams házuk teraszán - Charles és Camilla társaságában. FOTÓ: DAILY MAIL

Királyi relikviák

AUSZTRÁLIA
DAILY MAIL
A világ legnagyobb, királyi
emléktárgyakból álló gyűjteményét egy ausztrál házaspár
mondhatja magáénak. Janet
és Philip Williams saját Windsorukat alakították ki dél-Sydney-ben található házukban.
Évente több ezer látogatót
fogadnak. Nem mellesleg a
vendégek bársonyborítású királyi trónuson végezhetik el
kis- és nagy dolgukat a fürdőszobában.
Az előkert tornácán Union

Jack-mintájú zászló fogadja a
belépőt, és ott ül Charles és
Camilla egymás mellett - a turisták nem kis meglepetésére.
Persze csupán bábokról van
szó. Az érdeklődők megtekinthetik a királynő életnagyságú
modelljét, emlékérmeket, porcelánokat, valamint a Charles
és Diana-papucsot.

ami mind a mai napig tart. Az
ausztrál házaspár otthonában
12 ezer darabos gyűjteményt
halmozott fel, a tárgyakat piacon, antikvitásokban és internetes licitportálokon vásárolták. Hét évvel ezelőtt nőtte
ki előző házukat a gyűjtemény
- akkor építettek egy nagyobbat.

A monarchiamánia akkor
kapta el a most 62 éves Janetet, amikor 1952-ben édesanyja egy britanniai látogatás alkalmával egy királyi mintás
bögrével lepte meg. Ezzel indult a gyűjtési szenvedély,

A Janet által bálványozott
Diana hercegnőnek külön emlékszobát hoztak létre, ahol
állandóan a Diana barátja és
tisztelője, Elton John által írt
és előadott Candle In The
Wind szól.

Aranyautomata

ABU DZABI. Aranykiadó automatát állítottak munkába egy
szállodában az Egyesült Arab
Emírségekben.
A bankautomatákhoz hasonlóan működő masina 1,5 és 10
grammos aranyrudacskákon kí-

vül aranypénzt (érméket) is felkínál, persze pénzért. A nemesfém
árát - a tőzsdei uralkodó árfolyamhoz igazodva - mindig korrigálja a gép, amely Abu Dzabi
igen előkelő Palace Hoteljében
aranyozza be a vendégek napjait.

A napos oldalról

A NAP VICCE
- Amikor szomjas vagyok,
általában sört iszom, amikor
szomorú vagyok, bort,
amikor meg fáj a gyomrom,
pálinkát - mondja a paraszt.
- Jó, jó, de mikor iszik vizet?
- Amikor nincs pénzem.

Agrármelltartó
TOKIÓ. Rizstermesztő melltartóval rukkolt ki egy vezető fehérneműgyártó cég Japánban.
Az agrármelltartó duplafalú kosaraiba termőföld tölthető, abba kerülnek a palánták.
Az öntözés a derékon körbetekert locsolócsővel történik. A
melltartó
újrahasznosítható
műanyagból készült. Túl sok
nő nem fog rizst növeszteni a
keblén, a cég ugyanis nem
árulja újdonságát, csupán figyelemfelkeltő reklámfogás.
Produkált már hasonlókat
korábban is, például haltartó
melltartót és napelemest.
A földműves-fehérnemű kiegészítője kertészkesztyű.

„A biokémikusok felismerték, hogy a rák a testi
sejtek génjeiben bekövetkezett (tehát nem
örökletes!) kóros változás. (...) A laboratóriumokban már kézben tartják ezeket a rebellis géneket, de persze még nagyon hosszú időnek kell
eltelnie, míg az alapkutatásból
gyakorlati
megvalósítás, hatásos
terápia születik. Viszont
jó néhány eredmény már
gyakorlati sikerekkel járt.
Az első látványos eredmények a közelmúltban
születtek, amikor idegen
gént már nemcsak baktériumokba, de állatokba
és növényekbe is működőképesen tudtak átültetni."
(1984. április 30.)
Venetianer Pál biológus,
az SZBK Biokémiai Intézetének
vezetője

Készítette

Az eleinte kevésbé felhős területeken is beborul az ég, egyre többfelé valószínű esó,
zápor, viharos széllökésekkel kísért zivatarok is kialakulhatnak.
Szeged

20°

Mórahalom

Hódmezővásárhely

20°

Mindszent
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21°

Békéscsaba

Makó
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20°

Kecskemét

Kistelek

20°

Orosháza

íCoV-

ÍOO é v e s
a DÉLMAGYARORSZÁG

Jí,-vv.

20°
20°

w
tf.'YÍ.

s
Q

21°
20°
18°
21°

További kilátások
Eleinte sokfelé okoz kiadós esőt, záporokat az átvonuló ciklon, helyenként 10-30
mm csapadék is eshet. Az északira forduló szelet többfelé viharos lökések kísérik.
Erős lehűlésre is számítani kell.
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ISTEN ÉLTESSE!

Több milliót ér
Antall József aláírása

ZSÓFIA, SZONJA
A Zsófia a görög eredetű Sophia névből ered, jelentése:
bölcsesség. A Szonja a Sophia
orosz becézőjéből állandósult.
Ma ünnepel még: PASZKÁL.
Vasárnap köszöntjük: MÓZES,
BOTOND.

