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A Délmagyarország születésnapi mellékletét

ÍOO éves
a DÉLMAGYARORSZÁG

keresse a HOLNAPI lapszámban!

DÍSZKÖZGYŰLÉS DÉLUTÁN FÉL 4-KOR A SZÉCHENYI TÉREN

Alapítóját ünnepli Szeged
SZEGED. A város napját ünnepli
ma Szeged, és vele arra emlékezik, hogy IV. Bélától 1246-ban
városi rangot kapott. A programsorozat hivatalos részét, a
díszközgyűlést ma délután fél
4-kor fúvószene vezeti fel a Széchenyi téren, majd rendhagyó
módon - ha nem esik az eső szabadtéren, a városalapító új
lovas szobránál gyűlik össze a
képviselő-testület és a vendégsereg. Átadják a díszpolgári, a
Pro Urbe kitüntetéseket, a Szegedért emlékérmeket, majd leleplezik IV. Béla, a városalapító

bronz lovas szobrát. Este 7 órakor a felsővárosi minorita templomban a Szegedi Bartók Béla
Női Kar ad hangversenyt. Az ünnepségsorozat holnap délelőtt
fél 10-kor a Széchenyi téri térzenével folytatódik, és a városvezetők a testvérvárosi delegációkkal átvonulnak a Belvárosi
híd szegedi hídfőjéhez, hogy 10
órakor megnyissák a hídi vásárt. 11 órakor Szeged új díszpolgára könyvritkaságot fogad
örökbe a Somogyi-könyvtárban, délben Cambridge és Szeged csapata mérkőzik meg a ti-

szai evezősregattán, 14 órakor
megnyílik a REÖK-ben Szeged
német testvérvárosa, Darmstadt
képzőművészeinek kiállítása. A
hídi vásár és a Móra park programáradata vasárnap estig, a
borfesztivál Széchenyi, Dugonics és Árpád téri rendezvényei
hétfő estig várják a látogatókat.
Forgalomkorlátozást is von
maga után az ünnepségsorozat. A ma délutáni és a szombat délelőtti ünnepségek idejére lezárják a Széchenyi tér
városháza felőli részét, a parkolást korlátozzák.
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Fedett utca lesz a csarnok

Szuperkoncert: még 1 nap!
Többször hallgattam kiskoromban a Tankcsapdát, mint a gyerekdalokat - vallja be egy szegedi rajongó, aki biztosan ott lesz
holnap a Dóm téren, lapunk születésnapi szuperkoncertjén.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Szeged reszkethet ezerrel - írja honlapján Ákos. Nem indokolatlan a figyelmeztetés: holnap este a húrok közé csap a
festői szépségű, ám rockkoncertet még sosem látott Dóm
téren. Akinek bizonyíték kell,
nem ígéret, megkapja a 100
éves Délmagyarország születésnapi szuperkoncertjén.
Már építik a húszméteres
színpadot a 100 fős stáb szakemberei - a deszkákra először
a Magna Cum Laude lép, 18
óra 30 perckor. A több mint 5
órás szuperkoncert első órája
az övé.
Folytatás a 8. oldalon

Épül a színpad a Dóm téren. FOTÓ: VERÉB SIMON

ŐSZTŐL HARMADÁVAL CSÖKKENHET A VÁROSATYÁK SZÁMA

43 helyett 29 képviselő?
BUDAPEST, SZEGED. Ha a parlament módosítás nélkül fogadja
el az önkormányzati választási
rendszer átalakításáról szóló Fidesz-javaslatot, ősztől a jelenlegi 43 helyett már csak 29 képviselő kezdheti el a munkát a szegedi közgyűlésben. A törvényja-

vaslatról tegnap kezdődött általános vita a parlamentben, az
MSZP vezérszónoka Botka László szegedi polgármester volt.
A Fidesz-javaslat értelmében 25 helyett csak 20 egyéni
körzet lenne Szegeden, listáról
17 helyett csak 8-an jutnának

be a Torony alá. Úgy, hogy a
kompenzációs listán az egyéniben nyertes jelöltek szavazatait
is beszámítanák, így a győztes
még nagyobb győzelmet, kétharmadot meghaladó többséget is szerezhetne,
írásaink és jegyzetünk a 3. oldalon

A Királynő otthonában jártunk Újpetőfitelepen

A csarnoknak különös hangulatot adnak az Ausztriában készült hajlított, ragasztott fatartók. Vesmás
Péter építész kalauzolt bennünket. FOTÓ: KARNOK CSABA
Vesmás Péter Ybl-díjas építész mutatta meg, hogy áll a nagycsarnok-beruházás a Mars téri építkezésen. A rókusi születésű szakember
„patrióta küldetésének" tekinti, hogy szerepe lehet a piac újjászületésében. A Mars tér már 100 évvel ezelőtt is a város gyomra volt.
SZEGED
FEKETE KLÁRA
A Mars téri árusok hűséges
vásárlói ezekben a hónapokban az építkezés kellemetlen oldalával szembesülhetnek: a beruházás ugyanis

zajjal, piszokkal jár, a megszokott útvonalak helyett
folyton újakkal kell megbarátkozniuk.
Akinek azonban van térlátása, az lassacskán el tudja
képzelni, milyen lesz a Mars
téri piac, amikor elkészül.

Vesmás Péter Ybl-díjas építészt arra kértük, segitsen szabadjára engedni a fantáziánkat. Vesmás az új Mars téri piac megálmodója, cége, a Tér
és Forma Kft. 1996-ban országos pályázatot nyert a tervekkel.
- 14 évig tartott, mire idáig
eljutottunk - mondta az építész a félkész Mars téri nagycsarnok kellős közepén állva.
Folytatás az 5. oldalon
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Tévénézők milliói nézhették végig, ahogy a 19 éves Babinyecz Tímea fejére került a korona múlt hét
csütörtökön. A Királynő című szépségversenyen Miss Universe Hungarynek választották a Karnok Csaba felvételén látható szegedi lányt, akit újpetőfitelepi otthonában látogattuk meg. Hároméves kora óta, tudatosan
készült a királynői címre. Részletek a Napraforgóban

BELFÖLD-KÜLFÖLD
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KISSE JAVULT AZ ARVIZI HELYZET, APADNAK A

ITTHON
Vesztegetési gyanú
Vesztegetés gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen eljárást
indított a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Gazdaságvédelmi Főosztálya közölte a BRFK sajtóügyelete
annak kapcsán, hogy a Fidesz
XI. kerületi szervezete hatalommal való visszaélés gyanúja miatt feljelentette Wieszt
jánost, az MSZP XI. kerületi
frakcióvezetőjét. A Fidesz helyi szervezete szerint Wieszt
kétmillió forint csúszópénzt
fogadott el, amelyet egy titokban készített videofelvétel tanúsít; a felvételen az látszik,
hogy a szocialista politikus
egy borítékot vesz át - írta
korábban az Index.

Összevonják az APEH-et
és a vámhivatalt?
Önálló ágazat lesz a nemzeti
vagyonnal való gazdálkodás, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium lesz az állami vagyongazdálkodás kizárólagos ágazati
irányítója és felügyelője. A
parlament által tegnap tárgyalt törvényjavaslat szerint
megszűnik a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács, a Magyar Fejlesztési Bankhoz
(MFB) kerül több cég vagyonkezelése és a törvény készíti
elő az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) és a
vám- és pénzügyőrség összevonását. (mti)

, DE UJABB CSAPADÉK JÖHET

Kétszer annyi belvíz egy nap alatt

Kissé javult az árvízi helyzet
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a folyók a Tisza és a Bodrog kivételével lassan ugyan,
de apadnak, több út viszont továbbra is járhatatlan.
MAGYARORSZÁG
MTI

Javult az árvízi helyzet az országban, de a Sajó és a Hernád
torkolatában kritikus állapotok
uralkodtak tegnap. A Hernád
alsó szakaszánál lévő településeknél, valamint a Sajó-Her-

nád torkolatnál, Ónod mellett
folyik a legintenzívebb védekezés. Edelénynél
zúzalékkal
tömték be a korábbi töltésszakadás helyét. A Bódva apad,
Boldvánál csökkent a vízszint,
ami az Edelénynél is végrehajtott irányított vízkivezetésnek
köszönhető.
A Dunántúlon a Kapós
mentén még harmadfokú a készültség, a Balaton vízszintje is
rendkívül magas. A Körösön
másodfokú vízállások alakulhatnak ki, de a meteorológiai
előrejelzések alapján a hétvégi

felmelegedés is csapadékokat
képezhet, záporokra, zivatarokra kell számítani.
Árvízvédelmi
készültség
1544 kilométeren van, ebből
130 kilométer védvonalon. A
belvízzel elöntött terület nagysága 24 óra alatt megduplázó-

dott, már 140 ezer hektár áll
víz alatt.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint már tízezren
védekeznek az áradás ellen, a
tűzoltók pedig tízszer annyi alkalommal vonulnak ki naponta, mint egy átlagos napon.

Az árvízi védekezésben érintett tárcáknak csütörtök délutánig kellett
eljuttatniuk a védekezéshez igényelt előleg összegét a vízügyi szakállamtitkárságra, hogy azt mielőbb jóváhagyhassa a kormány - közölte
Kóthay László, az ügyvezető kormány vízügyi szakállamtitkára a Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB) ülését követően.

Alkotmánymódosítás, kisebb parlament
BUDAPEST
MTI

A fideszes Navracsics Tibor és Répássy Róbert, valamint a KDNP-s
Rétvári Bence által kezdeményezett alkotmánymódosítás a parlament létszámát legfeljebb kétszáz
főben határozza meg és rögzíti,
hogy a nemzeti és etnikai kisebb-

Ellopott festmények -

ségek képviseletére további, legfeljebb tizenhárom országgyűlési
képviselő választható.
Az alkotmány a módosítás
nyomán nevesíti a miniszterelnök-helyettes intézményét.
Az alaptörvénybe bekerült
az a rendelkezés is, hogy ha a
kormányfő megbízatása halála, választójogának elveszítése
vagy összeférhetetlenségének
megállapítása miatt szűnik
meg, az új miniszterelnök
megválasztásáig a miniszterelnök hatáskörét a miniszterelnök-helyettes gyakorolja.

Nem működött a riasztórendszer?

A módosítás értelmében a
minisztériumok és a kormány
alá rendelt szervek alkalmazottainak jogállását, díjazását,
továbbá felelősségre vonásuk
módját a jövőben külön törvény szabályozza.
A képviselők az alkotmány
módosításáról szóló indítványról kétszer is zárószavaztak.
Miután a javaslatot gépi szavazással elfogadta a Ház, a házelnök újra szavaztatott róla, jelezve, hogy a Fidesz név szerinti voksolást kért. Mint később, a házbizottság ezzel fog-

KÜLFÖLD
Húszezren tiltakoztak

GÖRÖGORSZÁG. Több mint
20 ezer tiltakozó vonult tegnap az athéni parlament elé, a
görög szakszervezetek által a
kemény megszorító kormányintézkedések ellen szervezett,
általános sztrájk keretében. A
tüntetés békésen ért véget,
de a hatóságok és az üzlettulajdonosok rendkívüli védőintézkedésekkel készültek arra,
hogy a tiltakozás ugyanúgy
erőszakba torkollik, mint két
héttel ezelőtt.

Repülőgép-katasztrófa:
eltérő értékelések

BEVEZETTÉK A KORMÁNYFŐHELYETTES INTÉZMÉNYÉT; „FORGATÓKÖNYVI HIBA" MIATT KÉTSZER IS SZAVAZTAK

Az Országgyűlés 306 igen és 16
nem szavazattal, 35 tartózkodás mellett elfogadta az alkotmány módosításáról szóló törvényjavaslatot tegnap.

PÉNTEK

lalkozó ülése után a plénum
előtt Schmitt Pál bejelentette, a
tévedést forgatókönyvi hiba
okozta, a gépi szavazás - akkor rögtön ki is hirdetett eredménye - az érvényes.
A törvényjavaslatot a Fidesz-KDNP-s és a jobbikos
képviselők
támogatták,
az
MSZP-sek többségükben tartózkodtak, az LMP-frakció tagjai - egyikük kivételével nemmel szavaztak.
A házelnök a törvény sürgős kihirdetését kéri majd a
köztársasági elnöktől.

LENGYELORSZÁG. Lech
Kaczynski lengyel államfő repülőgépének katasztrófájakor a pilótafülkében tartózkodott Andrzej Blasik, a lengyel légierő főparancsnoka és Máriusz Kazana,
a diplomáciai protokollszolgálat
vezetője, s a gép 15 méterrel a
leszállópálya szintje alatt repült
- közölték a moszkvai lapok. A
lengyel szakértők szerint azonban az említett személyek nem
a pilótafülkében, hanem az ajtajában voltak.

Feljelentés a Smer ellen

SZLOVÁKIA. Feljelentést tett a
szlovák főügyészségen az ellenzéki Kereszténydemokrata Mozgalom a kormányzó Smer ellen
azzal a gyanúval, hogy a Róbert
Fico vezette párt a múltban eltitkolta a támogatóktól kapott
pénzeket, (mti)

Milliós megtakarítás
vállalatirányítási szoftverekkel
használnak, melyek között a kommunikáció csak a legritkább esetben automatikus. Ennek hiánya
nagyobb emberi erőforrás igénybevételét jelenti, és jóval költségesebb, nehezen átlátható. így a vezetés nem tud időben „lépni" és
hatni a folyamatokra. A vevőkről
szerzett információk legtöbbször
egy-egy személy birtokában maradnak és nem hasznosíthatóak,
valamint nem nyújtanak segítséEgyre több vállalkozás találja szembe magát a

Öt festményt, köztük egy Matisse-t és egy Picassót loptak el tegnapra virradóra a párizsi Modern Művészetek
Múzeumából. A kárt nagyjából 100 millió euróra becsülte Christophe Girard, a párizsi városháza kulturális tanácsnoka. Korábban egy ügyészségi forrás még 500 milliós kárértékről beszélt. A lopást a reggeli nyitáskor
fedezték fel a múzeumban. Ügyészségi forrásból származó közlés szerint a nyomozók rendelkezésére áll egy
videofelvétel, amelyen egyetlen személy látszik, amint egy ablakon át behatol a múzeumba és onnan elviszi a
festményeket. Girard szerint a riasztóberendezés a lopás időpontjában hatástalanítva volt, és jóllehet éjjel három őr is szolgálatban volt az épületben, ők nem láttak semmit. Egy névtelenül nyilatkozó rendőri forrás viszont azt állítja, hogy a múzeum biztonsági rendszere, beleértve számos térfigyelő kamerát is, már napok óta
nem működött. A fotón: az üres képkereteket vizsgálva nyomoznak rendőrök. FOTÓ: MTI/AP/JACQUES BRINON
mhnnsmmsmtemmi

Fekete sereg: bűnszervezet?

CCQ1
' Szeged, Kölcsey u. 5. • Tel.: 62/319-347
Nyitva: mindennap 8-21 óráig.
Pénznem
lesységre

wm

^ USD
]CHF
• RON
Érvényes:

VÉTEL

276.00
222,00
192,50
64,00

ELADÁS

286.50Q
232,50
203.90R
69,99

2010.05.20.

Közületeket is kiszolgálunk.
Napközbeni árkorrekció lehetséges.

BUDAPEST. Tényleges életfogytig
tartó szabadságvesztés kiszabását kérte az ügyész vádbeszédében a szökésben levő Magyar
Róbertre, a „fekete sereg" néven
ismert szervezet vád szerinti vezetőjére a Fővárosi Bíróságon. A
vádhatóság képviselője a további 29 vádlott közül 23 esetében
kért fegyházbüntetést.
A per 2007. március 6-án kezdődött bűnszervezetben elkövetett emberölési kísérlet és más -

többek közt zsarolás, lőfegyverrel
visszaélés - bűncselekmények
miatt. A bűnszervezet prostitúcióval, szórakozóhelyek megvédésével és tartozások behajtásával foglalkozott. A bűnszervezet
perbeszédben való kimondása
azért lényeges, mert ha a bíróság
is megállapítja a szervezet létét és
bűncselekményekben való bűnösségét, akkor a kiszabható
büntetési tétel felső határa a duplájára emelkedik, (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a május 20-i-i kenószámok:
1, 5, 6,7,14, 20, 21, 22, 23, 26, 27. 37, 41,46, 49, 58, 61, 63, 67, 72.

problémával: ha használ is valamilyen informatikai megoldást az ügyviteli folyamataiban, nem
kap teljes körű és hatékony támogatást a vállalkozás növekedésével kapcsolatban felmerülő új
igényekre. Az a vállalkozás, melynek csak néhány ügyfele van, az üzlettel kapcsolatos információkat általában a vezető fejében tartja. Ha
a társaság már nagyobb: több munkatársa is ön-

get a társaság piaci előnyszerzéséhez. Sok százezret, sok milliót takaríthatunk
meg vállalkozásunknak, ha jól megválasztott és
megfelelően bevezetett üzleti szoftvert alkalmazunk. A jól tervezett rendszer jelentősen növelheti a cég átlátható működését, optimalizálhatja a vállalkozás folyamatait, emberi erőforrásokat szabadíthat fel. A piacon kapható
megoldások azonban a sokféle ár/érték kategó-

állóan tárgyód a vevőkkel, a szállitókkal. A sokak

ria mellett, sokszor egyáltalán nem teljesítik a

által ismert szövegszerkesztő, táblázatkezelő, le-

speciális céges elvárásokat. A szegedi székhe-

velező programok használatával ilyenkor egy-

lyű I M L Interaktív Kft. (www.iml.hu) az el-

szerűsödnek a folyamatok - de az információk

múlt évek során arra vállalkozott, hogy a fent

elszeparáltak és nem mindenki által elérhetők.

említett hátrányokat és előnyöket összegezve ké-

A vállalkozásoknál nagyon sok információ csak

szítsen el egy olyan, az új technológiákat ma-

egy bizonyos kollégánál található meg. Mi lesz

ximálisan alkalmazó vállalatirányítási rend-

a vállalkozással, ha ez a munkatárs - akár csak

szert, mely használatával egyszerűsödhetnek a

néhány napra vagy hétre is - kiesik a munkából?

vállalati folyamatok és nagymértékű költség-

Rengeteg problémától megszabadulhatunk pénzt

megtakarítás érhető el. Az INNOWAIR névre

takaríthatunk meg azzal, ha megfelelően integ-

keresztelt Kereskedelmi és Vállalatirányítá-

rált és a vállalkozás folyamataihoz, működésé-

si Rendszer (www.innowair.hu) merőben új

hez igazított rendszert alkalmazunk. Manap-

lehetőségekkel segíti az ügyviteli munkát.

ság a komplexebb rendszerek irányába mozdult
el a vállalkozások igényszintje - de a társaságok zöme még nem ismerte fel az információ
hatalmát. Több önállóan működő rendszert

További információk a
www.delmagyar.hu oldalon olvashatók.
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AKTUÁLIS
43 H E L Y E T T 29 VÁROSI KEPVISELO L E H E T S Z E G E D E N

Közgyűlési kétharmad

Kevesebb padsor is elég lesz a díszteremben, ha a parlament elfogadja a választási rendszer módosításáról szóló javaslatot, ILLUSZTRÁCIÓ: KARNOK CSABA

Szegeden jelenleg 43 tagú a
városi közgyűlés. Ha a parlament módosítás nélkül fogadja
el a Fidesz önkormányzati választási rendszer átalakításáról
szóló javaslatát, akkor ősztől
már csak 29 képviselő kezdheti el a munkát a Torony alatt.
SZEGED

SZABÓ C. SZILÁRD

A Fidesz fenntartaná a jelenlegi vegyes önkormányzati választási rendszert a 10 ezer főnél nagyobb településeken,
de a képviselők számának
csökkentésével megváltoztatná az egyéni és listás képviselők arányát. Az 5 százalékos
küszöb emelésével pedig ami eddig nem volt - gyakor-

szerzett tagja van. Négy éve az
MSZP és az SZDSZ 21 egyéni
választókörzetben nyert, és
listáról még 2 mandátum jutott a szocialistáknak, így szereztek szűk többséget. Az ellenzék 4 körzetben nyert
egyéniben és a civil egyesületekkel együtt 15 képviselőt juttatott be listán a közgyűlésbe.
Ez a rendszer úgy vál99 Információink szerint
tozna Szegevédettséget élveznek a csatolt
den a Fidesz
városrészek.
javaslata szerint, hogy a
képviselője jutott be a polgár- 25 helyett csak 20 egyéni körmesterrel együtt a 43 tagú vá- zet lenne, és listáról 17 helyett
rosi közgyűlésbe. A képvise- csak 8-an jutnának be a Tolő-testületnek 25 egyéni vá- rony alá. Úgy, hogy a komlasztókörzetből és 17 kompen- penzációs listán az egyéniben
zációs listáról mandátumot nyertes jelöltek szavazatait is
latilag elkaszálná a helyhatósági választásokon induló kisebb pártokat, civil egyesületeket, amelyek képviselői eddig 1000 vokssal is be tudtak
jutni a közgyűlésbe. Ez azonban jóval 5 százalék alatt volt.
A 2006-os önkormányzati
választásokon Szegeden hat
párt és három civil egyesület

beszámítanák, így a győztes
még nagyobb győzelmet, kétharmadot meghaladó többséget is szerezhetne. Forrásaink
szerint az önkormányzati választási rendszer módosításával a mostani országgyűlést
leképező kis parlamentek jönnének létre a nagyobb településeken.
Lapunk úgy tudja, hogy
lakosságszám-arányosan
szabják át a választási térképet, és hozzák majd létre a
20 egyéni körzetet Szegeden.
Információink szerint védettséget élveznek a csatolt városrészek, így Szőreg, Tápé,
Gyálarét-Szentmihály és Kiskundorozsma körzetei, valamint Alsóváros és Móraváros
választókerületei.

VITA A Z O N K O R M A N Y Z A T I KEPVISELOK ES A P O L G Á R M E S T E R E K V A L A S Z T A S A R O L

Botka: Ne vigyen mindent a győztes
Egy közgyűlés akkor működik
jól, ha megjeleníti a helyi sokszínűséget. A Fidesz helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
törvényjavaslata ezt nem biztosítja - mondta tegnap az MSZP
vezérszónokaként Botka László
(képünkön) a parlamentben.
BUDAPEST

MUNKATÁRSUNKTÓL

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényjavaslat általános vitáját tartották tegnap a parlamentben. A
beadványt a Fidesz politikusai jegyzik. Az MSZP vezérszónoka Botka László, Szeged
polgármestere volt.
- Az MSZP támogatja az
önkormányzati
képviselők

számának csökkentését, a Fidesz törvényjavaslata viszont
nem erről szól: saját pártpolitikai érdekei alapján akarja
átírni a törvényt, kiiktatva az

arányosság elvét. Ez antidemokratikus eljárás - fogalmazott a vitában.

„Az MSZP támogatja az
önkormányzati
képviselők számának
csökkentését, a Fidesz
törvényjavaslata
viszont nem erről szól."
Botka László országgyűlési
képviselő
Szerinte a 10 ezer lelkesnél
nagyobb városok legnagyobb
problémája, hogy a kompenzációs listás mandátumok

száma 2-3-szor annyival csökkenne, mint az egyénieké.
(Ezekben a városokban vegyes választási rendszer működik, az egyéni képviselők
mellett a mandátumot nem
nyert, de jelentős támogatást
szerzett képviselőkre leadott
voksok a kompenzációs listára kerülnek - a szerk.) - Vagyis a Fidesz a győztes mindent visz elvét érvényesítené
pillanatnyi pártpolitikai érdekeit szem előtt tartva. A törvény azonban így az önkormányzatiság lényegét rombolja: a többiekre leadott szavazatok elvesznek. Ezzel a törvénnyel csorbul a magyar választók önrendelkezési joga hangsúlyozta Botka László,
aki a törvényjavaslat visszavonását és új változatban történő beterjesztését javasolja.

zatát, hogy 1,5 milliárd forint
értékű követelésüket mikor és
mennyiért vásárolják meg.
Temesvári Zoltán, az alvállalkozókat képviselő ügyvéd
szerint semmiképpen sem fogadhatják el a Tisza M43 Konzorciumot vezető Sedesa S. A.
szerdán kelt nyilatkozatát,
amelyben ígéretet tett a köve-

telések megvásárlására. Az
ugyanis nem tartalmazott
konkrétumokat.
Az M43-as sztráda beruházója, a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő (NIF) Zrt. azóta tárgyalt a konzorciumi tagokkal,
hogy május 6-án demonstrálni kezdtek az alvállalkozók a
47-es főút mellett, és 13-án egy

Töpörödő szervek
R. TÓTH GÁBOR

toth.gabor@delmagyar.hu

A közel 10 milliós New York közigazgatási feladatait 5
kerület intézi - Budapesten 23 működik. Hazánknak
körülbelül 13-szor annyi önkormányzata van, mint
Svédországnak - hívta fel a figyelmet két éve Róna Pé- .
ter közgazdász. 2008 decemberében már idéztük lapunkban - évek óta slágertéma a helyhatósági szervek,
az önkormányzati képviselők számának csökkentése.
Erre nyújtott be törvényjavaslatot a Fidesz. Legfeljebb évi 3 milliárd forint megtakarítást jelentene az országnak a változtatás. 3000 kakaóbiztos számítógép
ára. Mondhatni, statisztikai hiba a büdzsében - de ebben a kérdésben nemcsak a pénz, a gesztus is számít.
„ . „
16 éve hatályos a
jelenlegi
törvény. A
99 Evek óta
választási rendszert
slágertéma
bajosan lehet úgy átalakítani, hogy ne séa helyhatóságok,
rüljön valamelyik
az önkormányzati
párt érdeke. így az
képviselők számának előző ciklusokban
nem kovácsolódott
csökkentése.
össze a módosításhoz
szükséges kétharmad.
Csakhogy, ugye, nemrégiben forradalom történt a
szavazófülkékben. Hogy Orbán Viktor-i kifejezéssel éljek: most aztán jöhet a töpörödés a helyhatóságokban.
A hatékony közigazgatás nem létszám kérdése - ebben egyetértenek a frakciók. De csak ebben. A Fidesz által vázolt rendszerben az egyéniben győztes mindent
visz. Az Egyesült Királyságban a demokrácia köszöni
szépen, remekül működik így. Nem kell félni, nem fog
fájni - el kell nyerni a szavazók bizalmát. Ám a ködös
Albionban is éppen a reformról folyik a polémia: a kis
pártok képtelenek jelentős képviselethez jutni.
Hasonló következményekkel járhat a magyar reform
is, a javaslat csak pehelysúlyt biztosítana a kompenzációs listás mandátumoknak. Szegednél maradva: narancsos-vörösre változhatna a 43 fős közgyűlés jelenleg
sokszínű kaleidoszkópja. Kérdés, hogyan szerezne
mandátumot a Független Városi Szövetség - Magyar
Egyesület, az Együtt Szegedért Egyesület, a Szegedért
Egyesület, a Szabad Város Egyesület. A kevés kompenzációs mandátum és a választási küszöb ellehetetlenítheti a kis pártok, a civil kezdemények bejutását.
„Számomra Magyarország sohasem kétharmad, hanem mindig háromharmad" - utalt a dezignált miniszterelnök arra, mindenki véleménye számít. Ha komolyan gondolta, most alkalma van bizonyítani.

Buszok a Bertalanon
SZEGED. Szegeden szombaton
és vasárnap a hídi vásár miatt a
Belvárosi hídon forgalomkorlátozás lesz érvényben, emiatt

a 2-es, a 60-as, a 60Y-os, a
70-es és a 71-es jelzésű autóbuszvonal járatai a Bertalan hídon közlekednek.

V H L
M a k ó i H a g y m á s

Grillfesztivál

SÜTŐVERSENY
2010. május 29-én (szombaton) 10 órakor
Makón, a Návay L. téren,
a Váll-Ker Kft. rendezésében.

Szeged
polgármestere
elmondta: a város éves költségvetése közel 70 milliárd forint,
a 42 közgyűlési képviselő éves
tiszteletdíja összesen 60 millió. 29 képviselő esetén a megtakarítás 20 millió forint lenne - ez a költségvetés 0,03
százaléka.

Tüntetnek a Szeviép alvállalkozói
SZEGED. Ma újra forgalomlassító demonstrációt tartanak az
április vége óta csődvédelem
alatt álló Szeviép Zrt. alvállalkozói a 47-es főúton, az épülő
autópálya-csomópontnál. Tegnap délután 3 órára ugyanis
nem kapták meg az M43-as
sztráda második szakaszát építő konzorcium azon nyilatko-
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helyen megbontották a töltést. Megírtuk: a Szeviép Zrt.,
a Tisza M43 Konzorcium 3.
tagja április végén csődvédelmet kért. A vállalat számos alvállalkozója követelését nem
tudta teljesíteni, különböző
munkákkal
összefüggésben
mintegy 3 milliárd forinttal
tartozik nekik.

