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OSZMAJICS ELKÖSZÖN

Vladimír Oszmajics 3 év után távozik a
Pick Szeged csapatától. A montenegrói
» 1 válogatott a drukkerektől is búcsúzik.

EGYRE TÖBB A KATASZTRÓFA

Nő a katasztrófák esélye, mert egyre
nehezebben hozzáférhető telepekre tevődik át az olajkitermelés - véli egy szakértő.

SIKERES SZÍNHÁZI ÉVAD

Sikeresnek értékelték a Szegedi Nemzeti
Színház elmúlt évadát a társulati ülésen,
amelyen László Boldizsár két díjat is kapott.

12. oldal, Szieszta

23. oldal
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VESZÉLYEZTETIK A JÁRÓKELŐKET - MÁR TÖBBSZÖR PRÓBÁLTÁK KIIRTANI A ROVAROKAT
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7. oldal

Ellenőrt és rendőrt
harapott meg

50 ezer méh döngicsél
a szegedi Bocskai utcában
Közel 50 ezer méh lakik a
Bocskai utca sarkán, egy épület üregében, a járda mellett. A
forgalmas környéken gyakran
kerülgetik az emberek a veszélyes méhrajt. Többször is megpróbálták kiirtani a rovarokat a
méhészek, sikertelenül.
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SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL

Méhraj vette körül sétáló olvasónkat a szegedi Bocskai
utcában, az APEH-székházzal szemben. „Gyorsan távoztam a parkoló autók közé.
Szerencsére nem jelentettem
veszélyt a méhek számára,
így nem bántottak. Igaz, ez
lehetett volna másképp is" írta elektronikus levelében
Ádám.
A Bocskai utca 13. szám
alatti épület oldalában, a járda közelében valóban tucatjával rajzanak a méhek. Az épületben
bankfiók
üzemel,
szemben az adóhatóság székháza - forgalmas a környék.
Eddig senkit sem bántottak, de nem tanácsos közelebb menni hozzájuk, FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Folytatás az 5. oldalon

A fiatal ellenőr bal kézfejét is megharapta a harcias nő. FOTÓ: FRANK YVETTE
Egy fiatal szegedi ellenőrt ütött mellkason, majd papuccsal orron
egy 45 éves, hajléktalan nő, aki jegy és bérlet nélkül szállt fel
csütörtök délután az l-es villamosra, majd a 10-es buszra. A közelharc végén a nő kétszer megharapta az ellenőrt. A rendőrök
elől is elfutott, majd az őt lebirkózó rendőrnő kezébe is belemélyesztette a fogait. Az áldozatok tetanuszinjekciót kaptak.
SZEGED

KISS GÁBOR GERGŐ

Mellbe vágta, papucsával orrba nyomta, majd két helyen
megharapta a szegedi Dakört
Kft. egyik fiatal ellenőrét egy
45 éves, hajléktalan nő csütörtök délután.
- A Tavasz utcánál kezdtük
el ellenőrizni az l-es villamos

Megcsömörlött
Bálint Béci legyőzte a
a tévétől Bárdos András
BORDÁNY. Az 5 és fél éves Bá-

Egyszer biztosan visszatér a
képernyőre Bárdos András, de
most nem, megcsömörlött tőle.
A 46 éves televíziós újságíró
barátait is megdöbbentette első könyvével, amely krimi, és
arról szól, hogy gyilkos vírus
pusztít Magyarországon.

lint Béci m e g g y ó g y u l t a l e u k é -

miából. A bordányi kisfiú három évvel ezelőtt leesett az
ágyról, és eltört a keze. Néhány nap múlva nem tudott

lábra állni sem. A kivizsgálások után végül nyilvánvalóvá
vált, hogy a csontvelő elkezdett alkalmatlan fehérvérsejteket termelni. A szülők az első
sokk után azzal biztatták ma-

utasait, amikor odaértem a nőhöz. Azt mondta, hogy nincs
nála bérlet. Mikor az iratait kértem, elkezdett hisztérikusan
üvöltözni, hogy hagyjuk békén. Az Anna-kútnál leugrott a
villamosról, és a Mérey utca felé kezdett futni - mesélte a 22
éves fiatalember, aki arra kért,
hogy a nevét ne említsük meg.
Folytatás és jegyzet a 3. oldalon

leukémiát

gukat, hogy a bizonytalanság
után mégis jobb, hogy legalább tudják, mi a baj. Az orvosok 80 százalék esélyt láttak a
teljes gyógyulásra, kétéves kezelés után. A kemoterápia ta-

valy nyáron fejeződött be, azóta Béci jól van, csupa mosoly.
Még négy évig figyelik, csak
azután írhatják rá a kartonjára: gyógyult.
Riportunk a 6. oldalon

Jó magyar rajt a kajak-kenu-világkupán - Janics, Vajda, Sík már a döntőben

INTERjÚ

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az ítélet című kötetben a fertőzés mellett fontos szerep jut egy
bizonyos nemzeti gárdának,
szó esik cigánygyilkosságokról,
katasztrofális egészségügyről,
radikálisok csapnak össze tehetetlen rendőrökkel. Mindezen
túl azonban a kötet elég barátságtalan képet fest a televízióról is. Vajon ugyanezt tanítja
hallgatóinak a tévézésről?
Kérdésünkre

„A jó az lenne, ha pár év szünet után
ugyanolyan csillogó szemmel tudnám folytatni..." FOTÓ: FRANK YVETTE

Bárdos

And-

rás azt felelte, hogy véleménye tényleg nem hízelgő, de a
tanítás szempontjából ennek
csak annyi a jelentősége,
hogy azt is érzékletesen elmagyarázza, hogyan nem szabad
művelni ezt a szakmát. A tanításban pedig örömét leli, és az
is fontos számára, hogy tanítványai megtalálják a helyüket, díjakat nyernek.
Interjúnk a Napraforgóban

Az ezer- és az ötszáz méteres elő-, majd középfutamokkal tegnap a szegedi Maty-éren megkezdődött a Mol sík vízi, gyorsasági kajakos és
kenus világkupa, amelyen negyvenhárom ország szerepel. Karnok Csaba fotója a pénteki előcsatározások idején készült. A magyarok első napi
mérlege jónak mondható, hiszen az indulók többsége - számonként két egységet lehetett nevezni - bejutott a fináléba. Az EDF Démász-Szegedi VE
versenyzői közül a kajakos Janics Natasa két (KI 500 és K4 500 méter), Sík Márton egy (K2 500 méter), míg a kenus Vajda Attila szintén két (Cl
500 és 1000 méter) számban került döntőbe. Folytatás ma délután az ezer- és az ötezer, holnap délelőtt az ötszáz, délután pedig a kétszáz méteres döntőkkel. A szurkolók ingyen tekinthetik meg a rendezvényt. Bővebben a 22. oldalon
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ITTHON
Holttestet találtak egy
zsákban a város mellett

MA

Szabotázsakció okozta a vonatbalesetet: több mint hetvenen haltak meg

Emberölés megalapozott gyanújával rendelt el nyomozást a Vas
megyei Rendőr-főkapitányság,
miután Szombathely külterületén
holttestet találtak egy zsákban közölte a főkapitányság pénteken. Csütörtök este érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy
Szombathelyen a Széli Kálmán
utcában napok óta kellemetlen
szagot éreznek az ott lakók. A
bejelentés ellenőrzésekor megállapították, hogy az épület padlásán felakasztottak egy zsákot, de
időközben egy személygépkocsival Szombathely külterületére,
egy főút melletti erdőrészre szállították. A zsákban egy holttestet
találtak. Az esetről későbbre
Ígértek részletes tájékoztatást.
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Két olasz katona
megsérült a Bakonyban

Két olasz katona sérült meg robbanás következtében a Bakonyban zajló Clever Ferret 2010
nemzetközi hadgyakoriaton, Hajmáskéren. A Veszprémi Napló internetes oldala szerint a csütörtökön történt balesetről sem az
olasz, sem a házigazda magyar
fél nem kívánt nyilatkozni, a katonák sérülései nem súlyosak. A
sérülteket a veszprémi megyei
kórtlázban látták el. Az eset nem
okozott fennakadást a gyakorlatban, ami az olasz mellett magyar
és szlovén alakulatok részvételével jelenleg is zajlik hazánk legnagyobb szabadtéri lőterén.

Hazament a leghosszabb
ideig kezelt új influenzás

Több mint féléves kezelés után
hazatérhetett a kórházból az a
nagykanizsai pedagógus, akit valószínűleg a leghosszabb ideig
kezeltek (Magyarországon a
H1N1-vírus fertőzésével összefüggésben. Az 53 éves tanárnő
gyógyultan távozott az intézményből, ahol több mint 70 napig lélegeztetőgéppel is kezelték.
Az 53 éves asszony nem volt beoltva az új influenza ellen.

Menedékjogot kért

Menedékjogot kért Magyarországtól az április közepén Budapesten
elfogott amerikai pedofit akiért a
napokban már megérkeztek az FBI
ügynökei - írta az Index pénteken.
„A napokban érkeztek meg az
amerikai légimarsalli szolgálat emberei Budapestre, hogy magukkal
vigyék jobn D. Clarkot akit pedofília, azaz gyermekekről készült pornográf felvételek terjesztése miatt
körözött sokáig az FBI. Az ügynököknek azonban egyelőre le kell
mondaniuk tervükről mert a férfi
az utolsó pillanatban, csütörtökön
menedékjogot kért Magyarországtól" - írják. Clark húzása leginkább
taktikai lépésnek tűnik, így időt
nyerhet, és később vihetik ki az
Egyesült Államokba, ahol hosszú
börtönévek várnának rá. (mii)

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

PíWIKfll

VÉTEL

ELADÁS

J s a
• USD

216,50

227,49

]CHF

187,50

197,001

63,50

68,90

| Érvényes: |

2010.05.28.

Közületeket Is kiszolgálunk.
Napközbeni árkorrekció lehetséges.

Szabotázsakció okozta a pénteki kelet-indiai vonatbalesetet, az indiai média szerint a halálos áldozatok száma
már meghaladja a hetvenet. A PTl indiai hírügynökség szerint legkevesebb 71
halottja van a szabotázsakciónak, és
120-an megsebesültek. Az indiai vasúttársaság vezérigazgatója szerint a szemétyszáltító vonaton pokolgép robbant
föl, mások viszont azt állítják, hogy a
síneket rongálták meg, és az okozta a
tragédiát. A szerelvény 13 kocsija a másik sínpárra zuhant, ahol egy szemből
étkező tehervonat belerohant. A tragédia után közel tíz órával a vasúti rendészet emberei katonákkal együtt
hegesztőlámpák és sodronykötelek
segítségével próbálták elérni a roncsok között rekedt tucatnyi utast.
Feltételezések szerint szélsőbaloldali
lázadók követték el a támadást a vonat ellen. Egy nyugat-bengáli vezető
szerint a helyszínen plakátokat találtak, amelyeken a maoistákhoz közel
álló egyik szervezet vállalta magára
a szabotázsakciót. FOTÓ: MTI

65 ezer köztisztviselőt Fegyveresek két
érint a törvényjavaslat mecsetre támadtak
jog, hogy indoklás nélkül, két hónap felmondási idővel szüntesse
MAGYARORSZÁG
meg a fennálló jogviszonyt.
MTI
Az Országos Érdekegyeztető
Hatvanötezer köztisztviselő elne- Tanács munkavállalói oldalát alvezését és jogállását változtathat- kotó szakszervezeti konföderácija meg a fideszes Navracsics Ti- ók pénteken tiltakozásuknak adbor, Répássy Róbert, s a keresz- tak hangot a kormánytisztviselők
jogállásáról szóló törvényjavaslat
ténydemokrata Rétvári Bence Országgyűlésnek benyújtott, kor- ellen. Az OÉT munkavállalói olmánytisztviselőkről szóló javas- dalának soros elnökségét ellátó
lata. A törvényjavaslat a központi ÉSZT szerint ugyanis nem tudják
közigazgatásban dolgozók foglal- elfogadni, hogy a munkáltató inkoztatási rendszerét kívánja meg- doklás nélkül távolítsa el a korváltoztatni, létrehozva a kor- mánytisztviselőket. A Magyar
mánytisztviselő fogalmát a köz- Köztisztviselők, Közalkalmazotponti államigazgatási szervek, a tak és Közszolgálati Dolgozók
kormányhivatalok és a rendvé- Szakszervezetének főtitkára úgy
delmi szervek nem hivatásos ál- fogalmazott: nem egyeztettek az
lományú tagjaira. Az indoklás érdekképviseletekkel, pedig a
szerint egyebek mellett ilyen vál- törvény nemcsak a célzott kört, a
toztatást jelenthet, hogy a jövő- 8-10 ezer kormánytisztviselőt,
ben a kormánytisztviselők mel- hanem a 65 ezer fős köztisztviselett az államot is megilletheti az a lői réteget is érinti.

Hagyó szökni akart?
zisba, amikor már elegendő bizonyíték gyűlt össze ahhoz, hogy
BUDAPEST
Hagyó Miklóst gyanúsítottként
MTI
hallgathassa ki a rendőrség. Arra
Hagyó Miklós volt szocialista or- a kérdésre: felvetődött-e az a leszággyűlési képviselő elhagyni hetőség, hogy Hagyó megszökik,
készült az országot a BKV-ügy- miután szembesült az egykori
ben várható felelősségre vonása BKV-s vezetők nyilatkozataiban
miatt, ezért fogták el rögtön az új megfogalmazott súlyos vádakparlament alakuló ülésének nap- kal, a főügyész annyit mondott:
ján, amint lejárt a mentelmi joga „elvben megtörténhetett volna",
- derült ki a Fővárosi Főügyész- de a nyomozó hatóság csak a törség vezetőjével készült interjúból, vényben meghatározott feltételek
amely pénteken jelent meg a teljesülése esetén hallgathat ki
Népszabadságban. A napilap fel- valakit gyanúsítottként. Jelen
vetésére, hogy „egyes szocialista ügyben a gyanúsításról a rendőrpolitikusok politikai szándékot ség döntött, nem az ügyészség.
sejtettek Hagyó Miklós őrizetbe „A rendőrség olyan információ
vételének időzítésekor", illetve az birtokába került, amely szerint a
újságíró kérdésére, tudatos dön- leendő gyanúsítottjuk elhagyni
tés volt-e, hogy közvetlenül az új készül az országot. Mindezekből
parlament eskütétele után vették egyenesen következett, hogy a
őrizetbe, Ihász Sándor főügyész

úgy reagált: a BKV-ügyek nyomozása akkorra került abba a fá-

rendőrség abban a pillanatban
lépett, amikor azt törvényesen
megtehette" - mondta.

Újabb gyanúsítás. M. Ernőt újabb bűncselekménnyel, több mint
százhatvanmilliós vagyoni hátrány okozásával is gyanúsítják a BKV
ügyében folyó nyomozás legújabb fejleményei szerint - tájékoztatta a
Központi Nyomozó Főügyészség pénteken az MTI-t. Egyúttal indítványozta előzetes letartóztatásának további két hónapos meghosszabbítását. Mesterházy Ernő főpolgármesteri tanácsadót február 5-én helyezték előzetes letartóztatásba.

Fegyveresek támadtak két mecsetre a pénteki ima idején a kelet-pakisztáni Lahotban. A lahori
rendőrfőnök-helyettes elmondta:
mintegy 80 halálos áldozatról
tudnak, legkevesebb 80 ember
pedig megsebesült.
LAHOR
MTI

A helyi rendőrség közölte, hogy
tűzpárbaj alakult ki a rendvédelmi erők és a támadók között, s az
egyik mecsetre kézigránátokat is
dobtak. A két mecset néhány kilométerre van egymástól, és
mindkettő egy kisebb muzulmán
vallási szekta imahelye. Az egyik
a 8 milliós nagyváros egyik előkelő negyedében, a másik pedig
az egyik zsúfolt kerületében van.
Az érintett Ahmadi szekta nézetei szöges ellentétben állnak az
iszlám szunnita ágával, és korábban is érték már támadások. A
pakisztáni kormány nem ismeri
el a szektát muzulmán vallásá-

nak. A 180 millió lakosú Pakisztánban az Ahmadi szektának 5
millió híve van. A kisebbségek elleni egyre gyakoribb támadások
a tálibok és az al-Kaida tevékenységének fokozódásával hozhatók
kapcsolatba.
A Garhi Sahu mecsetbe behatoló merénylők szemtanúk szerint hívek százait ejtették fogságba. Ezen a helyszínen négy órán
keresztül tartott az összecsapás.
Itt volt a legmagasabb a halálos
áldozatok száma is, mivel látva,
hogy a rendőrség legyőzi őket, a
robbanóanyaggal felszerelt merénylők levegőbe röpítették magukat. A biztonsági erők a környék átkutatása után elfogtak két
másik támadót, akik inkább a
menekülést választották.
A Model Town nevű másik
mecsetnél a rendvédelmi erők
gyorsan befejezték müveletüket.
Itt négy terrorista lőtte az imára
összegyűlt közösséget.
A merényleteket a pakisztáni
tálibok vállalták.

Útlevél nélkül Szerbiába
BELGRÁD. A szerb kormány pénteken úgy döntött, hogy az Európai Unió (EU) tagországai, valamint Svájc, Norvégia és Izland állampolgárai útlevél nélkül, érvényes személyi igazolvány birtokában is Szerbia területére léphetnek - jelentette be a szerb miniszterelnök. A gesztus további
bizonyítéka annak, hogy Szerbia
elkötelezett híve az EU-integráció
elmélyítésének - értékelte a lépést a szerb belügyminiszter. December közepe óta szerb állam-

polgárok vízummentesen utazhatnak az Európai Unió országaiba. Az AFP úgy tudja, hogy a
könnyítés nyáron lép életbe. Szerbia április közepén egyszer már
engedélyezte az EU-országok állampolgárainak, hogy személyi
igazolvánnyal keresztülutazzanak az országon. Az AFP megjegyezte: Szerbia fontos tranzitútvonala a Nyugat-Európából személygépkocsival vagy busszal
Görögországba és Törökországba
tartó turistáknak, (mti)

Kormányalakítás: ma
A Duna Televízió élő különkiadásbem számol be a mai kormányalakításról. A kormányprogram vitájának lezárását, Orbán Viktor válaszát, a szavazásokat és az eskütételt is közvetítik
10 óra 55 perctől. A Fidesz Kossuth térre összehívott nagygyűléséről 35 perces összefoglalót su-

•

SZOMBAT

gároz a Duna. A Magyar Televízió
4 órás élő közvetítést ad a leendő
miniszterelnök és kormánya eskütételéről. Az ml-en és az m2-n
is látható, 10 óra 25 perckor kezdődő műsor első félórájában Süveges Gergő politikai elemzőkkel
eleveníti fel a választások óta eltelt egy hónap történéseit, (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a május 28-i
kenószámok: 1, 9,10,18, 29, 31, 32, 34,
35, 38, 42, 49, 51, 59, 60, 62, 64, 73, 75, 79.