BUDAPEST. Hárommillió forintért talált gazdára az Antall József néhai miniszterelnök aláírásával ellátott levél a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendezett jótékonysági
árverésen Budapesten.

A
A
A
A

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

5.06
20.15
5.36
22.18

EZT IRTUK
1 ÉVE: Aláírást gyűjtöttek a •
tápaiak a Szőregi úti nevelőotthonban gondozott fiúk Tápéra költöztetése ellen.
5 ÉVE: Három embert gyanúsítanak az érettségi tételek ellopásával.
10 ÉVE: Megszökött egy rab a
szegedi Csillag börtönből a fatelep kerítésén át, de elfogták.

ORVOSMETEOROLÓGIA
Hidegfront miatt fejfájás,
nyugtalanság jelentkezhet.

VÍZÁLLÁS
A TISZA Csongrádnál 330
cm, Mindszentnél 371 cm,
Szegednél 347 cm (hőfoka
17,5 °C). A MAROS Makónál
6 6 crp.

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

Szőrsejtek egerek
segítségével
A17 éves Dámján Anett a Gábor Dénes gimnáziumban tanul, légiutas-kísérőként szeretne majd dolgozni. A csinos szegedi lány a
szemére a legbüszkébb. Ashton Kutcher amerikai színész vacsorameghívására nem mondana nemet. Kedvenc idézete: „Nem számít, hány szilánkra tört a szíved, a világ nem áll meg, és nem várja meg, míg összeragasztod". FOTÓ: KIRÁLY ISTVÁN ANDRÁS

ESŐ, ZÁPOR, ZIVATAR

WASHINGTON. A középfülben
kutatói, akik remélik, hogy mód lévő, a halláshoz nélkülözheszerük pár éven belül az emberi
tetlen szőrsejteket sikerült
hallásromlás gyógyítására is alegérkísérletekben létrehozni- kalmas lehet. A középfülben léuk amerikai kutatóknak őssej- vő szőrsejtek genetikai okok mitek felhasználásával.
att, de akár antibiotikumtól is
A Cell című tudományos fo- károsodhatnak. A sérült szőrsejlyóiratban megjt'bA | J(?ilOYlj9 , Cf9Xu$ÜK)||9t'm helyettesítik újak,
szerint k é t f é l a ^ ^ l í ^ í f Ö f t f g K E & ¥ ® 3 J O Í W ^ á s romlása vagy elátalakulásra a Stanford Egyetem vesztése következik be ilyenkor.

Az árverés az előzetes várakozásokat meghaladó eredménnyel zárult, a licitálók
ugyanis több mint hétmillió
forintot adtak az összesen huszonnégy felajánló emléktárgyaiért.
A legtöbbet, 3,2 millió forintot egy három tárgyból álló
felajánlásért adtak, amelyek
között az igazi kuriózum An-

tall József néhai miniszterelnök eredeti aláírásával ellátott levél volt - olvasható az
MTI-nek eljuttatott pénteki
közleményben.

HOROSZKOP
KOS (III. 21.—IV. 20.): Az üzleti
ügyek terén próbáljon figyelmen
kívül hagyni minden zavaró, hátráltató tényezőt! Megjegyzéseivel
csak ronthat a helyzeten.
BIKA (IV. 21.-V. 20.): Egy történelmi esemény tényeit illetően
nem mindent hisz el a Bika. Nézzen ezeknek utána a könyvtárban!
A tudás nagy úr.
IKREK (V. 21.—VI. 21.): Ha Új
élvezeteket, szórakozást keres,
kezdjen el sportolni! Fizikailag és
lelkileg is jobban fogja érezni magát, kedves Ikrek!
RÁK (VI. 22.—VII. 22.): A befektetéseket illetően tegyen képben a
részletekkel kapcsolatban is! Egy
higgadtan létrehozott pénzügyi
tervvel sokat segíthet. Este szórakozzon a barátaival!
OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Ha egyik ismerősével egy ideig
nem beszélt, ragadja meg a lehetőséget, öntsön ma tiszta vizet a
pohárba!
SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Köny
nyen és gyorsan felidegesíthetik
a nap eseményei. Igyekezzen
megőrizni a hidegvérét, ne aggodalmaskodjon annyit minden apróságon.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): A háztartási feladatok foglalhatják te.
Ha ezek már régóta felhalmozódtak, ideje nekikezdeni! Számos bókot, dicséretet kaphat a Mérleg a
mai napon.
SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Egy, a
közeljövőben várható kiruccanást
felettébb fárasztónak és drágának
gondolhat. Talán ésszerűbb lenne
elhalasztani. Ne ítélkezzen mások
felett!
NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Egy
szűkmarkúnak vélt emberről talán
ma épp az ellenkezője derülhet ki.
Meglepheti az illető gondossága,
nagyvonalúsága.
BAK (XII. 22.-1.20.): Ha dekorációhoz választ hozzávalókat, győződjön meg róla, hogy az valóban
használható! A kinézet nem minden. A költséghatékonyság is legyen szempont!
VÍZÖNTŐ (1.21.—II. 20.): Szentelje a teljes figyelmét a munkájának! Egy féltékeny riválisa borsot
törhet az orra alá. Családjával próbáljon minél több időt tölteni!
HALAK (II. 21.—III. 20.): Ha ismerőse csalhatatlanságáról, megtéveszthetetlenségéről meg van
győződve, ne szóljon semmit!