Az elkészített ételkülönlegességeket (hús, kalács, lepény)
neves személyiségekből álló zsűri fogja értékelni.
A sütésre nevezni az alábbi kategóriákban lehet:
•GRILLEZETT ÉTELEK
• TÉSZTASÜTÉS KEMENCÉBEN
•CSAPATOK VERSENYE.
Az első helyezettek kategóriánként értékes
nyereményben részesülnek.

£

A versenyre jelentkezni, érdeklődni lehet:
• a helyszínen: Makó, Návay L. tér 8.
• telefonon: 62/511-040 vagy 06-30/3757434
• faxon: 62/212+806 • e-mail: vall-ker@vall-ker.hu
A Návay L. téren felállított színpadon 10 órától 22 óráig egész
napos, színvonalas rendezvényekkel várják a vendégeket.
A sörsátrakban egész nap grillezett ételeket, valamint italokat lehet fogyasztani.

A ffttirtivál hárigazrf4ia-

Sági Szilárd „gasztrokibic"

Fellépnek;

Bokor János, Madarász Katalin,
Irigy Hónaljmirigy, Lola, Luigi, Tihanyi
Tóth Csaba, a „Barátok közt" Lacija,
Colorado Country Band, SP, Polyák Lilla
és Homonnay Zsolt.

Jöjjön el! Legyen egy vidám napja!

I AKTUÁLIS
KÖRKÉP

Gyermeknap

SANDORFALVA. A Budai Sándor Kulturális Központban május 29-én, szombaton 9 és 12
óra között gyereknapot rendeznek. Kézműves foglalkozással, aszfaltrajzversennyel,
palacsinta partival, KRESZ-vetélkedővel várják a gyerekeket, akik tíztől a Budai Bábszínház meseelőadását nézhetik meg.

Operettfalu

KÜBEKHÁZA. Idén július
31-én rendezik meg a hagyományos szabadtéri operettgátát a falu főterén. A kulturális
produkciót a Kerényi Miklós
Gábor vezette fővárosi operettszínház adja elő, erről állapodott meg a rendezvényt
szervező önkormányzat, a Kübekházáért Alapítvány és az
operettszínház.

Sakk-kupa

SZATYMAZ. Ma kezdődik és
hétfőig tart a VIII. Szatymaz
Sakk Kupa nyílt verseny a
Dankó Pista Művelődési Ház
és Könyvtárban. Regisztrálni a
helyszínen lehet ma délután 2
óráig.

Támogatások,
román blues

SZEGED. Egyhangúlag fogadta
el a szegedi közgyűlés a városőrség és a polgárőrség tavalyi munkájáról szóló beszámolót. A szegedi polgárőrök 9
tagegyesületében 280 fő 34
ezer óra társadalmi munkát
végzett, a városőrség 370 fős
tagsága közel 52 ezer órás
szolgálatot teljesített. Az idei
költségvetésben a város 35
millió forintot biztosít közrendvédelmi, közbiztonsági és
bűnmegelőzési feladatok támogatására, ebből 13 millió
forinttal támogatja a 13 városés polgárőrszervezetet. A támogatási szerződéseket Solymos László alpolgármester adta át.
- Vali „SirBlues" Racila is fellép a szegedi borfesztiválon,
még pedig a Grand Café Széchenyi téri színpadán ma este
7 órától. Hagyományos
bluesénekes, gitározik, szájharmonikázik, különböző ütőhangszereken, jellegzetes
blueshangszereken játszik.

Vetélkedő, kiállítás
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. A ma-

gyar honvédség napja alkalmából ma délután 3 órától vetélkedőt rendeznek a vásárhelyi középiskolásoknak a tiszti
klubban.
- A Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Szövetség kiállítást rendez nyugdíjaskorú amatőr
képzőművészeknek a mezőgazdasági főiskolán. A tárlaton
- amelyet ma délután 4 órakor Bányai Béla festőművész
nyit meg - közel 30 vásárhelyi, szegedi, mindszenti nyugdíjas mutatja be alkotásait. A
művek május 28-áig tekinthetők meg, naponta délelőtt 10
és este 6 óra között.

2010. MÁJUS 21., PÉNTEK

ÁDÁM MOZGÓKÉPKULTÚRA- ÉS MÉDIAISMERET-MATÚRÁJA 34 EZER 375 FORINTJÁBA KERÜLT AZ OKTATÁSI HIVATALNAK

Érettségi egyetlen vizsgázóval
Egyszemélyes érettségit tartottak tegnap: az egész megyéből
mindössze a vásárhelyi Balogh
Ádám jelentkezett emelt szintű
mozgóképkultúra- és médiaismeret-vizsgára.
SZEGED, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

TÍMÁR KRISZTA

Mindössze egyetlen diák ült a
teremben a tegnapi emelt szintű mozgóképkultúra és média-

ismeret érettségi vizsgán: Balogh Ádámon kívül az egész megyében nem volt senki, aki ebből maturált volna. A Szegedi
Műszaki és Környezetvédelmi
Középiskola és Szakképző Iskola Gábor Dénes Tagintézményében tartott írásbeli így meglehetősen családiasra sikerült,
ami alaposan meglepte a hódmezővásárhelyi diákot.
- Ez nagyon vicces, nem
tudtam, hogy egyedül leszek -

Sokba kerül a „privát" vizsga. A vizsgáztatásnak természetesen
vannak költségei, amely egy diák esetén is ugyanannyi, mintha egy
egész osztály érettségizne. A terembérlet 10 ezer forint, a felügyelet
pedig óránként 1470 forint. A dolgozat háromórás, a két felügyelő tanár juttatása így összesen 8820 forint. Az emelt szintű vizsgák helyszínén az Oktatási Hivatal megbízottja is jelen van 3000 forintért. A
dolgozat javítása - mivel ennél a tárgynál előzőleg egy projektmunkát
is be kellett adni - kétszer 2205 forint. A szóbeli vizsgán ezekhez még
hozzájön majd a vizsgaelnök 2205 forintos, valamint a két vizsgabizottsági tag 1470 forintos fejenkénti díja, és természetesen a hivatali
megbízott 3000 forintja. Kiszámítható tehát, hogy Ádám mozgóképkultúra- és médiaismeret-érettségije 34 ezer 375 forintjába került az
oktatási hivatalnak.

Egy, csak egy legény van „talpon" a vidéken: Balogh Adám. FOTÓ: KARNOK CSABA
mosolygott Ádám, miközben
azon tanakodott, hogy az üres
teremben hová üljön. Mint
mondta: kommunikáció és médiatudomány szakra készül, de
a tavaly elért pontjai alapján
nem került be oda. A plusz 40

pont miatt tesz szintemelő vizsgát, amelyre sokat készült.
- Az érettségi részeként be
kellett adni egy projektmunkát - mesélte. - Forgattam
egy rövidfilmet, valamint írtam két esszét: az egyiket

Jövőre befejeződik a csongrádi gátfelújítás
CSONGRÁD

MUNKATÁRSUNKTÓL
2011 végére teljessé válik
Csongrád árvízvédelmi rendszere - jelentették be tegnap
Csongrádon, a vízügyi igazgatóság sajtótájékoztatóján. Az 1
milliárd 545 millió forintos beruházás 100 százalékban uniós támogatásból valósul meg.
Frank Szabolcs projektmenedzser elmondta: a közel 2 kilométer hosszan elvégzett gátrekonstrukció befejező szakaszaként a József Attila utca és
a fahíd között olyan új betonburkolatot kap a töltés, amely
még akkor is bírja a nyomást,
ha a gát esetleg kiüregesedne.
Emellett 2 kilométer hosszan
kőszórással erősítik meg a
medret, amely a város alatt

Már csak 683 méter hosszan kell felújítani a csongrádi gátat. FOTÓ: BÍRÓ DÁNIEL
12-20 méter mélységű, illetve
a Körös-torok feletti részen is
javítják a part állékonyságát a

leszakadások megelőzése érdekében. A kivitelezés legkorábban augusztus végén kez-

dődhet meg, a projekt befejezése pedig 2012 januárjára
várható.

Michael Jacksonról, a másikat
pedig a korhatárkarikákról. A
mostani írásbeli vizsga pedig
abból áll, hogy megnézek egy
filmrészletet, majd azzal kapcsolatos kérdéseket kell megválaszolnom.

Alkotói
támogatások
SZEGED. Az alkotói és pályakezdő művészeti díjakat hagyományosan a város napjához kapcsolódóan adják át. Tegnap Solymos László alpolgármestertől 13
alkotó - Ágoston Lóránt, Barkós
Beáta, Barnák László, Bubla Éva,
Fűz Veronika, Henn László András, Kovács Zsigmond, Mráz János, Perovics Ágnes, Simái Mihály, Szűcs Eszter Anita, Terhes
Kis Szilárd és Tót Sándor - vett át
100-200 ezer forintos támogatást. Egyszeri művészeti pályakezdői támogatásban öten részesültek: Király György, Kiss
Bernadett, Olasz Attila, Savanyu
Gergely Ferenc és Poroszlay Kristóf. Két félévre művészeti díjat
kapott Farkas Veronika Sarolta,
Rácz Máté Ferenc, Szörényi Bella
Klaudia és Tihanyi Zsuzsanna.
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500 milliós segítség
az OTP Banktól
BUDAPEST. Az OTP Bank 500
millió forinttal támogatja a májusi ítéletidő - viharok, belvíz,
árvíz - károsultjait, jelentette
be Pongrácz Antal, az OTP
Bank alelnöke, vezérigazgató-helyettese. Az összeg már
megérkezett a Magyar Vöröskereszt számlájára. - Miközben büszkék vagyunk a bank
eredményeire, nem feledkezhetünk meg a társadalmi szerepvállalás fontosságáról sem
- hangsúlyozta az alelnök. - A
közép-kelet-európai régió meghatározó
vállalatcsoportja-

ként, a legnagyobb magyarországi hitelintézetként az OTP
Bank nem hagyhatja figyelmen
kívül az itt élők problémáit, nehézségeit. Kötelességének tartja, hogy a pénzügyi szolgáltatásokon túl aktív közreműködője legyen a rászorulók megsegítésének is.
Amint az a Magyar Vöröskereszt honlapján olvasható,
a félmilliárd forintos adomány az elmúlt húsz év legnagyobb egyösszegű felajánlása, amely a szervezethez érkezett.

Gyűjtési akció indul
SZEGED. A Szeged-Újszegedi Református Egyházközség és a Fidesz szegedi szervezete közös
gyűjtési
akciót
indít
az
észak-magyarországi árvízkárosultak megsegítésére - jelentette be Hűvös László frakcióvezető
és Sipos Ete Zoltán református
lelkipásztor tegnap. Az adománygyűjtés során elsősorban
tartós élelmiszerekre és fertőtle-

nítőszerekre van szükség. Ezeket a Fidesz-irodában várják
hétfőtől csütörtökig 10-től 17,
pénteken 10-től 13 óráig. - Mi,
szegediek tudjuk, milyen az árvíztől veszélyeztetve élni mondta Hűvös, aki közölte: a Fidesz képviselői is hozzájárulnak
az akcióhoz. Az adományokat a
Magyar Református Szeretetszolgálat szállítja el.

Esélyhajó a Regiórában
ISMÉT JELENTKEZIK AZ
M1-EN MA 13.35-KOR a Ma-

gyar Televízió Szegedi Stúdiójának pénteki magazinműsora,
a Regióra. Az adás vendége A.
Sajti Enikő történészprofeszszor; bemutatkozik a budapesti Román Kulturális Intézet
szegedi kirendeltsége, élőben
zenél a stúdióban Vali Racila,
Románia legkiválóbb bluesmuzsikusa. Tudósítanak az Esélyhajó útjáról, amelyen fogyatékkal élő gyermekeket nevelő
családok utaztak, munka közben lesték meg a műsor készítői a több külföldi és magyar
pályázaton díjnyertes kecskeméti természetfotóst, Somodi
Ferencet. A szerkesztő: Kiss
Mónika.

Elmarad a Colores
del Tangó
A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ ÉRTESÍTI A KÖZÖNSÉ-

GET, hogy a június 1-jére a
Táncrend Bt. szervezésében a
nagyszínházba meghirdetett
Colores del Tangó című előadás technikai okok miatt elmarad. A jegyek az előadás
napjáig visszaválthatók.

Nyitott szemmel

Magyarországon!

Fedezd fel a magyar t á j szépségeit, használj természetes
anyagokat, keresd a helyi termékeket!
Sétálj nagyokat az erdőben, tanulmányozd az apró
élőlényeket, hallgasd a madarak énekét!

Szeretettel

várunk Szegeden a Hídivásáron
május 22. és 23. között!
Keresd az ismeretterjesztő
sátrat,
ahol akár biciklit is nyerhetsz!

www.mtvsz.hu
A projekt az Európai U n i ó támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési A l a p
tórtfinanszlrpzáiával valósult meg

BtMMt!
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31-en rejtőztek
a bolgár kamionban
28 férfit és 3 nőt fogtak el tegnap a Nagylaki Határrendészeti
Kirendeltség munkatársai egy
kamionban.
NAGYLAK

SEGESVÁRI CSABA
Összesen 31 határsértőt találtak
egy bolgár kamionban a vámés pénzügyőrség, valamint a
megyei rendőr-főkapitányság
munkatársai tegnap a nagylaki
határátkelőnél - tájékoztatott a
rendőrség. - Kockázatelemzéssel választottuk ki röntgensugaras átvilágításra az országba belépő bolgár kamiont - közölte
Decsi Róbert őrnagy, a Nagylaki
Határrendészeti
Kirendeltség
osztályvezetője. Elmondta: a 31
fő ellen idegenrendészeti eljá-

rást indítottak, jelenleg is vizsgálják, milyen okmányokkal érkeztek Magyarországra.
- Egyelőre csak annyit tudunk, a kamion rakománya
Olaszországba tartott - mondta Decsi. Menetlevele szerint
hungarocellt szállított, egy
hangárba küldték a járművet.
A határrendészek kisebb csoportokban az előállitóba szállították az illegális bevándorlókat, ahol átvizsgálták csomagjaikat, ruházatukat. A kamionban a hungarocelltáblák
között alakítottak ki odúkat, a
31 főt két részben zsúfolták az
áru közé. A bolgár állampolgárságú kamionsofőrt előállították, ellene embercsempészet megalapozott gyanúja
miatt büntetőeljárás indul.

Ezen a kamionon bújtak meg a határsértők. A SZERZŐ FELVÉTELE

ESTE SEM ALL MA)D LE AZ ELET A MARS TEREN

Fedett utca lesz a csarnok

SZEGED

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

- Érzelmileg kötődöm a térhez: rókusi vagyok, édesanyámmal mindig a piacon
vásároltunk. Elmenni a rókusi
templom mellett és odaérni a
Mars térre - ez gyerekként az
életem része volt. A tejet az
Irén csarnok névadójától vettük: örülök, hogy a nemrég elhunyt Irén néni lánya tovább
folytatja a hagyományokat, és
ugyanúgy tejet árul - mondta
Vesmás Péter.
Az építész a nagycsarnokról elmondta: a kivitelező már
túljutott a szerkezetkész állapoton, a szakipari munkáknál
tartanak. Belül elkezdték a falazást, itt látszik, hogy ugyanazt a téglaburkolatot kapják a
falak, mint a kiscsarnokok.
Vesmás Péter megmutatta azt
a „lánchidat", amely a nagycsarnok végében az egyik oldalt összeköti a másikkal:
ezen a galériás részen madridi
mintára „vigalmi negyedet"
képzel el, ahol este se áll le az
élet, ahol enni lehet, és a finomságok mellé bort kortyolgatni. A másik végen is lesz
egy hasonló híd, amelyen
majd a biztonsági szolgálat
kuckóit helyezik el.
Vesmás elmagyarázta: fontos városszerkezeti elem, úgynevezett
meghosszabbított

tengely a 123 méteres nagycsarnok. A belvárosból a Mikszáth Kálmán utcán keresztül
egyenesen ide lehet sétálni.
Maga a csarnok is egy utcaként - fedett utcaként - él
majd, amelynek itt nincs vége, hanem a Cserzy Mihály utcában folytatódik.
A csarnoknak különös hangulatot adnak az Ausztriában
készült hajlított, ragasztott fatartók, amelyeket majd belülről is látni lehet. - Mintha öszszekulcsolnánk az ujjunkat,
olyan a hatás. De ennek nem
csak esztétikai jelentősége
van: a tetőszerkezet „bazilikális bevilágítást" tesz lehetővé,
a természetes fény miatt olcsóbb lesz majd az üzemeltetés - magyarázta az építész.

ősszel kész
A nagycsarnok a régi asztalos piac helyén épül, a két kiscsarnokra merőlegesen. A 4500 négyzetméter alapterületű csarnokban középre tervezték az asztalos piacot mintegy 300 elárusítóhellyel. A szabadban további
200 asztal lesz még az őstermelőknek, amelyeket az U pavilonnal párhuzamosan, két sorban
helyeznek el. Az U pavilon előtt
dísztér is lesz. A kivitelező a kiskunhalasi Merkbau Kft., amely a
kiscsarnokokat is építette.
Épül a 123 méter hosszú nagycsarnok, FOTÓ: KARNOK CSABA

A SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁBA KÖLTÖZÖTT EGY NAPRA A HATÁRRENDÉSZET

Lelőtték az üzletelő kábítószerest

300 millió
iskolákra
SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL

Tűzvonalban: testközelből mutatták be munkájukat a határrendészek. FOTÓ: FRANK YVETTE

Hangos durranás, füst, tűzparbaj es hatba rugas: akciódus elemekkel próbálták még vonzóbbá tenni a határrendészeti hivatást
a diákoknak a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolában.
SZEGED

KISS GÁBOR GERGŐ

Jól irányzott hátba rúgással
terítettek le egy határsértőt,
majd kábítószerrel üzletelőket
lőttek le, és robbantottak rájuk lőszerporos hangjelzőket

tegnap délután a Szegedi Rendészeti
Szakközépiskola
sportpályáján. A „véres" leszámolásnak mintegy 200 első éves diák volt szem- és fültanúja - hangos tapssal jutalmazták a sikeres akciót.
A látványos eseménysoro-

zatot természetesen csak imitálták a meghívott határrendészek, akik a rendőrtanoncoknak testközelből mutatták be
mindennapi munkájukat - így
próbálták még vonzóbbá tenni
a határrendész szakirányt. Az
iskola vezetői szerint a határrendészek gyakorlati munkája
kevésbé kézzelfogható az oktatásban: a hiátust a 14 órától 22
óráig tartó monstre bemutató-

val ellensúlyozták, amelyen a
diákok a határon foglalkoztatott kutyák szerepével, az embercsempészek
legújabb
trükkjeivel és az éjjellátó készülékek használatával is megismerkedhettek.

fVovábbí FOTÓK,
L. M
anelenJ
www.delmagyar.hu

Látlelet a szentesi kórházról
SZENTES

MUNKATÁRSUNKTÓL

Két hónapos késéssel, de megérkezett a szentesi városházára
a Dr. Bugyi István Kórház jelenlegi helyzetéről készült főigazgatói beszámoló. A dokumentum már márciusban elkészült, de mivel a megyei közgyűlés elnöke akkor nem tudta

időben áttanulmányozni, az
intézmény vezetése csak az
utóbbi hetekben postázhatta
az anyagot, amelyről ma tárgyal a város képviselő-testülete. A tájékoztatóból kiderül:
2010-ben 418 milliós fedezethiánnyal küszködik a kórház. A
válságkezelésre bevezetett intézkedések legfeljebb havi 19
milliós megtakarítást eredmé-

nyeztek, és ha tavaly ősszel
nem kapott volna a fenntartó
megyei önkormányzattól 93
milliós hitelt a kórház, fizetésképtelenné vált volna. Bár a
személyi és tárgyi feltételek
megfelelnek az előírásoknak,
19 orvosi és 25 szakdolgozói álláshely jelenleg is betöltetlen,
csak a sürgősségi osztályról 4
orvos hiányzik. A beszámoló

egyértelműen fogalmaz: az
adósságkezelés csak államilag
indokolt reorganizációs programmal teljesíthető. Azt is leírják a tájékoztatóban, hogy ha
a korszerűtlen pavilonrendszert nem szüntetik meg, az
alááshatja a kórház súlyponti
helyzetét. Az új műtőtömb pályázatát várhatóan augusztusban nyújtják be.

Lezárult Szegeden „A mi iskolánk, a mi óvodánk!" pályázat. 92 önkormányzati fenntartású oktatási intézmény pályázott - mindegyik nyert is:
olyan „apróbb"
felújítási,
munkákat tudnak elvégezni a
kért összegből,
amelyekre
nagy, uniós kiírásokon szinte
lehetetlen pénzt szerezni. Az
önkormányzat pályázatának
fontos kritériuma volt az önerő, amely ebben az esetben
nem készpénz, hanem a szülők és támogatók által felajánlott önkéntes munka. 200 millió forintos volt a pályázati
alap, ám a felajánlásoknak
köszönhetően több mint 300
millió forint összértékben szépülhetnek, újulhatnak meg az
óvodák, az iskolák.
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25 éves az AETAS
AZ AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT alapításának
25. évfordulója alkalmából
konferenciát rendeznek ma 10
órától az SZTE BTK Történeti
Intézetében (Szeged, Egyetem
utca 2.).

Kerékpártolvajokat
füleltek le
KERÉKPÁROKAT ÉS BICIKLIALKATRÉSZEKET LOPOTT

egy 17-25 év közötti fiatalokból álló banda Hódmezővásárhelyen. A bandát az egyik
körzeti megbízott buktatta
le. Az elmúlt időszakban
több kerékpárt és biciklialkatrészt loptak el társasházak tárolójából és a buszpályaudvar környékéről. A fiatalok azt vallották a rendőrségen, hogy saját használatra loptak bicikliket.

VEGKIARUSITAS!

CSAK 1 HÉTIG
MINDENRE

H a n s a - M ö b e l Kft.

6728 Szeged, Dorozsmai út 17-19. • Tel.: 62/465-555
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A SZÉKKUTASI MÓZA BÁLINT NAP1100 KILOMÉTERT UTAZIK

Házhoz szállítja
az ovisokat, iskolásokat
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI
kistérség:
Hódmezővásárhely,
Mindszent,
Székkutas

MINDSZENT

Lovasnapok

Althenarban jártak
a diákok

MÁRTÉLY. Egy hetet töltöttek a
közelmúltban a mártélyi általános iskola tanulói a falu németországi testvértelepülésén, Althenarban. A 22 (harmadik-nyolcadik osztályos) diák többsége
járt már kint, hiszen a két település 14 éve áll kapcsolatban. A
tanulók családoknál laktak, ami
jó alkalom volt arra. hogy gyakorolják a német nyelvet. Az
utazás egyik fő célja ugyanis a
nyelvtanulás, a másik pedig az,
hogy megismerkedjenek a német kultúrával, és igazi európai
polgárokká váljanak. A német
gyerekek egyébként tavaly vendégeskedtek Mártélyon.

Idősügyi tanács alakul
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Ha

marosan megkezdi munkáját az
idősügyi tanács Vásárhelyen.
Minderről a legutóbbi közgyűlésen döntöttek a képviselők, Kószó Péter alpolgármester javaslatára. A12-13 tagú testületben
képviselteti magát a helyi nyugdíjasszövetség, de az elképzelések szerint rendőr, orvos és a
gondozási központ munkatársai
is részt vesznek a munkában. A
tanács véleményezi majd az
időseket érintő önkormányzati
döntéseket, ugyanakkor igyekszik segíteni a nyugdíjasok mindennapi gondjain, legyen az
megélhetési vagy egészségügyi.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Mozgás
ban az egészség címmel készített brosúrát az Egészséges Vásárhely Prográm 20 ezer példányban, amelyet a napokban
eljuttatnak a vásárhelyi háztartásokba, de az iskolákban és az
orvosi rendelőkben is forgathatják az érdeklődők - mondta el a
tegnapi sajtótájékoztatón Kallai
Árpád, az Erzsébet-kórház fő-

igazgatója és Marton Andrea
EVP-munkatárs. A füzet ötleteket ad az életmód-változtatáshoz, mit, hogyan sportoljunk,
miként lehetünk egészségesebbek, s az idei sportos programok is megtalálhatók benne.
Nyáron az ivóvízzel, a folyadékfogyasztással, ősszel az egészséges táplálkozással kapcsolatban jelenik meg EVP-kiadvány.

Torontóban is kiállítják
Takács Judit fotóit

Mártély,

MINDSZENT. A hagyományos lovasnapokra várják mától az érdeklődőket a kisvárosba. A program díjhajtással indul ma 12 órakor a lovaspályán. Este 7-től pedig a lovak és lőerők felvonulásával folytatódik a rendezvény.
Holnap délután 1 órakor kezdődik a maratonhajtás, vasárnap
délelőtt 9 órától pedig az akadályhajtás. Hétfő délelőtt 9 órától a megyei díjugrató bajnoki
fordulóját rendezik meg.

Mozgásban az egészség

MUNKATÁRSUNKTÓL

Móza Bálint csak műszakilag kifogástalan busszal indul útnak a gyerekekért. FOTÓ: VERÉB SIMON

Harminc gyereket szállít hétköznap a székkutasi óvodába
és iskolába Móza Bálint. A 62
éves férfi már azt is megtanulta, kinek a sapkája, kabátja, iskolatáskája maradt az autóbuszon.
SZÉKKUTAS

MUNKATÁRSUNKTÓL

öt éve hétfőtől péntekig azzal
indul a napja a székkutasi Móza Bálintnak, hogy elmegy a
falu iskolájába és óvodájába
járó külterületi gyermekekért.
A 62 éves férfi reggel 6 órakor
kel útra, elsőként Orosháza
felé veszi az irányt.
- Egy diákot veszek fel
Orosházán, ahová néhány éve
beköltözött a család, emiatt
viszont nem akarták másik is-

kolába íratni a gyereket, így
visszajár Székkutasra. Visszafelé Kakasszéken állok meg,
ahol heten szállnak fel. Teszek egy kitérőt Csicsatér, azaz Nagymágocs felé az újabb
utasokért, majd Sóshalomra
megyek. Reggel fél nyolcra
már mindenki az iskolában
vagy az óvodában van mondta Móza Bálint.
A székkutasi sofőr délután
hazaszállítja a gyerekeket. A
szülőktől veszi át és a szülőknek adja le az iskolásokat és
óvodásokat. A férfi csak akkor
nyugodt, ha az édesanya vagy
az édesapa átvette a csemetét.
A legfiatalabb utasa 3, a legidősebb 14 éves. Természetes,
hogy mindenkit név szerint ismer. Már azt is tudja, melyik
lurkóé a buszon felejtett ka-

bát, sapka vagy tornafelszerelés.
- Rendszerint fönt hagynak valamit. Előfordul, hogy a
gyerek elfelejti magával vinni
az iskolatáskát. Visszafordulok, a kezébe adom, hogy tudjon otthon tanulni - magyarázta mosolyogva.
Örömüket, bánatunkat is
megosztják a sofőrrel. Van
idő, hiszen naponta összesen
100 kilométert utaznak együtt.
Elújságolják a jegyeiket, de
azt is észben tartják, mikor
van Móza Bálint névnapja.
- Meglepnek csokoládéval,
saját készítésű rajzzal
mondta a férfi. Elárulta: amellett, hogy a gyerekek szállítása munka, egyben feltöltődés,
kikapcsolódás is számára. Állítása szerint így marad fiatal.

A tervek szerint még az idén
Torontóban is kiállítják - az
ott élő magyarok kezdeményezésére - a mindszenti Takács
Judit
fotóiból
összeállított
anyagot. A Csángóföldön készült fekete-fehér képek jelenleg a mindszenti művelődési
házban láthatók. A tárlatot a
hónap végéig tekinthetik meg
az érdeklődők. Takács Judit 10
éves kora óta szinte minden
évben járt Erdélyben és Csángóföldön. Tavaly a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasaként látogatott ki. Utazásai során a fényképezőgépét

sem hagyja otthon, eddig több
tízezer felvételt készített, de
interjúkat, népdalokat is rögzített diktafonjával. Kedvencei
közé tartozik az a kép, amelyen egy kislány meztelen alsótesttel, sapkában, kabátban
áll a hidegben. - Mérhetetlen
szegénységben élnek a csángóföldi emberek. Ugyanakkor
nagyon őrzik a hagyományaikat - mondta Takács Judit.
Gyakran invitálják be házakhoz, ahol vendégül látják. Persze az is előfordul, hogy megtiltják a fotózást. A gyerekekkel van a legkönnyebb dolga,
ők egy kis cukorkáért vagy
csokoládéért szívesen állnak
modellt - árulta el.