KÜLFÖLD
Számszeríjas kannibál

LONDON. „Én vagyok a számszerijas kannibál" - így mutatkozott be pénteken, első bírósági
megjelenése alkalmával az utóbbi
évtizedek legsötétebb nagy-britanniai sorozatgyilkossági ügyének
gyanúsítottja, akiről feltételezik,
hogy evett áldozatai húsából sőt
- lapértesülés szerint - az élő
patkányokat sem vetette meg A
bradfordi illetőségű Stephen Griffithst azzal vádolják, hogy három
prostituáltat gyilkolt meg az utóbbi egy évben az észak-angliai
nagyvárosban. Közülük eddig egynek a feldarabolt, csonka maradványait - köztük levágott fejét találták meg egy kisebb helyi folyóban, és a hatóságok a nyomok
alapján feltételezik, hogy Griffiths
ehetett áldozatából A gyanúsított
ezt gyakorlatilag elismerte, amikor
pénteken megjelent a bradfoidi elsőfokú bíróságon. A 40 éves Griffiths a bradfordi egyetemen szerzett pszichológusi diplomát, és letartóztatásáig posztgraduális
PhD-kurzusra járt; doktori disszertátiójának témája a sorozatgyilkosságok felderítési módszerei a
XIX. századtól napjainkig.

A BP megszegte a biztonsági intézkedéseket?

WASHINGTON. A Mexikói-öbölben áprilisban felrobbant olajfúró
platfomi két megsérült munkása
azt állította csütörtökön: az üzemeltető cégek számos biztonsági
intézkedést megszegtek. A Deepwater Horizon platform április
20-ánrobbantfel, majd két nappal
később elsüllyedt, 11 munkás halálát okozva. Több mint száz embert
sikerült kimenteni. Az egyik munkás, Stephen Stone a képviselőház
igazságügyi bizottsága előtt kijelentette: a nagyobb haszonszerzés érdekében nem áldoztak elegendő
pénzt a biztonsági szabályok betartására. S elmulasztották a karbantartási munkák elvégzését, hogy
ezzel is pénzt takarítsanak meg

Az MKP konkrét
lépéseket kér

POZSONY. A Magyar Koalíció
Pártja azt javasolja Ivan Gasparovic szlovák államfőnek, hogy kezdeményezzen vitát a szlovák alkotmány bevezetőjének és az államnyelvtörvénynek a módosításáról, valamint a magyarok kulturális és közoktatási önkormányzatának létrehozásáról, ha komolyan
gondolja a magyar kisebbséghez
csütörtökön este intézett szavaiL
Gasparovic csütörtökön azt állította: a szlovákiai magyaroknak nincs
miért kérniük a magyar állampolgárságot, mert Szlovákia teljes
mértékben biztosítja állampolgári
jogaikat s részvételüket az ország
politikai és gazdasági életében.

Rendkívüli állapot

GUATEMALAVÁROS. Rendkívüli állapotot hirdettek ki pénteken Guatemala két megyéjében,
mert jelentősen erősödött a közép-amerikai ország déli részén
található Pacaya vulkán tevékenysége; egy ember meghalt, három
ettűnt. A vulkánkitörés idején nyoma veszett három gyereknek és
életét vesztette egy újságra, aki
filmre akarta venni a természeti
jelenséget. Mintegy húsz ember
megsérütL A tűzhányó hamuja eljutott a fővárosba, kis szikladarabkák is hullottak Guatemalavárosra,
az utcákat fekete homoklepel borítja. A fővárosi repülőtéren nem
közlekedhet egyetlen repülőjárat
sem. A térségben 1600 embernek
kellett elhagynia otthonáL (mti)
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TETANUSZINJEKCIÓT KAPTAK AZ ŐRJÖNGŐ NŐ ÁLDOZATAI

Ellenőrt és rendőrt
harapott meg a hajléktalan

SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az ellenőr kollégájával követte a papucsától ekkor már
megszabadult, és mezítláb futó Icát, aki egy kis kerülő után
a Centrumnál álló 10-es buszra ugrott fel.
- Mi is felszálltunk, miközben beszóltam a rendőrségre.
A Dugonics térnél mondtam a
többi utasnak, hogy a Honvéd
téri végállomáson mindenki
elöl szálljon le, mert gondunk
akadt az egyik utassal. A nő
ekkor mellbe vágott, majd a
kezében lévő papuccsal akart
egy ütést bevinni, de kivédtem a támadását. Sajnos a
másik kezében is volt papucs,
amivel telibe kapta az orrom.
Megfogtam, és az egyik ülésre
nyomtam le. Miközben tartottam, elkapta a bal kezemet,
és megharapta. Ezután a jobb
alkaromba is belemélyesztette a fogait - emlékezett vissza

a fiatalember, aki az eset után
a klinikán tetanuszinjekciót
kapott.
A feldühödött nőt a buszvégállomáson már várták a
mentők és a rendőrök, akik az
új klinika traumatológiai ambulanciájára szállították be.
- Kérdeztem a doktort,
hogy kihallgatható állapotban van-e a nő, nem kell-e bevinni a pszichiátriára. A nemleges válasz után közöltem a
gyanúsítottal, hogy előállítjuk

- m e s é l t e Tomusz Réka. A 29

éves törzsőrmester és kollégá-

ja még váltott néhány szót az
orvossal az ambulancia ajtaja
előtt, miközben közrefogták a
szitkozódó Icát.
- Az udvarra néző ajtót belülről egy gombbal lehet kinyitni. Ezt nyomta meg az
egyik beteg, amit a nő kihasznált, és futásnak eredt. Utána
rohantam, a kollégám pedig
autóba ült, hogy kövessen
minket. Nagyjából 200 méter
üldözés után értem utol, rátettem a kezem a vállára, és a
földre vittem. Elég nehezen
tudtam mindkét kezét hátra-

Százszor hivják a zsarukat. A szegedi ellenőrök egy év alatt 120
ezer ellenőrzést hajtanak végre Szegeden, amelyben 3 millió utast ellenőriznek. - Ennyi idő alatt 17 ezer bliccelőt kapnak el, de szerencsére
komolyabb atrocitás csak elvétve fordul elő. Ezt az esetet megelőzően
tavaly márciusban történt hasonló, amikor egy kollégánkat leköpte egy
utas, és leverte a szemüvegét. Ebben az ügyben már megszületett az
ítélet: a bíróság az utast 60 ezer forint pénzbüntetéssel sújtotta - tudtuk meg Császár Bélától. A Dakört Kft. ügyvezető igazgatója elmondta,
hogy a rendőrség ügyeletével mobilon tartják a kapcsolatot. Egy évben
nagyjából 100-szor kell rendőrt hívni a renitens utasok miatt.

Őrizetbe vették
az amazont

A harcias amazont a rendőrség őrizetbe vette, és közfeladatot ellátó személy elleni
erőszak miatt indítottak ellene
eljárást, valamint hivatalos
személy elleni erőszak miatt a
Nyomozó Ügyészségen is feljelentették.

csavarni, majd a bilincsemért
nyúltam. Ekkor a szájával a
levegőben elkapta a kezem,
és megharapott. Csak a kollégámmal együtt tudtuk megbilincselni, majd az erősítés
megérkezése után a Szegedi
Rendőrkapitányságra szállítani - mesélte a 7 éve rendőrként dolgozó nő, aki eddigi
pályafutása során ilyen ellenállással még nem találkozott.
A törzsőrmester a rendőrorvostól szintén tetanuszoltást
kapott, és vérvételre is elküldték.
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Még mindig árad a Tisza - tilos és veszélyes pancsolni!

Páholyból
BAKOS ANDRÁS
bakos.andras@delmagyar.hu

Ahogyan az várható volt, sokan megsajnálták a szegedi
hajléktalan nőt, aki a villamoson megharapta az ellenőrt, majd az intézkedő rendőrt is. Internetes oldalunkon
tegnap délután kettőig már több mint háromezren olvasták a történetet, jó néhányan oda is írták a véleményüket. „Fantasztikus, hogy mire nincs energiája a derék ellenőr elvtársaknak!", igy kezdődik az egyik bejegyzés. írója elmeséli, nemrégen látta, ahogy két ellenőr szépen kérlel egy cigány családot, hogy szálljanak
már le a villamosról. Ugyanezt a példát más is fölhozta.
A konklúzió: bezzeg velük szemben nem mernek olyan
bátran föllépni az ellenőrök. Semmi kétség, a legtöbben
ennyivel el is intézik
magukban a történte99 Vajon normális,
ket. Abba bele se gonhogy a magyar ember dolnak, hogy az ellenpáholyból, röhögve né- őrök, buszvezetők mizi, ahogy a rendőr fut a ért nem lépnek fel határozottabban az ilyen
tolvaj után - aztán megcsaláddal szemben.
Azért, mert ha tettlecsendőrségért kiált?
gességre kerülne sor,
nem állna melléjük egyik utas sem. Valószínűleg még
tanúnak sem maradna ott senki. Az is nyilvánvaló, hogy
ezt az említett család tagjai is pontosan tudják: éppen
ezért mernek jegy nélkül fölszállni a villamosra.
Tényleg botrány, a mai Magyarország egyik legnagyobb megoldandó problémája, hogy ilyen sokan szegényednek el. De ha valakinek nincs pénze jegyre, mégsem akar gyalogolni, hanem villamosra ül, ne csodálkozzon azon, hogy lebukik - és főleg: ne verekedjen.
Nevetséges, persze, hogy hatan birkóznak egy ilyen
szerencsétlennel, valami nem stimmel itt. De az vajon
normális, hogy a magyar ember nagyon régóta nem
tesz mást, csak páholyból, röhögve nézi, ahogy a rendőr fut a tolvaj után - aztán meg csendőrségért kiált,
vagy szidja ugyanazt a rendőrt, mert épp nem állt a kapu előtt, amikor jött a betörő? Vagy más oldalról: az miért alakult úgy, hogy a rendpárti ember nem számíthat
szolidaritásra, a törvény sem védi meg? Aki szól a rendőrnek, hogy valaki lopja a város fáját, azt a jelenleg hatályos törvény szerint feljelentőként kell kezelni, és a
tolvaj is megtudhatja a határozatból, ki buktatta le.
Rendben van ez így? A törvénynek kellene változnia,
vagy a közfelfogásnak? Ezek olyan kérdések, amelyekre az új országgyűlésnek érdemes választ keresnie.
A Tiszán ebből a szempontból most változik az élet.
Akik látták a haltolvajok garázdálkodását, sokáig nem
szóltak. Ma viszont egyre többen mennek el tanúnak,
vállalják arcukat, nevüket az eljárásban, mert magukénak érzik a folyót és az ellopott halat, látják, hogy nagy
a baj, és nekik is tenniük kell valamit - újságolta nemrég a Tiszát felügyelő vizirendőrség vezetője. A Tisza
persze tényleg szép; jobban lehet szeretni, mint a villamost, az ellenőrt, vagy úgy általában a közbiztonságot.
Pedig az is a miénk.

Senkinek sem
kellett a cipőgyár
MAKÓ
SZABÓ IMRE

Térdig ér a megáradt Tisza a szegedi rakparton. A vízmérce tegnap 633 centit mutatott; az áradás ugyan lassult, de még mindig emelkedik a vízszint. A tetőzést jövő hét szerda-csütörtökre várják a vízügyesek nagyjából 675 centis vízállásnál - mondta Dobi László, az Atikövizig igazgatója.
Felhívta a figyelmet: a folyóba mindenütt tilos belemenni, ahol ezt tábla külön nem engedélyezi. így pancsolni is veszélyes az uszadék, valamint a
bemosott szemét és állati tetemek miatt. Megyénkben továbbra is gond a belvíz, változatlanul 26 ezer hektárt borít. FOTÓ: FRANK YVETTE

Éjjel is világíthat a nap Vásárhelyen
Napenergiát hasznosító köztéri
lámpatestekkel világítják majd
meg a vásárhelyi ipari park közel 2,5 kilométeres úthálózatát.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
IMRE PÉTER

Közel 40 millió forintot nyert
pályázaton a vásárhelyi önkormányzat a
napenergia
hasznosítására,
amelyhez
mintegy 26 millió forint önerőt tett hozzá. A közel 70 milliós beruházás során napener-

giát hasznosító köztéri lámpatestekkel világítják majd meg
a vásárhelyi ipari park közel
2,5 kilométeres úthálózatát.
- Az ipari parkban jelenleg
nincs közvilágítás, ami sok
nehézséget okoz az ott tevékenykedő cégeknek - mondta
Göbl Vilmos s a j t ó r e f e r e n s . - A

vezetékes hálózat kiépítése
nagyon költséges lenne, ráadásul az önkormányzat évek
óta előnyben részesíti az energiatakarékos és környezetbarát megoldásokat a város fej-

lesztésénél. A lámpatestek
napelemről működnek majd.
A kisebb forgalmú utakon
52 darab 40 wattos, a forgalmasabb szakaszokon 37 darab
80 wattos napelemmel felszerelt kandelábert helyeznek
majd el, amelyeket különleges, takarékos LED-es fényforrásokkal látnak el. A nap
energiáját a lámpatestek oszlopaiban lévő hosszú élettartamú akkumulátorok gyűjtik
össze, tárolják, és az úgynevezett alkonykapcsoló - érzékel-

ve a fényviszonyok változását
- automatikusan hozza működésbe a szerkezetet. Ilyen
nagyságú napelemes közvilágítás még nem valósult meg a
régióban, ezért mintaprojektként tartják számon - mondta
el Göbl Vilmos.
Az előzetes
számítások
alapján a napelemes közvilágítással éves szinten több millió forintot takaríthat meg Vásárhely. A tervek szerint a beruházás év végén startolhat,
és 2011 elejére készülhet el.

Nem akadt érdeklődő az egykori makói cipőgyár épületegyüttesére, amelyet a Maroscipő Ipari Kft. felszámolását
végző Horizont Holding Zrt.
hirdetett meg árverésre, öszszesen három ingatlanról van
szó, amelyek mind az Eötvös
utcában, egymás szomszédságában állnak; a legkisebb
899, a legnagyobb 1123 négyzetméter alapterületű. Egyben szerették volna értékesíteni az ingatlanegyüttest 160 millió forintért. Megírtuk:
a vállalkozás végelszámolása

februárban fordult át felszámolásba. A volt dolgozók
többsége ennek során kapta
meg elmaradt járandóságát a
bérgarancia alapból. Budai

Zoltán

felszámolóbiztos

la-

punkat úgy tájékoztatta: az
ingatlanegyüttest hamarosan
újra meghirdetik. Természetesen alacsonyabb áron, de
hogy mennyiért,
egyelőre
nem tudta megmondani. A
Maroscipőnek egyébként 100
milliósra becsülhető a teljes
adósságállománya. Az összeg
nagy része banki tartozás, de
vannak követelései az adóhatóságnak és a közüzemi szolgáltatóknak is.

BÉRLETI JOG!
•
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A SZEGED PLAZÁBAN
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jól menő, bejáratott
HÍRLAP-, DOHÁNYÁRU-,
LOTTÓZÓÜZLET eszközeive lerendezéseivel
együtt ÁTADÓ.
Érdeklődni
— — —
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AKTUALIS
KÖRKÉP
Kajaksikerek

ALGYŐ. Május 21-23. között
rendezték meg a Paksi Atomerőmű maraton kajakbajnokságot,
amelyre több mint 1800 nevezés érkezett. Az algyői Kopasz
Bálint 10 kilométeren a 2. helyen ért célba, masters korosztályban ugyanezen a távon Demeter Irén országos bajnok lett.
Kopasz Péter a 4. helyen végett.

Búcsúztak az ovitól

DESZK. A Móra Ferenc Csicsergő Óvoda nagycsoportosai tegnap búcsúztak ovis társaiktól és
az óvodától. A vendéglátással
egybekötött ünnepség a szülőkkel együtt délután folytatódott.

Kiállítás, ügyfélcentrum,
biopiac

SZEGED. Az Amatőr Képző- és
Iparművészek Körének hétfőn
17.30-kor nyílik kiállítása a petőfitelepi művelődési házban. A
tárlatot Jarabekné Treplán Mariann, a művelődési ház igazgatója nyitja meg. A kiállítás június 14-éig tekinthető meg.
- Új ügyfélcentrumot avatott
tegnap délután az AXA Csoport
a Kelemen utca 7. szám alatt, a
volt színészházban. A felújított
épületben kialakított hatalmas

2 0 1 0 . MÁJUS 29., SZOMBAT

A FATOLVAJOK MEGTUDTAK, KI SZOLT A RENDŐRÖKNEK

Murányi: Én nem
vagyok feljelentő!
Ha szólunk a rendőrnek, hogy valakik vágják a város erdejét, feljelentővé lépünk elő. Hivatalos értesítést kapunk arról, hogy az
ügyben szabálysértési eljárás indult, a gyanúsítottak is megtudják, kinek köszönhetik, hogy lebuktak. Egy csongrádi képviselő
most ebben a cipőben jár.
CSONGRÁD
BAKOS ANDRÁS

Valaki teherautóval hordja a
hulladékot a Kéttemető út
mellett egy portára, nézzen
már rá a járőrkocsi, ha arra
jár! - szólt be a kapitányságra
Murányi

László

csongrádi

képviselő még márciusban.
Neki is úgy szólt egy környezetvédő aktivista.
Néhány
nappal később levelet kapott
a városi rendőrkapitányságtól: a határozat a „feljelentés
elutasításáról" szólt. Kiderült,
hogy a nagy mennyiségű faés papírhulladékot, bútordarabokat a tulajdonos vitte ki a
földjére otthonról, merthogy
lomtalanított. A szemét ugyan
csúnya, de nincs közötte veszélyes hulladék, tehát nem
történt bűncselekmény.
- A határozatban szerepel
az is, hogy a feljelentés elutasításáról rajtam kívül értesítik
az ügyészséget és a föld tulajdonosát is. Akkor tudtam
meg, kiről van szó: gyerekkorunk óta ismerjük egymást.
Borzasztó kellemetlen volt ez
az ügy, hiszen a neki küldött
értesítésben fehéren-feketén

ügyféltérben a pénzintézet
összes szolgáltatását igénybe
vehetik az ügyfelek munkanapokon 8 és 17 óra között.
- Biopiac nyílt Újszegeden, a
rendezvényház parkolójában.
A biogazdák megpróbálják a
mára már kihasznált talajba
természetes módon visszajuttatni a szükséges tápanyagokat, ezzel pótolva az élelmiszerekben azokat az elemeket, amelyek ma már máshol
csak az étrendi kiegészítőkben találhatóak. A piac minden vasárnap nyitva tart holnap is várja a vásárlókat.

„Módosítani kellene
a törvényt, ha azt akarja
az országgyűlés, hogy
az emberek tényleg
segítsék a bűnüldözést."
Murányi László képviselő

láthatja, hogy én feljelentettem őt. Hiába is magyaráznám, hogy szó sincs erről mondja Murányi.
Nem először jár így a képviselő. Januárban látta, hogy
páran vágják a város erdejében a fákat. Akkor is szólt a
rendőröknek, hogy érdemes
lenne körülnézni, a hatóság
intézkedett is. Murányi Lászlót értesítették mint feljelentőt, hogy ami történt, az szabálysértés, a jegyző hatáskörébe tartozik. Ugyanazt az értesítést megkapták a tettesek

is. Őket is ismerte, húsz éve a
képviselőjük. Utóbb találkozott az egyikkel, aki persze
nem bántotta, csak mentegetőzött: „tudjuk, képviselő úr,
hogy tilosban jártunk, de hát
kellett a fa".
Murányi nem nyugodott
bele abba, hogy ő feljelentő:
panasszal élt, amelyet Koncz
József rendőrkapitány továbbított a városi ügyészséghez.
Kiderült, hogy a rendőrség helyesen járt el, mert „a 23/2003.
(VI. 24.) BM-IM együttes rendelet 100. paragrafusa szerint
feljelentés minden olyan formához nem kötött közlés,
amely meghatározott vagy ismeretlen személy által elkövetett bűncselekmény gyanújára
utaló tényállítást vagy adatot
tartalmaz" - érvel Csobánczi
László vezető ügyész.
Tehát nincs olyan, hogy
csak úgy szólunk a rendőrnek, aztán ő majd hivatalból
intézkedik, és minket kihagy
az ügyből. A csongrádi képviselő azt mondja, módosítani
kellene a törvényt, bizalmasan kellene kezelni az ilyen
bejelentéseket, ha azt akarja
az országgyűlés, hogy az emberek tényleg segítsék a bűnüldözést. Mert a történtek
után már ő is elgondolkodott
azon, hogy legközelebb is nyitott szemmel járjon-e, és szóljon-e, ha észrevesz valamit.

Négy ország diákjai
a Juhász Gyula-iskolában

Koszorúzás, gyereknap,
megemlékezés

VÁSÁRHELY. A hősök napja alkalmából koszorúzási ünnepséget tartanak holnap délelőtt 10
órától az első világháborús hősi emlékműnél a Kossuth téren,
majd háromnegyed 11-kor a
második világháborús hősi emlékműnél, a Hősök terén, negyed 12-kor a levente-emléktáblánál, a Szent István-templomnál, 12 óra előtt 10 perccel
az első világháborús hősök sírjánál a katolikus temetőben és
negyed 1-kor a hősök parcellájánál a Kincses temetőben.
- A Csillag születik sztárja, a
19 éves Brasch Bence is fellép
holnap délelőtt 10 órától az
Árpád utcai tájháznál kezdődő
gyereknapon. Az este 6-ig tartó programok között lesz nemezelés, szélfogó- és csipeszfigura-készítés is.
- Izrael 62 évvel ezelőtti alapítására emlékeznek holnap este 6
órától a zsinagógában. A ceremónián részt vesz Aliza Bin-Noun, Izrael magyarországi nagykövete, Lázár János polgármester
és Mesterházy Attila, az MSZP
parlamenti frakcióvezetője. Az
emlékezést követően fellép a
Sabbathsong Klezmer Band.

Gyermeknap
a vadasparkban
Május 30-án, vasárnap a delmagyar.hu, a Déli Apró és a
Délmagyarország is várja a
családokat a Szegedi Vadaspark gyermeknapjára. Rajzpályázatot hirdettünk, a főnyeremény: kerékpár-vásárlási utalvány.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szegedi Vadaspark 5 - 6 ezer
látogatót vár május 30-án,
gyermeknapon - tudtuk meg
Veprik Róbert i g a z g a t ó t ó l , aki

azt is elmondta, hogy felkészültek az emberáradatra: négy
pénztár is nyitva tart majd május utolsó vasárnapján.

Átadjuk a babaszépségverseny nyereményeit. Május 30-án, vasárnap, gyermeknapon a Százszorszép Gyermekház előtti színpadon 11 órától hirdetünk eredményt a delmagyar.hu gyermek- és babaszépségversenyében. A kategóriák első három helyezettjei gyermek kerékpárt, 6 hónapos gyermek angol nyelvtanfolyamot, Játékdzsungel-belépőt nyerhetnek, a mamáknak pedig általános áttekintő szűrővizsgálatot osztunk ki.

Elindult
a szeretetszállítmány

KÉK HÍREK
Időseket raboltak ki

SZEGED. Több 100 liter fertőtlenítőszert, cukrot, lisztet, száraztésztát, konzervet és egyéb tartós
élelmiszert
szállítanak
Észak-Magyarországra az árvíz
károsultjainak Szegedről. Az
adománygyűjtést múlt héten
hirdette meg a Szeged-újszegedi
Református Egyházközség és a
szegedi Fidesz. A tegnapi sajtótájékoztatón

Nógrádi

Az ópusztaszeri skanzenben
pünkösdölt és dél-alföldi táncokat tanult Szegeden 10 spanyol, 14 angol és 9 norvég
gyermek - a Tempus Közalapítvány Comenius pályázata segítségével.
SZEGED
TÍMÁR KRISZTA

Spanyol, norvég és angol iskolások járták csütörtökön a
magyar táncot Szegeden, az
SZTE Juhász Gyula Gyakorló
Általános Iskola tornatermében. A külföldi gyerekek egy
hetet töltöttek a városban, egy
csereprogram résztvevőiként.
A pénteki gálaestre próbáltak.

A Tempus Közalapítvány Comenius pályázatának köszönhetően négy ország ötödikesei
ismerhetik meg egymás kultúráját - hazánkból a Juhász
Gyula-iskola angol tagozatosai vesznek részt a kétéves
programban.
A résztvevők egy-egy hetet
töltenek a fogadó városokban
- teljesen ingyen. A szegediek
a művészetek és a hagyomány
témakörére építették a vendégeik számára
összeállított
programot, így a 10 spanyol,
14 angol és 9 norvég gyerek az
ópusztaszeri skanzenben pünkösdölt, valamint várost nézett, kézműves-foglalkozásokon vett részt, és dél-alföldi

táncokat tanult amellett, hogy
az iskolában beült az ének-,
rajz- és technikaórákra is.
A diákok közös nyelve az
angol - és néha a kézzel-lábbal mutogatás, a tapasztalatok szerint viszont még így is
hamar feltalálják magukat az
idegen közegben. Rengeteg
élménnyel tértek haza tavaly
ősszel a szegediek Madridból,
és minden bizonnyal hasonlóan nyilatkoznak majd otthon
a külföldi gyerekek is Szegedről. Egy biztos: olyan természetességgel vetették bele magukat a táncpróba
utáni
nyüzsgésbe tegnap az iskolaudvaron, mintha csak otthon
lennének.

IDŐS, EGYEDÜL ÉLŐ ASSZONYOKAT rabolt ki és bántalmazott egy négytagú banda
az elmúlt időszakban Szegeden - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
szóvivője. Szenti Szabolcs el-

Zoltán

mórahalmi polgármester azt is
közölte, a homokháti város az
árvíz sújtotta településekről
gyerekeket lát vendégül a nyáron. Családoknál szállásolják
majd el a fiatalokat, akik a teljes
ellátás mellett a Szent Erzsébet
Mórahalmi Gyógyfürdő szolgáltatásait is élvezhetik. Az összegyűjtött adományokat az újszegedi református egyházközösség már elkezdte szállítani a budapesti raktárba, ahonnan azokat továbbszállítják az északmagyarországi régióba.

Körözött
kocsi

A spanyol, norvég és angol diákok is járták a magyar táncot Szegeden, FOTÓ: VERÉB SIMON

A gyerekek
belépéskor
egy-egy feladatlapot kapnak a
kezükbe, amelyre pecséteket
gyűjthetnek a vadaspark ezen
alkalomra felállított állomásain. A Déli Apró és a delmagyar.hu közös állomásán 10 és
17 óra között várjuk a gyermekrajzokat „a kedvenc állatom" kategóriában. Előre elkészített rajzokkal is lehet jelentkezni, de a helyszínen is elkészíthetik rajzaikat a gyerekek,
ehhez színes ceruzákat és filceket biztosítunk.
Minden
gyermeket ajándékkal lepünk
meg, fődíjként pedig egy 20
ezer forint értékű kerékpár-vásárlási utalvánnyal díjazzuk a
legjobb rajz készítőjét.

KISZOMBOR. Egy Mercedesnél
jelzett találatot a schengeni információs rendszer a kiszombori
átkelőnél. Az olasz rendszámú,
nagy értékű kocsi csütörtökön
jelentkezett kilépésre. Egy román férfi vezette. Az ellenőrzéskor kiderült, a jármű adatai szerepelnek a közös európai nyilvántartásban, mert az olasz hatóságok körözik - egy nappal
korábban került be a számítógépes rendszerbe. A Mercedest a
rendőrség lefoglalta.

P 9t I K8

mondta: a szegedi kapitányság a feltételezett elkövetők
közül hármat már elfogott.
Negyedik társukat, a fényképen látható 43 éves Bilik Zoltánt még keresik. A rendőrség
kéri, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről információval
rendelkezik, értesítse a Szegedi Rendőrkapitányság nyomozó alosztályát, illetve hívja az
ingyenesen hívható 107-es
vagy 112-es segélyhívószám
valamelyikét.

Tanút keres a rendőrség

EGY VAGYON ELLENI BŰNCSELEKMÉNNYEL kapcsolatban várja annak a tanúnak a jelentkezését a rendőrség, aki
adataik szerint május 23-án,
reggel 8 és fél 9 között várakozott sötétszürke színű, újabb típusú Honda Civic autójával a
szegedi Fekete Sas utcában, a
polgármesteri hivatal mögött,
majd elhajtott az autóval. Kérik
a sofőrt, hogy a rendőrség
112-es hívószámán jelentkezzen.

A Pingvin Pont

pontbeváltó üzletbe

hosszú távra, kiemelt bérezéssel munkatársat keresünk

üzletvezető vagy üzletvezető-helyettes
munkakörbe Szegeden. Kereskedelmi,
boltvezetői végzettség feltétel. Jelentkezni lehet az
allas@pingvinpatika.hu e-mail címen.
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Hosszú volt a fürdőnél
is az alvállalkozói lánc
SZEGED. Az újszegedi plébánia
építői között is vannak olyan
alvállalkozók, akik nem jutottak a pénzükhöz - ez derült ki a
Fidesz-KDNP országgyűlési és
a szegedi önkormányzat képviselője, Kalmár Ferenc á l t a l ösz-

szehívott

sajtótájékoztatón.

Bellér János, a Szegedi É p ü l e t -

lakatos Kkt. tulajdonosa azt
mondta el, hogy 2009 júniusában kötött szerződést a Thébau
Kft.-vel 2,4 millió forint plusz
áfás lakatosmunkára. A plébánia átadásakor, október 11-én
nyújtotta be a számlát, de a fizetési határidő elteltével nem
kapta meg a pénzét. Nem csak
ő járt így: 12 alvállalkozó követelt mintegy 60 millió forintot.
Az új katolikus plébániát a
Napfényfürdő építése miatt
építették az újszegedi templom
mellé, a régi, öreg házat lebontották. A beruházó Ligetfürdő
Kft. - a szegedi önkormányzat
és a Hunguest Hotels Zrt. közös cége - a Sky Builder Zrt.-t
bízta meg a kivitelezéssel, a
Thébau Kft. az alvállalkozói

lánc egyik tagja volt. Az elmaradt kifizetésekről a Hunguestet is tájékoztatták - mondta
Bellér János - , és azóta is sér e l m e z i k , h o g y Hülvely István

vezérigazgató azt állítja, nem
tartoznak a vállalkozóknak.
Végül az alvállalkozók tavaly decemberben Budapesten
olyan egyezséget írtak alá, hogy
megkapják követelésük 40 százalékát, ha elengedik a fennmaradó összeget. Bellér ezt követően a rendőrségen feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen, azt
állítva, hogy a fürdő építése
kapcsán bonyolult céghálózatot
hoztak létre annak érdekében,
hogy az alvállalkozók járandóságait ne tudják kifizetni. A
nyomozást arra hivatkozva,
hogy nem történt csalás, idén
márciusban megszüntették.
Kalmár Ferenc azt fejtette
ki a sajtótájékoztatón, hogy
Nógrádi
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képviselőtár-

sával kezdeményezni fogja,
törvényben
szabályozzák,
hogy ilyen alvállalkozói láncok ne jöhessenek létre.

Megkérdeztük Hülvely Istvánt, tudott-e arról, hogy az alvállalkozókat nem fizették ki a
fürdőberuházás során. A vezérigazgató elmondta: a Ligetfürdő Kft. átutalta a kivitelezésért járó összeget a Sky Builder Zrt.-nek, amely továbbutalta alvállalkozójának, a Főnix Bau Kft.-nek. A Főnix azonban nem fizette ki az alvállalkozói láncban alatta álló Thébau Kft.-t, így az adósa maradt
az alvállalkozóknak. - Amikor
ez tudomásomra jutott, a Sky
Buildert arra kértem, próbálja
rendezni a helyzetet, és a cég
ezt követően vásárolta meg az
alvállalkozók követeléseit mondta Hülvely István. - Ennek köszönhető, hogy a tartozások jelentős részét megkapták az alvállalkozók. A feltételeket elfogadták, további követeléseikről lemondtak. Jelenleg
tehát nincs élő tartozás a beruházással kapcsolatban. A vezérigazgató hozzátette: inkorrekt volt a nem fizető alvállalkozók magatartása.
Húsz centiméteres beton mögé fészkelték be magukat a méhek, FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

HÍREK
Húszéves az Arany-iskola

HÚSZÉVES LETT a szegedi
Arany János Általános Iskola. A
születésnapi ünnepséget tegnap tartották, Botka László
polgármester részvételével. A
tanulók gálaműsora után felavatták az iskola második
playschool termét, a játékos
nyelvtanulás színterét, majd
ünnepi állófogadást rendeztek.

Vándordíj

A CIVIL TÁVLATOK TÁRSASÁGA az önkéntesek világnapja
alkalmából Önkéntesek az
egészségügyért címmel alapított
vándordijat, amelynek első nyertese a gyermekegészségügyben
végzett tevékenységéért Kapás
Csilla (Csodalámpa Alapítvány)
lett. A díjat Kohári Nándor, az
önkormányzat ifjúsági- és sportbizottságának elnöke a petőfitelepi művelődési házban adta át.
Diabéteszes főzőcske
DIÉTÁS FŐZŐCSKÉT t a r t a n a k
ma cukorbeteg gyermekeknek
és családjaiknak a Szegedi Tudományegyetem gyermekklinika újszegedi épületének ebédlőjében. A Diabeteses Gyermekeket Támogató Egyesület rendezvényének célja a helyes
életmód, életvitel kialakítása.

A természet varázsa

A 19. ÉS A 20. SZÁZAD FORDULÓJÁN a modernizáció és a
népesség növekedése miatt a
természeti környezet átalakulása felgyorsult. Az 1800-as évek
nagy természetátalakító tevékenységei, az ipari forradalom
katasztrofális hatással volt az
élővilágra. Mindez oda vezetett,
hogy az európai államok
1902-ben megalapították a madarak és fák napját. Magyarországon csak 1906-ban vált hivatalossá ez az ünnep. A Negyedik
dimenzió magazin kiemelt fontossággal mutat be olyan témákat, amelyek környezetünk állapotával, védelmével foglalkoznak, így született meg a szegedi
városi televízióban szombaton
17.30-tól látható adás, amelynek
különlegessége, hogy helyszíne
a szegedi füvészkert lesz.

Félpályás útzár a körúton
Holnaptól a nagykörút Csongrádi sugárúti kereszteződésében
troli-felsővezetéket szerelnek,
három hétig trolipótlók járnak.
A József Attila sugárúti kereszteződésében burkolatjavítás miatt
szűkül az út egy hétre.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

A nagykörút két csomópontjában kell nagyobb forgalomkorlátozásra számítani Szegeden.
Holnap üzemkezdettől csatlakoztatják az új 10-es trolivonal
felsővezetékét a nagykörút
Csongrádi sugárúti kereszteződésében a már meglévő 5-ös,
8-as és 9-es troli vezetékére.
Emiatt az egész csomópont vezetékeit lecserélik. A kivitelező
éjszaka dolgozik, akkor állítják
a lámpákat sárga villogóra, és a
darus kocsik miatt az autósoknak útszűkületre kell számítaniuk. A munka 3 hétig tart. A 8-as
trolipótló változatlan útvonalon

jár, a trolik viszont csak a Bar-

tők térig mennek. Onnan T jelzésű pótlóbusz viszi az utasokat
a 9-es vonalán Makkosházig. Az
5-ös csak a Bartók térig jár, nem
megy ki a Vértói útig.
A nagykörút József Attila
sugárúti kereszteződésében a
villamospálya melletti aszfaltburkolatot javítja a Szegedi
Közlekedési Kft. holnaptól a
jövő hét végéig. A beavatkozás több millió forintba kerül,
és a Bertalan híd felé vezető
két sáv lezárásával jár, a kétirányú forgalmat a Mars tér felé vezető sávokra terelik.
Gyereknapi forgalomkorlátozás. A 8-as trotipótlók holnap
hajnaltól este 7-ig a Százszorszép Gyerekház programja miatt
nem állnak meg az Anna-kúti
megállónál, helyette a Dugonics
tér felé a Szent István téren és
Centrumnál lehet fel- és leszállni. A Körtöltés utca irányában az
Anna-kúti 1-es villamosmegállóban áll meg a trolipótló busz.

Két ujját levágta a gép
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. A muta
tó- és a nagyujját is levágta a
gép egy faipari munkásnak csütörtökön. A vásárhelyi telephelyen a cég 46 éves alkalmazottja
egy hosszirányú méretvágásra
szolgáló fűrésszel dolgozott,
amikor a baleset történt. A men-

tősök stabilizálták a férfi állapotát, mentőhelikoptert kértek a
helyszínre, a levágott ujjakat
pedig jég közé rakták. A sérültet
a szegedi traumatológiai klinikára szállították, és azonnal
megműtötték. Várhatóan sikerül megmenteni a két testrészt.