Költözik a Gondozási Központ
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. A vásár
helyi Kapcsolat Központ több
mint 76 millió forintot nyert pályázaton az idősek ellátásával
foglalkozó Gondozási Központ
fejlesztésére - mondta tegnapi
sajtótájékoztatóján Bálint Gabriella főigazgató. Az összeg kiegészül a 10 százalékos önkormányzati önrésszel, így közel
84 milliót költhetnek a beruházásra. A projekt során a Gondozási Központ idősek klubját
működtető, a házi segítség-

nyújtást és a szociális étkeztetést végző kollektívája a zsúfolt, korszerűtlen Arany János
utca 8. szám alól a Dr. Rapcsák
András út 52. szám alá költözik.
Az összegből a földszinti helyiségeket a kor követelményeinek megfelelően felújítják, hat
parkolót alakítanak ki. Különlegesség, hogy komplex akadálymentesítés valósul meg,
vagyis a mozgáskorlátozottakon kívül gondolnak a gyengébben látókra: a festés erős

színeket használó, kontrasztos
lesz, valamint Braille-írásos
táblákat is kihelyeznek a könynyebb tájékozódást segítve. A
Gondozási Központ házi segítségnyújtásban 115 vásárhelyi
és 27 mindszenti idős embert
ápol, a jelzőrendszeres szolgálatban 61 készülék üzemel Vásárhelyen, 27 Mindszenten, a
szociális étkeztetésben pedig
217-en vesznek részt. A beruházás az esztendő végére vagy
2011 elejére valósulhat meg.

Takács Judit Csángóföldön készült alkotása.
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NÁLUNK MEG NEM SZOKÁS ŐSZINTÉN BESZELNI A BORROL - KESERŰ POHÁR JUT A BORPINCEREKNEK

Csúszik
az emlékpark
építkezése

Magyarországon nincs akkreditált sommelier-képzés, így a
borpincéreké nem elfogadott
szakma. Szegeden jelenleg
egyetlen étterem sem alkalmaz
ilyen munkaerőt, ezért aki karriert szeretne befutni, a fővárosba vagy külföldre megy. így
tett a szegedi Mizsik Attila és
Pálinkás Gábor is, akikkel a
XVI. Szegedi Borfesztiválon beszélgettünk.

ÓPUSZTASZER. Egy hónappal tovább, június végéig tart az emlékpark főépületének átalakítása - tájékoztatott az ópusztaszeri kiállítóhely sajtószolgálata. A
csúszás elsődleges oka, hogy a
lifteket át kellett tervezni. Az
utóbbi napok rendkívüli időjárása ennél a beruházásnál is
próbára tette az építőket és az
üzemeltetőt is. A teljes tetőszerkezet
5000
négyzetméter,
amelyre 5-10 milliméter eső
esetén 25-50 köbméternyi víz
zúdul 1 óra alatt. Ezt a tetőt pedig meg kellett bontani, egyrészt azért, hogy felújítsák, másrészt, hogy el tudjanak készülni
az új kiállítások. A körképet védő technológia azonban állta a
megpróbáltatást, és a park szerint „csak minimális nedvességet engedett át", ami nem érintette az alkotást. Az emlékpark
egyébként olyan szerződést kötött a kivitelezővel, hogy ha
megsérül a körkép, a cégnek
kell állnia a helyreállítás költségeit. A magyarok bejövetele az
építkezéstől függetlenül április
elseje óta újból látogatható - azóta közel 18 ezren nézték meg - ,
az új kiállításokat pedig június
30-ától láthatja a közönség.

Nem élnek meg a sommelier-k
dás mellett a személyes adottságok is fontosak, többek között a kifinomult ízérzék.
A sommelier-k életük végéig tanulnak. - Fizetős továbbképzéseken vehetünk részt,
ahol borászok tartanak előadást. Rengeteg szakmai folyóiratot olvasunk, és az interneten is nézelődünk, de az
én kedvencem a pincelátogatás - mondta mosolyogva Gábor, aki azt tervezi, hogy februártól Új-Zélandon elvégez
egy
egyéves
bormarketing-tanfolyamot, mert később szívesen dolgozna marketingesként.

SZEGED

BOBKÓ ANNA

A szegedi Mizsik Attila és Pálinkás Gábor példáját nézve
igen csábító a sommelier
szakma: mindkét fiatalember
ennek köszönhetően utazta
be a világot. Attila az ötcsillagos óceánjárókon 88 országban fordult meg, mielőtt váltott. (Ma már nem ezzel keresi
a kenyerét.) Gábor egy amerikai luxushajón kínálja a borokat a Karib-tengeren. Pályájuk
azonban valószínűleg máshogy alakult volna, ha - miután megszerezték a szakma

Feladata: mosolyogni

Kifinomult ízérzék, a bor ismerete - Pálinkás Gábor és Mizsik Attila szerint ez jellemzi a jó borpincért. FOTÓ: KARNOK CSABA

azonban egyetlen vendéglátóhely sem engedheti meg magának - hallottuk Attilától,
aki elmondta:
19 A budapesti éttermek
Magyarországon nem akktöbbségében már alkalmaznak
reditált a somborpincéreket, Szegeden azonban melier-képzés,
vagyis a boregyetlen vendéglátóhely sem
pincéreké náengedheti meg magának.
lunk nem elfoMizsik Attila
gadott szakma
- tanfolyamon oktatják, amealapjait - , itthon maradnak.
- A budapesti éttermek lyet bárki elvégezhet. Néhány
többségében már alkalmaz- évvel ezelőtt maga is sommenak borpincéreket, Szegeden lier-sulit alapított Szegeden,

ahol nem a szakmabelieknek,
hanem borkedvelő „civileknek" tartott előadásokat.
- Sajnos kevés olyan ember él Szegeden, akit nemcsak
a magyarországi borok érdekelnek, hanem az is, hogy a
nagyvilágban mi terem - indokolta Attila, néhány kurzus
után miért zárta be a vállalkozást. Szerinte Magyarországon
a borászok kerültek előtérbe,
ami azért nem előnyös, mert
egy borász a saját boráról
mindig jót mond, míg egy
szakmailag felkészült, értéke-

sítéssel is foglalkozó ember
őszintén beszélne róla. Az éttermekben is ezt várják el tőlük: feladatuk a vendégek informálása, a bor ajánlása és
szakszerű felszolgálása.
- A sommelier-nek a bort a
borásszal ellentétben nem a
palackozás előtt kell száz százalékosan ismernie, hanem
sokkal inkább a dugó eltávolítása után - összegez Attila.
Ahhoz azonban, hogy valaki
igazán magas szinten űzhesse
ezt a szakmát, nem elég a bor
ismerete. A megtanulható tu-

- Itthon a magyar borokat
megtanulhatja a sommelier,
de a világ boraira nem lesz rálátása - vallja Pálinkás Gábor.
A szegedi fiatalember a főiskola elvégzése után Londonba
ment nyelvet tanulni. Kezdetben egy étterem konyháján
dolgozott, majd egy ismerőse,
Tőzsér Róbert segített neki,
hogy borpincér legyen. Jelenleg egy amerikai tengerjáró luxushajó étterme a munkahelye. - A feladatom? Mosolyogni és vicceket mesélni mondta nevetve a fiatalember,
akitől megtudtuk: amíg az
angliai vendégei nem kívánták, hogy beszélgessen velük,
az amerikaiak kifejezetten
igénylik a barátkozást - nekik
ez fontosabb, mint a szerviz.
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.QUAESTOR

EHM 9,50%
Modem Megtakarítási Formák

A képlet egyszerű
A k á r k a m a t a d ó nélkül**
Szeged, Tisza Lajos krt. 40. S (62) 424-565
-A QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA KR. állal kibocsátott fix kamatozású, QFF111028A09
Kötvény elérhető. 2010.04,19 napién meghatározott hozama. A Kötvényprogram PSZÁF
engedélyezési száma: EN-lll/KK-9/2009 A Kibocsátó felhívja a befektelök figyelmét, hogy a
kötvény forgalomba hozatala a szokásostól eltérő kockázatú. Jelen hirdetes nem minősül
nyilvános ajánlattételnek. A Kötvényprogram dokumentációja megtekinthető a forgalmazási
helyeken, és a www.qcsoport.hu oldalon.
"Tartós befektetési számla nyitása esetén. A tájékoztatás nem teljes körű. és nem minősül
befektetési tanácsadásnak A megfelelő befektetési döntés meghozatala érdekében
tanulmányozza át a személyi jövedelemadóról szóló 1995 évi CXVIL törvényt, valamint a
QUAESTOR Értékpapír Nyrt. Üzletszabályzatát.
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Tönkretették az első világháborús
emlékművet Szegeden a Belvárosi

temető főutcáján. A sírkert vezetője
szerdán vette észre, hogy lefeszegették a svédgránit-keresztről a
bronzdíszeket. Lefejteni nem bírták
teljesen, de az egész elmozdult, roncsolódott. A kandeláberekről viszont
elvittek három fémsast. Molnár Tamás, a Szegedi Testamentum Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója feljelentést tett, az okozott kár egymillió forint. FOTÓ: VERÉB SIMON

Rácz Tibor
a Szegedi
Sztárok Falán
SZEGED. A szegedi Brnói Söröző
Étteremben ma 17.30-kor tartják
a Szegedi Sztárok Falának újabb
ünnepélyes fotóavatását: ezúttal Rácz Tibor színművészt ünneplik. Elsőként Gregor Bernadett és Borovics Tamás színművész, majd Vajda Júlia Liszt-díjas opera-énekesnő dedikált fotója került fel a magánkezdeményezésként létrejött Szegedi
Sztárok Falára. A tervek szerint
havonta egy-egy közismert szegedi művész vagy sportoló fotóját helyezik el, amíg a fal meg
nem telik. A mai fotóavatással
együtt megnyílik Zsoldos Anikó
grafikai kiállítása is.
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AKOSSAL, A TANKCSAPDAVAL ES A MAGNA CUM LAUDEVAL ÜNNEPEL A100 EVES DELMAGYARORSZAG

Szuperkoncert: holnap
SZEGED

H K 3

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

- Nagyon fogjuk tolni - jövendöli Lukács László, a 20 éves
Tankcsapda frontembere. Októberben megjelent, jubileumi
albumukat mutatják be a szegedieknek - de nem maradnak
ki legismertebb slágereik sem.
- Mindkét bátyám rocker,
többször hallgattam kiskoromban a Tankcsapdát, mint

MENTŐ, ELSŐSEGÉLY

VENDÉGLÁTÁS

d t

BEJÁRAT

- BEJÁRAT

3uf

NÉZŐTÉR

»fi

VENDÉGLÁTÁS

d?

„Ákos minden egyes
dalt áthangszerelt a
Szindbád-turnéhoz
- amelyet először
Szegeden láthatnak,
hallhatnak a rajongók."

SZÍNPAD

tlt
a gyerekdalokat - érzékelteti
rajongását Antolik Tímea, aki
a Rádió 88 hangvadászatán
két jegyet nyert a koncertre.
Öröklődik a szimpátia: néhány számot már két kislánya
is kívülről tud. Többször írt
SMS-t a játékra: nagyon vágyott arra, hogy ott lehessen
holnap a Dóm téren. Csakúgy,
mint Kunhalmi István. Igazi
fannak vallja magát - ha a
Tankcsapda Szegeden lép fel,
ott van. - Biztosan különleges
hangulatú lesz a koncert a
Dóm téren - mondja.
Füstgép, kivetítők, diktátorszemüveg - ezek voltak
Ákos főbb kellékei a héten
rendezett budapesti főpróbán. Az elkészült fotók arról

MENTŐ, ELSŐSEGÉLY. RENDŐRSÉG

WC

t

mm

WC

tGYtlEMfPOtElB
4-szer 7,5 méteres, osztott
LED-fal - a Különleges, nagy
felbontású kijelzőn a koncert

Jegyvásárlás, büfé, videofelvétel. Az Aradi vértanúk terén felállított
pavilonban szombaton 15 és 22 óra között még lehet jegyet vásárolni utóbbi időpontig működik a Dóm téri beléptető rendszer is. A jegyárusításról bővebb informárió lapunk 17. oldalán olvasható. A koncertre érkezők
kényelméről 30 fős vendéglátó személyzet gondoskodik, mintegy 500 fő
befogadására alkalmas sátorban - itt padok is várják a pihenni vágyókat.
Az Árkádok alatt, a Csontváry-teraszon is üzemel majd büfé. A fellépőkhöz
kapcsolódó relikviákat, CD-ket, pólókat is lehet vásárolni. A koncert területére üveget, éles és balesetveszélyes tárgyakat vagy más veszélyesnek
ítélhető dolgot nem lehet bevinni. 14 év alattiak elsősorban kísérővel látogassák a koncertet. A koncertről videofelvétel nem készíthető.

Teljesen megújul a vásárhelyi
Református Ótemplom. A munkálatokra 231 millió forintot
nyert az egyházközösség. A
közel 300 éves épület világosabbá, tágasabbá válik.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MUNKATÁRSUNKTÓL

231 millió forint támogatást
nyert a vásárhelyi Református
Ótemplom egyházközössége a
közel 300 éves templom (a váraüMlMITFmOM ros legöregebb épülete) belső
felújítására - tudtuk meg Bán
Csaba lelkésztől, öt évvel ezelőtt kezdődött a tervezési
munka, amelyet olyan jeles
személyiségek fognak össze,
mint Oltai Péter építész, illetve
Kiss Margit restaurátor, a Néprajzi Múzeum egyházi osztályának vezetője.

Mit, hol? Dóm téri rend a szuperkoncert alatt.
tanúskodnak, komoly vizuális élményt produkál majd a
mintegy 40 robotlámpa és a

231 millióból újul
meg az Ótemplom

alatt a zenekar tagjait vagy a
dalokhoz kapcsolódó animációkat láthatja majd a közönség. Ákos rádiós-klipes nótákat, a vájt fülüeknek pedig
néhány meglepetést is ígér.
Minden egyes dalt áthangszerelt a Szindbád-turnéhoz
- amelyet először Szegeden
láthatnak, hallhatnak a rajongók. Néhány rocktörténeti
pillanattal megspékelve: lapunk szuperkoncertjén először lép közösen színpadra
Ákos, a Tankcsapda és a
Magna Cum Laude - egy
meglepetésprodukcióval.

- A felújítással világosabbá, tágasabbá válik a templom. A karzat egy részét le-

bontanánk, a 110 éves orgona
pedig a bejárat fölé kerülne.
Utóbbi rekonstrukciójára eddig már 6 millió forintot költöttünk. Megoldjuk a műemlék épület szigetelését, megújul a világítás, kicseréljük a
burkolatot, és korszerűsítjük
a fűtést - sorolta a lelkész a
munkálatokat.
A következő két évben nem
csak a rekonstrukcióra szeretnének gondot fordítani. A 19.
század végén, egy átalakítás során elajándékozott eredeti bútorok egy részét is szívesen látnák
újra a templomban. Visszakerülhetne például a régi szószék,
amely a mostanival szemben
kaphatna helyet. Bán Csaba tudomása szerint múzeumokban
őrzik a bútorokat. Ezeket eredeti állapotba szeretnék visszaállítani Kiss Margit segítségével. A
munkálatok a templom tornyát
is érintenék, szeretnék ugyanis
látogathatóvá tenni.

Bán Csaba vásárhelyi református lelkész szerint tágasabb, világosabb lesz a
templom. FOTÓ: VERÉB SIMON
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THE NIKE CHIP SZABADIDŐCIPŐ
Különböző férfi és női színekben is.
Férfi méret: 41-46: 3463491
Női méret: 36-42: 3466790

ATLANTA 28" CROSS KERÉKPÁR

Váz: Alu 7005 bi-axial; váltómü/-kar: Shímano Altus/Revoshift;
fékek: Tektro V-fék; villa:Suntour M2025; hajtókar/első váltó:
Suntour XCCT/Shimano C05 1; férfi vázmagasság: 46, 50, 54,
58 cm; női vázmagasság: 42, 47, 52 cm. 1905334/1906334

ET1ERGETICS

ET 180 CROSSTRAINER
Kezdőmodell a hatékony és Izületkímélő erőnléti edzéshez.
Mágnesfék-rendszer; pulzusmérés kézi érzékelőkkel;
6-funkciósLCD-kijelző; a komputer által mért értékek: idő,
sebesség, távolság, kalóriafelhasználás, fordulat; max.
terhelhetőség: 100 kg. 1243005

Érvényes: „2010.05.20-21-22-n és csak a szegedi INTERSPORT-ban! A z akció más akciókkal, kedvezményekkel, kuponokkal nem összevonható, készpénzre nem váltható.
* A kedvezmény az eredeti áfatartalom nagyságának megfelelő 2 0 % kedvezményt jelenti.

VINTERSPORT

Szeged - Napfénypark Bevásárlóközpont - 6725 Szeged - Móraváros, Szabadkai út 7. - Tel.: 06-62/543-312, Nyitva tartás; H-Sz: 10.00-20.00, V: 10.00-18.00
www.intersport.hu
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200 millióból bővítik
a geotermikus kört
Vásárhely élen jár a geotermikus energia hasznosításában.
Ezzel fűtik a közintézmények
nagy részét és 2725 bérlakást.
A rendszert hamarosan bővítik.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
IMRE PÉTER

Vásárhelyen jelenleg 10 termálkútból nyernek geotermikus energiát. Ezek közül 3
gyógyvizes, és 2 visszasajtoló
kút is üzemel, ami az újrahasznosítás miatt nagyon fontos - mondta el Ádók János, a
HVSZ Zrt. igazgatóságának elnöke. Az első kút 56 esztendővel ezelőtt kezdte a termelést,
majd az 1993-ban startolt termálprojekt keretében nyitottak meg hatot.
A kitermelt 13 megawatt
földhővel,
geotermikus
energiával fűtik a városházát, az Erzsébet-kórházat, a
Bethlen Gábor Református
Gimnáziumot,
a
Németh
László G i m n á z i u m és Általános Iskolát, az Árpád utcai
általános iskolát, óvodákat,
a Gyarmati Dezső Sportuszodát, v a l a m i n t a Family Centert, és az illetékesek tárgyalnak erről a lehetőségről
a Tescóval is. A felsorolta-

kon k í v ü l még 2725 bérlakás
is ezen a rendszeren v a n , 15
százalékos
gázrásegítéssel.
így 3000 tonnával kevesebb
a szén-dioxid-, 3 tonnával a
szénmonoxid-, 2,4 tonnával
a
különböző
nitrogén-oxid-kibocsátás.
Éves
szinten 4,2 millió köbméter
gázt takarítanak meg, ami
piaci értéken 500 millió forintot jelent - sorolta az
adatokat Ádók János.
A legújabb geotermikus
projekt a 200 millió forintos
beruházást jelentő belvárosi
termálkör:
az
engedélyes
terv már elkészült, a közeljövőben nyújtják be a pályázatot, s ősszel már indulhat a
munka. A belvárosi termálkör az elképzelések szerint
többek között a Cseresnyéskollégiumot, az Alföldi Galériát, a Tornyai János Múzeumot, a megújuló művelődési
központot és a Hódudvarházat kapcsolja majd be a rendszerbe.
A számok is bizonyítják: az
újrahasznosítható, környezetbarát energiaforrások közül a
geotermikus a legnagyobb tétel Vásárhelyen, de napkollektorokat is lehet látni - főként magánházakon.

Cseh gazdasági nap
SZEGED. A Cseh Köztársaság budapesti nagykövetsége a Cseh
Napok Szegeden rendezvénysorozat keretében a megyei keres-

kedelmi és iparkamara együttműködésével ma délelőtt 10
órától cseh gazdasági napot
szervez a kamarai székházban.
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SORRA CÁFOLJÁK A FUTESDIJAKROL KOZOLT MEH-ANYAGOT A VAROSOK

Szeged nem a legdrágább
A Magyar Energia Hivatal olyan
összehasonlító táblázatot adott
ki az országos távhődíjakról,
amely szerint Szeged a legdrágább város a 10 ezer lakosnál
nagyobb lélekszámú települések közül. Ezt az anyagot cáfolja
Básthy Gábor, a szegedi hőszolgáltató vezetője, de időközben
más önkormányzatok - például
Keszthely - is panasszal éltek.
SZEGED
FEKETE KLÁRA

A távhőárak összehasonlítását
lehetővé tevő adatsort tett közzé nemrégiben a Magyar Energia Hivatal (MEH). Hivatalos
kormányszerv mind ez idáig
nem hozott nyilvánosságra az
ország összes lakossági távhőtarifáját egységes elvek alap-

HAVI NETTÓ TÁVHŐDÍJAK ?
'Fűtött térfogat: 136 légköbméter. S4-SS mJ
Budapest

Miskolc

Pécs

Debrecen

SZEGED

2008. január

18124

13890

15874

15816

14081

2008. július

19172

13890

15874

16481

14081

2009. január

20861

15915

18002

18826

15602

2009. július

2 0 011

15915

15495

18826

15602

2009. december

17151

14599

15600

16217

16391

2 0 1 0 . január

17151

14599

15711

16217

15483

2010. május

18132

14599

15711

16217

15483

dátum

Forrás: Szegedi Hőszolgáltató Kft.

rint. Ezt azóta cáfolta a Balaton-parti önkormányzat.
A nagyobb városok közül
Sopronban kerül a legtöbbe a
távhő: 212 ezer forint egy évre.

A keszthelyi tévedés. A Keszthelyi Városüzemeltetési Kft. közleménye szerint a MEH-anyagban szereplő adat nem valós. Vigassy Csaba,
a MEH szóvivője erre azt válaszolta: a szolgáltató által újonnan elküldött adatokat addig nem ismerték, utólag módosítják majd a táblázatukat. Kijelentette: az eredeti anyag is csak tervezetként került ki a honlapra. Kindl György, a Keszthelyi Városüzemeltetési Kft. igazgatója szerint a hibát az okozhatta, hogy a MEH csak a maximált alapdíjukat ismeri, amit ők saját hatáskörben mérsékeltek. Az új számot pedig azért
nem küldték el a hivatalnak, mert az nem kötelező.
ján összehasonlító táblázatot.
Óriásiak a különbségek.
A MEH táblázatából az derül ki, hogy Magyarország 85
legfontosabb
távhőellátója
közül Keszthely a legdrágább
az országban: egy átlaglakás
évi fűtésköltsége 260 ezer fo-

A több mint 10 ezer ügyfelet
ellátók közül ugyan Szeged
vezet 191 ezer forinttal - a
MEH szerint - , de ezzel az értékkel az összes város között
inkább a középmezőnyhöz tartozik. A budapesti Főtáv 173
ezer forinttal a 60. helyet éri

DM-GRAFIKA

el, vagyis országosan inkább
az olcsóbbak közé tartozik. A
viszonylag kicsi, néhány ezer
lakást ellátó szolgáltatók jellemzően drágábbak az összehasonlító adatsor szerint.
Megkérdeztük Básthy Gábort, a Szegedi Hőszolgáltató
Kft. ügyvezető igazgatóját, mi a
véleménye a MEH által kiadott
táblázatról. Az ügyvezető a következőket válaszolta: a táblázat a Magyar Energia Hivatal
2010. április 2-i keltezésű tájékoztatójából származik, a számítások alapját pedig a 2009.
december l-jén érvényes szolgáltatói díjak képezték. Szegeden azonban 2010. január l-jétől
7 százalékkal csökkent a fűtési
hődíj és 10 százalékkal lett kevesebb a használati melegvíz
hődí ja. A többi szolgáltatónál az
eltérő díj megállapítási módszerek miatt 2009 negyedik negyedévében voltak változások,

ami azt jelenti, hogy a MEH nem
naprakész adatsort tett közzé.
Básthy Gábor szerint a MEH
összehasonlításában szereplő
számok teljesen fiktívek, mert
egy elképzelt, országos átlagból képzett átlaglakás fogyasztására épülnek. így semmi közük ahhoz, hogy az adott városokban valójában mennyit kell
fizetni. Például a szegedi városi
átlaghoz képest kevesebb fűtési
hőfelhasználással, de jelentősen
több
használatimelegvíz-fogyasztással számolnak.
A Szegedi Hőszolgáltató Kft.
lapunk rendelkezésére bocsátotta azon számításait, amelyek bemutatják, hogy az eltérő
díjmegállapítási
rendszerek
igencsak eltérő árváltozásokat
és árakat eredményeztek. Ezen
az is látható, hogy az elmúlt
több mint 2 évben a szegedi fogyasztók más városokhoz képest nem jártak rosszul.

í§íí"Iii hlCr *ü n ! i l f * / v w v / . i s t e n h o z t a h u ^ j | t o r i s c t i k a i m e l l é k l e t e
Zenes vacsora
Házias ízek két étlapon aHagyományok
korszellem
a Fesztivál étteremben jegyében a Tiszán ringatózva
Kézművesvásár, utcaszínház,
pajzán mesék, ruszindiszkó és
rackaparti - hagyományőrzés a
korszellem jegyében. Ez lehetne
a XI. Szegedi Hídi Vásár mottója,
amelyet május 22-én és 23-án
rendeznek a szegedi Belvárosi
hídon és közvetlen környékén.
SZEGED
ISTENHOZTA.DELMAGYAR.HU

Négyféle menüből, húszféle frissensültből választhatnak a vendégek, FOTÓ: FRANK YVETTE

Az istenhozta.delmagyar.hu
étel-ital kínálatában rengeteg
szegedi étterem képviselteti
magát. így bárhonnan érkeznek
a turisták, már előre tájékozódni tudnak a város gasztronómiai kínálatáról, többek között a
házias ízeket kínáló és pénztárcabarát Fesztivál étteremről.
SZEGED
ISTENHOZTA.DELMAGYAR.HU

A Fesztivál étterem kínálata
nem mindennapi, hiszen naponta 3-5-féle levessel és 15-féle főétellel (készételek, pörköltek, egytálételek, szelethúsok,
tokányok) várják az éhes vendégeket. A 20-féle frissensültet,

a vendégek rendelései szerint,
valóban frissen készítik. A
többféle, friss saláta és savanyúság, valamint házi készítésű desszertek és sajátos italkínálatuk (házi készítésű szörpök
és limonádé) teszi teljessé a bőséges ebédet. Az étterem ételeire a házias ízvilág jellemző - erre garancia, hogy még a deszszerteket is helyben készítik.
Menükínálatuk széles: hétköznapokon 4-félét kínálnak. A
kímélőt azok választják, akik vigyáznak a vonalaikra, a megamenü a nagyétkűeknek ajánlott,
a takarékos ára pedig igazán diákbarát. A Fesztivál étteremben
még hétvégén is lehet menüzni.
10 százalék kedvezményt adnak

azoknak, akik díjtalanul Fesztivál Klubkártyát vagy (csak az
egészségügyi dolgozók) eü-kártyát igényelnek náluk.
Erődi Tamás üzletvezető a
zónázó adagra is felhívja a vendégek figyelmét: ald kevesebb,
mégis bőséges adagot enne kedvezőbb áron, az zónaadagot is
kérhet, és még a levesből is kevesebbet szednek a kedvünkért.
Már nyitva az étterem terasza, és ha beköszönt a jó idő, újra élvezhetik a vendégek a finomabbnál finomabb grillételek
ízét néhány méterre a fogadalmi templomtól. A Fesztivál étteremről további információkat
olvashatnak az istenhozta.delmagyar.hu internetes oldalon.

A hídi vásárt - amelynek részletes programját megtalálják az
istenhozta.delmagyar.hu weboldalon - minden esztendő májusában a Szeged napjához legközelebbi hét végén rendezik. A
fesztiválhangulat a hídi vásár
hétvégéjére csúcsosodik ki igazán: a belvárosban egymást
érik a szabadtéri programok,
majd két napra kézművesek,
zenészek, bábosok, mutatványosok, gyalogosok veszik birtokukba a Belvárosi hidat. A
kézművesvásárban - az árusok
ezerméteres utcájában - kínálják portékáikat.
A szombati nap házigazdája
Ukrajnából érkezik: a Técsői
Banda szombat este a ruszin
folk diszkó és egy autentikus
falusi lakodalom fergeteges
hangulatának ötvözetét varázsolják
Szegedre;
Ferenczi
György a Rackajammel pedig
arról gondoskodik, hogy akik
az Ördögszekér Színpad melletti hídi kocsmában töltik a szombat estét, ott is ragadjanak.