50 ezer méh döngicsél
a Bocskai utcában
SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Egy közelben lakó férfi már
sokszor látta, hogy az emberek kerülgetik a méhrajt, de
szerinte még senkit sem bántottak a rovarok.
Fekecs Jenő m é h é s z l a p u n k -

nak elmondta: többször próbálták már kiirtani a családot,
sikertelenül. - A méhek nagyon jól befészkelték magukat,

nagyjából 20 centiméteres betonfal mögött vannak, két betonelem között, hungarocellel
körülvéve, egy hatalmas üregben. A lyuk, amelyen az utcára
jutnak, csupán kétujjnyi széles, ezért nagyon nehéz hozzájuk férni. Próbáltuk kifüstölni
őket kéncsíkokkal, de behúzódtak valahova, nem jártunk
sikerrel. Jövő héten a tűzoltókkal együttműködve találunk
valamilyen megoldást, például
vegyszeres irtást alkalmazunk

Csatorna miatt Céljáratok
a világkupára
szakadt be
SZEGED. A Novotel Zárda utcai
bejáratánál egy gázcső és egy
szennyvízvezeték találkozásánál meghibásodott a csatorna.
A szivárgása mosta ki a földet az
út alól, ezért szakadt be az aszfalt, és egy méter mély lyuk keletkezett, amiről olvasónk értesítette lapunkat a Csörögben.
Tegnap megírtuk, a szolgáltatók
pedig kibontották a vezetéket. A
Szegedi Vízmű közölte: a hibát
várhatóan a jövő hét végére javítják ki. A munka a forgalmat
csak kismértékben akadályozzák, a hiba a szolgáltatásban
fennakadást nem okozott.

SZEGED. Ingyenes céljáratok indulnak 40C jelzéssel a szegedi
olimpiai központba, a Mol kajak-kenu-világkupára szombaton és vasárnap. Az autóbuszok
a Tarján, Víztorony tér-Csillag
tér-Szilléri
sgt.-NagykörútMars tér-Bartók tér-Dugonics
tér-Petőfi Sándor sgt.-Szabadkai út-szegedi olimpiai központ
útvonalon közlekednek. Az utazási tudnivalókkal kapcsolatban bővebb információkat a
www.tiszavolan.hu honlapon
és a Tisza Volán diszpécserszolgálatának 62/421-388-as telefonszámán lehet kérni.

Kolbászból lesz a kerítés Bokroson
CSONGRÁD
MUNKATÁRSUNKTÓL

n a k . Bedő Tamás p o l g á r m e s t e r

erre megjegyezte, hamarosan új
könyves üzlet nyílik, a helyiséA Tisza emelkedő vízszintjével get már kibérelte egy vállalkozó,
kapcsolatban hozta szóba a he- a Gong Rádióval pedig továbbra
lyi média leépülését Murányi is tárgyalnak, miként szólhatna
László a csongrádi önkormány- naponta a műsor a 87,6-os
zat tegnapi ülésén. Napirend csongrádi frekvenciáról. A neelőtt úgy fogalmazott: 2006- hézségeket jelzi, hogy a Csongban, a legnagyobb árvíz idején rád Televíziót működtető mamég volt rádiója Csongrádnak, gántársaság havi 200 ezer forinazon keresztül gyorsan lehetett tos plusztámogatást kért az önmozgósítani a lakosságot, de kormányzattól, különben meg2010-re nem maradt rádiója, és szűnik a médium.
már könyvesboltja sincs a városÚjfent vitát kavart a szemét-

szállítási rendelet módosítása.
Azt végül elvetették a képviselők, hogy a Körös-toroki üdülőterületre is kiterjesszék a szabályozást, és szezononként 5000
forintos díjat szedjenek, de elfogadták, hogy július elsejétől az 1
fős háztartások 90, a 2 fősek pedig 100 literes edényre szerződhetnek át. A grémium megszavazta a városi ifjúsági koncepció intézkedési tervét, de többen szóvá tették: helyben szükség lenne egy ifjúsági irodára,
ahhoz pedig másfél millió forint

hiányzik, hogy az ifjúsági ház
nagyterme sportolásra alkalmas legyen. A költségvetés módosítása

előtt

Fábián György

megjegyezte, Bokroson valóban
kolbászból lesz a kerítés a hivatali épület előtt, ha 3,4 millió forintból épül meg, mint ahogyan
az az előterjesztésben szerepel.
Az is elhangzott, hogy 1 millió
forinttal megtoldják a városgondnokság idei keretét, mert
sűrűbben kell a szúnyogokat irtani. Ma egyébként irtani fogják
a vérszívókat Csongrádon.

- tájékoztatott Fekecs Jenő.
Úgy számolja, akár 50 ezer
méh, egy teljes család is lakhat
itt - már tavaly nyáron is többször riadalmat keltettek.
- Veszélyeztetik a járókelőket, ezért nem maradhatnak
itt. Nem szabad bolygatni
őket - tanácsolja a szakember. Szerinte érdemes átmenni
a túloldalra, nem elhaladni
előttük. Kordonnal vagy szalaggal el fogja keríteni az érintett területet.

Pipás
a vásznon
SZENTES. Ma délután 3 órakor
m u t a t j á k b e Banner Szűcs Lo-

ránd Pipás című kisfilmjét a
szentesi megyeházán. A rendező tavaly októberben Szegváron
és környékén forgatta le 19 perces művét, amely hamarosan
fesztiválkörútra indul: 8 nemzetközi mustrára nevezték be,
többek között a teheránira is. A
forgatókönyvet is jegyző filmes
lapunknak elárulta, nem a hírhedt Pipás Pista történetét dolgozta föl, inkább arra keresett
választ, hogy bő száz esztendővel ezelőtt, az akkori szokások
béklyójában miként kezdhetett
új életet egy megerőszakolt aszszony. - Gyermekkoromban sok
időt töltöttem a nagyszüleimnél
Nagymágocson. Dédnagymamám nekem még mondott
olyat, hogy ha rossz leszek, elvisz a Pipás. Nem véletlen, hogy
emberöltők múltán is ennyire
élt egy közösség emlékezetében
ez az alak. Korának viszonyai,
beidegződései, és természetesen a Pipás tettei vezettek oda,
hogy az itt élők körében misztikussá vált. Szándékosan csak a
forgatókönyv elkészülte után
olvastam el az igazi Pipás Pista
sztoriját. A film skicc egy letűnt
korszakról, s ehhez kiváló motívum volt az ő alakja - mondja
Banner Szűcs Loránd.

MEGYEI TÜKÖR
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Béci legyőzte a leukémiát Esküvői fotók

EXTRÉM HELYEKEN FÉNYKÉPEZKEDNEK A PÁROK

a szegedi repülőtéren
Esküvői fotók minden házasulandó párról készülnek. Miért
ne osztanák meg ezeket má-

sokkal? Hétfőnként megjelenő
fotótárlatunkba várjuk a fényképészek legjobb felvételeit,
készüljenek akár megszokott,
akár extrém helyeken.

SZEGED

Életöröm. Bálint Béci már gyógyultan és felszabadultan szaladgál édesapjával, FOTÓ: NÉMETH NORBERT
30 éve 10-12 százalékos volt a
gyógyulási esélyük a leukémiás gyerekeknek - manapság

ötből négyen teljesen felépül-

nek a betegségből. Az öt és fél
éves Bálint Bécinél 2007 nya-

rán diagnosztizáltak fehérvérűséget. Azóta túl van a kemote-

rápián, és újra megtanult járni.

BORDANY

HORVÁTH LEVENTE

- Apa borotválkozik, de mindjárt jön - kukucskál ki a kerítés résein csengetésünkre az 5
é s f é l é v e s Bálint

Béci. A c s u -

pa mosoly kisfiú gyorsan a bizalmába fogad bennünket.
Amíg édesapja, Béla megérkezik, kezünkbe adja a labdáját,
majd kivág egy komoly sprintet. Pedig a 35 éves bordányi
növényvédelmi felügyelő csemetéje néhány éve még lábra
sem tudott állni. Az orvosok
leukémiát
diagnosztizáltak
nála - és elkezdték a kemoterápiás kezelést.
- Három éve nagyobbik fiunk, Béci leesett az ágyról, és
eltört a keze. Pár nappal később egész éjszaka sírt, panaszkodott: nagyon fáj a keze-lába, nem tudott lábra állni. Elvittük a háziorvoshoz.
Nem javult az állapota, beutalót kaptunk a klinikára. Nem
volt valami jó a vérképe, a láza sem csökkent, így további
vizsgálatokra az intenzív osztályra
küldték.
Másnapra
ugyan stabilizálódott az állapota, de felküldtek bennünket
az onkológiára. Biológia szakos tanár vagyok, amikor
megláttam, hová megyünk,

megremegett a lábam - emlékszik vissza Béci anyukája,
Ági, aki éppen akkor volt a
hetedik hónapban második
gyermekükkel, a most két és
fél éves Kálmánkával.
Július utolsó napján az orvosok közölték a családdal:
csontvelővizsgálatra
lesz
szükség. Délutánra megtudták a diagnózist: Béci leukémiában szenved. A csontvelő
elkezdett alkalmatlan fehérvérsejteket termelni. Még aznap el is kezdődött a kemoterápia. A szülők az első sokk
után azzal biztatták magukat,
hogy a bizonytalanságnál az
mégiscsak jobb, hogy tudják,
mi a gyermekük betegsége.

L

,f A gyerekeknek nem
igazán maradnak emlékeik a kemoterápiáról."

Bartyik Katalin főorvos

Az orvosok 80 százalékos
esélyt láttak a teljes gyógyulásra - de legalább kétéves terápia után. - Az első
három hétben a feleségem el
sem mozdult Béci mellől - veszi át a szót az apuka. - Az
osztályon minden kis betegnek külön szobát biztosítanak, az anyukának is van egy

A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

M i i i g

í M h [ l l g t t R i

Árpád-házi magyar királyunk Magyarország uralkodója volt 1235-1270 között. Az ó' nevéhez fűződik az
ország tatárjárás utáni újjáépítése, ezért „második
honalapító"-nak is nevezik. Nevéhez fűződik a kunok
befogadása, akik - elsősorban nomád életmódjuk
miatt - összetűzésekbe keveredtek a helyi nemességgel. Azért fogadta be a kunokat, mivel a kunok jelentős haderőt képviseltek, és a király a kereszténység
terjedését látta befogadásukban.
Szeged szabad királyi várossá nyilvánításának évfordulóján, május 21 -én avatták fel
a városalapító király bronz lovas szobrát
Szeged egyik terén!

ágy. Ági fürdette, etette a fiunkat, mellette volt a kemoterápia során. Még most is élénken él bennem, amikor a kezelések elején Béci azt mondta nekünk: „apa, anya segítsetek rajtam, mert nagyon beteg vagyok".
Bécinek a többi sorstársához hasonlóan kihullott a haja, és újra meg kellett tanulnia
járni. Nagyon kitartónak bizonyult, nemcsak magát hajtotta, de a szüleit sem hagyta
csüggedni. A kezelések második és harmadik szakaszában
már otthonról járt be a család
a klinikára. Ilyenkor mindig
nagy bőrönddel
érkeztek,
mert nem tudhatták, hogy
hány napot kell a kórházban
maradniuk. Olyan eset is előfordult, hogy fordulhattak is
vissza, mert Béci szervezete
még nem volt elég erős a kezelésekhez.
Miután Kálmánka megszületett, Béla feküdt be a fiához
a klinikára. A biztonság ked-

Koncert a Reménysugár
Alapítványért

Várjuk a képeket!
Továbbra is várjuk azon párok jelentkezését, akik szeretnék, hogy
esküvői képeiket közöljük az újságban. A szombati ceremónián

vagy a lakodalomban készült fotókat mindig a hétfői újságunk-

ban jelentetjük meg. A pároknak

azonban először licitálniuk kell,

BOBKÓ ANNA

hiszen csak azok kerülhetnek az

Ha az esküvői helyszínek dekorációjánál elfogadott a fekete szín, ha a torta ma már kockás vagy pettyes is lehet, miért
ne fotózkodnának a párok extrém helyeken? Míg Szegeden
korábban csak a Stefániára
vagy a Széchenyi térre merészkedtek ki, manapság egyre különlegesebb díszleteket választanak esküvői fotóikhoz.
- Kastélyromnál, vasúti hídon, homokbányánál, villamossín előtt is fényképeztem már

rendelik meg a képeket mutató

oldalra, akik a legtöbb példányt
hétfői lapszámainkból. Regiszt-

rálni a www.delmagyar.hu/sok-

boldogsagot oldalon lehet, az ér-

deklődők a részleteket is itt olvashatják eL

p á r o k a t - s o r o l t a Vári Dénes. A

fiatal fotós szívesen örökíti
meg a szerelmeseket napraforgótáblában vagy kukoricaföldön, de a pályaudvaron és a repülőtéren is dolgozott már. Fotóalanyait olyan helyszínre viszi, amihez valamilyen módon

Műterem helyett a szabadban pózo

ik a párok, FOTÓ: NÉMETH NORBERT

szegedi fotós szerint egyre inkább nyitottak a vőlegények és a
menyasszonyok az extrém dolgokra. Merészebbek, és olyan
helyszínekbe is beleegyeznek,
amelyek első pillantásra nem
passzolnak a fehér habos ruhához - például egy elhagyatott
gyárépület. De Dénes a Kárász
utcára is szívesen kiviszi a házasulandókat - jópofa, ahogy a
korzózok utánuk fordulnak.
- A párok 60-70 százaléka
igényli, hogy valami egyedit találjunk ki nekik. Szeretnék, ha
olyan fotóik lennének, amilyenek másoknak nincsenek -

kötődnek. Nyáron például egy
kajakos párt az evezős pályán
fotóz majd. Itt ki Is próbálhatják azt az új stílust, ami a budapestieknél már hódít. A „Trash
the dress", vagyis a „Tedd
tönkre a ruhádat" lényege,
hogy a menyasszony és a vőlegény az oltár elé vonulós ruha
mellé beszerez egy olyat, amiben aztán minden őrültséget
megcsinálnak. Fényképezkedhetnek szökőkútban, összefestékezhetik, besározhatják, ha
netán tóparton pózolnak, de az
interneten láttunk olyan képet
is, amin felgyújtották a menyasszonyi ruha uszályát.

A Reménysugár Alapítvány a
Dél-alföldi Hematológiai és

Onkológiai Gyermekbetege-

kért rendez jótékonysági kon-

certet ma 20 órától a Dugo-

nics téren a Millenniumi kávéház teraszán. A koncert után

22 órától festményaukciót tar-

tanak a szervezők. Az alapítvány számlaszáma: KHB
10402805-28017662.

véért a kisebbik fiuk születése
után a köldökzsinórból őssejtet vetettek. Az egyébként
300-400 ezer forintos költséget egy alapítvány vállalta át
az orvosi indokoltság miatt.
Béci tavaly nyáron fejezte be a
kétéves
kemoterápiát
és
gyógyszeres kezelést. Azóta
csupa mosoly. De további 4
évig tartják megfigyelés alatt,
s csak ezután kerülhet rá az
orvosi kartonjára: gyógyult.

30-35 daganatos gyermeket kezelnek Szegeden. Szegeden öt

éve létezik gyermekhematológiai osztály. A 28 ágyas részleg 14 kü-

lönálló szobájában a beteg gyermekeket és édesanyjukat együtt helyezik el. Három megyéből évente 30-35 gyermeket kezelnek itt. A
legtöbbjük fél-egy évet tölt az osztályon. - 1 8 éves koráig minden

leukémiás gyermek hozzánk kerül. A veleszületett betegség igen rit-

ka, többnyire 2-5 éves korban derül fény a kórra. Az orvostudomány
rengeteget fejlődött: 30 éve csak 10-12 százalékos volt a gyógyulási
arány, manapság a leukémiás gyerekek 80-85 százaléka felépül. A

daganatos betegeink 70-75 százaléka meggyógyul - árulta el a sze-

m a g y a r á z t a Németh Norbert. A

gedi gyermekklinika hemato-onkológiai osztályának osztályvezető főorvosa. dr. Bartyik Katalin. Olyan agresszív kezeléseket alkalmaznak,

amelyeket a legtöbb felnőtt szervezet ki sem bírna. A támogatókezelések miatt viszont a gyerekeknek nem igazán maradnak emlékeik a

Virágok a Mikszáth-évfordulón

kemoterápiáról - tudtuk meg a főorvostól.

A KITE ZRT. DÉLI RÉGIÓJA AGRONÓMIAI/
MŰSZAKI/GAZDÁLKODÁSI GYAKORNOKI
PROGRAMJÁBA K E R E S PÁLYAKEZDŐ
VAGY 1-2 É V E S MUNKATAPASZTALATTAL
RENDELKEZŐ FIATALOKAT.
Feladata:
• a társaság felépítésének, működésének,
tevékenységének megismerése, szakmai alapok
elsajátítása, gyakorlati tapasztalatok megszerzése.
Követelmények:
• felsőfokú agronómiai; általános, növénytermesztési,
növényvédelmi, növényorvosi, kertészeti; gépészmérnöki
elektronikai, automatizálási és mechatronikai vagy
gazdasági végzettség, felhasználószintű PC-ismeret
(Word, Excel), B kategóriás jogosítvány, mobilitás,
megbízhatóság, pontosság.
Előnyt jelent:
• mezőgazdasági területen szerzett tapasztalat, értékesítési
ismeretek, angol-/németnyelv-tudás.
Amit nyújtunk:
• versenyképes jövedelem, stabil, országos hírű cégnél
szakmai fejlődési lehetőség és karrierépítés.
Jelentkezés:
Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, fényképes
önéletrajzát a „Gyakornoki Program" megjelölésével 2010. június 21-ig
szíveskedjen eljuttatni a következő e-maii címre: deliregio.hr@kite.hu
A Gyakornoki Programunkról, a szükséges végzettségről
és egyéb követelményekről a www.kite.hu honlapunkon
olvashatnak bővebben.

;

100 évvel ezelőtt hunyt el a Szegedhez sok szállal kötődött író,
Mikszáth Kálmán. Tegnap az évfordulóról emlékeztek meg tisztelői: megkoszorúzták a Móra-parkban lévő szobrát a szegedi önkormányzat (képün-

kön Nagy Sándor alpolgármester), a Somogyi-könyvtár, a Szegedi írók Társasága, a Dugonics Társaság és a Délmagyarország képviselői - a 100 évvel
ezelőtt, május 22-én először kiadott Délmagyarországban jelent meg az író
legutolsó nyilatkozata. A szobornál emlékbeszédet mondott Nyilas Péter, a
Somogyi-könyvtár jelenlegi és a Délmagyarország egykori munkatársa, kiemelve az író életútjából azokat a szakaszokat, amelyeket Szegeden töltött,
és azokat a kapcsolatokat, amelyek a városhoz fűzték. FOTÓ: VERÉB SIMON
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346 ELŐADÁS, 106 EZER FIZETŐ NÉZŐ, 115 MILLIÓS JEGYBEVÉTEL A SZEGEDI SZÍNHÁZBAN

Lángoló Dóm tér
A Szegedi Szabadtéri Játékok Dózsa című tánckrónikája igen forrónak ígérke.zik: izzó koronát helyeznek
Nóvák Péter fejére, miután
izzó trónra ültetik egy lángoló, monumentális építmény alatt. Kesselyák Gergely, a Szegedi Szabadtéri
Játékok művészeti vezetője nagyon elégedett a tervekkel.