Gyönyörű panoráma, változatos zenei kínálat, esti bulik és
koktélok - a Tisza River Cafe
Club többek között ezeket kínálja a vendégeinek. A különleges szegedi úszóházról az istenhozta.delmagyar.hu-n is informálódhatnak.
SZEGED
ISTENHOZTA.DELMAGYAR.HU

Idén áprilisban nyitotta meg
kapuit a szórakozni és pihenni
vágyó vendégek számára a Tisza River Cafe Club a Felső Tisza-parton (a Piros úszóház
helyén). A folyón ringatózó
szórakozóhelyen
keddtől
szombatig változatos zenei kínálattal és esti bulikkal várják
a fiatalokat és idősebbeket
egyaránt. Kedden és csütörtökön például kellemes blues- és
dzsesszzene mellett élvezhetik
a finomabbnál finomabb ételeket a vendégek, miközben gyönyörű panoráma tárul eléjük.

lót, rákot, marhából és csirkéből készült finomságokat rendelhetnek a szakképzett személyzettől.
A teraszon egy hatalmas kivetítőt helyeztek el: a labdarúgás szerelmesei így egyetlen
cselről vagy gólról sem maradnak le. A bárpultban dolgozó
mixerek látványosan keverik a
koktélokat, igazi partihangulatot varázsolva. A stégen jó
időben akár napozni is lehet, a
motorcsónakkal
érkezőknek
kikötőhelyet biztosítanak.
Ha még több információt
szeretnének megtudni a különleges szegedi úszóházról,
látogassanak el az istenhozta.delmagyar.hu weboldalra!

A Tisza, a Belvárosi híd és a
dóm látványa esténként olyan,
mintha megelevenednének előttünk a képeslapok vagy az internetes portálok turistacsalogató
fotói. A Tisza River Cafe Clubban
eltöltött meghitt percek garantáltan felejthetetlenné teszik az
ebédet, vacsorát, bármilyen
messziről érkezett a vendég.
Az étterem konyháján mediterrán, francia és grillételeket készítenek, többek között
halkülönlegességeket, kagy-

Különleges úszóház. FOTÓ FRANK YVETTE
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Hétfő

Kalendárium, A hét témája,
Lakberendezés

Kedd

Gyógy-ír

Szerda

Légy-ott

Csütörtök Bizalmasan
Szombat
A SZÉPSÉG TITKA
A BOLDOGSÁG

BABINYECZ TÍMEA HÁROMÉVES KORA ÓTA VÁGYOTT A KORONÁRA

Vendégségben
iss Universe-nél
Férfiszívek királynője. Timi
mellett a Babinyecz házaspárnak két fia
van: a 28 éves Gábor egy országos, angol
ruhákkal kereskedő üzletláncnál
áruszállító, amelynek a vezetője, Bálint
Zsuzsanna ruhákkal apőkkeL bizsukkal
látta el a lányt a verseny előtti felkészítő
táborra. Timi másik testvére, Csaba egy
angliai autószalonban dolgozik, ő az
interneten nézte, ahogy kishúgát
megkoronázzák. A televízión keresztül
figyelte az eseményeket a királynő
kedvese is - Grünwald Attilával, a Tisza
Volán középhátvédjével három éve
szerettek egymásba A királynőt körülvevő
férfiak közül azonban minden bizonnyal
édesapja a legbüszkébb. Elárulta: még
mindig könnybe lábad a szeme, ha arra
gondoL hogy az ő szeme fényét
választották Magyarország legszebb
lányának.

Királynő az otthonában. fotók: karnok csaba

Szegeden, újpetőfitelepi
otthonában látogattuk meg a
19 éves Babinyecz Tímeát,
akit A Királynő című
szépségversenyen Miss
Universe Hungarynek
választottak. Szülei elárulták:
hároméves kora óta tudatosan
alakították lányuk pályáját.
SZÉPSÉGVERSENY

BOBKÓ ANNA
Száz éve nem született lány a Babinyecz családban, ennyi év után pedig
az első egy csapásra híressé tette a nevet. Tévénézők milliói nézhették végig,
ahogy a 19 éves szegedi Babinyecz Tímea fejére múlt hét csütörtökön korona került. Hosszú évek óta várt erre a

percre a Babinyecz házaspár, akik hároméves kora óta tudatosan építgették
lányuk pályáját. Gábor és Irma azon
szülők közé tartozik, akik felfedezvén
gyermekük tehetségét mindent megtettek azért, hogy a legtöbbet hozzák ki a
csemetéből. Ezt azonban sokan nem
nézték jó szemmel.

Irány Las Vegas. - Forgatott
nálunk a Fókusz, jártam a Reggeliben,
megyek az RTL Klub Fél kettő című
beszélgetős műsorába, júniusban
Balatonfüredre, a Kék szalag
vitorlázóversenyre, holnap pedig a
kedvesem focimeccsére, ahol enyém a
kezdőrúgás teljes harci díszben,

koronával a fejemen - vázolta fel
feladatait Timi. Augusztusban indul Las
Vegasba, ahol a Miss Universe
világversenyén képviseli hazánkat.

Tímea büszke szüleivel: Babinyecz Irmával és Gáborral.

- Azzal vádoltak bennünket, hogy
„szegény kislánynak nem volt gyerekkora" - hallottuk Babinyecz Gábométól, akinek Timi balett-tanára „nyitotta
fel a szemét". Kárpáti Klára ugyanis már
akkor látta, hogy a hároméves kislány
tehetségesebb az áüaggyerekeknél. Ettől kezdve táncolni is járatták, ötéves
korában pedig benevezték a Gyermekvilág tehetségkutató versenyre, amelyen kiváló eredményeket ért el. A szervezők a legügyesebb gyerekekből egy
olyan csapatot hoztak létre, akikkel aztán az egész országban turnéztak, de
külföldre is vitték őket divatbemutatókra és fotózásra. Timi itt szerezte első modelldiplomáját, és nyolcévesen már a
felnőtt csoportnak tartott táncórákat,
közben folyamatosan versenyekre is
járt. Erről árulkodnak az újpetőfitelepi
családi ház falán elhelyezett oklevelek,
az érmek és a serlegek, amelyekből Timi
olyan sokat gyűjtött össze az évek során, hogy az ő szobájában el sem férnek. De az újságcikkeket is albumba ragasztgatták a büszke szülők, és a televíziós szereplések is ott sorakoznak a nappaliban, 27 videokazettán. A királynő
vörös falú szobájának legfőbb dísze egy
hete a Miss Universe Hungary koronája,
amelyet Timi az íróasztala feletti polcon
őriz a szalagokkal és a versenyen készült képekkel.
- Lehet valami a génjeiben, mert már
a bölcsiben látszott rajta, hogy más, mint
a többi gyerek. Már ott is a kicsiket gardírozta. Mindig komoly volt, sosem nyafogott semmiért. Később a tanárai is dicsérték. Azt mondták, inkább megbuktatják, csak hogy még egy évet velük maradhasson - mesélte büszkén Timi
anyukája, miközben a szegedi szépségkirálynő fotóriporter kollégámnak pózolt
a szobájában. Nem esett nehezére a feladat, hiszen gyakorlatilag a színpadon, a
kamerák előtt nőtt fel és szerzett elég tapasztalatot ahhoz, hogy meggyőzze A Királynő zsűrijét is. Több ezer lány közül
választották be a 21 fős mezőnybe, nem
„csak" a koronát, a Miss Sport címet is
megszerezte.
- Nagyon örülök, hogy a szüleim
most már a korona miatt is büszkék lehetnek rám. Hálás vagyok nekik a neveltetésem miatt - utalt az elmúlt évek céltudatos munkájára Timi, aki egyáltalán
nem bánja, hogy gyerekkorában nem a
többiekkel babázott. A kételkedőket pedig nyugtassa meg kiegyensúlyozott, sugárzó arca és boldog mosolya.
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venéves Rachel Weisz:

a magyar származású, Oscar-díjas színésznőtől lépten-nyomon megkérdezik, milyen csodakúrának
köszönheti, hogy tökéletes formáját képes állandósítani.

A válasz első hallásra egyszerűnek tűnik:
boldog, és ettől olyan
üde. „Életemben soha
nem diétáztam, viszont eszem piros
húst és iszom alkoholt. Nem járok semmilyen edzésre, csak a
négyéves kisfiam után
futkosok a parkban árulta el Rachel. - Boldog vagyok, és talán ez
van rám jó hatással. Eddig minden sikerült az életben: szép családom van, folyamatosan kapok új szerepeket, szeretnek az emberek, így érthető, hogy tele vagyok pozitív energiával."
Rachel Weiszt jelenleg a Peter Jackson rendezte Komfortos
mennyország című filmben láthatja a hazai moziközönség.

SH-UP FEHÉRNEMŰ AZ 1800-AS ÉVEKBŐL

Nincs új a nap alatt, legalábbis, ami a női divatot illeti: ezt
tanúsítja az a kétszáz éves kebelmegemelő, azaz push-up
melltartó, amely a londoni Science Museum (Tudomány Múzeuma) raktárából került elő. Az 1800-as években készült fehérnemű fazonját tekintve kísértetiesen hasonlít az Eva Herzigova által az 1990-as években reklámozott csodamelltartóra (Wonderbra). Mint az antik fehérnemű is bizonyítja, az öltözködésbeli
rafinéria
nem a modern kori nők
találmánya, szépanyáik
is különböző praktikákhoz folyamodtak - sokszor az önsanyargatástól
sem visszariadva - , ha
divatról és szépségről
volt szó.

DEPRESSZIÓ ELLEN
CSOKOLÁDÉ

A csokoládé utáni sóvárgáshoz nemcsak a hasnak,
hanem az agynak is sok köze van - mutattak rá kutatók.
A depressziótól szenvedők kétszer annyi édességet esznek,
mint azok, akik egészségesek. Egy vizsgálatban 931 férfi és nő vett
részt. A depresszióra hajlamosak 8,4 tábla csokoládét ettek meg
havonta, míg a nem depressziósok kevesebbet: 5,4 táblányit. Azok
pedig, akik mély depressziótól szenvednek, 11,8 táblányit.
Szakértők már korábban is bizonyítottnak látták, hogy a csokoládéfogyasztás javítja a
hangulatot, ezáltal a depreszsziósok vagy az arra hajlamosak egyfajta önterápia részeként esznek sok édességet.
Ugyanakkor a mostani kutatás ezt az állítást vissza is fordítja: úgy vélik, lehetséges, hogy a
túl sok csokoládé járul hozzá a
depresszió kialakulásához. A
kutatást vezető dr. Beatrice Golomb, a San Diegó-i University
of California professzora azt
mondta, kutatásuk eredménye
megerősíteni látszik azt a régi
gyanút, hogy az emberek akkor
vágynak édességre, főleg csokira, ha úgy érzik, valami nincs
rendben. Ugyanakkor szerinte
további kutatásokra is szükség
van, mert elképzelhető, hogy a
csoki okozza a búskomorságot.

MEGYEITÜKÖR
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Délmadár

SZERKESZTI SUDÁR ÉVA, SOMODI GÉZA

Harmónia

- Gyerekek, ki tudna mondani egy példát a harmonikus házaséletre? - kérdezi a tanárnő.
Móricka: - A nagypapa horkol, a nagymama meg süket.

BIZTOS LEHETSZ BENNE,
HOGY ROSSZ NAPOD
VAN, HA...

A hét jó tanácsa

Óvakodj az állatoktól, ha inni mennek
és az emberektől, ha inni voltak!
HOGYAN MARADSZ EGÉSZSÉGES, MÍG
MÁSOKAT AZ ŐRÜLETBE KERGETSZ...?

Ebédidőben ülj ki a parkoló autódba és próbáld ki, hogy lassabban jönnek-e a szembejövő autók, ha egy hajszárítóval rájuk célzói.
Hívd magadat a hangosbemondón (ne változtasd meg a hangod).
Találd ki, hogy a főnököd/főnöknőd hol vásárolja a ruháit és vedd meg ugyanazokat a cuccokat, amiket rajta látsz; hordd őket mindig a
következő napon, mint a főnök/nő; ez főleg
akkor jön be igazán, ha a főnököddel/főnöknőddel nem egyezik meg a nemed.
Küldj e-mailt a cégben mindenkinek, hogy közöld velük, éppen mit csinálsz, például: „Ha
valaki engem keres, épp a WC-n vagyok."
Feszíts ki szúnyoghálót az íróasztalod körül.
Ragaszkodj hozzá, hogy azt az e-mail címet
kapjad, hogy Xena_a_Tüz_Istennoje@cegneve.com vagy Elvis_the_King@cegneve.com.
Ha bárki valamire megkér, kérdezz mindig
vissza, hogy sült krumplit kér-e hozzá.
Bátorítsd fel a kollégáidat egy kis szinkron-székringatózásra.

Tuti búvóhely

Harcias amazonok

1. Arcoddal a járdán ébredsz.
2. Véletlenül a hátadra veszed a melltartót, és ott jobban áll.
3. Öngyilkosságra készülve
felhívod a lelkisegély-szolgálatot, és megkérnek, hogy
tartsd a vonalat.
4. A Kék fény stábját látod
várakozni az irodádban.
5. A születésnapi tortád berogy a gyertyák súlya alatt.
6. El akarod tenni a ruhádat, amiben hazajöttél a buliból, de sehol sem találod.
7. A tv-ben a városból kivezető menekülési útvonalakat mutatják.
8. A férfi, aki melletted fekszik, egyre jobban kezd hasonlítani a férjedre.
9. Az ikerhúgod megfeledkezik a születésnapodról.
10. Arra ébredsz, hogy kilyukadt a vízágyad. Aztán rájössz, hogy nincs is vízágyad.
11. Hirtelen beragad és szólni kezd a dudád, amikor az
autópályán egy motoros
banda mögött autózol.

REMÉNYTELEN ESET

- önt már egy éve kezelem
sárgaság ellen reménytelenül, de szólhatott volna,
hogy japán!

Dr ; M e kk

rovata

DOKTOR MEKK MONDJA:
H

KATONASÁGNÁL

- Miért ilyen görbe ez a sor? kiabál az őrmester.
- Azért, mert a Föld gömbölyű
- feleli az egyik katona.
- Ezt meg ki mondta?
- Kopernikusz.
- Kopernikusz, lépjen ki!
- De hát meghalt.
- És ezt nekem miért nem jelentette senki?

Vigyázz, ha jön a vonat!
Aki Thaiföldön jár, ha már oda eljutott, érdemes megnézni a samuti piacot. Nem mindennapi látvány, főleg, ha az ember ismeri a
vasúti menetrendet. Ami elég laza. Annyit tudni, hogy például a 11
órai járat 10 és 12 között jön. És hogy kb. napi három vonat halad
át a piacon. De semmi gáz, az ember hallja, hogy jön. Ekkor még
bőven van idő az üzletek előtetőit visszahajtani. Az áru a helyén
maradhat, minden pontosan ki van mérve. Thai pontossággal.

VESZÉLYES KÖRNYÉK

- És miért pont ezt az üzletet
rabolta ki? - kérdezi a vizsgálóbíró a gengsztertől. - Miért
nem egy másikat?
- Ez volt a lakásomhoz a legközelebb. Tudja, nem szívesen hagyom sokáig őrizetlenül a házamat, hiszen látja, hogy milyen
manapság a közbiztonság.

Nincs érzékem a pesszimizmushoz. Úgyse sikerülne.

Te Maki!
Igaz az, hogy ezt a nagy esőzést az elzavart romcsik csinálták? Azt beszélik a bajtársak, náluk ki lett adva, hogy mindentó vezesse be a saját csatornáját a közösbe, és ha lehet,
amikor a szomszédok nem látják, járjon esőcsináló táncot.
Én fel vagyok világosulva, de azért nem biztos, hogy ez így
van. Vagy nem így van? Ha a romcsik tudnának esőt csinálni, akkor azt szavazatból és vízből tették volna? Nem tudom. De! Egyébként egész biztos kell valakiknek lenni az
esők mögött, mert különben magától elállna. Egyrészt ugye
régen nem voltak ilyen nagy esők, másrészt pedig a jövőben sem lesznek, mert erre kaptunk ígéretet. Maga szerint?
Tódor

Tisztelt Tódor!
Szerintem a boldogság az, ha egy gyönyörű nő segítő kezét
nyújtja. Az eksztázis, ha csatolja a többi testrészét is. De a
legtöbb esetben még a kezét is visszahúzza, de nem azért,
mert esik az eső.
Uram!
Nekem most elegem van. Ilyenkor egyébként melegem
szokott lenni, de ez más helyzet. Amikor csúnya az idő,
elég nagy vágyat érzek arra, hogy visszatérjek az anyaméhbe. És tudja mit, most már bárkiébe is. Pedig a meteo-urológusok nekem azt jósolták, jobbra nem számíthatok. Ilyen lesz maga szerint is most már mindig?
Teofil Kó János (Nagyvizes)

Kedves János!
A pesszimista azt hiszi, hogy minden nő könnyelmű, az optimista reméli ezt. A bölcseletet igazán használhatná már a
maga mindennapjaira is.
Makkocskám, maga cukros ember!
Olvastam, hogy egy francia hetilap férfiak részére pályázatot hirdetett „Egy reggelem leírása" címmel. De a
fránya újság nem írta meg, ki kapta meg az első díjat.
Engem úgy érdekelne, nem tudja kideríteni?
Marbella, a műkörmös

Aranyos Marbellám!
Az első díjat a következő műnek ítélték: „Felkelek, reggelizem, öltözködöm és indulok haza!"
SZÓFOGADÓ FIÚ

A bíró szigorúan néz a vádlottra:
- Maga kirabolt egy benzinkutat, több lányt zaklatott,
agyonlőtt egy embert, öregeket támadott meg... Egyáltalán
lehet magáról valami jót mondani?
- Hogyne, bíró úr.
-Mit?
- Hogy nagyon szófogadó gyerek voltam, és mindig azt tettem, amit az apám mondott.
- És mi volt az apja?
- Gengsztervezér.
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KÉPZÉSI PROGRAMOK A KAMARABAN

457-en tanultak
vállalkozni
Április 30-án lezárult a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara 2009. március
10-én kezdő és leendő vállalkozások részére indított „Tanuljon vállalkozni!" című ingyenes képzési programja. A
projektet a Nemzeti Fejlesztési
és Gazdasági Minisztérium támogatta a Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzatból.
A program célul tűzte ki a
kezdő vállalkozások bel- és
külpiacra lépésének és hatékony működésének segítését, versenyképes vállalkozói
tudás erősítésével és vállalatközi kapcsolatok fejlesztésével.
A projekt keretében 20 képzési napot tartott a kamara 5
témakörben:
vállalkozási
alapismeretek,
pályázatírás,
adózás és számvitel, marketing, külkereskedelem. A képzéseken 457-en vettek részt.

a

Tanuljon
vállalkozni!

Véflafcozási ismeretek
kezdő váHű
íkozoknak

Az öt képzési témakörhöz
összesen 1250 nyomtatott tananyag készült, amely segítette
az ismeretek feldolgozását. Az
érdeklődők a www.tanuljonvallalkozni.hu honlapon további hasznos információhoz
juthatnak.
A képzésekkel párhuzamosan indult egy mentoringprogram is, amelynek keretében vállalati jó gyakorlatok
megismerésére és tapasztalatcserére nyílt lehetőség. A 12
mentoringklub mintegy 200
résztvevőjének
lehetősége
volt több sikeres, helyi vállalkozás vezetőjével, munkatársával konzultálni, jól bevált
vezetői, válságmenedzselési,
értékesítési gyakorlati fogásokat megismerni.
Amennyiben újabb támogatási forrást sikerül szerezni,
a kamara folytatni kívánja a
vállalkozói képzéseket új témakörökkel és előadókkal.

EURÓPAI KIS- ES KÖZEPVALLALKOZASOK HETE 2010

Nagyobb megbecsülést
a vállalkozásoknak!
Az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatósága koordinálásával immáron
másodszor rendezik meg az Európai Kis- és Középvállalkozások Hete (KKV 7) programsorozatát május 25. és június 1. között - idén már 37 ország csatlakozott a kampány céljaihoz
különféle rendezvényekkel.

ját vállalkozást;
- a vállalkozók az európai jóEURÓPAI
létért, munkaerő: KKV-HÉT
piacért, innováciAHOL AZ Ü Z L E T I ÉLET BAJNOKAIT K É P Z I K !
óért és versenynépszerűsítése az Európai
képességért tett erőfeszítéseiUnió polgárai, különösképnek elismerése,
pen a fiatalok körében, hogy
A kampányt az európai kisminél többen indítsanak sa- vállalkozói intézkedéscsomag

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Kamarában működő
Enterprise Europe Network
iroda idén is rendezvényekkel
kapcsolódik az európai kampányhoz, amelyek célja:
- információ szolgáltatása
az EU-s, a regionális és az
egyes nemzeti hatóságok által
mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatásokról;
- a vállalkozói életforma

ISMERD MEG ÜZLETI PARTNEREIDET, VÁSÁRLÓIDAT, MUNKATÁRSAIDAT!

Megyei rendezvények
Vélemények az iskolapadból.
Tyukász Mátyás sikeres csongrádi vállalkozó,
1983-ban kezdte, lakatos-bádogos műhelyben
szellőzéstechnikával foglalkoztak elsősorban,
'96-ban műszaki boltot nyitottak a műhely mellett, 2000-ben pedig a főutcán megnyitotta
JwItíKL A
Csongrád első igazi ipari bevásárlóközpontját, a
Bástya iparcikkáruházat. És mégis... Tyukász Mátyás is beült a kamarai iskolapadba. Aminek a hiteles története persze az, hogy Mátyás a lányát,
Évát - aki szintén a családi vállalkozásban dolgozik - hozta beíratni a tanfolyamra Szegeden. És ha már itt járt, beült az első előadásra - és ott ragadt. Ettől kezdve ő is szorgalmasan járt a kurzusokra. Ami önmagáért beszél. Tyukász Mátyás rendkívül színvonalasnak, hasznosnak tartotta az
előadásokat, dicsérte az előadókat felkészültségükért, ahol a kezdő meg a
gyakorlott vállalkozó is „megkapta a magáét". Az előbbieknek persze jobban kellett kapaszkodniuk, koncentrálniuk, az utóbbiak viszont megtehették azt, amit Tyukász Mátyás, aki, ahogy elmesélte, a hallottakat fejben
azonnal át is konvertálta saját vállalkozására. Mi az, amit jól csinálnak, mihez érdemes hozzányúlni, mit célszerű tovább- vagy másképp gondolni.

Ossza meg velünk
üzleti sikereit!
A kamarában működő Enterprise Europe Network iroda
munkatársai a hálózat elindulása óta több mint 1000 általános vállalkozói kérdést válaszoltak meg, mintegy 2 0 0
alkalommal nyújtottak személyre szabott információkat
pályázatokkal, szabadalmaztatással, kapcsolatépítési lehetőségekkel, termékek forgalomba hozatalával kapcsolatban, közel 100 üzleti partnerkeresést helyeztek el 45 országban működő nemzetközi
adatbázisainkban, több mint
2 0 0 idegen profil esetén segédkeztek helyi cégeknek a
külföldi vállalkozással való
kapcsolatfelvételben.
Kíváncsiak vagyunk, ön hogy
értékelte
szolgáltatásainkat,

milyen eredményeket sikerült
elérnie az általunk nyújtott információkkal, hiszen az ön sikere a mi referenciánk is.
S i k e r ü l t t e r m é k é v e l megjelenni külföldi piacokon?
Pályázott
az
általunk
ajánlott k i í r á s o k r a ?
Eredménnyel
zárult
a
külföldi
vállalkozásokkal
folytatott egyeztetés?
Kérjük, ossza meg velünk
sikereit, hiszen mi is ezekért
dolgozunk nap mint nap.
A beérkező sikersztoriknak
nemzetközi szinten is hírét vinnénk, hogy az önök tevékenységét, termékeit is minél szélesebb körben megismerhessék!
Várjuk sikertörténetét
az
eenszeged@csmkik.hu
e-mail
címre!

PRÓBÁLKOZÓ VÁLLALKOZÓ VETÉLKEDŐ

Biznisz diákoknak
A vállalkozói hét egyik programjaként a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara,
az Enterprise Europe Network
Szeged és a Junior Achievement
Magyarország másodjára hívja
közös kalandra azokat a 16-18
év közötti középiskolás fiatalokat, akiknek vannak elképzelé-

seik a vállalkozásokról, és tudatosan tervezik jövőjüket.
Május 27-én a kamara székházában egy vidám vetélkedő
keretei között mérik össze kreativitásukat a csapatok, amelyek nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is érdeklődnek a vállalkozások iránt.

Az oldal a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
támogatásával készült.

Május 26. Emberismereti
technikák vállalkozóknak.
Május 27. Próbálkozó vállalkozók Csongrád megyében.
Június 4 - 5 . Nemzetközi Építésügyi Konferencia (Téma:
Egyedi építőipari létesítmények és megoldások), Szögedi
Építők Napja.
A programokról az oldalban
bővebb is olvashatnak, részletes információk a
kkv7@csmkik.hu e-mail címen
kérhetők.

Emberismereti technikák

Az Európai Vállalkozók Hete
Csongrád megyei rendezvényeinek sorában nagy érdeklődésre tarthat számot Nyíri
Zoltán és Hackl Krisztián - a
népszerű Személyiségkalauz
és az Értékesítés mesterei című könyvek szerzői - előadása Emberismereti technikák
vállalkozóknak címmel. A
rendezvény május 26-án (szerdán) 16 órakor kezdődik Szegeden, a kamara székházában
(Párizsi krt. 8-12.).
A téma felvetésének indokául talán elég annyi, hogy a felmérések szerint a tárgyalások
8 0 százaléka nem az ügyfél körülményei, kifogásai miatt nem
sikerül, hanem az értékesítő
nem megfelelő technikáján,
kommunikációján vagy hozzáállásán csúszik el...
És akkor néhány kérdés
ínycsiklandozónak, amire az
érdeklődők biztosan választ
kapnak a rendezvényen:

Kézművesnap
A kamara kézművesei kötetlen
családi napot tartanak m á j u s
29-én, szombaton fél 10-től az
algyői szabadidőközpontban.
A program hagyományos: bográcsos főzés, kézműves bemutatók, játékos sportvetélkedők,
bor-, pálinka- és kecskesajtkóstoló. Bővebb információ a kamarában: 62/554-267.

Közép-európai
üzletembertalálkozó
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi
és Iparkamara a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa jegyében szeptember 9-12. között
rendezi meg a Monarchia Alapítású Kamarák Kongresszusát, amelyhez kapcsolódóan
szeptember 10-én üzletember-találkozóra kerül sor.
Regisztrációs díj: 150 euró+áfa. A regisztráló és a helyszínen üzleti tárgyalásokat lebonyolító vállalkozások részére 50
fős keretig a regisztrációs díjat
megtérítik. Részletes információ
és regisztrálás a www.b2fair.com weboldalon. A részletes
felhívás a CSMKIK honlapján olvasható: www.csmkik.hu.

Az előadó: Nyíri Zoltán.
1. Hogyan lesz termelékenyebb a cégem a z á l t a l , hogy
az itt dolgozó e m b e r e k jobban kijönnek egymással?
2. M i l y e n v á s á r l ó t í p u s o k
v a n n a k , és m e l y i k e t h o g y a n
k e l l k i s z o l g á l n i a h h o z , hogy

többet v á s á r o l j o n n á l a m ?
3. M i l y e n személyiségjegyekre figyeljünk a munkatársak kiválasztásánál?
4. Hogyan tudom jobban
m o t i v á l n i a k ü l ö n b ö z ő típusú munkatársaimat?
5. Mire s z á m í t h a t o k az
üzleti partnereimtől, annak
f ü g g v é n y é b e n , hogy m e l y i k
milyen személyiségtípus?
A rendezvény komoly, tanulságos történetekkel, de könynyed, esetenként humoros formában ad választ a fenti kérdésekre. A rendezvény végén a
résztvevőknek lehetőségük van a
enterprise
szerzők áleurope
tal dedikált
network
kötetek
megvasarÚrlttfrjlrirti,
karnyújtásnyira
lására is!
További információ és jelentkezés
a
www.csmkik.hu
honlapon.
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KONFERENCIA

Egyedi építőipari létesítmények és megoldások
10.00 - 10.15 Köszöntő - Nemesi Pál, elnök, CSMKIK

ÉPÍTÉSZ KAMARA: 2 PONT

10.15- 10.45 Nyitóelőadás - Nóvák István DLA, Príma Pimissima díjas építész

MÉRNÖKI KAMARA: 3 PONT

10.45 - 11.15 Aktuális szakpolitikai kérdések - Magyar Mária, osztvez., NFGM

CSMKIKSZÉKHAZ
( S Z E G E D , PÁRIZSI KRT. 8 - 1 2 . )

JELENTKEZNI KIZÁRÓLAG AZ
ONLINE JELENTKEZÉSI LAP
KITÖLTÉSÉVEL LEHET!

Bővebb információ,
részvételi feltételek és
online regisztráció:
www.csmkik.hu
O.
W A

K0NFERENC!A(®CSMK1K.HU
62/554-253

11.15- 12.00 Építőipari beruházások Szerbiában és Romániában
GeorgicS Cormi, elnök. Temesvári Kereskedelmi, Ipari és
Agrárkamara
Szatmáry Kristóf, elnök, Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara
1 2 . 0 0 - 1 2 , 3 0 1 5 0 éve születeU Zielinski Szilárd a vasbetonépílés
meghonosítója
Dr. Körmöczi Ernő, Zielinski Szilárd Díjas mérnők, alelnök CSMMK
12.30- 13.15 Ebédszünet
13,15 • 13.45 Litracon - Fényáteresztő beton
13.45-14.15

Losonczi Áron, ügyvezető, Litracon Kft.

Kecskeméti Mercedes gyár építése
Dudás Mihály, vezető tervező, dvb Délmagyarországi Vasbetonipari
Kft.
14.15-14.45
Alternatív energia használata az aktív-passzív házakban
Dr. Léderer András, egyetemi docens, ügyvezető igazgató, Geosolar
Europe Kft
14.45- 15.00 Kávészünet
15.00 - 15.30 Napfényfürdő fejlesztése elsősorban szerkezettervezői szemmel
Dr. Tóth László, elnök-vezérigazgató, Mélyépterv Zrt.
15.30 - 1 6 . 0 0 Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér - T2 Terminál
bővítése - Sky Court acélszerkezet tervezése és kivitelezése
Tornai László, tartószerkezeti vezető tervező, KÉSZ Építő Zrt.
1 6 . 0 0 - 1 6 . 3 0 Capital Plaza - Gondolatok egy 5 toronyból álló felhőkarcoló
kivitelezéséről
Kocsis András Balázs, senior engineer, Buro Happold Ltd.
17.00-20.00 Az M43-as autópálya Tisza híd ismertetése sétahajóról
Berkó Dezső, főmérnök. Hídépítő Zrt.

SZÖGEDI EPITOK NAPJA

A nagy hagyományokkal rendelkező Szegedi Építők Napja rendezvény a
szakma legfontosabb találkozóhelye, ahol az építők, építészek kötetlen, oldott
hangulatban ismerkedhetnek meg egymással, illetve különböző
sportágakban mérhetik össze tudásukat

A KKV-hét fő támogatója
Csongrád megyében

Qm
B A N K

1. keretelvének jegyében rendezik meg, amely kimondja: „Az
EU-nak és a tagállamoknak
olyan környezetet kell teremteniük, amelyben a vállalkozók
és a családi vállalkozások boldogulhatnak, és amely díjazza
a vállalkozói készséget."
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•ó- Kispályás foci verseny, páros tenisz kupa
sp- Bográcsos fözőverseny
<&• Vedres István Szakközépiskola diákjaínak műsora
Nemes Roland stand-up-comedy előadása
Hypermarche együttes fellépése
sp- Játékdzsungel játszóház
Háziasszony: £/)
AÁJSfA
Ebért igényelhető: marhapörkölt, főtt burgonya, savanyúság, egy Üdítő vagy sör (1500 Ft)
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Csörög a telefon

MEGKÉRDEZTÜK SZEGEDI OLVASÓINKAT

Kit tüntetne ki szívesen?

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Farkas Judit újságíróval oszthatják meg.

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

HIDEG A PANELBAN

ÖZV. KOVALCSIK LÁSZLÓNÉ
nyugdíjas:

- Göncz Árpádot. Ő nyolc évig
nagyon szépen vezette az országot köztársasági elnökként. Tőle
sosem lehetett hallani, hogy az
1956-os események miatt bárkit
is vádolt volna, és senkivel sem
éreztette, hogy neheztelne az őt
ért sérelmek miatt.

MOLNÁR ANASZTÁZIA
alkalmazott:

- Ha olyat lehetne, akkor a gyermekeim iskoláját. Egyikük a Déri
Miksába jár, a másik pedig a Rókusiba. Mindkettőnek az oktatás minőségéért adnám, és azért, ahogy
a gyerekekkel bánnak. Sok hasznos programot szerveznek számukra, de nem terhelik túl őket.

DÉKÁNY ISTVÁN
gépkocsivezető:

TI ORVOSI ÜGYELET: 62/474-374.
Felnőtteknek és gyermekeknek hétköznapokon: 18-7-ig, hétvégén reggel 7-től a következő munkanap
reggel 7-ig: Vásárhely, Lázár u. 10.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT:

62/249-529,16-02 óráig díjmentes. GYÓGYSZERTÁR: hétköznap
20-22 óráig, munkaszüneti napokon
(ünnepnap) 8-12 óráig. Készenlét
szombaton 20-tól reggel 8-ig, vasárnap 20 órától 8-ig, munkaszüneti
napokon (ünnepnap) 12—8-ig máj.
23-áig: Szent István Gyógyszertár
(Nádor u. 46., tel.: 62/534-595),
május 24-30.: Tabáni Gyógyszertár (Agyag u. 11., 62/246-348).

SZENTES, KISTÉRSÉGI KÖZPON-

TI ORVOSI ÜGYELET: hétköznap
15 órától reggel 7-ig, hétvégén és
ünnepnap reggel 7-7-ig: Szentes, Sima F. u. 29-33., mentőállomás. Tel.:
62/474-374 vagy 104. GYERMEKORVOSI RENDELÉS: hétköznap
este 7 órától reggel 7-ig; szombat
reggel 7-től hétfő reggel 7-ig: Sima
F. u. 29-33., mentőállomás. Tel.:
63/400-114, 63/400-124. Összevont gyermekszakrendelés szombaton 8—12-ig és 15—17-ig, vasárnap és ünnepnapokon 9—11-ig:
Klauzál utcai gyermekrendelő.
GYÓGYSZERTÁR: mindennap 20
órától nyitásig, munkaszüneti nap
(ünnepnap) 20 órától nyitásig május 23-áig: Menta Gyógyszertár,
Alsórét 258. Készenléti tel.:
70/356-9920, május 24-30-áig:
Pingvin Patika, Nagyörvény u. 59.
Készenléti tel.: 70/356-9920.
MAKÓ, FELNŐTT: hétköznap
16-8 óráig; hétvégén és ünnepnapon: 8-8 óráig: Vorhand rabbi tér
3. GYERMEK: hétköznap 14-16
óra között a rendelőintézet gyermekosztályán, 16-8 óráig a kórház
gyermekosztályán ügyelnek. Hétvégén és ünnepnapon 8-16 óráig a
Kórház u. 2. szám alatti gyermekor-

VESZÉLYES KERESZTEZŐDÉS

A 70/555-5555-ös számról jelezte
szegedi olvasónk: fia május 18-án
este majdnem halálos balesetet
szenvedett Szegeden, a Brüsszeli
körút és a Kossuth Lajos sugárút
kereszteződésében. Az volt a szerencséje, hogy autóját nem gyűrte
maga alá a kamion. Olvasónk azt
mondta: nagyon veszélyessé teszi
a közlekedést, hogy ezen a szakaszon a jelek nincsenek felfestve,
és az út közepén is nagyon sok a
tereló'tábla. A száguldó kamionosok gyakran az utolsó pillanatban
váltanak irányt, veszélyeztetve ezzel a szabályosan közlekedőket.
Kéri az illetékeseket, hogy minél
előbb tegyenek itt rendet, mielőtt
baj történik!

szülőpár sürgött-forgott, hogy elegendő ennivalóval tudja ellátni kicsinyeit. Aztán a hét végére ősz
lett... A szünet nélkül szakadó
esőben, a vad szélben nem sikerült táplálékra lelni. Novemberi hideg köszöntött be, fecskemama
és fecskepapa saját testével próbálta melengetni csupasz fiókáit ha már etetni nem tudta...
Hétfőn kora reggel kétségbeesett
vircsafttal, riadt hangon adták a
világ tudtára fájdalmukat...

Veresné Süle Éva, Petőfitelep

A TŰZIJÁTÉK ÁRA

vosi rendelőben, 16-8 óráig a kórház gyermekosztályán (tel.:
511-151) ügyelnek. Az ügyelet ellátja AMBRÓZFALVA, APÁTFALVA,
CSANÁDALBERTI, CSANÁDPALOTA,
FERENCSZÁLLÁS, FÖLDEÁK, KIRÁLYHEGYES, KISZOMBOR, KLÁRAFALVA, KÖVEGY, MAGYARCSANÁD,
MAKÓ, MAROSLELE, NAGYÉR,
NAGYLAK, ÓFÖLDEÁK, PITVAROS
lakosságát is. FOGORVOSI ÜGYELET: makói lakosok részére: Kórház u. 2-4., fogorvosi rendelő.
GYÓGYSZERTÁR: hétköznap
20-22-ig, ünnepnap 7.30-20-ig. Készenlét hétköznap 22-7.30-ig, szombaton 20-9-ig, vasárnap 19-7.30-ig,
munkaszüneti napokon (ünnepnap)
20-7.30-ig május 23-áig: Korzó
Gyógyszertár (Széchenyi tér 25., tel.:
62/510-390), május 24-30-áig:
Maros Gyógyszertár, Csanád vezér
tér 5/A. Tel.: 62/510-268. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: 62/212-515,
16-02-ig díjmentes.

POSTABONTAS

A hétvégi ítéletidőben rendezte meg
a Szegedi Úszó Egylet a TYR-Toyota
Tmax Kupa nemzetközi úszóversenyét. A kitűnő versenykiírásnak
és időpontnak köszönhetően negyven egyesület közel 600 versenyzője állt rajthoz. A színvonalas rendezésre azonban rányomta bélyegét a
szokatlanul hideg, esős idő. Bár
szombaton gördülékenyen zajlott a
verseny, mindenki aggódott a vasárnapi folytatás miatt. A mentőövet

23-áig: Erzsébet Gyógyszertár (Muskátli u. 33., 63/481-044), május
24-30.: Jakabházy Gyógyszertár
(Szőlőhegyi u. 19., 63/483-068).

TASKA, IRATOK

A 30/369-4289-es számról jelezték: találtak egy táskát, benne iratokkal és tíz bankkártyával. Tulajdonosa egy fiatal nő. Jelentkezhet
a fenti számon vagy személyesen
Szegeden, a Vám téri idősek otthonában (Vám tér 5.).

Szentkereszty Szabolcs, a Hód Úszó
SE elnöke dobta a rendezőknek. Felajánlotta, hogy a versenyt vasárnap
költöztessük át a vásárhelyi fedett
uszodába. Minden résztvevő örömmel és megkönnyebbüléssel fogadta
ezt a rendkívüli ajánlatot.
Ilyenre még nem volt példa! Köszönjük Vásárhely, köszönjük
Szentkereszty Szabolcs!

ÖT KULCS

Szegedi olvasónk értesítette rovatunkat a 62/434-602-es telefonszámról, hogy talált egy kulcscsomót az újszegedi sportcsarnok oldalánál. A kulcscsomón van egy

Ádándi-Kiss Gyula,
a versenybíróság elnöke

KERESZTREJTVENY - TITKOK ORZOI
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KÁTYÚK

Kovács Miklós jelezte: Szegeden
szinte nem lehet motorkerékpárral
közlekedni, annyira kátyúsak az
utak. A Széchenyi téren, a nagypostánál az út és villamossín kereszteződésénél hatalmas lyukak
tátonganak, veszélyes áthajtani
rajtuk.

embléma, valamint az ötből három kulcs biztonsági zárhoz tartozik. Olvasónk várja a tulajdonos
jelentkezését a megadott telefonszámon, szeretné visszaadni a kulcsokat.

TALÁLT RENDSZÁM

A 30/326-3901-es számról jelezte
rovatunknak szegedi olvasónk,
hogy talált egy GWB-038 feliratú
rendszámtáblát a Csongrádi sugárúton május 17-én, 12.30 körül.
Várja a tulajdonos jelentkezését a
fenti telefonszámon.

A

nőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.). Járó betegek: traumatológiai szakrendelés, 7-19 óráig
(Tisza Lajos krt. 97). Sebészet,
nem baleseti: sebészeti klinika A
részlege (Pécsi u. 4.). Urológia:
sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt. 57.). Sürgősségi betegellátás, felnőtt: sürgősségi betegellátó osztály, mindennap 0-24 óráig
(Kálvária sgt. 57.). Baleseti sebészet, 14 év alattiak: gyermekgyógyászati klinika és gyermek-egészségügyi központ gyermeksebészeti osztály (Korányi fasor
14-15.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi fasor 10-11.). S. 0. S.
Lelkisegély-szolgálat: megyeszerte ingyenes: 06-80/820-111.

Gyermek és felnőtt orvosi ügye-
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Pozsonyi Sándor arra hívta fel a
figyelmet a szegedi belváros rekonstrukciója kapcsán, hogy a
Kölcsey és a Gutenberg utcában
csak az ott lakók kapnak parkolási engedélyt. Holott a szegedi zsinagóga Európa-szerte ismert és
nyilvántartott látványosság, sok
turista keresi fel: ők vajon hol
fognak megállni az autójukkal? Az
idős vagy mozgáskorlátozott emberek, akik istentiszteletre mennek, és nem tudnak sokat gyalogolni, szintén nem tudnak majd
parkolni.

Szeged, baleseti sebészet, fel-

zenei kif:
nyújtva

fluor, szér
idegen vanádium
női név
3

PARKOLÁS A BELVÁROSBAN

ORVOSI ÜGYELETEK

E számunkban Benjámin Franklin (t1790) amerikai államférfi, feltaláló aforizmáját bogozhatja ki.
Az előző rejtvény megfejtése: Szent Márk-bazilika; Fenici-palota; Contarini-palota.
FRANKLIN AFO- feltéve
RIZMÁJA

lett kiköltöztetni. Közben a Dél-Alföldön vigasságokkal, ünnepségekkel telik a pünkösd. Olvasónk
a 70/779-3671-es számról javasolja a polgármestereknek, ajánlják fel az ünnepi tűzijáték árát a
rászorulóknak! A közösségek megértenék, hogy nagyon sokat segítenek vele.

MEGTALALTAK

Köszönjük, Vásárhely!

CSONGRÁD, CSONGRÁD-BOKROS, FELGYŐ ÉS CSANYTELEK:

FELNŐTTEKNEK munkanapokon 15
órától reggel 7-ig, hétvégén és ünnepnapokon 24 órás ügyelet: Csongrád, mentőállomás, József Attila u. 1.,
tel.: 63/481-104. Tömörkény lakóinak ellátása hétvégén és ünnepnapokon. GYERMEKORVOSI ÜGYELET: hétköznap készenlét este 7-től
reggel 7-ig: Csongrád, mentőállomás.
Hétvégén és ünnepnapokon 9-12-ig:
Csongrád, Szentháromság tér 10.
Tel.: 63/481-104 vagy 104. Ezenkívül
készenlét a csongrádi mentőállomáson. GYÓGYSZERTÁR: szombaton
13-20 óráig, vasárnap és munkaszüneti nap (ünnepnap) 8-20-ig.
Készenlét hétfőtől csütörtökig
19-7.30-ig, pénteken 19-8-ig, hétvégén 20-8-ig, munkaszüneti (ünnep-) napokon 20-8-ig május

Szegedi olvasónkat nagyon megérintette, hogy az ország jó része
szenved a víztől, embereket kel-

Olvasónk májusban, orgonavirágzás idején örökített meg egy orgonabokrot Szentesen, FOTÓ: NAGY FERENC

ORVOSI ÜGYELETEK A MEGYEBEN
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KÖZPON-

- Glattfelder Gyula templomépítő
püspököt, akit 1911-ben neveztek
ki az egyházmegye élére, amely
akkor még Temesváron volt. Az I.
világháború után került Szegedre,
szinte a semmiből építette fel az
egyházmegyét. Szegeden egy picike tér viseli a nevét.

Szentesi orgona

Ennyi volt a tavasz
Áprilisban megérkeztek a fecskéink. Mint 17 éve minden tavaszon,
birtokba vették garázsunkban a
tavaly árván hagyott fészküket.
Nekiláttak a „felújításnak": falat
magasítottak piciny sártéglákkai,
tollpihéket hordtak csőrükben puha bélelésnek.
Nagy családot terveztek, 6 apró
tojást őriztek-melengettek. Május
második hetében egymás után
bújtak elő tojásaikból a piciny fiókák, attól kezdve 6 csőröcske tátogott folyton táplálék után. A

KONDÉ LAJOS,
a dóm plébánosa:

- Politikust biztosan nem. Inkább
sportolókat, akik nyernek vagy elindulnak egy-egy olimpián. Valamikor én is sportoltam, tudom, hogy
rengeteg munka van az elért eredmények mögött. Szegeden az evezősöket, a pólósokat, a kézilabdásokat tüntetném ki.

E-MAIL

16-17 fok van a panelban, felháborító, hogy a hőszolgáltató nem
kapcsolta vissza a fűtést, amikor
láthatták az előrejelzésből, hogy
milyen idő lesz. Inkább fizetnék
egy héttel többet, de elviselhetetlen ez a hideg - panaszkodott
szívbeteg olvasónk a
30/499-0927-es számról.

pólus
e napon
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let: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt.
15-17. (Szilágyi utca felől). Tel.:
62/433-104 vagy 104. Gyógyszertár: Assisi Szent Ferenc
Gyógyszertár (Debreceni u. 2., tel.:
543-180), hétfő-szombat 22-7-ig.
TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET
DENTHA FOGÁSZAT
Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532
H-p. 8-22, szo—v. 9-19 óráig.;
www.dentha.hu

14

2 0 1 0 . MÁJUS 21., PÉNTEK

A z ügyvéd válaszol

POSTABONTÁS

Pillangók a múzeumban

Alsósok
tanulmányi
versenye

dr. Juhász György rovata

Haszonélvezeti jog
és tulajdonrész

A pitvarosi mikrotérségben évente
megrendezik az alsó tagozatos tanulmányi versenyt. Idén május
12-én Csanádalbertin tartották a vetélkedőt. Az elsősök szépírásból, a
második osztályosok magyar nyelv
és helyesírásból, a 3-4. évfolyamosok pedig matematikából vagy magyar nyelv és helyesírásból mérhették össze tudásukat. A következő
eredmények születtek:

Tisztelt ügyvéd úr!
Fiam az élettársával közösen vásárolt egy házat. Mint később megtudtam, fiamnak nemhogy tulajdoni része, de még haszonélvezete
sincs rajta. Kérdésem, hogy utólag be lehet-e tenni a fiamat is tulajdonosnak vagy haszonélvezőnek? Ha igen, mi a hivatalos eljárás,
mennyibe kerül? A felújításába én jelentős összeget adtam, ami
most az élettársa nevén lévő házba van beépitve, nem pedig a közösbe. Mivel a fiamnak sem tulajdoni része, sem haszonélvezete
nincs, a pénzt szeretném visszakérni. Van rá lehetőségem?
Tisztelt olvasó!
A Ptk. 578/G. § szerint az élettársak együttélésük alatt a szerzésben való közreműködésük arányában szereznek közös tulajdont. Ha a közreműködés aránya
nem állapítható meg, azt azonos
mértékűnek kell tekinteni. A háztartásban végzett munka a szerzésben való közreműködésnek
számít. Az ingatlan - a rendelkezésemre álló információk alapján
- fia és párja élettársi vagyonközösségének része, így annak a fia
is ingatlan-nyilvántartáson kívüli
tulajdonosa. Hogy milyen mértékben, azon lehet vitatkozni. Ha a
fiatalok korrekten el tudnak egymással számolni, akkor nincs akadálya, hogy gyermeke tulajdoni
hányadát is feltüntessék a tulajdoni lapon.
Ehhez nem kell más, mint egy
élettársi vagyonközösséget rendező szerződést készíteni. Természetesen ennek földhivatali bejegyzésre alkalmasnak kell lennie,
ezért ügyvédhez vagy közjegyzőhöz kell fordulniuk. A tulajdonjog-bejegyzésnek persze vannak
költségei (ügyvédi munkadíj, földhivatali eljárás díja), de elvileg
nem kell utána vagyonszerzési illetéket fizetni. Erről az eljáró kolléga az összes körülmény ismeretében tud részletes felvilágosítást
adni. Normál esetben a fiát tulajdonjog illeti meg. Ha ők mégis
úgy döntenek, hogy inkább haszonélvezetet alapítanak a javára,
annak sincs akadálya, hiszen a felek - a jogszabályi keretek között
- közös megegyezéssel szabadon
szerződhetnek. Ha a hölgy vitatná
fia igényét, akkor a bíróságtól is
kérheti tulajdonjoga megállapítását.
Remélem, sikerül a fiataloknak
rendezniük vagyoni viszonyaikat,
így levele második kérdésköre

okafogyottá válik. Ön pénzt ajándékozott a felújításhoz. Az is egy
érdekes kérdés, hogy ezt csak a
fiának adta, vagy mindkettejüknek. Az ajándék visszakövetelésének több esete van, de mindhez
szigorú feltételeket támaszt a törvény. Esetében szerintem csak a
Ptk. 582. § (3) bekezdésében
rögzített indok jöhet szóba.
Eszerint: az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket akkor is, ha az a feltevés, amelyre figyelemmel az
ajándékot adta, utóbb véglegesen
meghiúsult, és enélkUl az ajándékozásra nem került volna sor. Ha
tehát bizonyítani tudja, hogy azzal a feltétellel adta a pénzt,
hogy fia részesedése is fel legyen
tüntetve a tulajdoni lapon, de ez
nem történt meg, akkor elméletileg helye lehet az ajándék visszakövetelésének. De őszintén szólva nagyon kis reményt fűzök
hozzá, hogy ez a gyakorlatban sikerüljön.
Egyébként nagyon gyakori, hogy
egy ingatlan papíron valakinek az
1/1 arányú tulajdonában van,
ugyanakkor ténylegesen a párjával, házastársával közös. Ennek
sokszor az az oka, hogy egyikük
menekül a végrehajtó elől, és a
másik nevén próbálják meg biztonságban tudni a családi vagyont. Sajnos néha még formailag
el is válnak, hogy erősítsék a látszatot.
Ugyanakkor az is előfordul, hogy
az ingatlant a földhivatalba bejegyzett tulajdonos eladja, és később a házastárs vagy élettárs
mint ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos fordul a vevő ellen. Ezért ha az eladónak tudomásunk szerint van párja, akkor a
szerződést célszerű vele is jóváhagyatni.

E-MAIL CIMUNK:
KAPCSOLATOK@DELMAGYAR.HU

1. osztályos szépírás: I. hely Diriczi
Sára (Nagyér), II. hely Farkas Zsüliett (Nagyér), III. hely Morauszki
Krisztina (Ambrózfalva).
2. osztályos magyar nyelv és helyesírás: I. hely Tarjányi Bence
(Nagyér), II. hely Szabó Gréta (Pitvaros), III. hely Kiss Boglárka (Pitvaros).
3. osztályos magyar nyelv és helyesírás, I. hely Dorotovics Zsuzsanna (Ambrózfalva), II. hely
Rozgonyi Eszter (Nagyér), III. hely
Dénes Vivien (Pitvaros).
4. osztályos magyar nyelv és helyesírás: I. hely Harcsás Réka (Pitvaros), II. hely Hatternik Adél (Pitvaros), Nagy Viktória (Csanádalberti),
III. hely Csányi Alexandra (Nagyér).
3. osztályos matematika: I. hely
Ács Bernadett (Nagyér), II. hely
Abonyi Imre (Ambrózfalva),
4. osztályos matematika, I. hely
Hegedűs János (Nagyér), II. hely
Pócsi Alexandra (Ambrózfalva), III.
hely Megyeri Dániel (Pitvaros).
Minden tanulónak és felkészítő
nevelőnek gratulálunk!
Bertáné Kecskeméti Katalin
igazgató, Petőfi Sándor Általános Iskola, Pitvaros

„Páratlan élmény volt ennyire közelről szemlélni a pillangókat a Móra Ferenc Múzeumban. A diákcsoportok is egymásnak adták a kilincset, illetve a raschelzsákból kialakított beléptető kaput. Egy csodálatos példány fotóját mellékelem" - írta olvasónk e-mailben. FOTÓ: SÍKHEGYI BÉLÁNÉ
MEGJÖTTÜNK
SZEGED
VINCZE NÓRA
Május 19., 21 óra 14 perc, 3400 g.
Sz.: Erdődi Irén és Vincze Gábor
(Szeged-Kiskundorozsma).
CSERHÁTI GYULA
Május 20., 1 óra 54 perc, 3520 g.
Sz.: Lengyel Anna és Cserháti Róbert (Szeged).
PAP SÁRA
Május 20., 7 óra 30 perc, 3440 g.
Sz.: Czirok Bernadett és Pap Gábor (Vásárhely).
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
RAKONCZAI DORIÁN
Május 19., 10 óra 10 perc, 3240 g.
Sz.: Bodrogi Ildikó és Rakonczai
Mihály (Vásárhely).
VÖRÖS DÉNES
Május 18., 23 óra 45 perc, 3680
g. Sz.: Petrovics Éva és Vörös Dénes (Vásárhely).
MÓZES BÍBORKA LÍDIA
Május 20., 5 óra 35 perc, 3400 g.
Sz.: Mózes Amarilla és Varga Róbert (Békéssámson).
SZENTES
JENEI JÁNOS HUNOR
Május 18., 9 óra 40 perc, 3700 g.
Sz.: Kozma Ilona és Jenei János
(Fábiánsebestyén).
FAZEKAS BARBARA BELLA
Május 18., 11 óra, 3160 g. Sz.: Bella Éva és Fazekas Lajos (Öcsöd).
PINTÉR SÁNDOR
Május 19., 15 óra 5 perc, 3870 g.
Sz.: Bódi Magdolna és Pintér Sándor (Tiszaszas).
KRAUSZ MIRTILL
Május 19., 15 óra 52 perc, 3250 g.
Sz.: Radich Szilvia és Krausz Zsolt
(Szentes).