Munka a szabadtérin
A Szegedi Szabadtéri Játékok önkéntes segítőket keres nyári programjaihoz. Ha
jó kommunikációs készséggel rendelkező főiskolás
vagy egyetemista vagy,
szereted a színházat, elkötelezett vagy Szeged és a
szabadtéri iránt, gyere, és
dolgozz nálunk! Fényképes
önéletrajzodat 2010. június
6-áig (éjfélig) a rendezveny@reok.hu címre
(tárgy: Önkéntes munkatárs) küldd!

Kesselyák Gergely m ű v é s z e -

ti vezető jóváhagyásával elfogadták a Szegedi Szabadtéri Játékok Dózsa című
előadásának diszletterveit.
A Szarka Tamás, Vincze
Zsuzsa és Zsuráfszky Zoltán

A színpadkép egyik leglátványosabb eleme a hatalmas korona lesz, amely
az eredeti, Dózsa fejére tett
korona hű mása. A fémből
készült, 6 méter magas és 6
méter széles monumentális
építmény, a drámai csúcsponton fellángol.
A tüzes jeleneteket a tüzes táncok még vadabbá teszik, Zsuráfszky Zoltán koreográfus úgy fogalmazott:
„A középkori táncoktól sem
ijedek meg, az ugrósoktól,
vagy éppen a hangszerektől, például a csimpolyától.
Motívumaiban, ritmikájában, zenéjében pazar lehetőségeket
tartogat
az
anyag". Az énekmondó
szerepében Szarka Tamást,
a jól ismert Ghymes együttes tagját láthatják és hallhatják, aki zeneszerző-dalszövegíróként is közreműködik a produkcióban. A
Dózsát megnézhetik július
16-án és 17-én 21 órától a
Dóm téren.

által jegyzett produkció
nem szűkölködik a látványelemekben. A lángoló jelenetek mellett érdekesség,
hogy a címszerepet alakító

Nóvák

Péter

idén

ugyan-

olyan idős, mint Dózsa
György volt az 1514-es parasztfelkelés idején.
A fantasztikus produkció díszletét

Tóth Kázmér

tervezte, aki elmondta,
azok, akik megnézik az előadást, izgalmas látványra
számíthatnak, olyannyira,
hogy az előadás csúcspontján az egész színpad lángba borulva izzik.
A tűz minden formában
megjelenik, például az oldalsó falakon, a tüllökön,
vagy mintegy az összetartozás jeleként Dózsa seregének gyülekezéskor. Dózsa
megégetésének szimbolizálása sem szűkölködik a lángokból. A jelenetben Nóvák
Péter fejére ugyanis egy izzó korona kerül, mialatt izzó trónra ültetik.

(X)

A Dózsa című előadás díszletterve.

Sikeresnek ítélték az évadot

Sikeres szezont tudhat maga mögött a Szegedi Nemzeti Színház
- egyetértett ebben a tegnapi
évadzárón a fenntartó önkormányzat irodavezetője és a teátrum vezérkara. Az objektív mérőszámok is emelkedést mutatnak.
SZEGED
HOLLÓSI ZSOLT

- Kellemes nyomokat hagyott
bennünk, nézőkben az elmúlt
szezon; közönségben és tapsviharban nem volt hiány. Jó évad
volt, ezért a város nevében is köszönetet kell mondanom a társulatnak - adott szubjektív értékelést a Szegedi Nemzeti Színház tegnapi évadzáró társulati
ü l é s é n Kardos János. Az önkor-

mányzat kulturális irodájának
vezetője azt is elárulta: amióta 8
éves kisfia megnézte a Hattyúk
tava gyermekeknek készült változatát, nem akar bábszínházba
járni.
Tényeket - számokat, százalékokat, forintokat - sorolva értékelt Gyüdi Sándor főigazgató.

A vendégprodukciókkal együtt
346 előadást tartott a hamarosan záruló évadban a színház,
amit összesen több mint 106
ezer fizető néző látott. Tavalyhoz
képest ötszázzal, 7597-re emelkedett az eladott gyermekbérletek száma, szerényebben, egy
százalékkal nőtt, 5338 a felnőttbérletek száma - különösen az

Juronics viccelődött
A színháziak fizetését duplájára, a
legjobban teljesítőkét triplájára
emelik. Ingyenes lesz a dolgozók
számára a büfé, saját újságot adnak ki, amibe csupa dicsérő kritikát írnak önmagukról. Mindenki
csak főszerepeket kap, a varrodások és a díszítők nehéz munkáját
automatizálással könnyítik meg,
a gazdasági osztály létszámát pedig a duplájára emelik - jelentette be hivatalosnak tűnő komolysággal tegnap Juronics Tamás.
Nagy sikert aratott. Mielőtt bárki
is komolyan vette volna, gyorsan
közölte: csak vicc volt. Nem lesz
fizetésemelés, de a játszó ember
boldogságát nem veheti el senki
a színházban dolgozóktól. Megígérte: a következő évadban is
kemény tempót diktálnak majd,
hogy sok örömet, katarzist okozhassanak a közönségnek.

Nánási Helga énekkari művész és László Boldizsár magánénekes megosztva kapta az idei
Vaszy Viktor-díjat, jobbról, a háttérben Gyüdi Sándor főigazgató. FOTÓK: VERÉB SIMON

akciós bérletek iránt nőtt a kereslet. A jegyekből, bérletekből
származó bevétel így meghaladja a 115,2 millió forintot. Gyüdi
Sándor szerint mindhárom tagozat, a zenés, a drámai és a balett is gazdag kínálatot nyújtott,
jelentősen javult az előadások
nézettsége is. Több sikerprodukciót, például az Aranycsapatot,
a Háztűznézőt, az Álarcosbált,
valamint a mindig telt házas
Bolha a fülbe című vígjátékot és
a Liliomot a következő évadban
is műsoron tartják. A költségvetésről szólva hangsúlyozta: a
színház állami támogatása minden évben attól függ, mennyi tá-

• • • • • ^ ^ M M a i
László Boldizsár tarolt. A megalakításának 20. évfordulóját idén
ünneplő Szegedi Operabarátok Egyesülete nevében Gyémánt Csilla, a
civilszervezet elnöke László Boldizsár tenoristának adta át Az évad
énekesének járó díjat. A Szegedi Tudományegyetem közönségdíját
Tajti Gabriellától Erdélyi Tímea és Pataki Ferenc színművész vehette
át. Köszöntötték 40 éves színházi jubileuma alkalmából Eperjesi Ferencné öltöztetőt. A Vaszy Viktor-díjat idén megosztva Nánási Helga
énekkari művész és László Boldizsár magánénekes kapta. A Makó Lajos-díjat Poroszlay Kristóf színművésznek, az Imre Zoltán-díjat Horváth M. Gergő táncművésznek ítélték oda. Az énekkari nívódíjat Keresztury János, a háttérmunkásoknak járó Varga Mátyás-díjat Tapasztó Béla gépkocsivezető kapta.

mogatást biztosít az előző esztendőben a fenntartó önkormányzat, és mennyi a fizető né-

zők száma. Ha a jelenlegi tendencia nem változik - vagyis az
önkormányzat sem csökkenti a
korábbi 341 millióról idén 512
millióra növelt helyi apanázst - ,
akkor a 2011-es évet már biztatóbb anyagi helyzetből indíthatja a 2010-re költségvetési mélypontra jutott szegedi teátrum.
Juronics

Tamás

művészeti

igazgató úgy fogalmazott: büszkék arra, hogy az eredményeket
nem a gagyival, a műsorterv
bulvárosításával sikerült elérniük, hanem Verditől Csajkovszkijig, Gogoltól Vörösmartyig - vállalható szerzőkkel. Jövőre sem
szeretnék alább adni; október
l-jén a Csárdáskirálynővel indul
a következő évad, a Háry János,
az Anyegin, a Traviata, a Három
nővér, az Édes Anna, Weöres
Sándor Csalóka Pétere, A makr a n c o s hölgy, Moliére Képzelt

Tajti Gabriella Pataki Ferencnek adta át az egyetem egyik közönségdíját.

fösvény betege és több kortárs
magyar szerző darabja is szerepel a kínálatban.

HEUMANN ERZSÉBET A ZSÓTÉR-HAGYATÉK MARADÉKÁT A MÚZEUMNAK SZÁNJA

Ükapja volt Szeged Wesselényije

Szeged Wesselényijéről, Zsótér
Andorról nevezné el az M43-as
sztráda épülő hídját az ükunoka, Heumann Erzsébet. A névadási procedúra szavazási része megvolt, a legnépszerűbb
Móra névről jelenleg szakbizottság tárgyal.
SZEGED
DOMBAI TÜNDE

Heumann Erzsébet

megkésve

ajánlotta az épülő M43-as
sztrádahíd elnevezése kapcsán a városháza figyelmébe
ükapja, Zsótér Andor szegedi
munkásságát.
- Hévízen és Németországban élek, a mi családi águnk az
erdélyi Érkörösön élt. Egyetlen
gyerekkori emléket őrzök a gyerekkoromból, azt mesélték,
hogy szatymazi birtokukon sokat hegedült Dankó Pista a déd-

Heumann Erzsébet a Zsótér Ilonáról budai villájuk szalonjában készült
fotót mutatja. FOTÓ: VERÉB SIMON

nagyanyámnak, nagyanyámnak - mesélte a 65 éves Erzsébet. Az asszonyt a Zsótérok nemeslelkűsége iránti érdeklődés

hozta Szegedre. Szépapja, Zsótér János kezdett hajót gyártani,
hivatalosan mindig legfeljebb
99 bőgős orrú hajója szelte a Ti-

szát, mert száz csak a királynak
lehetett, működtette a halászatot, raktárakat, szállítmányozást. Az első gőzhajót ő építtette, és fiával, Zsótér Andorral
(1824-1906) együtt alapította
meg 1843-ban a Csongrád megyei takarékpénztárt a Széchenyi tér és a Takaréktár utca sarkán. Ennek 55 évig tiszteletbeli
elnöke volt Zsótér Andor, aki
páratlan, 3500 kötetes könyvtárat gyűjtött, Szeged második
legnagyobb adófizetője volt, és
alapítója a Szegedi Honvéd
Egyletnek. Nagyvonalúan támogatta az alkotó művészeket.
Egyik házát, a Szeged étterem
Széchenyi téri épületét katonai
kórháznak és kaszárnyának adta át, elhelyezte az 1849-ben
Szegedre menekült magyar kormányt, még országgyűlést is
tartottak nála.
Zsótér Andor arról kaphat-

Hídnév júniusban. A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
az M43-as sztrádahíd nevére kiírt szavazásán a Móra Ferenc név volt
a legnépszerűbb. A teljes dokumentációt továbbították a földrajzinév-bizottságnak, amelynek joga döntést hozni, milyen nevet viseljen
a híd. A bizottság júniusban ülésezik, ekkor határoz a névadásról, és
felülírhatja a szavazás eredményét, bár a szavazásra bocsátott 5 név
kiválasztásában is ők mondták ki a végső szót, és a Móra Ferenc nevet akkor elképzelhetőnek tartották.

ta a Szeged Wesselényije nevet, hogy az 1879-es nagyárvíz idején háromezer földönfutóvá vált embernek nyújtott menedéket. A mai Virág
cukrászda épületében, az új
Zsótér-házban pedig helyet
adott az újjáépítést irányító
kormánybiztosságnak,
élén
Tisza Lajossal. 1892-ben kapott nemesi rangot a királytól
az érdemeiért. Ilona lánya a
város egyik prominenséhez,
Enyedi Lukácshoz, a Szegedi
Napló alapítójához,
pesti
bankelnökhöz ment férjhez.
Családi örökségéből és férje
hagyatékából 120 darabos
páratlan, az 1400-as és
1500-as évekből való mű-

kincsgyűjtemény
maradt
fenn, amiből Zsótér Ilona
nagylelkűen 27 darabot a
Szépművészeti Múzeumnak,
hármat a szegedi Móra-múzeumnak ajándékozott. A Zsótér-örökség a szegedi közgyűjtemény
legértékesebb
darabja; része az általunk korábban többször bemutatott
Angyali üdvözlet Giorgio Vasaritól, valamint Giorgio di
Giovanni A szent család című
képe és a Mária megkoronázása című festmény. Heumann Erzsébet azt tervezi, a
családi dokumentumgyűjteményt és megmaradt bútorokat a szegedi közgyűjteménynek ajándékozza.
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Jövő héten újra használható Szegeden
a megújult Rókusi csomópont
Jövő héten fokozatosan vehetik birtokba a helyi közlekedés résztvevői Szegeden a z elkészült új Rókusi csomópontot,
A többsávos, jelzőlámpás körforgalom a Kossuth Lajos sugárút és a Rókusi körút találkozásánál egyelőre próbaüzemben működik. Kérjük, közlekedjenek figyelmesen!

A JELZŐLÁMPÁS
KÖRFORGALOM
• úgy működik, mint egy
jelzőlámpás

kereszteződés

- körpályán.
• minden be- és kilépő
közlekedőt jelzőlámpa irányít
• minden közlekedő számára
gyors átjutást biztosít

Június k ö z e p é n engedik

Belépés előtt - a táblák és bur-

J ö v ő héten fokozatosan vehe-

sávot v á l a s z t a n i a haladási

tik birtokba a helyi közlekedés
résztvevői a z új csomópontot.

vissza a csomópontba - a tervek
szerint - a tranzitforgalmat.

A többsávos jelzőlámpás körforgalom egyelőre próbaüzemben
működik.

Köszönjük türelmüket!

kolati jelek alapján - időben k e l l
irány szerint.

A k ö r p á l y á n tilos sávot váltani.
A körpályán fokozottan kell fi-

gyelni a követési távolságr a és a megfelelő sebességre.

A terelőútvonalak ideiglenes
jelzéseit, tábláit f o k o z a t o s a n
szünteti meg a kivitelező.

A csomópont működésének
jellemzőit megnézheti a
projekt honlapján:
wvsnv.ujpalyan.hu.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg
BcfeHctls aióvibi
UMFT Infovanal:

06 40 630 630
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FELSŐOKTATÁS ÉS TUDOMÁNY

SZERKESZTI: ŰjSZÁSZI ILONA

Tehetségeket díjaznak GYÓGYTORNÁSZ ÜL AZ EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KAR DÉKÁNI SZÉKÉBE
Újabb 12 hallgató nyerte el idén
a szegedi egyetem tehetséges
diákjait támogató Sófi József
alapítvány ösztöndíját. 1 millió
350 ezer forintot kapnak azok,
akik kiemelkedő tudományos és
tanulmányi eredményt értek el.
SZEGED

HEGEDÚS SZABOLCS
Az orvosi kar hallgatói közül
hárman nyertek Sófi-ösztöndíjat
- a h a t o d é v e s Nagy Dóra m á s o -

dik alkalommal. 2005 óta dolgozik a Szegedi Biológiai Központban (SZBK), ahol a tejcukor-érzékenység genetikai vizsgálatával foglalkozik. Honfoglalás kori
csontmaradványokból próbálnak magyarázatot keresni a betegség kialakulására. Ezenkívül
a szegedi gyermekklinikán az
asztmás betegeknél jelentkező
krónikus köhögés hátterében álló tényezőket vizsgálja. A szint é n h a t o d é v e s Vojcek Eszter is a

nulni és kutatni. Az ötödéves vegyészhallgató, Szakács Eszter a

szervetlen és analitikai kémia
tanszéken dolgozik, egyebek
mellett négy gyulladáscsökkentő gyógyszer vizből való lebomlásával foglalkozik.
Az előbbi két diákon kívül
még négyen képviselik a természettudományi és informatikai
kart. A kárpátaljai Nagymuzsalyról

származó

Fiser

Béla

idén végez biofizikusként. A fotoszintetikus rendszereket vizsgáló diák mint a Cuháré Egyesület népművelő műhelyének
egyik alapítója szívügyének tartja a táncházmozgalom meghonosítását a szülőföldjén. A végzős biológus, Walter Fruzsina az

SZBK-ban azt kutatja, hogyan lehet a vér-agy gát megnyitásával
gyógyszervegyületeket bejuttatni az agyba. Környezetkutatással foglalkozik az ötödéves geog r á f u s h a l l g a t ó , Égerházi Lilla:

Ahol a gyakorlatból
táplálkozik az elmélet
A gyakorlatorientáltság az
egyik erőssége a Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
Egészségtudományi és Szociális Képzési Karának (ETSZK).
Az új dékán, Barnai Mária tartalékokat lát az SZTE karai
közötti együttműködésben,
miközben a hallgatói létszám
megtartását és a kutatás infrastrukturális feltételrendszerének javítását tekinti elsődleges feladatának.