E-MAIL

Kidobott macskák
A minap a Kossuth Lajos sugárút
és a nagykörút sarkára két anyacicát és hét újszülöttet raktak ki
egy dobozban, sorsukra hagyták
őket. Valószínűleg lakásban tartott állatokról van szó, mert nagyon szelídek. A megváltozott
körülmények és a forgalom sem
rettentette meg az anyákat.
Hihetetlen, hogy egyes emberek
ilyen módon szabadulnak meg fe-

MEGINT ITT
VAGYTOK?

leslegessé vált macskáiktól, kutyáiktól.
Emberek! Nem ez a megoldás!
Ivartalanítással kell megelőzni a
nem kívánt szaporulatot!
Nem hiszem, hogy tiszta lelkiismerettel, nyugodtan alszik az az
ember, aki ezt tette a cicacsaláddal!
Barna Ferencné,
Tappancs Alapítvány, Szeged
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UTÁNAJÁRTUNK OLVASÓINK KÉRDÉSEINEK
SZÁMLÁZÁS
Szegedi olvasónk, Farkas Józsefné a Vadliba utcából panaszolta: április 16-án a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.
0 forintról szóló számlát postázott ki neki. Ezt már akkor
gyanúsnak találta, mert használ gázt. Néhány nap múlva
újabb négy csekket kapott:
május 2-áig kell befizetnie
1626 forintot, 3-áig 45 ezer
543 forintot, 21-éig 16 ezer
013 forintot, június 21-éig 16
ezer 174 forintot. Olvasónk
egyrészt felháborítónak találja, hogy elnézték a számlákat,
másrészt kétségbe van esve,
mert ő nyugdíjas, a fia pedig
rokkantnyugdíjas. Természetesen kifizeti a fogyasztást,
de úgy érzi, az eljárás nem
igazságos, egy nagy cég nem
engedheti meg magának, hogy

a számlázáson ekkorát tévedjenek.
A GDF SUEZ Energia Magyaror-

si határidejük is eltérő. Ügyfelünk további kérdése esetén állunk szíves rendelkezésére ügy-

szág Zrt. olvasónk panaszára az

félszolgálatainkon."

alábbi választ adta: „Januárban,
amikor az ügyfél éves leolvasása
történik, sajnos nem tudtuk a
gázmérőóráját leolvasni, így csak
becsült számla készülhetett. A
törvényi előírásoknak megfelelően egy későbbi időpontban február 16-án - ismét megkíséreltük a leolvasást, amely sikeresen megtörtént, így a tényleges
óraállásnak megfelelően végezhettük el az elszámolást. Az elszámoló számlával párhuzamosan - a részszámlázási eljárásunknak megfelelően - kiküldtük
a soron következő 3 részszámlát
is 2010. június 5-éig. Szeretnénk
felhívni a figyelmet arra, hogy
ezen részszámlák más-más időszakra vonatkoznak, így a fizeté-

HOSSZÚ KÉZBESÍTÉSI IDŐ
Szender Csaba Kecskéstelepről
jelezte: április 2-án állították ki
a villanyszámlát, 26-án kapta
meg postán. A befizetési határidő április 27. Hol kallódott három hétig a levél?
Az EDF Démász kommunikációs csoportjának válasza: „A számla kiállítását követően a lehető legrövidebb
időn belül megtörténik annak kézbesítése, ez általában 3-4 napot vesz
igénybe. Amennyiben a számla késedelmesen vagy egyáltalán nem érkezik meg, kérjük ügyfelünket, hogy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a kézbesítéssel kapcsolatos
panaszának kivizsgálása érdekében
(e-vonaL 06/40/82-22-82)."
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SZÍNHÁZ
SZEGED
NAGYSZÍNHÁZ
19 óra: Orfeusz az alvilágban
- operett. Bérletszünet.
KISSZÍNHÁZ
19 óra: Tirami su - identitásjáték
17 jelenetben. Bérletszünet.
MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ (KAPISZTRÁN U. 50.)
19 óra: A jutalomjáték - vígjáték
a Délikert Színház előadásában.
PINCESZÍNHÁZ
20 óra: Tied vagyok pont hu?!
- kamaramusical.
GYERMEKSZÍNHÁZI FESZTIVÁL
DUGONICS TÉR/KÖVÉR BÉLA
BÁBSZÍNHÁZ
10 óra: Légy jó mindhalálig (fesztiválmozi)
13 óra: Szent Péter esernyője
(fesztiválmozi)
15.30 óra: The lace story (előadás)
17 óra: From Folk to Pop to Rock
(előadás)
19 óra: Egri csillagok l-ll. (fesztiválmozi)

SZEGED
GRAND CAFÉ
HITCHCOCK-NAP
A fehér szalag (felir.): 18.30 óra.
Mindenki megvan (felír.): 21 óra.
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Bombák földjén (felir.): 15.30
óra,
Titánok harca (m. b.): 17.45 óra,
Kecskebűvölők (felír.): 20 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Éhség (feliratos): 16 óra,
Csereüvegek (felir.): 18.15 óra,
Bombák földjén (feliratos):
20.30 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Párterápia (m. b.J: 16.15 óra,

Az ifjú Viktória királynő (feliratos): 18.30 óra,
Kínai lány (feliratos): 20.45 óra.
PLAZA CINEMA CITY
Perzsia hercege, az idő homokja (m. b.): 13.30,14.45,15.45,
17,18,19.15, 20.15, 21.30, 22.30
óra.
Túl jó nő a csajom (m. b.): 13.15,
15.30,17.45, 20, 22 óra.
A tébolyultak (feliratos): 14.30,
16.30,18.30, 20.30, 22.30 óra.
Robin Hood (feliratos): 13.30,
16.15,19, 21.45 óra.
Titánok harca (m. b.): 14,18.15,
20.15 óra.
Minden kút Rómába vezet (feliratos): 16.30, 20.30 óra.
Vasember 2. (m. b.): 13,15.15,
17.30,19.45, 22 óra.
Emlékezz rám (feliratos): 14.15,
18.15 óra.
így neveld a sárkányodat - 3D
(m. b.): 16 óra.
Brooklyn mélyén (feliratos):
22.30 óra.
Exférj újratöltve (m. b ): 17.15,
19.30, 21.45 óra.
így neveld a sárkányodat (m.
b.): 13,15 óra.
Avatar - 3D (m. b.): 22.15 óra.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Titánok harca. Színes, m. b. angol film: 18.30 óra.
SZENTES
Alice Csodaországban. Színes,
m. b. amerikai fantasztikus film:
17.30 óra,
Komfortos mennyország. Színes,
feliratos amerikai-angol-új-zélandi film: 20 óra.
BALÁSTYA
Igazából apa. Színes magyar vígjáték: 19 óra.
DESZK
Alice Csodaországban. Színes,
m. b. amerikai film: 19 óra.

K
5.Z5 Teleshop
6.00 Alexandra Pódium
Kulturális magazin [12] (ism.)
6.25 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája [12]
9.10 Babapercek [12]
9.20 Telekviz Telefonos játék
10.35 Teleshop
11.35 Illegális kivándorló
Amerikai vígjáték [12]
13.15 Kvizió Telefonos játék
14.45 Lassie Amerikai-kanadai családi
filmsorozat. 29. [12]
15.15 Capri - Az álmok szigete
Olasz filmsorozat. 21. [12]
16.20 Bűbájos boszorkák
Amerikai filmsorozat, 150. Higgy
a szerelemben! [12] Utána: Tények
17.25 Joshi Bharat Talkshow [12]
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Áll az alku A játékshow [12]
20.15 Aktív A TV2 magazinja [12]

l_

22.25 TRAUMA
Amikor valamilyen vészhelyzet történik, a San Francisco Városi Kórház traumacsapata az első, akik
megjelennek a helyszínen - függetlenül attól, hogy az áldozatok
egy felüljárón vagy egy toronyház
tetején találhatóak. Azonban most
az ő életük is veszélyben van, mert
kiderül, hogy egy, a múltban történt tragédia mindnyájuk életét
örökre megváltoztatja...

SZEGED
A FEKETE HÁZBAN
14 órakor nyílik a Söröskorsók
és kancsók Köves L. Imre magángyűjteményéből című kiállítás.
A TÖMÖRKÉNY ISTVÁN MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
14.30 órakor nyílik Mester Kata
Gyermekkönyv-illusztrációk kiállítása.
A NEMZETISÉGEK HÁZÁBAN
(OSZTROVSZKY U. 6.)
15 órakor nyílik a Varsovia Creativa című fotókiállítás.
ISMERETTERJESZTÉS
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A JOGI KAR 3. EMELETI TÁRSALGÓJÁBAN (TISZA L. KRT. 54.)
16 óra: A magyar forint inflációja
számokban (1946-2009).
AZ SZTA GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KARON (EÖTVÖS U. 6.)
18 óra: Egy kiállítás képei avagy a
múzsák találkozása.
A HITTUDOMÁNYI FŐISKOLÁN
(DÓM TÉR 6.)
19 óra: A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) előadás-sorozata.
AZ ALEXANDRA KÖNYVESBOLTBAN (KÁRÁSZ U. 5.)
17 óra: Bárdos András dedikálja
az ítélet - Politikai krimi című kötetét.
A VASZY VIKTOR TÉREN
15 óra: A Belvárosi mozi kapunyitásának 90. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő Lippai
Imre-emléktábla avatása.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
A FÓRUM KÁVÉHÁZBAN
18 óra: A Karinthy Olvasók
Baráti Körének első költőolvasó találkozója. Vendég:
Arany-Tóth Katalin vásárhelyi költőnő.

SZENTES
A SPORTCSARNOKBAN
16.30 óra: A Petőfi Sándor Általános Iskola táncbemutatója.
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
18 óra: Élő zenés moldvai táncház.
BORFESZTIVÁL
SZÉCHENYI TÉR
1. SZÍNPAD
17 óra: Fúvós Quartet
18 óra: Malek Andrea Quintet
20 óra: Muzslai Citerazenekar
21-24 óra: Nosztalgia cigányzenekar.
2-ES SZÍNPAD
17 óra: Sövény Olivér - Zenei találkozások
18 óra: United unplugged
19 óra: Pumpkins
21-24 óra: Cuháré táncház.
A GRAND CAFÉ SZÍNPADON
19 óra: Vali „SirBlues" Racila bluesénekes.

5.30 Topshop
6.00 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Topshop
12.00 RTL-hiradó - Déli kiadás
12.10 06-91/33-55-33
Hívjon! Játsszon! Nyerjen!
13.30 Fél kettő
Magazin a legjobb történetekkel
14.25 Ron kapitány
Amerikai vígjáték
16.25 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg
Mexikóifilmsorozat,84.
17.25 Mónika - A kibeszélőshow
Show-műsor
18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
19.05 A széf
Vetélkedő
2 0 . 0 5 Fókusz

Közszolgálati magazin
20.40 Barátok közt
Magyar filmsorozat. 5221-5222.
Közben. RTL-hírek

KRIMISOROZAT
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22.20 GYILKOS ELMÉK
Buffalóban számtalan harminc év
körüli, szőke nőt öltek meg az elmúlt tíz évben. Legutóbb Michelle-t, a felkapott ingatlanügynököt találják holtan. Hamarosan üzenetet is kapnak a gyilkostól, aki
egy videofelvételt küld, rajta az áldozat haldoklásával és egy segélykéréssel. Hotch és csapata kiderítik, hogy az elkövető évente egyszer csap le, és a nyomokat tökéletesen tünteti el.

Szegeden, az Alexandra könyvesboltban ma 17 oratol Bárdos András dedikálja az ítélet - Politikai krimi című kötetét. Valamikor, a jövőben, a majdani negyedik Magyar Köztársaságban az emberek
ügyes-bajos dolgaik után futnak. Az orvos a hálapénz, a politikus a korrupció és a karrier, a tévés főember a nők és a szenzáció, a polgármester a nyugodt élet, a rendőr a titokzatos, értelmetlen gyilkosság után.
De mit tesznek ezek az emberek, ha egy halálos, gyógyíthatatlan vírus
kezdi viharos sebességgel áldozatait szedni?

DUGONICS TÉR
18 óra: A morva népi zenekar és
néptánccsoport közös fellépése
19 óra: Kender Zenekar népzenei
koncert
20 óra: Party Time Band - Greksa Tibor és barátai.
A MÓRA PARKBAN
13 óra: Hannoveri Hemmingen Zeneművészeti Iskola
16 óra: Sheket lemezbemutató
koncert
18 óra: Fabula Rasa koncertje
20.30 óra: Csík Zenekar koncertje.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A HONVÉD TÉRI TEMPLOMBAN
17 óra: Finn-magyar hangverseny
- fellép a turkui konzervatórium
rézfúvós együttese és az SZTE
Vántus István gyakorló zeneművészeti szakközépiskola rézfúvós
kvintettje.
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21.20 CSI: A helyszínelők
20.50 Jóban-rosszban
Magyar filmsorozat, 1211. [12]
Amerikai krimisorozat, 4. évad,
21.25 NCIS Amerikai krimisorozat. 76.
10. Dühöngő ifjúság [16]
22.20 Gyilkos elmék
Boszorkányüldözés [12]
22.25 Trauma Amerikai akciófilm-soroAmerikai krimisorozat. 4. évad,
zat. 1. [12]
22. A kör bezárul [18]
23.25 A férjem védelmében Amerikai
Utána: RTL-hírek
filmsorozat, 11. Aljasság [12]
23.25 Gyilkos elmék Amerikai krimisoKözben: kenósorsolás
rozat. 2. évad, 7. [16]
0.25 Bajnokok Ligája-magazin
0.20 Reflektor Sztármagazin
Összefoglalók, háttéranyagok, in- 0.40 ittHON Belföldi utazási magazin
1.00 Odaát Amerikai akciófilm-soroterjúk és kulisszatitkok
zat, 1. évad. 20. A holtak vére
0.55 Tények este
[161
1.25 Ezo TV 06-90/602-022

AKCIÓFILM-SOROZAT

KIÁLLÍTÁS

u

n

A magyar forint inflációja számokban (1946-2009) címmel jelentkezik
ma 16 órakor a szegedi Közéleti Kávéház az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 3. emeleti társalgójában. Előadó dr. Marton Ádám kandidátus, a
KSH nyugalmazott osztályvezetője, beszélgetőtárs Kovács András újságíró, házigazdák: Mészáros János és Krupiczer Kata joghallgatók.
6
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8.00 Híradó
8.05 Sporthirek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Hrvatska krónika
9.25 Ecranul nostru
955 English 4 You
10.20 Musica Historica
10.30 Nyugat 100 - Fogadj örökbe!
10.55 öt perc próza
11.05 Arcpoétika Breckl jános
11.30 Átjáró

14.30 Hétmérföld Ungvár

1 8 . 0 0 Híradó

19.20 Megállítjuk 1 millióért
19.30 Híradó este
19.50 Sporthírek
19.55 Időjárás-jelentés
20.00 Üdítő Szilágyi Tibor műsora
21.00 Péntek este
21.30 Vera sofőrje Orosz film
23.20 Prizma
23.35 Hírek Benne: időjárás-jelentés
23.40 Sporthírek
23.45 Mementó
2355 Teadélután
0.45 Nappali
2.40 Műsorzárás

18.15 1100 év Európa közepén
18.40 Esti mese
18.50 Thomas és barátai
19.00 Afrika gyöngyszeme
20.00 Hiradó
20.20 Sporthirek, időjárás-jelentés
20.25 Afrika gyöngyszeme
Portugál tévéfilmsorozat, 52/15.
21.20 24 - Negyedik évad [16]
22.05 Flandria Francia film
23.30 McLeod lányai Ausztrál tévéfilmsorozat. 32/23. Veszélyes vizek
0.15 Miért épp a demokrácia?

21.30 Hiradó, sport
21.40 MegálUtjuk 1 millióért
21.45 Váltó Gazdasági híradó
2155 Tuti tippek - Reklámriport
22.00 Good Witl Hunting
0.05 Tuti tippek - Reklámriport
0.10 Fiúk a rács mögött
Olasz játékfilm
1.35 Chaplin szereti a zenét
Magyar koncertfilm
2.20 Kikötő Kulturális magazin
2.45 Kikötő - Friss Kulturális hírek
255 Vers
3.00 Himnusz

FILM

21.30 VERA SOFŐRJE
Történetünk a hruscsovi idők mára
megszelídült '60-as éveit idézi fel
számunkra. Serov tábornok krimi
nyaralójába új sofőr érkezik. Viktor
megjelenése mindent felforgat a
ház lakóinak életében. A fiatal, csinos házvezetőnő sem leplezi az új
alkalmazott iránti érzelmeit. A tábornok lánya, Vera azonban igyekszik lekezelően viselkedni vele, hamarosan ő is, szinte észrevétlenül
a fiúba szeret.

15.05
15.35
16.25
17.15

Kis halak? Nagy halak?
Egy lépés előre
Bűvölet
Magyar butizene

5.20 Váltó Gazdasági híradó
5.35 Gazdakör
6.00 Hattól nyolcig
7.50 Térkép - Reggel
8.25 Carto és vendégei
9.00 Család-barát Szolgáltatómagazin
10.00 Kívánságkosár Csíkszeredából
14.00 Híradó
14.10 Kikötő - Friss Kulturális hírek
14.20 „A magok oltalmára...''
14.30 Zarándokok - A székely gyors
második útja
Magyar dokumentumfilm
15.15 Nyelvében él a nemzet
16.00 Mundi Romani
16.25 Mi vagyunk az unió
16.45 Beavatás
17.00 Kikötő Kulturális magazin
17.30 Térkép
18.35 Mese
19.00 Univerzum
19.55 Szerelem tűzön-vízen át
Német tévéfilm

AKCIÓFILM-SOROZAT

21.20 24 - NEGYEDIK ÉVAD
Miután az elnöki különgépet kilövik, a Terrorelháritás legnagyobb
aggálya az, hogy a terroristák megszerzik az „atomtáskát", melyben
az atomrakéták indítási kódjai vannak. A gép a sivatagba zuhan, két
kempingező a roncsokhoz rohan,
ők találják meg a táskát is. Jack
minden reménye a két fiatalban
van, akiket telefonon arra utasit,
hogy rejtőzzenek el Marwan emberei elől, míg ő a helyszínre nem ér.

8.00 Szegedtől karnyújtásnyira Mórahalom 8.30 SZÓ-TÉR 9.15
Törzsasztal 9.45 Egész életen át...
Egyetemről mindenkinek 13.00
Receptvarázs 13.30 Album: Kalmár Márton 14.00 Színház 14.25
Könnyűzene 15.15 Szegedtől karnyújtásnyira - Mórahalom 15.45
SZÓ-TÉR 16.30 Törzsasztal 17.00
Estelő 05.14-i 19.30 Estelő 20.30
Receptvarázs 21.00 Deszki maga-

VARDSI TV
S

Z

E

G

Gory Pince &

A H O L A TÁLALÁSBAN
F E N S É G E S RÁADÁS VANI

8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Wagner
Angol-magyar filmsorozat. 10/8.
10.00 Nappali
Közéleti szórakoztató magazin
12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó délben
12.15 Időjárás-jelentés, sporthírek
12.30 Kárpát expressz
13.00 Szomszédok Magyar teleregény
13.35 Körzeti magazinok
14.25 Közlekedő
14.35 Ez történt ma reggel
16.25 Körzeti hiradók
16.35 Hirek
16.45 Teadélután
17.35 Don Matteo
Olasz bűnügyi tévéfilmsorozat.
24/15. Titkok és hazugságok
18.35 McLeod lányai
Ausztrál tévéfilmsorozat, 32/23.
Veszélyes vizek

12.00 Déli harangszó
12.01 Hiróra Benne:
12.01 Híradó
12.16 Időjárás-jelentés, sporthirek
12.30 Kárpát expressz
12.55 Záróra
13.45 jelfák
1355 Rajnán innen, Dunán túl

ASZTALFOGLALÁS: ( 6 2 )
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7.30 Szegedi hírek 7.55 Körút
16.00 Díszközgyűlés Szeged napján - élő közvetítés a városházáról 18.00 Körút 19.00 Szegedi hírek 19.25 Mese 19.30 Szeged

©

6733

4 2 2 1 5 ?

Terasz,

Szeged, Liszt

u.

9.

VIASAT3

5.05 Sabrina, a tiniboszorkány
5.35 Sabrina, a tiniboszorkány
Amerikai ifjúsági sorozat
6.00 Két pasi meg egy csajszi
Amerikai vígjátéksorozat
6.30 Szivek szállodája
Amerikai filmsorozat
7.30 Ki ez a lány?
Amerikai vígjátéksorozat
8.25 Gyilkos sorok
Amerikai krimisorozat
9.25 Smallvitle - az ifjú Superman
kalandjai Amerikai filmsorozat
10.15 Szivek szállodája
11.10 Feleségcsere
12.00 Segítség, szülő vagyok!
Amerikai valóságshow
13.00 A médium
14.00 A médium
15.00 CSI. A helyszínelök
16.00 Ki ez a lány?
17.00 Segítség, szülő vagyok!
18.00 Feleségcsere
19.00 jó barátok

6.00 Kutyaszálló
Amerikai családi vígjáték
7.35 Alvin és a mókusok
Amerikai családi vígjáték
9.05 Kétely
Amerikai filmdráma
10.50 A döntő szavazat
Amerikai vígjáték
12.45 Családi karácsony
Amerikai romantikus filmdráma
14.40 Beugrós csapatanyapótló
Amerikai családi vígjáték
16.05 Csökkent képesség
Amerikai vígjáték
17.35 Alkonyat
Amerikai romantikus fantasy
R.: Catherine Hardwicke. Fsz.:
Kristen Stewart. Róbert Pattinson. Bilty Bürke. Peter Facinelli.
Cam Gigandet
19.35 Filmek és sztárok
Holland mozimagazin
20.00 Speed Racer - Totál turbó
Amerikai akciófilm

19.25 Egy kapcsolat szabályai
22.10 Underworld - A vérfarkasok
Amerikai vígjátéksorozat
lázadása
1955 Egy kapcsolat szabályai
Amerikai akcióhorror
Amerikai vígjátéksorozat
23.45 A megtorló - Háborús
20.25 CSI. A helyszínetők
övezet
Amerikai filmsorozat
Amerikai-kanadai-német akció21.20 Az üldözött
film
Amerikai akciófilm
1.30 Romulus, az apám
23.15 Esküdt ellenségek. Bűnös
Ausztrál életrajzi filmdráma
szándék
3.15 A tánc szenvedélye
Amerikai tévéfilmsorozat
Amerikai zenés filmdráma
0.15 Szellemvadászok
5.10 Földrengés Kínában Szecsuan könnyei
Angol misztikus sorozat
1.15 Az üldözött Amerikai akciófilm
Amerikai dokumentumfilm
mmwmmbummnhmtismmmmnmhmni imnmmi9hmmromnmmnmmm»m*my
díszpolgára - Beszélgetés Blazovich Lászlóval 20.00 Nóvum
20.23 Gyerekjáték a számítógép
10. rész: Segítség! Nem találom!
20.30 Hírháló 21.00 Abducted 2.
- A találkozás. Amerikai thriller
23.00 Szegedi hírek

16.00 Egészségpatika - Egészségmagazin. Benne: Egészségnap
a Németh László-iskolában, Folytatódik a mammográfiás szűrővizsgálat, Hogyan kezeljük az allergiát 17.00 Szippancsok 17.30
Híradó 17.50 Nap kérdése 17.55
Csillagposta 18.00 Publikum kulturális magazin. Benne-. Változás évei kiállítás az Emlékpontban, Dörölyefesztivál, Halász Judit-koncert 18.55 Nyugi - torna

19.00 Csillagszem - UP 19.30 Indaba 20.00 Híradó 20.20 Nap
kérdése
20.25
Csitlagposta
20.30 Képes sport - benne: ASA
Consolis HNKC SE-Mondi Békéscsabai ENK SE NB l-es serdülő
bajnoki mérkőzés 22.00 Csillagszem UP! (ism.) 22.30 Híradó
22.50 Nap kérdése 22.55 Csillagposta 23.00 Publikum

"RT
8.00 Napi gondolat (ism.) 10.00
Heti Közélet 10.35 Nonstop, ifjúsági magazin 11.35 Diagnózis
12.00 Portré: Galkó Bence 18.00
Arc-más: Kővári Árpáddal Sándor
jános beszélget 18.40 MedvEst
20.00 Nótaparti emlékműsor, li.
rész 21.00 Heti közélet 21.35
Nonstop, ifjúsági magazin (ism.)
22.35 Diagnózis

A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG MELLÉKLETE

FINOM ÉTELEK KELLEMES HŰVÖSBEN

Kedvezmények a Brnoitól és a Dél-Alföldi Klímától
Nincs is annál jobb, mint egy kellemesen hűvös helyiségben finom
ételeket fogyasztani lassan, komótosan. Nem is olyan nehéz ezt
kivitelezni. Erről önök is meggyőződhetnek, ha elolvassák e heti
ajánlatunkat.

rem ízvilága is változott, bár továbbra is a hagyományos magyar
konyháé a főszerep. Napi ajánlatunk, amely levesből és főételből
áll, az egyik legnépszerűbb szolta, hogy a megújult étteremben gáltatásunk. Ez valószínűleg anSZEGED
azonban
nem csak ez az egyetlen nak is köszönhető, hogy ezért a
MUNKATÁRSUNKTÓL
változás: elkészítették a csillagok. pénzért ízletes ételt kapnak a
Új ÉV, Új ARCULAT A BRNOI ÉTTE- falát, ahol olyan művészek fotói vendégek. Ebben rántott csirkeREMBEN. Kevesen tudják, de idén láthatók, akik maguk is a Brnoi- mell ugyanúgy megtalálható,
év eleje óta új vezetője van az ban étkeznek. így került a falra mint a töltött hús vagy a sonkával töltött sajt rántegyik legrégibb szegedi étteremnek a Brnoinak. A Kelemen u. 3. f f Az egyik legfontosabb szempont va. A köretek is válhiszen
szám alatt található vendéglőben
az volt, hogy az új csapat jobban oda- tozatosak,
hol párolt rizst, hol
a váltáskor az egyik legfontopedig hagymás bursabb szempont az volt, hogy az új figyeljen a vendégekre.
gonyát vagy főzecsapat jobban odafigyeljen a vendégekre - mondta Dudinszky Gregor Bernadett, Borovics Tamás léket adunk. Az étlapunk is megNóra cégtulajdonos. Azt is elárul- és Vajda Juli portréja. - Az étte- újult, így olyan finomságok közül
válogathatnak a betérők, mint a
roston sült zöldségek, flekkenek,
szarvaspörkölt vagy többféleképp töltött húsok. A vegetáriánus vendégek akár kétszemélyes
tálról is falatozhatnak - tette
hozzá. A cégtulajdonos hozzátette: beválthatók náluk a meleg étkezési jegyek és a Magyar Oktatási Intézet kuponjai, amellyel a
vendégeknek 50 százalékkal kevesebbet kell fizetniük egy-egy
étkezéskor. Az étterem rendelvény lehetőségeiről, szolgáltatásairól az info@brnoietterem.hu
e-mail címen, valamint a 70/2266299-es telefonszámon lehet érA z étteremben a hagyományos magyar konyháé a főszerep. FOTÓK: FRANK YVETTE
deklődni.

ALBÉRLETET KÍNÁL
• ÚJSZEGEDI lakás (tetőterasz, klíma, kandalló stb.
felszerelve) hosszú távra,
számlával kiadó. Tel.: 0630/99 5 5-805.(093338541)

ÁLLÁST KÍNÁL
• AUTÓSZERVIZBE gyakorlattal rendelkező munkafelvevőt keresünk. Előny
autószerelői
végzettségi
Jelentkezéseket „Megbízható 093441185" jeligére
Várjuk a Délmagyarország
ügyfélszolgálatára
(Szeged, Gutenberg u, 5.).

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

EGYÉB
• AGYAG, 960 C, pírosra
égő, 10 kg-os csomagban
27,50 Ft/kg áfás áron kapható, fazekasok, szobrászok, iskolák, óvodák részére. Tel.: 06-20/5859 7 1 5.(093441075)

J093441185|

• MAKÓI
gyógyszertár
(nem multi) egész vagy
Részmunkaidős gyógyszerészt keres, korrekt fizetéssel. Jelentkezés: 62/510296,
06-30/935-5475.
(093441034)

• MÓRAHALMI vállalat értékesítési munkakörbe keres munkatársakat svéd
vagy norvég nyelvtudással.
Önéletrajzaikat hok-plastic
öhok-plastic.hu címre várj u k . (093338842)

• HAGYszakmai gyakorlattal rendelkező pék szakmunkást keresünk Balatonra. 87/580- 168(093441213)

ÉKSZER

S t ü s z i

V a d á s z

A h o l nem cs.ik vadétel van

készpénzért
a legmagasabb
j

GÉP-SZERSZÁM

4000 Ft/g

• 100 KW-OS aggregátor
(3x 150A) 20 üzemórával eladó. Tel.: 06-20/480-0199.

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

(093339921)

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

ALLAST KINAL

• DIÁKOK! Biztonságos és

Multinacionális c é g szegedi telephelyére pályázatot hirdet

vagány vezető akarsz lenni? Hlvji 06-20/220-2858.
www.kormanyosautosis-

INFORMATIKUS

kola.hu.

állás betöltésére.

(093441276)

• SZÍNVONALAS, türelmes
oktatás, korrekt elszámolás. Folyamatos nyári akciók!
www.csillagautosiskola.hu
Londoni krt. 10. 62/426-

Feladat:
* r e n d s z e r g a z d a i feladatok ellátása
• W i n d o w s számítógépek felügyelete
• felhasználói támogatás
• helpdesk, hibaelhárítás

433.(093441531)

* informatikai e s z k ö z ö k telepítése, karbantartása.
Követelmények:

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

• W i n d o w s operációs rendszer ismerete
• hasonló területen szerzett, legalább 2 éves szakmai gyakorlat
• társalgási szintű angolnyelv-tudás
* szakirányú felsőfokú végzettség

3 3 35.(093133994)

* jó kommunikációs k é s z s é g és problémamegoldó képesség.

• hálózati ismeretek
• Php, S Q L programozási ismeret.
A z a m e r i k a i típusú, magyar és angol nyelvű, fényképes önéletrajzokat motivációs levéllel é s a fizetési igény megjelölésével együtt
az allas@delmagyar.hu e-mail c í m r e k é r j ü k beküldeni
„Informatikus^^

£

maximum 2 munkanapon belül,
ingyen házhoz szállítjuk. mondta Tomyi Koppány cégtulajdonos. - Jól felszerelt szervizautóinknak és rugalmas munkabeosztásban dolgozó szerelőinknek

TÉGLAÉPÍTÉSŰ LAKÁS

- w i f o g i a i á s : 62/315-640

• Http://illespanzio-vadaszetterein.hu

KÖNYV

62/567-835

(üzenetrögzítő

SZOLGÁLTATÁS

• A KÖRÚT Antikvárium vásárol használt könyveket,
könyvhagyatékokat,
magánkönyvtárakat, régi és új
kiadású könyveket. Tisza L.
krt. 59. Ingyen hívható:

• SZEGED-TÁPÉ frekventált részén 2 szobás, jó
állapotú magánház, 790 m2es, gyönyörű, parkosított
kerttel
eladó.
Irányár:
18.000.000 Ft. Ingatlan Cate, Rea Zoltán. 06-70/967-

is)

MEZOGAZD. GEP
• KOMBÁJN,
dobkosár
felújítása. Tel.: +36-30/
9 4 7 - 5 6 72.(093235321)

• CLASSIC ÜVEG. Üvegezés, képkeretezés. Pulz u.
46., 62/499-1 1 1 .(092316260)
DUGULASELHÁRiTAS garanciával, mindennap. Érd.:
+36-30/945-7577,
62/533999, Szász Péter. (093134095)

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS,
csatornatisztítás azonnal,
vidékre is! Kamerás csatornavizsgálat.
06-70/630-

NOVENY

6153.(093235562)

• SZEGEDEN, a Franciahögyön, a Sík S. utcában
földszinti, 58,56 m 2 -es, 2
szobás lakás azonnal beköltözhetően, konyhabútorral
eladó.
Ár:
11.800.000 Ft. Tel.: 62/
555-821,
06-70/312-

• KÉZ-LÁBÁPOLÓ, műkörömépítő OKJ-s képzés indul Szegeden. Csiszológéppel,eszközökkel:
149.000 Ft. +36-30/2882092, www.2007kapos.hu
Kérje ingyenes tájékoztatónkatl(092724458)

8 0 / 8 20-820.(092622941)

• KERÍTÉSÉPÍTÉST, térburkolást, betonozási, vakolási munkát vállalunk. 06-

Tulipánfák 999 Ft

20/541 -1 1 36. ( 0 9 3 3 3 9 2 7 2 )

Május 25-én, kedden

Szentesen, a Művelődési Házban,
május 26-án, szerdán

?