CSONGRÁD MEGYE

ÚJSZÁSZI ILONA

műszeres mérésekkel és az emberek kikérdezésével próbálják
megállapítani egy közterület,
például egy park komfortosságát. Szegeden az Ady és a Honvéd téren végeztek már ilyen ku-

- A mozgás és az összes természetes energia fölhasználása
mellett a képzett gyógytornász
elektromos kezelést ugyanúgy
alkalmaz, mint hang- és fényterápiát. Ugyanakkor az egésztatásokat. Szebeni Gábor János
séges életmód egyéb elemei2007-ben végzett biológusként, nek jelentőségére irányítja a fiPásti Emese öt éve végez t u d o - jelenleg harmadéves PhD-hallgyelmet. A gerincferdülés szömányos diákköri munkát az Or- gató. öt éve dolgozik az SZBK vődményeinek kivédésében,
Genetikai Intézetében, ahol a vagy az infarktus megelőzésévosi Biológiai Intézetben.
Két vegyészhallgató is van az szöveti őssejtek hatását vizsgál- ben sokat tehet a gyógytorösztöndíjasok között. Endrődi ja egérmodellekben a melanó- nász. Hasonlóképpen a népegészségügyi kérdésnek száBalázs a mesterképzés első évfo- ma és az emlőrák esetében.
lyamán tanul, és a fizikai kémiai
A zeneművészed kar ne- mító elhízás betegségének a
és anyagtudományi tanszéken gyedéves hallgatójának, Bobánj kezelésében. Tulajdonképpen
betegségnek
van
áramot vezető polimerekkel fog- Rebekának 6 éves kora óta az minden
lalkozik. Szeptemberben fél évre volt az álma, hogy tömegek olyan formája és fokozata,
a finnországi Turkuba megy ta- előtt énekeljen. A nemzetközi ahol javallott a mozgásterápia
Simándy-énekversenyen 3. díjat - magyarázza Barnai Mária. A
nyert d i á k - aki Temesi Mária
légzési és keringési problémák
Díjátadó Szabó Istvánnal
tanítványa - már tíz alkalom- fizikoterápiájára
szakosodott
mal
játszotta
Rosina
szerepét
gyógytornász
most
új szerepA 2001 óta működő Sófi József a
Rossini
Sevillai
borbély
című
körbe
lép:
az
SZTE
ETSZK
déSzegedi Tehetségekért Alapítoperájában. Az ókori görög kánjának választották.
vány eddig több mint 7 millió fonyelv és kultúra, illetve az újSzép hagyományokon alarint ösztöndíjjal jutalmazta az
ságírás
a
fő
érdeklődési
területe
pul
az egészségügyi gondozás
SZTE legjobb hallgatóit. A
a mesterképzésben elsőéves Be- és prevenció alapszakon belü2009-2010-es tanévben 122
nedek Noéminek. A Bölcső c í m ű li védőnői szakirány, illetve az
hallgató jelentkezett a pályázatra.
bölcsészkari lap főszerkesztője ápolás és betegellátás alapAz alapító Sófi József elmondta: a
2007-ben az év írásáért kapta szakon belüli ápolói szakkuratórium ezúttal 12 diák teljemeg a Magyar Egyetemi és Főis- irány. Míg húsz éve született a
sítményét ismerte el és összesen
kolai Sajtóegyesület díját publi- gyógytornász szak; továbbá
1 millió 350 ezer forint támogacisztika kategóriában. A jogi ka- akkor vert gyökeret a szociális
tásban részesíti őket. Az ösztönr o n végzős Némedi Márk jogtördijakat július 9-én adja át a
munka szak is.
TIK-ben az ünnepség díszvendéténettel és a dualizmus korai
- Hazabeszélek - ismeri el,
ge, Szabó István Oscar- és Kosidőszakának
büntetőjogával mikor szakmáján belül az élsuth-díjas filmrendező, Szabó Gáfoglalkozik, különös tekintettel bolyba sorolja a húsz éve szübor rektor, valamint az alapíta dél-alföldi régióra. A doktori letett szegedi képzést. Magyaványt támogató cégek képviselői.
képzésben, illetve Németországban kíván továbbtanulni.
gyermekklinikán végez tudományos munkát, amivel hozzájárult ahhoz, hogy ki tudjanak
mutatni egy, a mentális fejlődés
elmaradásával járó anyagcserezavart. Jövőjét gyermekgyógyászként képzeli el. A végzős

Ápolókat
ünnepeltek

SZEGED. Az egészség ápolásáért
díjat is átadták az Ápolók Nemzetközi Napján. Az SZTE
Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ megemlékezését „Az
ápolás szent és tiszta hivatás,
hiszen a szenvedőknek enyhülést, a haldoklóknak könynyebbséget, a gyógyulóknak
életet ad" gondolat jegyében
szervezték. Meghívott volt Szabó Gábor r e k t o r ,
Benedek
György d é k á n , Pál Attila klini-

kai központi elnök, Csanádi

Sófi-ösztöndíjasok. Állnak Némedi Márk, Endrődi Balázs, Bobánj Rebeka,
Benedek Noémi, Fiser Béla, Szebeni Gábor János; ülnek: Walter Fruzsina,
Szakács Eszter, Nagy Dóra, Égerházi Lilla, Vojcek Eszter. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Lajosné f ő n ő v é r , Irinyi Tamás,

a MESZK Csongrád Megyei Területi Szervezetének elnöke.

Barnai Mária az ETSZK új dékánja. FOTÓ: VERÉB SIMON

rázatként pedig hozzáteszi:
nagyon jó az ETSZK és az Általános Orvostudományi Kar
(ÁOK) közti együttműködés
például a klinikai tárgyak oktatása és a gyakorlatok terén,
de saját tanszékeik nemzetközi kapcsolathálója is egyre bővül, több kollégája akár nemzetközi oklevél kiadásával záruló tanfolyamot is tarthat.
Először irányítja a kart
gyógytornász
szakember.
Most két pályázati program
közül Barnai Máriáé kapott lehetőséget a megvalósításra.
- A védőnő és ápoló szak itteni hosszú múltja is igazolja a
képzés jó színvonalát. Az ápoló szak iránt csökkenő érdeklődés összefügg a gazdaság
helyzetével. Ugyanakkor többszörös túljelentkezés és nagy
létszám jellemzi a gyógytor-

nász és szociális munkás szakot - mondja a pillanatnyi
helyzetről a dékánként júliustól dolgozó Barnai Mária, aki
úgy véli: jól szervezett és jól
működő kart vezethet a következő 3 évben. A folytonosság
jegyében meg szeretné duplázni a minősített oktatók arányát. A tehetséggondozás része, hogy - a hagyományok-

Névjegy. Miskolci, de 1979-ben Budapesten szerezte gyógytornászdiplomáját Barnai Mária. Visszatért szülővárosába: a megyei kórházban
minden klinikai területen dolgozott. Végül a gyerekgyógyászaton belül
a szív- és tüdőbetegek, illetve a neurológiai problémákkal küzdők rehabilitációja lett a szakterülete. A dunántúli Mosdós tüdő- és szívkórházába hívták 1989-ben. Aztán Szegedre jött. A húsz évvel ezelőtt alapított gyógytornászképzés erősítésébe bekapcsolódva, az oktatás mellett a tudományos vonal erősítését is fontosnak tartja. Az SZTE ETSZK
Fizioterápiás Tanszékét vezető főiskolai docens. A két felnőtt gyermekes családanya kedves időtöltése az úszás, a lovaglás és a kirándulás.

Repozitórium
az SZTE-könyvtárban
SZEGED. A repozitórium egyetemeken és kutatási intézményekben működő dokumentumszerver, amely tudományos anyagok archiválására
és világszerte díjmentes hozzáférhetővé tételére szolgál.
Egyetemi repozitóriumszolgáltatás kialakításába kezd az
SZTE. Az egyetemi könyvtár
létrehoz egy olyan, „Contenta" nevű digitális archívumot,
amely teljes szövegében, illetve teljes képi vagy mozgóképi, illetve hangi mivoltában

nak megfelelően - a karon
tartsák a kiemelkedően teljesítő hallgatókat a végzés után. A
képzés fejlesztésébe beleérti
mesterszak, illetve új szakirányok akkreditációját, illetve a
tudományos diákköri munka
erősítését is. Mindezzel a hallgatói létszám megtartása és a
kutatás infrastrukturális feltételrendszerének javítása a cél.

képes tárolni, indexelni az oktató- és kutatómunka során
keletkezett és megőrzésre érdemesnek tartott dokumentumokat. Ez a repozitórium
szakszerűen feltárja a feltöltött dokumentumokat, összekapcsolja a meglévő adatbázisokkal és egyben módot ad
arra, hogy a különféle - elsősorban - európai repozitóriumindexelő rendszerek az
SZTE anyagát még hatékonyabban bekapcsolják a világ
tudományos vérkeringésébe.

Zöld iroda
MAGYARORSZÁG.

A

KÖVET

Egyesület Zöld Iroda versenyén az idén közösen indult
négy egyetemi egység (SZTE
Rektori Hivatal, Hallgatói
Szolgáltató Iroda, SZTE Gazdaságtudományi Kar Dékáni
Hivatal, SZTE TIK Igazgatóság) Kreatív különdíjban részesült. Itt közel 3 hónapon át
több mint 80 ember, közel
1200 négyzetméteren komplex programot valósított meg
az energiatakarékosság és
-tudatosság, a papírfelhasználás csökkentése, az irodatechnika fejlesztése, zöldítése, a közlekedés, a tudatformálás és a munkahelyi légkör
javítása terén.

A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG MELLÉKLETE

» NAPRÓL NAPRA MINDIG MAS

Hétfő

Kalendárium, A hét témája,
Lakberendezés

Kedd

Gyógy-ír

Szerda

Légy-ott

Csütörtök Bizalmasan
Péntek

Délmadár

KwiiiitEii Szieszta

BÁRDOS ANDRAS: VISSZATÉRNÉ A KEPERNYORE, DE EGYELŐRE NINCS KEDVE
Egy ideje hátat
fordított a televíziózásnak

\<D

Bárdos András, így

il

sQJ

befejezhette első
könyvét. Az ítélet
című kötet kapcsán
politikai krimiről,
televíziózásról és
egészségügyről
faggattuk. A
négygyermekes
családapa úgy véli:
Magyarország nincs
felkészülve
semmilyen
katasztrófára.
Lehetősége volna rá,
hogy visszatérjen a
képernyőre, de
megcsömörlött egyelőre nincs
kedve.
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ÍTÉLET
Öt februári
nap története
ez a krimi,
amikor ezek
az életek,
ezek az egyszerű vágyak
a drámaian
gyors fertőzés nyomán
keresztezik
egymást, és
felfordul a világ. Utána
már soha
semmi nem
lesz ugyanolyan, mint
előtte volt sem cigánynak, sem magyarnak, se
szervezkedő
szélsőségesnek, se nyomozónak.
Sőt, még a
cigánykutyáknak sem.
Bárdos könyve sok szálon
futó, tetehetetlenül izgalmas politikai
krimi, a legjobb amerikai
mintára, de
nyugtalanítóan ismerős,
magyar ízekkel. Rémisztő
és valóságos
víziója üzeni:
ha nem vigyázunk, ide
juthatunk!

INTERJÚ

NYEMCSOK ÉVA

- ítélet című könyve elején olvasható: a történetet, a szereptőket
meg több helység nevét is a fantázia szülte. Aki összefüggéseket
vél felfedezni, szereplőket valóságos személyekkel azonosít
vagy fordulatokat megtörtént
eseményekkel vet össze, az képzeleg. Ezek szerint én képzelegtem a könyv olvasása közben:
nemzeti gárda, cigánygyilkosságok, egy országos kereskedelmi
tévé kulisszái, halálos, az egész
világon végigsöprő ismeretlen vírus, radikálisok összecsapása a
tehetetlen rendőrséggel - az elmúlt néhány év magyar valóságának lenyomata ez.

- Az volna a csoda, ha nem
képzelegne. A könyv elején
olvasható szöveggel azt akartam elérni, hogy az emberek

\

Rengetegen halnak meg a cigányok és radikálisok összecsapásában, és a vírus a megfertőzöttek húsz százalékát is megöli.
Rettenetes képeket fest le a
pusztításról.

- Maga a kiindulópont
durvább. A Magyarországon
eddig megjelent vírusok nem
voltak gyilkos vírusok. Csak a
riadalom volt nagy. És a történetem abból a fikcióból indul
ki, hogy egy ilyen vírus berobban és komoly pusztítást
visz véghez nemcsak Magyarországon, hanem a világban
is. Azt gondolom, a reakciók
a valósághoz képest ugyanúgy túlzók, mint a vírus hatása a történetben a valódihoz
képest. De ez ennyire hiteltelen?
- Nem, csak furcsa, hogy a néző
lát egy hiteles, barátságos televíziós újságírót, és meghökken,
hogy ennyire durva könyv jön ki a
keze alól.

- Nem lehet tudni, mi lakozik egy emberben. Elképesztő dolgok tudnak egy emberről kiderülni. Megmutattam egy barátomnak a könyv
felét, és pont azt mondta,
amit maga, hogy egy kedves,
hiteles, decens tévés ne adjon
ki ilyen könyvet. Vagy ha kiadom, akkor ne a saját nevemen.
- Elég friss a könyve, de azért
megkérdezem: senki nem akarta
még beperelni?

- Beperelni még senki nem
akart, de üzenetet kaptam már
több helyről, hogy haragszanak rám.

DRÁGA FILM LENNE

- Politikai krimit írt. Vannak példaképek, olvasott hasonló regényeket?

» A munkahelyemen nem voltak
személyes tárgyaim, soha semmi.
Nem vittem be a gyerekekről a
családi képet az asztalomra. A
munkahely az mindig munkahely
volt. Muszáj valami távolságot
tartani a munkahelytől, mert
másképp felolvad benne az ember,
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FOTÓ
Frank Yvette

En már mindent
apaként csinálok

Bárdos András

ne keressék, hogy most ez a
szereplő az a politikus vagy
az a tévés, ne próbálják azonosítani a karaktereimet valóságos személyekkel, annak
ellenére, hogy két különálló
eseménysor, a valóság és
amit én elképzeltem, ezek
szerint valamilyen módon
egybevág.

ÜZENTEK, HOGY HARAGSZANAK RÁM

- Az ön könyve azonban sokkal
brutálisabb, mint a Magyarországon megtörtént események.

Inkább
összeesküvésfilmeket
néztem.
Azokat
szeretem.
A
könyv struktúrájában
picit
olyan akar lenni, mint egy
film.

- Pont ezért,
mert nagyon sok
szálon fut a történet, és szinte
forgatókönyvszerű, nagyon koncentrálni kell, hogy nyomon tudjuk követni. Nem akarta még
senki megvenni a jogot, hogy
megfilmesítse?

- Bár megtörténne. De félek, hogy drága film lenne, és
nem lenne rá pénz.
- Mi volt az az esemény, eseménysorozat, ami arra késztette,
hogy könyvet írjon?

éve,
volt.
hogy

Amikor elkezdtem két
akkor valódi riadalom
Akkor azt gondoltam,
a madárinfluenza meg-

változtatja az emberiség történetét. Ez most sem kizárt
persze. Azt kijelenthetjük,
hogy az emberiség teljesen
felkészületlen egy ilyen típusú virusra, és Magyarország
teljesen felkészületlen bármilyen katasztrófára.

SOHA NEM VITTEM MÉG EL
DOBOZBAN A DOLGAIMAT

egyetemen? Nem sziszifuszi,
nem értelmetlen munka ez?

- Az elszomorító szót vitatnám. Én ilyennek látom, és a
véleményem nem túl pozitív,
így aztán könnyű tanítani.
Nem azt kell mondani, hogy
ott van, csináljátok, amit mások csinálnak, hanem meg lehet mondani, hogy nem így
kell. Ha a tanítványaimat né-

- Ettől apaként félt, vagy olyan
újságíróként, akihez több infor-

z e m , Suszter Richárdot

mond-

v a g y S.

Takács

máció jut el egy ilyen helyzetben, mint egy átlagemberhez?

Andrást é s Cseke Esztert, a k i k

juk, aki tavalyelőtt az év dokumentumfilmjét
készítette,
99 Olyan is van, aki magát vélte
és most évfofelfedezni a könyvben, és több
lyamelsőként
felvették
a
orvostól is hallottam - egytől
Hongkongi
kifejezetten nagyon rosszallóan
Egyetemre, ami
hogy nem örült annak, amit írtam. a világ 21. legjobb egyeteme,
Bárdos András

- Mindkettő, de én már
mindent apaként csinálok.
- A könyvben elég szomorú képet
fest a magyar egészségügyről.
Úgy gondolja, hogy a valóságban
is tragikus a helyzet?

- Tragikus. Vannak orvosok, ápolók, akik heroikus
küzdelmet folytatnak önmagukkal, a helyzettel, a szegénységgel, az erkölcstelenséggel, a züllöttséggel és a
kollégáikkal szemben. Ez
tény, és amikor az ember az
orvosok keze közé kerül, ha
nincs sok pénze, ha nem tud
kiválasztani egy nagyon jó,
tisztességes orvost, ha nincs
szerencséje, akkor csúnyán
maga marad.
- Van egy rész a könyvében,
amikor a rendőr bemegy az irodájába, és összepakol egy dobozba. Amerikai filmekből ismerős: akit kirúgnak, az így távozik. Ebben volt valami személyes élménye?

- Nem. Sok munkahelyemről távoztam már így vagy
úgy: úgy, hogy kitessékeltek,
vagy úgy, hogy megállapodtunk, de soha nem vittem
még el dobozban a dolgaimat. Kisétáltam, és lett, ami
lett a dolgaimmal.

- Nem túl barátságos könyvében a televízióval sem, egy állami csatorna szerepel a könyvében, elszomorító képet fest az
ott folyó munkáról. Ha ez a véleménye, mi az, amire tanítani
tudja osztályát a színművészeti

Névjegy. Bárdos András
(1964. július 5.) újságíró,
televíziós. Korábban a
Tények főszerkesztője, jelenleg
a színművészeti egyetemen
docens, osztályfőnök. Nős,
felesége Máté Krisztina. Négy
gyermekük van.

dokumentumfilmeket készítenek a Spektrum tévének,

v a g y Hajdú Esztert, a k i a Fi-

deszes zsidó című filmjével
most már az egész világot bejárta - ha ezeket az embereket nézem, akkor az, amit maga mond, hogy értelmetlen,
nem igaz.

EGYETLENEGY DOLOG NEM
KLAPPOL

- A Fábry-show-ban elmondta,
hogy rettenetesen rossz az arcmemóriája. Ez egy újságírónál
nem túl jó tulajdonság.

- Nemcsak hogy újságíróként tragikus, hanem hires
emberként is. Huszonvalahány éve szerepelek a tévében, engem mindenki ismer.
Megyek az utcán, és rengetegen rám köszönnek. És fogalmam sincs, hogy azért köszöntek rám, mert ismerjük
egymást, vagy együtt jártunk
iskolába, vagy azért, mert láttak a tévében. De nem tudok
ezzel mit kezdeni, nem haragudhatok ezért magamra.
- Most befejezte a könyvet, el
kell engedni. Visszatér a tévé
képernyőjére?

- Biztosan. Ez a tanult
szakmám, a mesterségem, és
úgy gondolom, az iskolában
is akkor vagyok hiteles, ha
látnak a képernyőn. Nem lehet évekre kiszakadni belőle.
Minden klappol, hogy csináljam. Egyetlenegy dolog nem
klappol: valahogy nincs kedvem.
- Megcsömörlött?

- Igei. azt hiszem, ez a jó
szó. Olyan hatalmas volt a
dózis, bármennyire fanatikusan, szenvedéllyel csináltam
ezt a munkát, kialakult bennem egy kis csömör. A jó az
lenne, ha pár év szünet után
ugyanolyan csillogó szemmel
tudnám folytatni, mint amilyen öt évvel ezelőtt voltam.

2010. MÁJUS 29..
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Holokauszttagadás
Annak tagadása, hogy a náci kormánynak elhatározott terve volt a zsidóságnak mint népnek a fizikai megsemmisítése; annak tagadása, hogy a szisztematikus pusztítás áldozatainak száma hatmillió körüli volt.

SZERKESZTI WERNER KRISZTINA

MINDEN NEGYEDIK-ÖTÖDIK MAGYAR ÉRTÉKRENDJE KÖZEL ÁLL A RADIKÁLIS JOBBOLDALHOZ

Fókuszban a szélsőségesek

Harmadikok vagyunk a listán, amely a szélsőjobboldali eszmék
elfogadottságát mutatja: 29 európai országból egyedül nálunk
vált többségi nézetté az idegenellenesség. Az okokról a
Political Capital kutatási igazgatóját kérdeztük és kiderült:
nem varrhatjuk egyetlen politikai oldal nyakába a
jelenséget. A holokauszttagadást büntető törvénytől sem
érdemes az idegenellenesség visszaszorulását várni.
SZÉLSŐSÉGESEK
FARKAS JUDIT
A Political Capitalnak a H V G
hetilapban
nyilvánosságra
hozott felmérése azt mutatja:
minden
negyedik-ötödik
megkérdezett magyar értékrendje közel áll ahhoz, amit a
radikális jobboldali pártok
hirdetnek. Az elemző intézet
azt vizsgálta, mekkora a kereslet a szélsőjobb ideológiára Európában. A listán az
„előkelő" harmadik helyezést
értük el Ukrajna és Bulgária
után. Egyedül Ukrajnában és
nálunk erősödött feltűnően a
kereslet 2003 és 2009 között,
a többi európai országban
csökkent. Az idegenellenesség hazánkban 37-ről 52 százalékra emelkedett - a vizsgált 29 európai ország közül
csak nálunk vált többségi nézetté.