Csongrádon, az Ifjúsági Házban |
(Hunyadi téré.)

• DÍSZNÖVÉNYEK, szeged-Kecskéstelep, Gera S.
18. Nyitva: h.-szo. 62/427-

• ÉPÜLETEK felújítását átalakítását. építését, hőszigetelését vállaljuk. 06-20/
467-37 1 7 . ( 0 9 3 3 3 9 2 7 0 )

TANFOLYAM

RÉGISÉGEK, ÉKSZEREK

• MOSÓGÉP Candy (felültöltős. 1.000 fordulatos, 4
éves) kiváló állapotban:
22.000 Ft-ért, varrógépasztal: 5.000 Ft-ért eladó.
Érdeklődés:
06-70/5883 0 80.(093441388)

(092622944)

önállóan szeretné kiszabni
megálmodott ruháit?

Szabástanfolyam 3
Szegeden
Szentesen és K
Hódmezővásárhelyen!
„Mert alkotni Varázslatos!"

Tel.: 20/97-87-252
www.SzabasVarazs.hu

TÜZELŐANYAG
• TÖLGY-BÜKK-AKÁC!
Nyári áron! Kamionos tételnél már 1.450 Ft/mázsától,
hasítva is! 06-30/999-7816

TÁRSKÖZVETÍTÉS
• MINŐSÉGI TÁRSKERES É S Szegeden! Tel.: 06-20/
4 06-92 50. ( 0 9 3 1 3 3 6 5 5 )

TÉGLAÉPÍTÉSŰ LAKÁS

Lakást venne?

a

Hitelből? Intézze |
nálunk hitelét és
csökkentse velünk az
adásvétel költségeit!
70/967-6158
www.icszeged.hu
• ALSÓVÁROS szívében,
Mátyás tér közelében 2+2
szobás,
újszerű
lakás
sürgősen eladó. 06-30/

9 9 1 .(093133437)

1914.(093339676)

2 2 8 - 8 5 94.(093236552)
2

• BUDAPESTI, 31 m -es,
felújított lakás tulajdonostól eladó: 6.900.000 Ft.
info:
www.kulturabudapest.hu/
Lujza_utca(093339806)
• ÚJSZEGEDEN, Fő fasoron 140 m 2 -es lakás eladó.
Tel.:
06-30/9955-805.
(093338648)

ÜDÜLÉS
• HA eladná üdülésjogát,
hívja irodánkat, segítünk.
Dobogómajori heteket keresünk. 30/215-0465, 70/
388-7 2 9 3 . ( 0 9 3 1 3 3 3 1 0 )
• ÜDÜLŐJOGOK (külföldi
és belföldi apartmanok)
széles választékbanl Vásárolna, cserélne, bérelne?
Információs vonalaink: 0670/637-1900,
06-1/7690614,
06-30/246-7553,
www.udulesijog.net
(093441215)

ÜZLETH., MŰHELY, IRODA
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN belvárosi üzlethelyiség kiadó. 530 m2 eladótér,
290 m 2 raktár, 120 m 2
tárolóval, parkolási lehetőséggel. 62/242-019, 0620/3 70-82 70. (093336845)

(093235483)

3 8 06.(093338835)

Muskátlivásár 250 Ft

• T E L J E S hagyatékok, antik bútorok, festmények,
porcelánok
folyamatos
készpénzes felvásárlása,'
bármilyen régiség azonnali
vétele 15 éve egy helyen.
Kőrút Régiség Kereskedés,
Tisza L. krt. 59. Ingyen
hívható:
80/820-820

HAZTARTASI GEP

Előny:
• Linux rendszer ismerete

Tornyi Koppány cégtulajdonos

köszönhetően
szinte bármikor az Ügyfeleink rendelkezésére állunk.
Az üzlet elsősorban közép,
és felső kategóriás klímaberendezések
és szellőzéstechnikai termékek, valamint kondenzációs párátlanító-páramentesítő berendezések
forgalmazására és telepítésére szakosodott. A forgalmazott
termékeink minden paraméterrel, műszaki adattal, ár- Esztétikus klíma- és szellőztetőberendezések.
ral megtalálhatók a webáruházainkban.
Infóvonal. A kártyával kapKlíma: delklima.hu, szellőzés:
csolatos kérdéseiket, észrevéwww.szellozesinfo.hu. Várjuk
teleiket a 80/821-821-es inmegrendeléseiket a Szeged, Bogyenes zöldszámon várjuk.
ros József u. 11. sz. alatti irodánkA hűségprogram iránt érdeklőban. A forgalmazott klímaberendő újabb elfogadóhelyek a
dezéseink megtekinthetők a Szehusegprogram@delmagyar.hu
ged, Bakay Nándor u. 29. sz. alate-mail címen jelentkezhetnek.
ti irodánkban is, tel.: 62/423 455.

© Apróbörze

• EL-GOMOPED, 3kerekű,
akkumulátoros, garanciás,
szinte új állapotban eladó.
135 kg-ig teherbíró. Érd.:
06-30/484-1985, az esti
órákban.(093441349)

felvásárlás

É t t e r e m

• Szeged, M a r o s utca 3 7 .

A régió egyik legdinamikusabban fejlődő klímatechnikai vállalkozása.

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 :

EGESZSEGUGY

Törtarany-

napi áron

01

»* rV**

DÉL-ALFÖLDI KLÍMA KFT. A 2003
ban alakult cég Szeged és a régió
egyik legdinamikusabban fejlődő klímatechnikai vállalkozása. A piacvezető gyártók (LG,
MIDEA, SAMSUNG, HITACHI)
termékeiből 1 0 - 2 0 % kedvezményt biztosít minden hűségkártyás olvasónknak. - Szolgáltatásainkkal a legmagasabb minőségi igényeknek kívánunk megfelelni, ezért megbízható, energiatakarékos és esztétikus klímaés szellőztetőberendezésekkel
állunk ügyfeleink és partnereink
rendelkezésére. A termékeket
mindig megfizethető, versenyképes árakon kínáljuk, és szinte
egész évben található nálunk
akciós berendezés. Webáruházainknak köszönhetően az ország
bármely területéről megrendelhető minden termék, az árut 1,
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SZOLGÁLTATÓK
tS SZOLGÁLTATÁSOK
A MEGYE EGÉSZ
TERÜLETÉRŐL
Hirdetését telefonon Is

8 0

(eladhatja:

62/567-835

EREDETISEGVIZSGÁLAT i
Szeged, Fonógyári út ll.
Tel: 62/458-692
ORTOPEDCIPOKÉSZÍTÉS
egészségbiztosítási

I

térítéssel,

s

rövid határidőre.
Telefonhívásra házhoz megyek.

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

Nekünk fontos
a véleménye!

<5D>

Ü Z L E T H E L Y I S É G , M Ű H E L Y . IRODA
S z e g e d e n , az E t e l k a soron,
a T E S C O é p ü l e t é b e n 1 7 0 m 2 -es, b e r e n d e z e t t

patika bérbe adó.

Érd. 06-70/312-1914vagy62/555-821 telefonon.8

APROBÖRZE

2 0 1 0 . MÁJUS 21., PÉNTEK

BÍZZ8N
b

0

e

n

n

ü

n

+ a s X O

k

S O

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

Transcommers Kft.
Szórakoztató
elektronikai szerviz
6728 Szeged,
s
Budapesti út 8.
:
Tel.: +36-62/548-540
service@transcommers.hu

SÍRKERETKÉSZÍTÉS

(volt Szántó K. J. u. 40.)

Tel 62/246-174, 06-20/9557-964
Új és használt pénztárgépek
forgalmazása és szervizelése

ARNYEKOLASTECHNIKA
Redőny (elektromos változatM

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

|
1

06-20/360-5573

BOSCH, PANASONIC, SAMSUNG,
LG STB MÁRKASZERVIZE.

Tel 62/245-007, 30/515-1184

S z o m b a t o n is 15-ig!

E-mail:

soosklimat6chnika@t-online.hu

$

Tel 62/426-928,30/2193557

biztosítói üvegezés. |
Kovács Üvegcentrum Kft.
Szeged, Szabadkai út 41.

Tel.: 62/427-255

PIHE Tolltisztító Műhely
új helyen:

Klímaberendezések
forgalmazása, szerelése,
javítása, karbantartása
62/445-947
06-20/937-3090 I

Szeged, Szőregi út 29.
Igényes környezetben, a megszokott minőséggel várkik ügyféléinkéi.
3
|
Nagy ügyfélparkolóval!!!
§

§
NYITÁSI AKCIÓ:
sj tolttisztítás 200 Ft/kg

Mobil: 06-30/813-8463

NÓGI AUTÓMOSÓ
ÉS KOZMETIKA

Teljes körű
|
gépjárműtisztítás |

Szeged, Bakay N. a. 29.
(Max Konyha

mellett)

*

autója doktora

KLIMAK

Asztalos vállal

nagy kedvezménnyel
kaphatók.
|

készítést, javítást
fa- ill. bútorlapból
készült bútorokon,
kiegészítőkön.

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

k i s z e l Attila
KÉPKERETEZŐ
S/rtírd. S/rntliiínmiság u. 40.
62/422-85.1

AKCIÓVAL
április 1 - 3 0 - i g

Urai. has/náll és felIijiliilt
k i j i k r r r l r k llloodel is)
lljliikllrk és fedőknek rl,ultik

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

Ayitva: li.-|i.: '1-17.
Ebédidő: 12-11. Szo.:' 9-12

Szuperkoncert

TeL: 06-30/698-7021
Nyitva: h-p. 9-17 óráig.

62/543-777 09323654?

ROVARIRTAS

70/507-3340

|
3

Délvilág-előfizetőknek csak:

06-70/395-4438

munkákat vállalunk.
ÁLLVÁNY VAN!

Szeged

Kedvezményes jegy (egy előfizetőnek
maximum 4 db) csak ügyfélszolgálati
irodáinkban kapható:

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

SZŐTTESBOLT
Szeged,30/3955-950

06-20/467-3717

4990 Ft. Teljes árú jegy: 7990 Ft.

Teljes árú jegy az Interticket-hálózat
partnereinél vásárolható!

SZŐNYEGJAVÍTÁS,
-SZEGÉS,
-TISZTÍTÁS

S

burkoló-,

Jegyárak: Szuperkedvezményes jegy Délmagyarország- vagy

E-mail:
lantostox@gmail.com

nvvn .ba«anandras.segilrk.hu

hőszigetelő

Ákos, Tankcsapda, Magna Cum Laude

Lantostox

c
£

Kőműves-,

2010. május 22., 18.30
Szegedi Szabadtéri Játékok, Dóm tér

Szeged, Gutenberg u. 10.

tisztítás

Elérhetőség Szöged, Osz u. 51.

KARBANTARTAS REKLÁM ARON!

DÉLMAGYARORSZÁG
i

S n k i Hütógépsztrfiz

Szerelés 30%-osÜ
kedvezménnyel.

Telefon: 6 2 / 4 7 0 - 0 4 1

KépSzínArt B t J

Autóklíma
javítás,

j 100 éve velünk ébred!

S

KEPKERETEZES

ORCSIK M Ű H E L Y

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

REDŐNYÖK, RELUXÁK,
SZALAGFÜGGÖNYÖK,
HARMONIKAAJTÓK

Televíziók, fónykópezők,
híradástechnikai
;
berendezések,
i
mosógépek,
mosogatógépek, hűtők
szervize.

klímaszerelés,

Török Tibor

Szeged, Palánkai u. 22.
Telefax: 62/425-036
Mobil: +36-30/912-9050
www.szabohutogep.hu
Kereskedelmi és lakossági
hűtőberendezések
forgalmazása,
szervizelése
garanciával.
Klímaberendezések
forgalmazása,
telepítése.

Papdi László
Szergiusz Plusz Kft.
20/456-0533

klímakarbantartás.

képkeretezés,

«
f

Megrendelhető:

"V

ban is), reluxa, szúnyogháló
készítése, javítása.

40-50-65 mm-es
műanyag csövet,
2 év garanciával.

Akác méteres 1750 Ft/q
Tölgy, bükk méteres 1450 Ft/q
Tölgy, bükk
hasított méteres 1500 Ft/q

hűtőgépjavítás, §

62/282-321,
20/327-0026, Kómár

PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
|
Kun Mihály s
Vásárhely. Dr. Rágcsált András n. 40.

KÚTFÚRÁS

SOOS LASZLO

1 személyes, fedett
120 0 0 0 Ft-ért;
2 személyes, fedett
160 0 0 0 Ft-ért.

06-20/338-0528

KAMIONTETELES
TŰZIFA AKCIÓ

I

éves a DÉLMAGYARORSZÁG

• • • • • H H M Í

Gyászközlemények

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a
rokonoknak, ismerősöknek, szomszé-

SZEGED

doknak, akik drága szerettünk,
ÁBRAHÁM FERENCNÉ

GYÁSZHÍR

temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

„Csillag volt, mert szívéből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a
lenyugvó nap, de szívünkben él és örökké ott marad."
Szomorú szíwel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy
BESSENYEI ZSOLT
méltósággal viselt, hosszú betegség után
itt hagyott bennünket. Hamvait 2010. május
28-án 11 órakor helyezzük örök nyugalomra
a Belvárosi temetőben.
Gyászoló családja

Szomorú szívvel tudatjuk,
mindazokkal, akik szerették
és ismerték, hogy
PUSKÁS TIBORNÉ
MARCSI
62 éves korában rövid, súlyos betegségben elhunyt. Végső búcsút május
27-én 15 órakor veszünk Tőle az Alsóvárosi temetőben.
93441557
Gyászoló család
Szomorú szíwel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk,
VÁRI SÁNDOR
69 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2010. május 27-én 14 órakor lesz a
Belvárosi temetőben.
93441520
Gyászoló gyermekei

temetésén megjelentek és fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, édesanya, anyós,
nagymama, dédnagymama, testvér,

makói lakos, 73 éves korában hosszan
Temetése május 25-én 15 órakor lesz a
makói Újvárosi református temetőben.
9,44,306

Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

KÓKAI LAJOS
65 éves korában elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása május 25-én 11 órakor lesz a Belvárosi temető hamvszóró parcellájánál.
Gyászoló Család

Fájó szíwel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
DÉKÁNY JÁNOS
58 éves korában elhunyt. Búcsúztatása május 25-én 13 órakor lesz a
Kübekházi temetőben.
Gyászoló család

Hálás szíwel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,
BOROS SÁNDORNÉ
FORRAI JULIANNA
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban
osztoztak.
93441Q64

Gyászoló családja

GYASZKOZLEMENYEK
FELVÉTELE:
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 Kft.
6900 Makó, Verebes u. 2.
Tel.: 62/212-840
Rekvium Temetkezés,
6900 Makó, Kórház u. 13.
Tel.: 62/213-514

Hódmezővásárhely, Galamb utcai
lakos, 81 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Búcsúztatása 2010.
május 25-én 14.30 órakor lesz a katolikus temetőben, polgári szertartás
szerint.
91441281

Gyászoló szerettei

ABONYI APLER DEZSŐ'
kiszombori lakos, 62 éves korában
hirtelen elhunyt. Temetése május
24-én 10 órakor lesz a Kiszombori
temetőben.
Gyászoló család
93441513

„Szeretetben, fájdalomban szíve holttá sápadt, édes Jézus, adj nyugalmat drága jó Anyánknak."
Fájó szíwel tudatjuk, hogy drága szerettünk
NÓVÁK LÍDIA

Hálás szíwel mondunk köszönetet a
rokonoknak, ismerősöknek szomszédoknak és mindazoknak, akik
SZABÓ IMRÉNÉ
BÖRCSÖK JULIANNA
temetésén megjelentek, virágaikkal,

Hódmezővásárhely, Agyag u. 30. szám
alatti lakos, 47 éves korában elhunyt.
Búcsúztatása 2010. május 27-én 10.30
órakor lesz a katolikus temetőben.
(Férje sírjánál.)
93441275

Gyászoló család

részvétnyi I vá n ítá sa i kka I fájda I m u n kat
enyhíteni igyekeztek. Köszönjük a
háziorvosának és a nővérnek odaadó
gondoskodását.
Gyászoló lányai és családjaik

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
ismerősöknek, szomszédoknak és
mindazoknak, akik szerettünk,
BÁRDOS ISTVÁNNÉ
SZILÁGYI SÁRA
temetésén megjelentek, virágaikkal,
részvétnyi Ivá n ítá sa i kka I vei ü n k együtt
éreztek.
93441299

Gyászoló család

„Ami Neked csend és nyugalom, az
nekünk örökös fájdalom."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
LÁZÁR LAJOS
hús- és hentesáru-eladó
Hódmezővásárhely, Dózsa Gy. u. 26.
(korábban Sárkány u. 18.) szám alatti lakos, 52 éves korában, hosszú küzdelem után elhunyt. Búcsúztatása^
2010. május 25-én 13 órakor lesz a Kincses temetőben.
93441287

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

DARAKI JÁNOSNÉ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

„Bár véget ér a földi lét, kit szeretünk,
az mindig él."
Fájó szíwel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
MARTON ERZSÉBET

tartó, súlyos betegség után elhunyt.

életének 59. évében elhunyt. Utolsó útjára május 26-án 13 órakor kísérjük
a Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló család

GYÁSZHÍR

NAGY PÉTER ZOLTÁN

MAKÓ

RÁCZ SÁNDORNÉ

FEKETE LAJOS
(a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola
munkatársa)

Hálás szíwel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szerettünk,

LUKÁCS ERNŐNÉ

HEGEDÚS TERÉZIA

„Úgy mentél el,
ahogy éltél,
csendben és szerényen,
Drága lelked nyugodjon békében."
jFájó szíwel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és
j ismerték, hogy

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

SZENTES
GYÁSZHÍR
Fájdalommal tudatjuk, hogy
MAGYAR ISTVÁN
egykori MÁV-dolgozó
volt szentesi lakos,
65 éves korában váratlanul
elhunyt. Temetése május 26-án,
szerdán 10 órakor lesz a Mindszenti köztemető ravatalozójából.
Gyászoló családja

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünk,
NÉMET ZOLTÁN
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
o,44„m

Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
10. NAGY LAJOS
Tanya 2107. szám alatti lakos halálának
8. évfordulóján.
Szerető felesége, gyermekei,
unokái, dédunokái,
Hódmezővásárhely, Szeged,
„,„.„„
Székkutas

GYASZKOZLEMENYEK
FELVÉTELE:

Cs. M.-i Kegyeleti Kft.,
6800 Hódmezővásárhely, Dr Imre
József u. 1. Tel./fax: 62/534-985,
62/534-986
Borostyán Temetkezési Szolgálat
6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre
József u. 11. Tel.: 62/238-866
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Nyári tábor a Gellértben
A NYÁRON ISMÉT sporttábort
rendeznek az újszegedi Gellért
Szabadidőközpontban. A város
egyik legnépszerűbb nyári táborában több sportág rejtelmeibe is
belekóstolhatnak afiatalok.Falmászás, asztalitenisz, tenisz, fallabda, tollaslabda és több labdajáték is szerepel a programban.
Az első turnus június 28-án indul.
Érdeklődni a 401-539-es telefonszámon és 32 info@gellert.szeged.hu e-mail címen lehet.
Szurkolói buszok
TÖBB SZURKOLÓI BUSZ is in
dul a közeljövőben a Szeged étterem elől. Az első vasárnap
7.30-kor 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.
Rajt a Fontana-kupán
MEGKEZDŐDIK A KÜZDELEM
az újszegedi Gellért Szabadidközpontban, a Fontana Credit-kupa amatőr teniszbajnokságon. A Gellért Ligában hét
csoportban küzdenek egymással a versenyzők. A legmagasabb osztályban, az A ligában
Barzó Lilla, Márki Ernő, Németh
István, Péter Ákos és Szabó
Krisztián szerepel, összesen 36
játékos nevezett a viadalra.
Hétvégi nyitva tartás
A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. kezelésébe tartozó
létesítmények hétvégi nyitva
tartása a következő: az újszegedi sportuszoda versenymedencéje szombaton 9-től 16 óráig,
vasárnap 9-től 14.30-ig nem
használható, míg hétfőn a sportuszoda hétvégi nyitva tartás
szerint üzemel; az Anna-fürdő
vasárnap és hétfőn 6-tól 20 óráig tart nyitva, éjszakai úszás
21-től 24 óráig; a Kisstadion és a
városi stadion hétfőn zárva lesz.
Biliárdhírek
A SZEGEDI BILIÁRD SE VERSENYZŐI felemás eredményeket értek el. Eredmények, NB
I: Hórukk-Speed Szeged-Székesfehérvár 6:2 (játszottak:
Antal Gábor, Kis Zoltán, Bezdán
Attila, Habó Alex), Miami
Bp.-Horukk-Speed Szeged 1:7
(Antal, Kis, Bezdán, Habó),
Memphis Cafe Szeged-Kecskemét 5:3 (Balla Tamás, Babecz
Balázs, Laczkó Lénárd, Neszt
Tibor), Modena junior- Memphis Cafe Szeged 6:2 (Balla. Babecz, Laczkó, Neszt). NB II: Tatabánya-Szeged III. 3:5 (Kocsis
László, Tasi Krisztián, Szalai Mihály, Kószó Gábor), Modena
Pub-Szeged III. 5:3 (Kocsis,
Csányi Tamás, Kószó, Szalai).
NB III: Turul Budapest-Pool
Team Szeged 6:0 (Papp Attila,
Kovács Róbert, Boros József,
Vincze Péter). Fás biliárd: Szegedi Biliárd SE-Belvárosi Cápák Békéscsaba 6:4 (Faragó
László, Kószó Gábor, Fehér Zoltán, Tornai Domonkos, Bodnár
Zsolt, Petres Tamás), Aramis
Biliárd Klub-Szegedi Biliárd SE
5:5 (Faragó László, Fehér Zoltán, Tornai Domonkos, Bodnár
Zsolt, Petres Tamás). Egyéni
10-es pontszerzőverseny: 1.
Bezdán Attila (Szegedi Biliárd
SE), 2. Antal Gábor (Szegedi
Biliárd SE), 5. Balla Tamás
(Szegedi Biliárd SE).
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MEGYEI UTÁNPÓTLÁSBÁZISOK (5.): AZ SZVSE BIRKÓZÓSZAKOSZTÁLYA

„Mester! Én magát szeretem!"
Szegeden a birkózóutánpótlás-nevelés mindig híres volt.
Rengeteg tehetség, válogatott
sportoló nevelkedett az
SZVSE-ben. Jelenleg bármenynyire is mostoha körülmények
között dolgoznak a vasutasok,
országos szinten is kiváló
eredményeket érnek el.
SZEGED
SÜLI RÓBERT
- Még jó, hogy most nem esik
az eső! Nem kell kipakolnunk
a vödröket - fogad a köszönés után Kiss Károly háromszoros országos bajnok birkózó, az SZVSE utánpótlástrénere. A vasutas sportolók
visszaköltözhettek régi helyükre, a lelátó alá, ami ha
esik, akkor beázik.
- De jó itt! Ez a mienk, kifestettük, kicsinosítottuk. Ha
minden igaz, megcsinálják a
mennyezetet, és akkor több
szőnyeget is be tudunk tenni
a terembe, ötven-hatvan fiatal jár edzésre, jelenleg többet
nem is tudnánk fogadni. Majd
ha jó lesz az edzőtermünk, remélem, még többen leszünk folytatta a beszélgetést az
ob-aranyak mellett csapatbajnoki
aranyéremmel,
BEKezüstéremmel,
junior
Ebbronzéremmel és IBV-aranyéremmel büszkélkedő birkózó.

Gyűrik egymást. A tucatnyi gyermek a mostoha körülmények ellenére is motiváltan edz az SZVSE birkózószakosztályában, FOTÓ: VERÉB SIMON

- Savanya Ferenc a szegedi
birkózósport életben tartója.
Feri bácsi a vezetőedző, mellette Kalcsevics Csaba barátommal tartjuk a tréningeket.
Heti négyszer van foglalkozás. Ügyesek a srácok. Bocsá-

PVovábbi FOTÓI

nat, a lányok is, hiszen Dollák
Tamara a 12 éveseknek kiírt
diákolimpiát
megnyerte.
Nagymihály
Norbert,
Kahr
Kristóf, Borbola Imre és gyermekem, Karcsi is a tehetséges
versenyzők közé tartozik.
Az SZVSE birkózói nem
dúskálnak az anyagiakban.

ni

www.delmagyar.hu

A tagdíjakból és a szülők támogatásából tudnak versenyekre elutazni.
- A közelmúltban az egyik
apuka adott 50 ezer forintot
nekünk. Ennek nagyon megörültünk, hiszen legalább három versenyre el tudunk utazni. Igaz, sokszor spórolunk is,
mert a gáz- és villanydíjat nekünk kell fizetnünk. Téli időszakban ez komoly megterhelést ró ránk - mondta Kiss
Károly.

Egy biztos, hogy az SZVSE
birkózóinak edzői nem gazdagodnak meg, nem keresik
„halálra" magukat.
- Miért csinálom? Mert jó
látni a gyerekeket mosolyogni, ha nyernek, vigasztalni
őket, ha kikapnak. Mégis, ami
erőt ad, az az, hogy egyszer
odaállt elém egy kisfiú, és azt
mondta: „Mester! Én magát
szeretem!" Ezért érdemes dolgozni, hatalmas szeretetet kapok a fiataloktól.