MEGOLDATLAN
ROMAKÉRDÉS

A lista első nyolc helyét - Görögország kivételével - a volt
kommunista blokk országai
foglalják el. Krekó Péter, a Political Capital kutatási igazgatója úgy fogalmazott: ennek
egyik oka, hogy a kelet-európai országokban a demokratikus normák még nem ivódtak
bele olyan mélyen a társadalomba, így ezek a demokráciák
„sérülékenyebbek" a váratlan
hatásokkal szemben.
- Az előítéletesség a nyugati országok társadalmait is jellemzi, ám az aktuális kormányzattal kapcsolatos ellenérzések sokkal kevésbé feszegetik a rendszer kereteit Nyugat-Európában. Kelet-Európában viszont ez kifejezetten jellemző - magyarázta a szakértő.
Hogy miért éppen Magyarországon és Ukrajnában nőtt a
„szélső érték"? Hirtelen kiábrándulás a narancsos forradalomból, a politikai elit leszereplése: ezek erősítették Ukrajnában a bizalmatlanságot, az
egzisztenciális félelmeket és a
rendszerellenességet. Magyarországon pedig a kormányzattal és az egész politikai elittel
kapcsolatos ellenérzések erősödtek fel az elmúlt hat évben,
ezzel párhuzamosan erősödött
az előítéletesség is - foglalta
össze a kutatási igazgató. Úgy
véli azonban, a radikálisok
erősödését nehéz lenne egyetlen politikai erő nyakába varr-

ni. - A megoldatlan romakérdés, a kormányzati megszorítások és sikertelenségek, maga
az újraéledő szélsőjobboldal,
és a Fidesz radikális szavazókat kiszolgálni igyekvő retorikája együttesen idézte elő ezt a
helyzetet - magyarázta. Véleménye szerint utóbbihoz tartozik a 2007-es Kossuth téri fideszes kordonbontás, és a tény,
hogy sokáig nem határolódtak
el Molnár Oszkártól, aki roma
nőket vádolt meg születendő
magzatuk szándékos károsításával.

A HOLOKAUSZTTAGADÁST
BÜNTETŐ TÖRVÉNY

A közelmúltban fogadta el a
magyar parlament a holokauszttagadást szankcionáló törvényt, amely „a holokauszt áldozatának méltóságát" sértő
tagadást bünteti, akár három
évig terjedő szabadságvesztéssel. Az adatok fényében érdekes kérdés: a változás vajon
erősíti vagy gyengíti majd az
idegenellenességet? A kutatási
"igazgató leszögezte: az ilyen
törvényeket inkább egyfajta
kötelező gesztusnak tekinthetjük. Melyik politikus akarna
olyan fényben feltűnni, mintha pártolná a holokauszttagadókat?
Az új törvénytől nem érdemes tehát az előítéletek visszaszorulását várni. Már csak
azért sem, mert Magyarországon a szélsőségesekkel szembeni fellépésnek nem a jogalkotás, inkább a jogalkalmazás
volt a gyenge pontja. - A közösség elleni izgatást például a
törvény elfogadása előtt is
büntethették már három évig
terjedő szabadságvesztéssel. A
hatékony fellépéshez inkább a
jogalkalmazók - rendőrök, de
főleg az ügyészség és a bíróságok - részéről lenne szükség
következetes és egyértelmű

1941 és 1945 között több mint 400.000, a mai
országterületről 200.000 magyar zsidó esett áldozatul a német nemzetiszocialisták és magyarországi szövetségeseik által megszervezett deportálásoknak - nemritkán otthonukból hurcolták el a családokat
a munkaszolgálatnak, a halálmeneteknek, a gázosításoknak, a tömegkivégzéseknek, a koncentrációs táborok szörnyű körülményeinek. A holokauszt minden tizedik áldozata magyar állampolgár volt. (Forrás: wikipédia)
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HOLOKAUSZTTAGADOK
A Holokauszt Emlékközpont és a Szonda Ipsos
2009. őszi reprezentatív felmérése szerint a magyarok 12 százaléka azonosul holokauszttagadó
állításokkal. A holokauszttagadók aránya a népességen belül az utóbbi három évben nem változott. A férfiak, az alacsonyan képzettek és a
fiatalok között az átlagnál többen osztanak ilyen
nézeteket.

A 2009-es romagyilkosságok után antirasszista demonstrációt szervezett Budapesten a Magyar Demokratikus Charta
és a Roma Polgárjogi Mozgalom. Több ezren tiltakoztak az
újjáéledő kirekesztés ellen - ami az adatok szerint továbbra
is erősödik -, köztük Oláh Ibolya énekesnő és Iványi Gábor
metodista lelkész.

döntésekre - osztotta meg velünk álláspontját a szakértő és
hozzátette: ezek hiánya is hozzájárulhatott Magyarországon
a szélsőségek erősödéséhez.
Ráadásul azokkal, akik nem a
holokauszt megtörténtét vonják kétségbe, hanem a megismétlését tartanák kívánatosnak,
a
holokauszttagadást
büntető törvény nem tud mit
kezdeni.

A JOBBIK ISAMIÉP
SORSÁRA JUT?

Szintén a tapasztalat mutatja,
hogy a szélsőséges pártok a
parlamentbe
kerülés
után
meggyengülnek, ahogy ez a
MIÉP-pel is történt 1998 és
2002 között. Vajon ez lesz a
Jobbik sorsa is? - tudakoltuk.
A
rendszerellenes
pártok
ilyenkor általában megélnek
egyfajta meghasonulást, hitelességvesztést, mondta el Krekó Péter: olyan intézmény haszonélvezőivé válnak, amelyet
korábban maguk is tagadtak.
De úgy véli, kár lenne ettől
várni a Jobbik gyengülését. A
párt a Fidesz kemény ellenfeleként, egy középre tartó straté-

giával még akár bővítheti is táborát.
- Ami szinte minden esetben meggyengíti a radikálisokat, az a részesülés a kormányzati hatalomból. Ez ugyanis
többnyire bemutatja, hogy „receptjeik" a gyakorlatban tökéletesen
alkalmazhatatlanok.
Radikalizmusuk
kormányon
destruktivitásba csap át, ha
pedig „elpuhulnak", könnyen
hitelességüket vesztik. Nem
ritka az sem, hogy a hatalomba kerülve korrupciós botrányok tépázzák meg a szélsőjobboldali pártok népszerűségét - fejtette ki a Political
Capital kutatási igazgatója.
Lengyelországban is a kormányra kerülés vezetett a radikálisok - az antiszemita Családok Ligája és a szélsőséges agrárpopulista
önvédelem
meggyengüléséhez. Hasonlót
tapasztalhattunk
korábban
Ausztriában is a kétezres évek
elején a Jörg Haider vezette
Szabadságpárt esetében. Ez a
hatás persze lehet rövid távú
is, osztrák szomszédainknál
például azóta ismét megerősödött a szélsőjobb.

Az egész politikai elittel kapcsolatos ellenérzések felerősödtek az utóbbi hat évben: többek között ez az oka, hogy a magyarok ötöde
fogékony a szélsőséges, radikális eszmékre. Az
MTV székházának 2006. szeptemberi ostromát
például a Gyurcsány-féle őszödi beszéd kiszivárogtatására vezetik vissza.

NEVJEGY
Az 1980-ban
született Krekó Péter politikai elemző,
a Political Capital Policy
Research &
Consulting
Institute gazdasági-politikai elemző
intézet kutatási igazgatója. Végzettsége szerint politológus, illetve szociálpszichológus.

HOGYAN KÉSZÜLT
A FELMÉRÉS?
A Political Capital intézet a kétévente frissülő European Social Survey attitűd- és értékvizsgálat-adatbázisán végez saját számításokat, ezek alapján fejlesztette ki a jobboldali extremizmust megmutató derexindexet.
A HVG megbízásából készült felmérés négy
kategóriában tett fel 29 kérdést: előítéletesség és jóléti sovinizmus, jobboldali értékorientáció; rendszerellenesség; félelem, bizalmatlanság és pesszimizmus. Az index
azok arányát mutatja, akik a négy
kategória feltételei közül legalább háromnak megfelelnek:
például egyszerre idegen- és
rendszerellenesek és jobboldali értékekkel jellemezheI tők. Az eredmény szerint az
egykori keleti blokk országaiban 13 százalék a szélsőséges
jobboldali eszmék iránti igény,
míg Európa „boldogabbik" részében 3,8 százalék. Kirajzolódik
egy észak-déli törésvonal is, Görög- és Olaszországban, valamint
Portugáliában
8-10-szer nagyobb a
kereslet a szélsőséges
ideológiákra,
mint az északi uniós
országokban és Norvégiában.
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„Az időjárás az az állapot, amire mindenki panaszkodik,
de senki sem csinál semmit ez ügyben." Mark Twain

TI LÉVAY GIZELLA

Egyre több a katasztrófa

A klíma:
a jégkorszaktól
a felmelegedésig
Sorozatunkban a szegedi
Somogyi-könyvtár kínálatából
szemezgetünk. Ez alkalommal
Wolfgang Behringer A klíma
kultúrtörténete című kötetét
ajánljunk olvasóink figyelmébe.
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A szerző

kultúrtörténete azt
mutatja meg, hogy a
klíma mindig változott, és
a társadalomnak reagálnia
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Amerika legsúlyosabb katasztrófájának nevezte az
olajfúró platform felrobbanását a Mexikói-öbölben
Barack Obama, az USA elnöke. Dr. Szanyi János
egyetemi docens szerint a katasztrófák esélye nő,
mert egyre nehezebben hozzáférhető telepekre
tevődik át a kitermelés. A szennyezett terület
azonban hamarabb megtisztul, ha vegyi anyagok
helyett a természetre bízzuk a „munkát".

Az ülepítőmedencét határoló

módja a vízkészletek és az ökorendszerek védelmének, érveltek a betiltást kezdeményezők,
köztük Áder János és Tabajdi
Csaba magyarországi, és Tőkés
László romániai EP-képviselő.
Mennyire fenyeget a veszély,
hogy a betiltásig ismét óriási katasztrófa éri folyóvizeinket? tettük fel a kérdést Szanyi Jánosnak, aki úgy látja: az emberi
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RADIOAKTÍV
VÍZ A MECSEKBEN
Nem csak a
volt szovjet
laktanyák,
szocialista ipari üzemek
hagytak maguk után jelentős szenynyezést: a me-

A

mű elején
megismerkedünk az éghajlat alapvető természettudományos fogalmaival, majd betekintést nyerünk az utóbbi tízezer év jelentősebb lehűlési-felmelegedési szakaszaiba és a napjainkban tapasztalható növekvő átlaghőmérsékletű periódusba.

A tudományos elemzést művelődéstörténeti
csemegék fűszerezik, kiderül, hogy a vikingek
még „Zöld földnek" látták Grönlandot, volt idő,
amikor még szőlő termett Oslóban, és megtudhatjuk, hogyan hatott a „kis jégkorszak" (14-19.
század) éghajlat-ingadozása a festészetre, divattörténetre, zenére, irodalomra, vallásra. A prédikátorok akkoriban azt hirdették, hogy ha az
emberek megváltoztatják viselkedésüket, enyhül majd Isten haragja, és jobb lesz az időjárás.
A könyv végén a modern kor meleg periódusáról, az üvegházhatás felfedezéséről, a környezetvédelemről olvashatunk.
„ A klíma kultúrtörténete azt mutatja meg,
hogy a klíma mindig változott, és a társadalomnak reagálnia kellett a változásra. Az apokaliptikus prognóW O L F G A N G BEHRINGER
zisok
soha
nem vittek előre" - írja a
szerző. A törtéKULTÚRTÖRTÉNETE
nészprofesszor
A JÉGKORSZAKTÓL
izgalmas időA GLOBÁLIS
FELMELEGEDÉSIG
utazása abban
segít,
hogy
merjünk optimistán szembenézni
korunk nagy kihívásával,
a
klímaváltozással.

A KLÍMA

cseki uránbányászat „melléktermékét",
radioaktív vizet rejtenek a
mecseki zagytározók. A két
éve lezárult
rekultivációs
beruházás-a
zagytározók
és a meddőhányók lefedése - mellett
2003 óta zajlik a vízmentesítés Kővágószőlős határában. A zagytereknél várhatóan 15-20, a
vágatokból
szivárgó víznél
pedig 45-50
évig kell folytatni a tisztítást. Az állam
évente 700800 millió forintot költ e
célra.

Mosonyi Helga
könyvtáros

Az olajfúró padozat sérült kútfejéből feltörő földgázt égeti el a Transocean társaság fúróhajója. FOTÓ: MTI
KÖRNYEZETSZENNYEZÉS
FARKAS JUDIT
Olajtól ragacsos szárnyú, haldokló madarak, elpusztult halak tömege, fókatetemek - sokkoló fotók járták be a világsajtót,
miután 1989-ben zátonyra futott
az amerikai Exxon Waldez tankhajó Alaszka partjainál.
41,6 millió liter olaj ömlött a
tengerbe,
helyrehozhatatlan
károkat okozva az élővilágban.
A part még ma, 21 év után sem
tiszta. Miután azonban április
20-án felrobbant a Mexikói-öbölben a Deepwater Horizon mélytengeri olajfúró platform, Barack Obama amerikai
elnök azt mondja: az amerikai
történelem legsúlyosabb katasztrófája történt az öbölben.
Több mint 22,7 millió liter
olaj ömlött a tengerbe, mire a
British Petroleum olajcég csütörtökön el tudta tömíteni a
meghibásodott kitörésgátlót remélhetőleg véglegesen. Közben a nyersolaj több mint 80 kilométeres szakaszt szennyezett
be Louisiana partjainál, a hatalmas olajfolt elérheti Texast és
Floridát is - olajfogó gátakkal
sem tudják megakadályozni a
terjedését. A ragacsos, mérgező
anyag eljutott az öböl partján
fekvő lápvidékre, amely sok faj
egyedeinek szolgál „bölcsődéül". Független tudósok szerint a
növényzet felgyújtásával szabadulhatnak meg az állatokra veszélyes nyersolajtól. Egy másik
megoldás lehet a szennyezett

Kis beszéd az ébredésről
Hát ezt bizony sokféleképpen
csináljuk. Illetve máris roszszul mondom. Mert az ébredést valószínűleg nem lehet
csinálni, azt a vekker csinálja, a szomszéd nagylány dög
kiskutyája, vagy a társunk
csinálja, míg, vélem, az alvást lehet csinálni. Az alvásba belegyalogolhat szépen a
lélek. Az ébredésben azonban v a n valami befolyásolhatatlan
önkéntelenség.
Egyeseknek fölpattan a szeme, és Grosics módjára már
vetődnek is ki az ágyból, és
rohannak bele a világba.

tartalmú szennyvíz zúdult a Lápos folyóba, onnan a Szamosba, majd a Tiszába. Az Aurul a
környék fémbányáiban felhalmozott meddőhányókból nyerte ki az aranyat és ezüstöt ciános kioldással. A veszélyes
technológiát Európában csak
Romániában, Svédországban és
Finnországban engedélyezik.
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Ma már nem kétséges, hogy Földünk éghajlata
gyors ütemben változik. Korunk egyik legkomolyabb veszélyforrása a globális felmelegedés.
Az aggódó klímakutatók szerint a nemzetközi
konferenciákon elhangzó tudományos értekezések önmagukban nem elegendők a probléma
megoldásához - bolygónk megóvásához elengedhetetlen ismernünk nemcsak a klíma történetét, hanem a klíma kultúrtörténetét is. Ehhez
nyújt segítséget a Saar-vidéki Egyetem történészprofesszorának izgalmas könyve.

A klíma

SZOMBAT

Nem feltétlenül azért sietnek, kapkodnak, rakosgatnak, mert késésben vannak.
Hanem mert azt érzik, hogy
dolgozni kell, vagy legalábbis úgy kell tenni, mintha
máris fontosak lennének.
Mások meg lassan, szuszmákolva ébrednek, végiggondolják az álmaikat, amelyekben királynők, Anglia miniszterelnökei vagy a kecses mozgású, ámbátor csípőben kissé
erős Mata Harik voltak, és
nyújtózkodva, macskáskodva
várják a rostos narancslevet,
aztán pedig a kávét. A lassú,

félalvásos ébredés nagyon jó
dolog.
Akik számára az alvás menekülés, nem akarnak fölébredni. ő k nagyon elhúzzák a
függönyt, kivételesen erős sötétet csinálnak, hogy tovább
tartson az éjszaka.
V a n az ébredésnek egy
szinte érthetetlen tulajdonsága, ami roppant kellemetlen
is tud lenni. Arra gondolok,
hogy
amikor
aludhatnál,
mert van időd, mert szabad,
mert megengedte neked a világ, mégis fölébredsz, még
csak pirkad, és hiába forgo-

térség elárasztása, mondván: az
ár majd kimossa az olajat.
Dr. Szanyi János hidrogeológus, egyetemi docens úgy véli: a
mexikói-öbölbeli
katasztrófa
egyrészt több biztonsági utasítás be nem tartásának köszönhető, másrészt a kitermelés nehezen hozzáférhető helyszínének. - Egyre problémásabb
helyszínekre terelődik át a kutatás és a kitermelés, mivel a partoktól távolabbi „mély" lelőhelyek lettek a kutatás súlypontjai. A sok rosszban azonban van
valami jó is: sokkal körültekintőbbé és megfontoltabbá válik
ezen helyek kijelölése, engedélyezése, és a biztonsági intézkedések is szigorodhatnak - vetítette előre a szakember. Az Exxon Waldez tankhajó katasztrófája után is szigorították a szállítási és hajózási előírásokat.
Persze nem kell a világ másik
végére mennünk, ha környezeti
katasztrófáról van szó: 2000. január 30-án az aranymosással
foglalkozó romániai, nagybányai Aurul bányaipari vállalat
zagytározójából 100 ezer köbméternyi cianid- és nehézfém-

földgát szakadt át: 12 nap alatt
vonult le a szennyeződés, több
mint ezer tonna döglött halat
hagyott maga után. Az cianidos
technológia azóta is fenyegeti
az élővilágot.