8 0 0 néző. A Szeged Birkózó
Egylet hazánk egyeduralkodó
klubja volt. A már megszűnt
egyesület zsinórban nyerte a
csapatbajnokságokat, az
egyik BEK-meccsen 800 néző
volt az újszegedi sportcsarnokban. Igaz, akkor Majoros
István (olimpiai bajnok), Deák Bárdos Mihály (vb-ezüstérmes) és Kiss Károly is a
csapatot erősítette.
•mmmmbhh

CSONGRÁD MEGYE SPORTMŰSORA PÉNTEKTŐL HÉTFŐIG

PÉNTEK
FOGATHAJTÁS
Országos B kategóriás kettesfogathajtó-bajnokság, 5.
magyar pónifogathajtó derbi
1-es, 2-es és 4-es pónifogatok részére, valamint
Csongrád megyei díjugrató-bajnokság fordulója,
Mindszent, lovaspálya, díjhajtás, 12.
KICK-BOX
16. WAKO felnőtt és utánpótlás világkupa. Szeged,
műjégpálya, 9.
KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
Török György 2010 tavaszi
veterántorna, Szeged, Kisstadion, 17 óra: Altax-Első Beton
(Petőfi-pálya), Lanerossi—Együtt Szegedért (Bástya),
18: Pláza O'Neill-Metálpont
(Petőfi), Sz. Vízmű-Ficak
(Bástya), 19: Charlton-Tervezők-Piac Kft. (Bástya).
LABDARÚGÁS
111 éves a szegedi labdarúgás hagyományos rendezvény, Szeged, Dózsa-pálya, 14.
SZOMBAT
ASZTALITENISZ
Extraliga, férfiak: Floratom-Szeged-Celldömölk, Szeged, volt Móricz-iskola, 17. NB
I: Floratom-Szeged AC
ll.-ATSK Szeged I., Szeged,
volt Móricz-iskola, 11. NB II:
ATSK Szeged II.—Eger, Szeged,
ATSK-centrum, 11.
EVEZÉS
1. Szeged-Cambridge regatta, Szeged, a Tisza belvárosi
szakasza, 10.30.
FOGATHAJTÁS
Országos B kategóriás ket-

tesfogathajtó-bajnokság, 5.
magyar pónifogathajtó derbi
1-es, 2-es és 4-es pónifogatok részére, valamint
Csongrád megyei díjugrató-bajnokság fordulója,
Mindszent, lovaspálya, maratonhajtás, 13.
KÉZILABDA
Szenior női testvérvárosi
torna: Szeged-Temesvár (romániai), Szeged-Kiskundorozsma, Orczy-sportcsarnok, 11.
KICK-BOX
16. WAKO felnőtt és utánpótlás világkupa, Szeged,
műjégpálya, 9.
LABDARÚGÁS
NB III, Alföld csoport, 23.
forduló: Tisza Volán-Battonya, Szeged, Felső Tisza-parti
stadion, 17.
Arany Ászok megyei I. osztály, 27. forduló: Szentesi Kinizsi-Csanádpalota, Szentes,
17 (ifik: 15), játékvezető: Juhász
M. Csongrád-Ásotthalom,
Csongrád, 17 (15), Csöngető.
Arany Ászok megyei II. osztály, 25. forduló, Homokháti
csoport: Baks-FK 1899 Szeged, Baks, 17 (ifik: 15), játékvezető: Kócsó. Tisza-Maros
csoport: Szegvár-UTC, Szegvár, 17 (15), Bartucz. Székkutas-Apátfalva, Székkutas, 17
(15), Varga Z. Fábiánsebestyén-CONTITECH-Makó II., Fábiánsebestyén, 17 (15), ifj.
Tóth S. Újszentiván-HFC
ll.-Bercsényi, Újszentiván, 17
(15), Somodi.
Arany Ászok megyei III. osztály, 30. forduló: Balástya
ll.-Öttömös, Balástya, 17, játékvezető: Széli J. Zákány-

szék-Pusztamérges, Zákányszék, 17, Szalai Sz. IKV-Alsóváros-Károlyi ll.-Tiszasziget, Szeged, Szabadság tér, 17, Fodor L.
Legenda-kupa kétmegyés
torna, 29. forduló: Mórahalom ll.-Pázsit-UTC II., Mórahalom, 17. Ferencszállás-Gulyás
csárda Szeged, Ferencszállás,
17. Ásotthalom ll.-Cartel Balástya, Ásotthalom, 17. Derekegyház-Maroslele, Derekegyház, 17. Sándorfalva ll.-Ópusztaszer, Sándorfalva, 17.
NB II, nők: Szegedi AK Boszorkányok-Nyíregyháza, Szeged,
Felső Tisza-parti stadion, 15.
LÁBTENISZ
Torna Szeged napja alkalmából, Szeged, Kisstadion, műanyag teniszpályák, 9.
TOLLASLABDA
Dr. Sas György-kupa országos felnőtt ranglistaverseny,
Szeged, SZTE-sportközpont, 10.
VÍZILABDA
OB l/B, férfiak, rájátszás a
10-18. helyért: HVSC-Bánki
VSE, Hódmezővásárhely, 15.
Bertók Szentes-Kaposvár,
Szentes, ligeti uszoda, 19.
VASÁRNAP
FOGATHAJTÁS
Országos B kategóriás kettesfogathajtó-bajnokság, 5. magyar pónifogathajtó derbi
1-es, 2-es és 4-es pónifogatok részére, valamint Csongrád megyei díjugrató-bajnokság fordulója, Mindszent, lovaspálya, akadályhajtás, 9.
KICK-BOX
16. WAKO felnőtt és utánpótlás világkupa. Szeged,
műjégpálya, 9.

LABDARUGAS
NB III, Alföld csoport, 23.
forduló: HFC-Monor, Hódmezővásárhely, 17.
Arany Ászok megyei I. osztály, 27. forduló: Kistelek-Sándorfalva, Kistelek, 17
(ifik: 15), játékvezető: Lovas.
Nagymágocs-Mórahalom,
Nagymágocs, 17 (15), Szeles
Á. Kiskundorozsma-Károlyi-Tiszasziget, Kiskundorozsma, 17
(15), Gera F. Röszke-Kiszombor, Röszke, 17 (15), Tóth S.
SZVSE-Gyálarét-Tápé, Gyálarét, 17 (15), Farkas Cs. Balástya-Mindszent, Balástya, 17
(15), Kóródi.
Arany Ászok megyei II. osztály, 25. forduló, Homokháti
csoport: Üllés-Csanytelek, Üllés, 17 (ifik: 15), Somodi. Forráskút-Zsombó, Forráskút, 17 (15),
Széli j. Bordány-Tömörkény,
Bordány, 17 (15), Vereska. Universitas-Szatymaz, Szeged, Kisstadion, 17, Fodor L. Tisza-Maros csoport: Szőreg-Algyő II.,
Szőreg, 17, Madácsi.
Arany Ászok megyei III. osztály, 30. forduló: Domaszék-Kübekháza, Domaszék,
17, Cseh G. Földeák-Ruzsa,
Földeák, 17, Csuka. Csongrád
II.—Károlyi II. Tiszasziget,
Csongrád, 17, Sipos T.
Legenda-kupa kétmegyés
torna, 29. forduló: Bütyök
csárda Mártély-Pitvaros, Mártély, 17. Ambrózfalva-Röszke
II., Ambrózfalva, 17.
HÉTFŐ
KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
Szurkolói Ultra-kupa, Gyátarét, 9.

Elismerések
és érmek
SZENTES, KISTELEK. A Magyar
Táncsport Szakszövetség április végén 84 tagszervezet küldöttének részvételével tartotta
meg közgyűlését. A 2009. évi
díjátadások után a versenytánc
Köztársaság-kupa
győztesei
kerültek kihirdetésre: az egyesületek között a szentesi Szilver TSE végzett az élen, megelőzve a kisteleki Pro-Art TS
együttesét. Standard táncokban Szepesi József és Szepesi Judit, tíztáncban Szalkai-Szabó
Gábor és Markó Ágnes kapta
meg a kupát.
A májusi, kisteleki ifjúsági és
felnőtt tíztánc, junior latin ranglista és a klubközi táncversenyen az alábbi szentesi eredmények születtek. Juniorok, latin:
5. Rónyai Zoltán, Farkas Boglárka, 6. Horváth Kornél, Juhász
Kitti. Felnőtt, tíztánc: 1. László
Csaba, Mikes Anna, 2. Szálkái
Szabó Gábor, Markó Ágnes, 3.
Hegyes Bertalan János, Kis Violetta. Felnőtt C standard: 2.
Pintér Tibor, Molnár Eszter, 5.
Bacsa Tamás, Szerencsés Anett.
Május közepén két országban is IDSF nemzetközi standard versenyt rendeztek: Olaszországban, Lignano városában
Nagy Gergő és Páli Viktória a
hetedik helyet szerezte meg, a
szlovéniai Koperben Szepesi József és Szepesi Judit a 9. helyen
végzett, míg a Nagy Gergő-Páli
Viktória páros a 34. helyezést
érte el. Néhány nappal később
a László Csaba, Mikes Anna páros megnyerte a standard ranglistaversenyt Budapesten, míg
a Szepesi József, Szepesi Judit
kettős a második lett.
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Makói győzelem
a vásárhelyi versenyen
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Egy nem

zetközi mester és öt FIDE-mester is ott volt a mezőnyben a
Hódmezővásárhelyen 15. alkalommal megrendezett Máyer-sakkfesztiválon. A kilencfordulós rapidversenyen a játékidő fordulónként 15-15 perc
volt, a végső sikert pedig Szalai
Kornél szerezte meg. A sakkozó
másodszor végzett az élen a viadalon úgy, hogy csupán három döntetlent engedett az ellenfeleinek. Az 1999-es, a
2002-es és a 2005-ös győztes
Tatár Kiss Szabolcs nemzetközi
mester azonos pontaránnyal a
második helyre szorult, harma-

dik pedig Ádók János lett mindössze fél ponttal lemaradva.
Végeredmény: 1. Szalai
Kornél (ASS-Makói SVSE) 7,5,
2. Tatár Kiss Szabolcs (Pénzügyőr SE) 7,5, 3. Ádók János
(Vásárhelyi Pákozdy SE) 7, 4.
Erdős János (Vásárhelyi Pákozdy SE) 7, 5. Andor László
(Békési TE) 6,5, 6. Nagy Dániel
(ASS-Makói SVSE) 6,5 pont.
K ü l ö n d í j a k , legjobb ifjúsági versenyző: Vályi Adél
(Maróczy SE). Legjobb vásárhelyi versenyzők: Botka Péter, Ábrahám Zoltán, Borsi
Imre (egyaránt 6-6 pont). Legjobb amatőr: Katona Mihály.

Négyen dupláznak
A Szeged-napi rendezvények
egyik fontos (sport)eseménye
lesz szombat délelőtt a Tisza
belvárosi szakaszán tartandó
Szeged-Cambridge városok
(10.35) és egyetemek (11.35)
közti evezősregatta.
SZEGED

MÁDI jÓZSEF
Két hírrel kezdjük: az egyik,
hogy Szeged testvérvárosának,
Cambridge-nek nagyobb létszámú küldöttsége ma délután öt
óra körül már Szegeden lesz, a
nap későbbi részében elvégzik a
hajóbeállításokat is, majd bejárják a pályát. A másik fontos hír,
hogy a szervezők (Szeged városa, SZTE, EDF Démász-Szegedi VE) nagyon készülnek. Mind
a technikai háttér megteremtéséért, mind a vízi párharc sikeres megvívásáért.
A szombat délelőtt fontos
eseménye lesz - amely tökéletesen illeszkedik a Szeged-napi
rendezvények sorába - a két
városi csapat (10.35), majd a két
egyetem (11.35) evezősviadala.
- Az angoloknak hozott kölcsönhajókat már szereljük öszsze, a versenybírókkal is
egyeztettünk, valamint kiderült, hét motorcsónak biztosítja majd a futamokat a Tiszán
- mondta Dani Zsolt, az EDF

Démász-Szegedi VE edzője, a
szegedi hajók felkészítője.
- Ha a víz elöntené a rakpartot,
mindez módosíthatja a bírók
helyét, ha pedig a rondella is
víz alá kerül, akkor a cél az árvízi emlékműhöz közelebb kerül. így sem kell attól tartani,
hogy az eredetileg tervezett
1800 méternél kevesebb lesz a
táv, mert bár méterben ennyit
húznak a fiúk, a sodrás miatt
olyan, mintha állóvízen körülbelül 2300 métert lapátolnának. A Maty-éren például hat
perc alatt teljesíti a nyolcas a
távot, a Tiszán azonban ez már
7 perc 15 másodperc.
A szakember elmondta, a
szegedi nemzetközi verseny
óta, azaz három hete készülnek
a viadalra, ebben pedig benne
volt a kiválasztás is. A városi és
az egyetemi nyolcasban lesznek átfedések: Pozsár Bence,
Radics Bence, Kitka Gergely és
Lele Máté mindkét futamban
hajóba ül (ahogy Dani megjegyezte: összeszokottak, így ők
diktálnak majd), a városi hajó a
dr. Haller Ákos, Matyasovszki
Dániel, Hegyközi Ferenc, Tari
János, míg az egyetemi hajó a
Molnár Dániel, Csatlós Máté,
Fehér Szabolcs, Valkai István
kvartettel egészül ki. Érdekesség, hogy valamennyien az EDF
Démász-Szegedi VE versenyzői.

Az ob-bronz megszerzésével kitettek magukért. Balról: Kásás Zoltán, Baksa László, Török Béla, Varga Péter, Molnár Tamás. FOTÓ: VERÉB SIMON

Beton: siker a bronzérem

Az elmúlt hétvégén fennállása
egyik legnagyobb sikerét érte
el a bajnoki bronzérem megszerzésével a Szeged Beton
férfi vízilabdacsapata.
SZEGED

SZÉLPÁL LÁSZLÓ
Tegnap délben mosolygós, elégedett sportemberek válaszoltak az újságírók kérdéseire a Reök Caféban. A napokban megnyílt kávézóban tartotta a Szeged Beton férfi vízilabdacsapata
évad végi sajtótájékoztatóját.
A klub elnöke, Körtvélyessy
Péter sikerként könyveli el a
bajnoki és a magyarkupabronzérmet, ellenben kis hiányérzettel tölti el, hogy címvédőként nem sikerült a
LEN-kupában a négy közé jutni. A gárda trénere, Kásás Zoltán ugyanerre a kérdésre válaszolva kifejtette, egy edző sohasem lehet elégedett, de azt

is hozzátette, hogy a harmadik hely elérése volt a cél, azt
pedig teljesítette a csapat.
Az együttes csapatkapitánya, Varga Péter arról beszélt,
nem bánja már, hogy vége az
évadnak (bár azért egy döntőt
még valahogy kibírt volna...),
hosszú volt a szezon. A sikerből vastagon kivette részét a
háromszoros olimpiai bajnok,
Molnár Tamás, aki center létére 69 találatával a gólkirályi
címet is elhódította.

- Az elmúlt nyáron érkezett
el az idő, hogy visszatérjek nevelőegyesületembe - nyilatkozta Papesz. - Jó helyre, motivált csapatba kerültem. Jó eredmény a bronzérem, de azért
melózunk majd, hogy egy év
múlva fényesebb medált ünnepelhessünk.
Rövidesen eldől, hogy Kemény Dénes szövetségi kapitány mely játékosokkal képzeli el az augusztus végén kezdődő Eb magyar válogatottját.

Titkosított újak. A klub elnöke, Körtvélyessy Péter elmondta, hogy a
keretben nagy változás nem várható, egy-két poszton képzelhető csak el
játékoscsere. Azt is megtudtuk, hogy három játékosnak (Vindisch Ferencnek, Juhász Zsoltnak és Kuncz Tamásnak) jár le a szerződése. Velük mindenképpen tárgyalnak a vezetők, de olyanokkal is elbeszélgetnek, akiktől
elvárható a jobb teljesítmény. Az esetleges újakról egyelőre nem nyilatkozott a klub első embere. „Ez most még két okból sem ildomos: egyrészt
nem akarjuk őket kellemetlen helyzetbe hozni, mert még nem járt le eddigi csapataiknál a szerződésük, másrészt pedig nem lenne szerencsés riválisaink tudtára adni átigazolási terveinket" - mondta Körtvélyessy.

Városi kitüntetések

Erre két szegedinek, Baksa
Lászlónak és Török Bélának is
mutatkozik esélye.
- Világversenyen még nem
szerepelhettem a nemzeti együttesben, minden vágyam, hogy ez
idén végre sikerüljön - mondta
Baksa, aki kiemelkedő egyénisége volt a Szegednek. - Ha nem is
mindig, de azért elég sokszor sikerülne úgy játszanom, mint a
Fradi elleni bronzmeccs zárófelvonásán, akkor talán lenne esélyem a zágrábi szereplésre - vette át a szót Török.
A Szeged játékosai május végétől szabadságra mennek, a
felkészülés augusztus elején
kezdődik el. - Tervünk az, hogy
megrendezzük a szokásos nívós
nemzetközi felkészülési viadalunkat, amely egyben a szeptember második felében elkezdődő Euroliga selejtezőjére történő ráhangolódást is jelentheti
majd - magyarázta Juhász
György technikai igazgató.

Futballünnep a Fradival
SZEGED. Május 22-én ünnepli
111. születésnapját a szegedi
labdarúgás, 1899-ben ezen a
napon alakult meg az első szegedi futballcsapat. A mai ünnepségen a fiatalok és a szegedi szeniorcsapatok mellett pályára lép a Ferencváros öregfiúk-együttese is, amelyben egy-

kori BL-résztvevő és válogatott
játékosok is pályára léphetnek.
A mai program, 14.00:
Csongrád megye U15-Grosics-akadémia
U15.
15.45:
SZVSE Öregfiúk-Szegedi Dózsa
Öregfiúk. 16.40: Ünnepélyes
díjátadó. 17.00: Szeged Öregfiúk-Ferencvárosi TC Öregfiúk.

Molnár két aranya
BÉKÉSCSABA. Az ITF tékvandó
magyar bajnokságnak Békéscsaba adott otthont. A huszonhat csapat 150 sportolóját felvonultató eseményen a szegedi
Club Dynamic SE versenyzői
érmekkel térhettek haza: Molnár Zsombor két arany-, Zámbori Csaba egy-egy arany- és
bronz-, Fodor Benjámin pedig
egy-egy arany- és ezüstérmet
szerzett a békési eseményen.

Eredmények, Békéscsaba,
ITF magyar bajnokság, formagyakorlat, gyermekek: 1.
Zámbori Csaba; serdülők: 1.
Fodor Benjámin, Boda Tímea és
Molnár Zsombor, 3. Tari Lilla.
Küzdelem, gyermekek: 3.
Zámbori Cs., serdülők, -35 kg:
1. Miklós Alexandra, - 4 0 kg: 2.
Fodor B., 3. Kis-Faludy Kende,
- 4 5 kg: 1. Molnár Zs., +60 kg:
3. Hajdú Levente.

Tegnap kora délután a szegedi városházán sportolókat és sportve-

zetőket jutalmaztak. Immár évek óta megszokott dolog, hogy Szeged
napja alkalmából kitüntetéseket nyújtanak át a sport területén is kiemelkedő teljesítményt nyújtó embereknek. Szentgyörgyi Pál alpolgármester három versenyzőt és három sportért dolgozót jutalmazott. Szeged sportolója kitüntetést kapott Biatovszki Mira olimpiai bajnok sportlövő, Kecse-Nagy Helga válogatott fallabdás és Lukács Levente első osztályú asztaliteniszező. Szeged sportjáért járó elismerést kapott Markovics Endréné torna- és jégtáncedző, Szalai István labdarúgóedző és Horváth András sportszervező. Karnok Csaba fotóján (balról): Horváth, Markovicsné, Kecse-Nagy, Lukács, Biatovszki és Szalai.

Minden eldőlhet

A Club Dynamic csapata. Állnak (balról): Hajdú Levente, Tari Lilla, Molnár
Henrietta, Fodor Benjámin, Molnár Zsombor, Gombos Attila; térdelnek:
Kis-Faludy Kende, Boda Tímea, Zámbori Csaba, Miklós Alexandra. FOTÓ: DM/DV

BONYHÁD. Huszonnyolc mérkő-.
zés, huszonnégy győzelem,
négy vereség. Ez a Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák B csoportos
férfi
kosárlabda-csapatának
mérlege az utolsó két forduló
előtt. És ugyanez a Bonyhád
mérlege is, amellyel a szegediek pénteken 19 órától sorsdöntő bajnokit vívnak idegenben.
A képlet a következő: optimális esetben idegenben nyer
a Szedeák, és megnyeri a B
csoportot, ezzel kiharcolja az

élvonalba jutás jogát. Legrosszabb esetben Nyilasék 14
pontos vagy annál nagyobb
arányú vereséget szenvednek
(az első meccsen 92-78-ra
nyertek), és lecsúsznak a bajnoki címről. Ha pedig 14-nél
kevesebbel kapnak ki, az utolsó forduló dönthet, ahol a
Dél-Konstrukt hazai pályán
fogadja a Nagykanizsát, a
Bonyhád pedig Jászberénybe
látogat.
te okosatobablészünk-i

Segítünk rendszerezni
a pályázatokat!
vwvw.workania.hu

Regisztráljon, és használja
a piacon egyedülálló
MARK jelöltmenedzsmentet!

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

workania
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100 ÉV - 100 IDÉZET

ZÁPOR, ZIVATAR

Írás? Olvasás? „Ahogy
építkezik évmilliók óta a
természet, s annak részeként az utóbbi néhány
ezer éve a szellem.
Szervesen. Az írás ismeretrögzítés, gondolkodásmód továbbítás. Korosztálytársaknak, s egyben
az utókornak. Az olvasás
ismeretszerzés, gondolkodáscsiszolás. Töprengésre késztető. Naphoszszat élethosszat izgató.
Kényszerít a szervességre: elődeink, utódaink
megbecsülésére. A tudás
megbecsülésére."
(1998. január 13.)
Glatz Ferenc történész

\v x

Többnyire erősen felhős lesz az ég, de helyenként néhány órára a nap is kisüthet.
Többfelé várhaló eső, zápor, zivatar. Az északi szél több helyen megerősödik.
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Szolnok

20°

Kecskemét

20°

Orosháza

Kistelek

nika: a sikert cseh sörrel ünnepelte az Árpád téren. FOTÓ: KARNOK CSABA

Vezetett a nagykövet
SZEGED

DOMBAI TÜNDE

Vezetett már Szegeden villamost a közlekedési társaság
igazgatója, a polgármester és
a villamosgyártó cég vezére,
de hogy egy nagykövet pattant volna fel egy tuja nyergébe, arra még nem volt példa. Jaromír Plísek cseh nagykövet előbb megnézte, hogy
építi Rókuson a 2-es villamos
vonalát a cseh cég vezette
konzorcium,
levezetésként

pedig vezetőfülkébe vágyott.
Biztos, ami biztos, néhány
hazai gyártmányú Tátrát elengedett az l-es Anna-kúti
megállójában, tört magyarsággal mondván: - Túl sok
az utas.
Végül egy szólókocsit választott, beült, kereste a pedálokat, amelyek egy ilyen
modern járműben már nincsenek, és két percen belül
csöngetett egy picit: indulásra kész. A Széchenyi térnél
belehúzott kicsit, mire felesége figyelmeztette, hogy túl

A NAP VICCE
Mondd, Yoda mester, hogyan lett belőled Jedi lovag?
Hát, az úgy kezdődött, hogy kirúgtak a bábszínházból..

A napos oldalról

ícv.

További kilátások

100 éves
a DÉL1WAGYARORSZÁG

A több-kevesebb napsütés mellett főként délutánonként növekszik meg erősebben
a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, zivatar. Majd a jelenlegi számítások szerint
kedden hidegfront érkezik, űjra felhősebbé, csapadékosabbá válik időjárásunk.

Szombat

KALENDÁRIUM

gyorsan megy. A kötött pályás kaland az Aradi vértanúk terén ért véget. A nagykövet nevetve újságolta, ünnep volt számára a villamosozás.
Prágai
közlekedési
építész hallgató korában tanult meg vezetni, előtte a
nyári munkát kalauzként töltötte, és alig várta, hogy betöltse a 21. évét, és levizsgázhasson. Utoljára 1985-ben vezetett villamost. A nagy sikert a Dugonics téri Cseh Napok sátrainál ünnepelte meg
cseh sörrel.

0RV0SMETE0R0L0GIA
Melegfronti tünetek jelentkezhetnek: fejfájás, migrén, fáradékonyság, alvási zavarok.

UV-B SUGÁRZÁS
Az UV-B sugárzás mértéke ma
6,4, erős. A javasolt napozási
idő délelőtt 11 és délután 3
óra között: 20 perc.

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

5.00
20.21
12.52
1.28

Ma 70 éves Pécsi Ildikó (képünkön) színművész, rendező.
A Színművészeti Főiskola elvégzése után, az évek során
több színház társulatának tagja
volt, 1990-ben a József Attila
Színházhoz szerződött. Színre
lépett drámai és prózai szerepekben, komédiákban, operettekben. Egyik híres filmszerepe
Az aranyember című Jókai-regényadaptáció Noémija volt.
Játszott A Tenkes kapitányában
és a Linda című sorozatban.
Kitüntetései: Jászai Mari-,

Vasárnap
fi

Max:25
Mln:12°

Max:25°
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Max: 2 4°
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Max:24°
Mln:13°

Változó

Zápor

Zápor

Zivatar

ISTEN ÉLTESSE!
A Konstantin a latin Constantinus férfinév rövidülése. Jelentése: állhatatos, következetes,
szilárd.
Ma ünnepel még: MIRELLA.
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EZT IRTUK

HOROSZKOP

KONSTANTIN

1 ÉVE: Szóban mindennap sértegetik a szegedi tömegközlekedés sofőrjeit, volt, akire már
vascsővel is támadt utas.
5 ÉVE: Sztrájkolnak a szegedi
Kossuth Nyomda dolgozói: a
cég még a márciusi munkabérek egy részét sem fizette ki.
10 ÉVE: Mióta „rázatókat" telepítettek a vasúti átjáró előtt
és után az útburkolatba Apátfalván, remegnek a házak, ha
a kamionok áthajtanak azon a
részen: repedeznek a falak.

SZOT- és Kossuth-díj, érdemes
és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
Férje Szűcs Lajos olimpiai bajnok labdarúgó, egy fiuk van.

SZERVIZSZEGED.HU
Karosszériajavítás gyorsan és precízen!
Kárbecslés, biztosítási ügyintézés, javítás, fényezés!

KOS (III. 21 .-IV. 20.): Egy régóta
betegeskedő ismerőséről kedvező
híreket kaphat. Amit ma tesz,
nagy hatással lehet a jövőjére, figyeljen oda a mai napjára!

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Amenynyiben történelmi tények után kutat, először a keresés módszerét
döntse el! Pénzügyei váratlanul jól
alakulhatnak.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): A Bika kivételes képessége, hogy egy egyszerű dologból is sok mindent képes
hasznosítani. Könnyen felvirágoztathatja a mai estét is.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Úgy

érezheti, hogy egy pénzügyi helyzettel kapcsolatban tiltakoznia
kell. Maradjon higgadt!

IKREK (V. 2 1 - V I . 21.): Valaki, aki
tudományos publikációkkal foglalkozik, érdeklődhet az Ikrek munkássága iránt. Interjúra hívhatják.

ön számára ismeretlen dologgal
való kísérletezés sokba kerülhet
ma. Akár meg is bánhatja, hogy
egyáltalán belefogott.

RÁK (VI. 22.-VII. 22.): Munka
után hívja meg legkedvesebb barátait egy kisebb buliba. Hallgassanak zenét, élvezzék egymás társaságát. Mértékkel igyanak!

BAK (XII. 22.-1. 20.): Az állandóan új, vad ötletekkel előálló emberek társaságát ma kerülje, ha lehet. Valószínűleg mind kevesebbet
tud ezekből hasznosítani.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):

VÍZÖNTŐ (1.21.—II. 20.): A pénzügyekkel kapcsolatos teendőit mielőbb fejezze be! Fizesse be
csekkjeit, utalja át tartozásait!

Egy kicsit jobban figyeljen oda
költekezéseire, mert kezdenek kicsúszni a dolgok a kezei közül!
Szigorúan jegyezze fel kiadásait!
SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Amenynyiben határidős feladata van, mielőbb álljon neki! Okosan ossza be
a rendelkezésére álló időt!

Mohamedet Zuhany részegen
rajzolják

szakközépiskolában. Külkereskedelmi ügyintéző szeretne lenni vagy
tolmács, ugyanis érdeklik az idegen nyelvek. Szereti az értelmet, szerel
met, szeretetet, barátságot, hűséget, elismerést, megbecsülést és az ap5
ró örömöket. Barátai szerint Marcsi céltudatos, határozott, törekvő,.mo9A
solygós, pozitív gondolkodású, ugyanakkor realista. FOTÓ: NÉMETH N

PAKISZTÁN. A pakisztáni kormány elrendelte a Facebook
nevű közösségi oldal bezárását, mert Mohamed-rajzolási
versenyt hirdetettek meg a felhasználók között. A pakisztáni
fiatalok körében is közkedvelt
internetes portál kezdeményezése annak a muszlim bloggernek a megnyilvánulása ellen
akart tiltakozni, aki megfenyegette a South Park amerikai
rajzfilmsorozat készítőit. Az alkotók a sorozat egyik idei epiöltöztetve
Lt.
nfe

Hétfő
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BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!

Krizsán Mária 17 éves, Kiskunfélegyházán tanul egy közgazdasági

Mórahalom

Békéscsaba

Csongrád

Jaromír Plísek, a cseh nagykövet utoljára 1985-ben vezetett villamost, mégsem fogott ki rajta a tech-
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USA. Vadidegenekhez tévedt be
hajnalban zuhanyozni egy 18
éves, részeg fiú South Havenben. Két barátja látta, és szóltak

a házigazdának. A tulaj hívta a
rendőrséget, a fiút őrizetbe vették magánlaksértésért és korhatár alatti alkoholfogyasztásért.

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.): Egy, az

HALAK (II. 21.—III. 20.): Energikus személyisége dominálhat.
Emellett legyen udvarias, ha kell,
fogja vissza magát! Este hívja el
barátait szórakozni!

VÍZÁLLÁS
A TISZA Csongrádnál 491
cm. Mindszentnél 506 cm,
Szegednél 465 cm (hőfoka
15,3 °C).

A MAROS Makónál 173 cm.

TAPPANCS ÖRÖKBE FOGADHATÓ |
KUTYÁK A HÍDI VÁSÁRBAN! 1

Május 22-23-án 10 ás 15 ára között a Belvárosi híd újszegedi
végén menhelyi kutyák várják leendő befogadóikat.

O

További gazdira váró kutyák és cicák: www.tappancstanya.hu
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DÉLMAGYARORSZÁG
Tappancs Állatvédő Alapítvány
adószám: 18469453-1-06

KOVÁCSOLTVAS
TERVEZÉS-KIVITELEZÉS

T.:+36-70-541-540l