Magyarország felszíni vizeinek ugyanis 95 százaléka érkezik külföldről, csak Romániából
9 folyó. Magyarország a ciánszennyezés miatt 29,3 milliárd
forintos kárigényt jelentett be,
amelyről máig nem született
döntés. A Fővárosi Bíróság
2006-ban kimondta, hogy az
Aurul jogutódát, a Transgold
céget terheli a felelősség, ám a
cég továbbra is „ciánozik" - bár
állítja, jelentős fejlesztéseket
végzett, hogy csökkentse a baleseti kockázatokat.
A
közelmúltban
történt
azonban előrelépés a technológia megszüntetésének ügyében.
Az Európai Parlament elfogadta
az állásfoglalást, amely felszólítja az Európai Bizottságot,
hogy kezdeményezze a cianidos
bányászati technológiák betiltását az Európai Unióban - még
2011 vége előtt.
Ez az egyetlen biztonságos

Küzdelem az olaj ellen. Először beton-acél olajfogó kamrával

próbálták megakadályozni az olaj kiömlését a Mexikói-öbölben, ám a
szerkezet tetejét kristályos hidrát zárta el, ami a 3-4 fokos hőmérséklet és
a nagy nyomás miatt a gázokból és a vízből keletkezett: nem tudták
kiszivattyúzni az olajat. 3-féle robotot is bevetettek, végül nehéziszapot
fecskendeznek a sérült kitörésgátló szerkezetbe, a víznél kétszer nagyobb
sűrűségű fúrófolyadékkal megállították a feltörő kőolaj és földgáz
áramlását, majd cementet pumpáltak a szerkezetbe, hogy véglegesen
eltömítsék.

lódsz, hiába keresed azt a
testi helyzetet, amely visszasegíthet az alvás jótékony birodalmába, nem, nem találod, így se jó, és úgy se jó, a
gondolatok már zakatolnak,
jönnek-mennek az agyban,
mint a csípős vöröshangyák,
így hát végül csak föltápászkodsz, és szomorúan bámulod az ablakból a hajnal
szürkületében ázó várost.
Máskor pedig még úgy
tudnál aludni! De nem, nem
lehet, mert utazol, mert korai
munka vár rád, vagy mert
csak. Ilyenkor bezzeg olyan
nehéz
fölkelni,
ólomból
vagy, vasból vagy, csupa kelletlenségből vagy.
Akadnak

az

ébredésnek

kellemes pillanatai. Jó, a kismadarak hamar kezdik az ordítozást, de azért néha nem
rossz, hogy félálomban hallod őket. Vagy az eső kopogása, hogy már dalolgat az
ereszcsatorna, erre ébredsz,
és ez nem rossz. Aztán egyszerre csak döndül az ég,
mert az egyik angyal, akit az
Űr valami malackodásért alaposan leteremtett, sértettségében bevág egy égi ajtót. De
a legszebb az, amikor arra
ébredünk, hogy éjszaka, míg
sürögtek-forogtak az álmok,
és a horkolások szimfóniái
óvatosan remegtették a bajnoki érmek vitrines szekrényét, fehérbe borult a kert,
az utca, a kapuban álló

hibák száma csökkent. Ám az
egyre szélsőségesebb időjárás,
a csapadékvíz egyenetlen eloszlása váratlan vészhelyzeteket
eredményezhet. A végleges
megoldás tehát mindenképpen
az lenne, ha környezetbarátabb
technológiákat
használnának
fel az érc előkészítésére.
- A tudósokat is meglepte,
milyen gyorsan regenerálódott
a folyó - említette a ciánkatasztrófa kapcsán a szakember:
pedig nem igazán volt eszköz,
amellyel a tisztulást siettethették volna: a vízi élővilág 95 százaléka három-négy éven belül
megjelent a Tiszában és a Szamosban.
Szanyi János úgy véli, a mexikói-öbölbeli
szennyeződés
eltávolítását sem vegyszerekkel kell megoldani. - Az Exxon
Waldez zátonyra futása után a
szakemberek meglepő módon
azt tapasztalták, hogy azokon
a területeken, amelyeket az
ember próbált megtisztítani,
tovább maradt meg a szennyeződés, mint ott, ahol hagyták
regenerálódni a természetet magyarázta.
Léteznek
ugyanis olyan baktériumok,
amelyek képesek lebontani az
olajat,
és
elszaporodnak
egy egy szennyezés után. Ha
az ember mesterséges anyagokkal avatkozik a folyamatba, gátolhatja ezen baktériumok elszaporodását. Persze
nyilvánvaló, hogy ha nagy
vastagságban borítja olaj a
tengervizet, azt le kell szűrni.

szomszéd bácsi, mert lehullt
a hó.
Néha pedig úgy ébred az
ember, hogy azt se tudja, hol
a csodában van. Felül, néz,
gondolkodik. Nincs is rajta pizsama, hoppá. Vagy ismeretlen pizsama van rajta. Vagy
semmi sincsen rajta. Ja, hát itt
vagyok, nem otthon, egy másik helyen, egy másik kontinensen. És tapogat, mert hirtelen megérzi, hogy nincs
egyedül, és tényleg. És az a
másik is ébred, és néznek egymásra döbbenten, hogy te
atya világ, mi történt az este,
az éjszaka, és most mi lesz.
Hát az lesz, hogy esetleg be
kell mutatkozni.
Szív Ernő
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Hogyan ünnepli a gyereknapot?

u
-

PÁRTÁNÉ BOGÁR ILONA
nyugdíjas:
- Sokáig kinn leszünk a játszótéren,
és elmegyünk a belvárosi gyereknapi programokra. Lesz arcfestés, ugrálóvár. Két unokám van, mindig készülök erre a napra. Ilyenkor sokkal
több mindent megengedünk nekik,
több édességet kapnak, de hát gyereknap csak egyszer van egy évben.

-

f
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KISS ISTVÁN
mélyfúró:
- A Maty-éren töltjük a gyereknapot,
bevezetjük a lányunkat a kajak-kenu
rejtelmeibe. Tavaly is kinn voltunk
vele, és nagyon jól érezte magát. Aztán elmegyünk a mamákhoz is, hiszen nélkülük nem igazi a gyereknap. És persze kap ajándékot, lehetőleg olyat, amiből még nincs otthon.

MEDGYESI KONSTANTIN
történész,
a megyei múzeumok szóvivője:
- Családunk mind az öt tagja ebben
a hónapban ünnepli születés- vagy
névnapját, nálunk ezt koronázza meg
a gyereknap. Tartalmas programokat
választunk, most Hódmezővásárhelyre megyünk, kézműves-foglalkozásokon veszünk részt.

ORVOSI ÜGYELETEK

E-MAIL

Ilonka néni ügye
a rendőrség szemszögéből
A 2010. május 25-én a Délmagyarország napilapban megjelent,
„Két évig élt félelemben Ilonka
néni" című cikket kapcsolatban az
alábbiakban kívánok reagálni, mivel annak egyes részletei pontosításra szorulnak, és ennek hiányában az abban szereplő információk esetleges félreértésre adhatnak
okot. A cikkben az idős asszony
elmondja, hogy ő két éven át félelemben élt, hozzá ismeretlen személyek beköltöztek, nyugdíját elvették, így 500 ezer forintos közüzemi tartozást halmoztak fel.
A Szegedi Rendőrkapitányság tavaly novemberben hivatalból indított büntetőeljárást az idős hölgy
sérelmére elkövetett kifosztás
bűntett gyanúja alapján egy szegedi nővel szemben.
Az eset valóban a bankbiztonsági
szolgálat jelzése alapján került hatóságunk látókörébe, azonban bántalmazásról nem volt szó, a jelzés az
idős nő és a vele együtt megjelenő
asszony (a későbbi gyanúsított)
pénzfelvételének gyanús körülmé-

nyeire vonatkozott. így elsődlegesen
közigazgatási eljárás keretein belül
vizsgáltuk azt, hogy a néni sérelmére
megvalósult-e valamilyen jogsértés.
Az elvégzett vizsgálat során felmerült
a bűncselekmény gyanúja, így elrendeltük a nyomozást az említett deliktum alapján.
A büntetőeljárás megindítását követően annak elkerülése végett,
hogy az idős asszony további bűncselekmények sértettjévé váljon,
kapitányságunk jelzéssel élt Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala felé,
hogy részére hivatásos gyámot
rendeljenek ki, illetve hogy elhelyezéséről intézkedjenek. Közben
az ügy gyanúsítottjának kihallgatása és őrizetbe vétele is megtörtént, a Szegedi Városi Bíróság előzetes letartóztatásba helyezte.
A nyomozás során azt is tisztáztuk, hogy a gyanúsított és a sértett ismeretsége alkalmi volt, az
idős asszonynál az eljárás alá vont
nő nem lakott életvitelszerűen.
A kifosztás bűntette nyomozása so-

Csörög a telefon
Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat hétfőn
Kancsár Tímea 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!

i

MARÓTI JUDIT
gyeden lévő anyuka:
- Nem nagyon tartunk külön
gyereknapot, igyekszünk úgy
alakítani, hogy minden nap értékes, jó legyen a kisfiunk számára, hiszen nekünk is különleges
minden vele töltött pillanat. Tavaly sem voltunk vele gyereknapi
programokon, még kicsi volt.

rán számos tanúkihallgatást és adatgyűjtést folytattunk arra vonatkozólag, hogy történt-e további bűncselekmény az idős nő sérelmére, illetve
annak megállapítására, hogy a kifosztással összefüggésben a kihallgatott nőnek vannak-e esetleg bűntársai. A beszerzett adatok mindezt
nem támasztották alá.
A nyomozás során a sértettre kirendelt elmeorvos szakértő szakvéleményében megállapította,
hogy védekezésre, akaratnyilvánításra képtelen.
Az eljárás alatt bántalmazásból eredő
csípőcsonttörésre vonatkozó információ egyáltalán nem merült fel, és a
bankban sem történt bántalmazás. A
nyomozás iratait a napokban küldtük
meg vádemelési javaslattal a Szeged
Városi Ügyészségnek.
Őszintén bízom abban, hogy ezen
fent említett információk birtokában
az olvasó teljesebb képet kap az
ügyről és annak körülményeiről.
Dr. Zélity László rendőr ezredes,
rendőrségi főtanácsos, a Szegedi Rendőrkapitányság vezetője

Szeged, baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.). 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). Gyermek és felnőtt orvosi ügyelet: hétvégén és munkaszüneti napokon 7.30-tól másnap
reggel 7.30-ig (Szilágyi utca felől).
Tel.: 62/433-104 vagy 104.
S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat: ingyenes: 80/820-111. Gyógyszertár: Bartók Gyógyszertár (Bartók
tér 1., tel.: 540-218), szombaton
22—7-ig, vasárnap 20-7-ig, munkaszüneti napokon (ünnepnap)
7—7-ig. Fogászat, hétvége: 7-13
óráig, fogászati klinika, Tisza L.
krt. 64.
T É R Í T É S E S FOGORVOSI ÜGYELET

DENTHA FOGÁSZAT
Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532
H-p. 8-22, szo-v. 9-19 óráig.
www.dentha.hu

UTCA
A 20/803-3183-as számról telefonáló szegedi olvasónk jelezte: a
Rákóczi utca 2. szám előtt van
egy vízelvezető lefolyó, amely
megsüllyedt, ezért amikor belemegy a busz, rettentő nagy zajt
csap. Az utcában akad még egy
probléma: egy nagy platánfa, ami
ketté van hasadva, és korhadt a
belseje, rálóg a 2. szám alatti házra, ezzel veszélyezteti a villamos
vezetéket, illetve bármikor rádőlhet a házra.
MEGSZÜNTETIK A VÉGÁLLOMÁST
A 30/591-1583-as számról a Vértói úton lakók nevében telefonált
olvasónk. Felháborítónak találják,
hogy az ottani végállomást harminc napra meg akarják szüntetni.
Az idős utasokat és az iskolás
gyerekeket nagyon megterheli,
hogy két-három átszállással jutnak el a városba, a céljukhoz. A
probléma öt-hatszáz embert érint.
Miért vagyunk mostohagyerekek?
Miért nem lehet 5-ös trolipótló
buszt is indítani? - kérdezte az olvasó.
ÉLMÉNYFÜRDŐ
A 20/952-8656-os számról telefonáló olvasónk nem érti, hogy miért viszi ki gyermeke iskolája a di-

Tisztelt Olvasóink! Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy a
beérkezett észrevételeket, olvasói
leveleket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik,

BECSÜLETES BUSZVEZETŐ
Bába Gabriella köszönetet mond annak a buszsofőrnek, aki lánya telefonját megtalálta és visszajuttatta
neki. A kislány a mobilt pünkösdva-

amelyek nem feltétlenül egyeznek
meg a szerkesztőség véleményével.
Olvasói leveleket csak teljes névvel
aláírva, csörögös észrevételeket
csak teljes névvel vagy telefonszámmal áll módunkban közölni.

sámap felejtette fent az utolsó 21-es
buszon. Később a telefont megcsörgették, a sofőr felvette, és elvitte nekik. Olvasónk nagyon hálás a szegedi
buszsofőrnek.

SMS-EK

Európai Unióhoz való csatlakozásának támogatása iránt. Közös
érdekünk, hogy belátható időn belül az Európai Közösség egyenrangú polgárává váljon mindenki,
akit élete, boldogulása ehhez a
gazdag múltú és szép jövőjű térséghez köt.
Kozma József elnök, Csongrád
Megyei Közgyűlés Európai
Ü g y e k Bizottsága

Közeleg a tanév vége...
Beszélgetünk. Szót ejtünk mindarról, ami történt reggeltől estig, és
még arról is, mi a terv a másnapot
illetően.
- Milyen napod lesz holnap? Klárika nénivel kezditek a napot.
- Holnap nem megyek iskolába. Szegedre megyünk. Úszóversenyre.
- Az iskolával?
- Nem. Apával.
- Igen? - kérdezem, de láttam
ám, hogy a füle egyre pirosabb.

TELE A SZEMÉTLERAKÓ
Nagy Vendel olvasónk szerette
volna kivinni a dorozsmai hulladéklerakó telepre az összegyűjtött
szemetet, de azt mondták neki,
hogy tele vannak a konténerek,
ezért vigye át a sándorfalvi lerakóba. Aztán némi hulladékot átvettek, viszont a ház vakolása során lepotyogott malterdarabokat
szintén elküldték a sándorfalvi lerakóba. Ráadásul többször fordult,
és amikor kivitt egy ágyat a dorozsmai lerakóba, azt mondták neki, hogy nem hagyhatja ott, mert
aznap már teljesítette az egy köbméter kvótát. Csakhogy olvasónk
azt állítja: pontosan mérte, és közel sem volt az egy köbméterhez.
Úgy gondolja, nem a fordulások
száma alapján kellene levonni a
következtetést. Olvasónknak az a
véleménye, jobban odafigyelhetnének az illetékesek a konténerek
ürítésére és a szabályok tisztázására, mert így nem kell csodálkozni azon, hogy sokak az út mentén
borogatják ki a szemetet, mert
elegük lett.

KÖSZÖNET

Kettős állampolgárság

Ülünk egymás mellett a kertben, a
virágzó fák alatt, kis unokám, Dávidka és én.

ákokat az új fürdőbe, amikor csak
körbesétálnak, medencébe és
csúszdára nem ülhetnek, mert
nincs elég kísérő tanár, aki felügyelne rájuk. Ezzel a lépéssel
csak megfájdítják a szívüket.

OLVASÓINKNAK

POSTABONTAS

A Csongrád Megyei Közgyűlés Európai Ügyek Bizottsága üdvözli,
hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntésével a magyar nemzethez tartozás kifejezése az állampolgárság megszerzésével ezentúl könnyített formában
is lehetővé válik a határon túli
magyarok számára.
Egyúttal fontosnak tartjuk kifejezni elkötelezettségünket Szerbia

SZOMBAT

- Nem is... Csak be akartalak
csapni. Igaziból a doktor néni nem
enged suliba.

- Beteg vagy? - kérdem aggódó
hangon. A füle közben vörösebb
lett, mint a nyári mezőn virító pipacsvirág.
- Ja! Azt mondta, nem engedhet
isibe, mert olyan súlyos tanulási
undorom van, hogy az már szinte
életveszély!
Mondanom sem kell, mennyire megrémültem. Mentőt azért mégsem hívtam, hátha nem lesz nagyobb a baj.
Puszta János nagyapa

Fábiánsebestyénen, a veterán járművek találkozóján örökített meg olvasónk egy 1926-ban gyártott, gyönyörű
Indián Big Chief motort. FOTÓ: NAGY FERENC

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

30/279-3824:
Szeretnénk, ha Szőregen is elkezdenék irtani a szúnyogokat. Áldatlan állapotok uralkodnak!
30/303-9868:
Szegeden, a Piroska téren elviselhetetlen a nyárfavirágzás. Sem szellőztetni, sem levegőzni nem lehet.
70/225-1540:
Szörnyű ez az esős idő! Még sok
választási plakát van, amit le kellene mosnia az esőnek - ha már a
pártok nem teszik!
30/512-5648:
Celuska Mónikának van csótányirtó
tippem, nekem akkoriban bevált. Egy
próbát megérne, fillérekbe kerül.
70/324-8276:
Morvái Alexandra átveheti a pénztárcáját, jogosítványát a Gyöngyvirág u. 16/b alatti látványpékségben.
30/437-4318:
• Fekete keretes, dioptriás szemüveget találtunk.
70/380-2281:
• Fehér perzsa fiúcicát találtunk Szegeden, a Föltámadás utcában, a Dorottya utcában pedig egy sziámi
lánycicát. Tappancs Alapítvány.
30/310-8967:
• Népszavazást javaslok: az a
párt, amelyik a választáson önállóan nem éri el az öt százalékot,
ne kerülhessen a parlamentbe.

KAPCSOLATOK
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E-MAIL

POSTABONTAS

Természettudományok
A Rókusvárosi II. Sz. Altalános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben április 22-én két
városi versenyt rendeztünk.
Városi matematikaverseny 2., 3., 4.
osztályosok részére, eredmények:

4. osztályosok: 1. helyezett: Gyulai-Nagy Dániel (Zrínyi Ilona Általános Iskola, felkészítő tanár Talló
Éva), 2. helyezett Ótott Péter
(SZTE Juhász Gy. Gyakorló Ált. Iskola, felkészítő tanár Árvainé Libor Ildikó), 3. helyezett: Perényi
Gellért (SZTE Ságvári E. Gyakorló
Ált. Iskola, felkészítő tanár Kazi
Zsuzsa).

2. osztályosok: 1. helyezett Csiszár
Zoltán (SZTE Ságvári E. Gyakorló
Ált. Iskola, felkészítő tanár Fábiánná Páger Anna), 2. helyezett: Jáger
István (Karolina Általános Iskola,
felkészítő tanár Vígh Ilona), 3. helyezett: Bodó Bálint (Tabán Általános Iskola, felkészítő tanár Dobor
Ágnes) és Szécsényi András (Dózsa György Általános Iskola, felkészítő tanár Hegedűs Rita).

A legeredményesebb tanulók képviselik városunkat a megyei matematikaversenyen.
Játékos természettudományi vetélkedő 7-8. osztályosoknak, 3
fős csapatok részvételével, eredmények:

3. osztályosok: 1. helyezett: Bindics
Boldizsár (jerney János Általános Iskola, felkészítő tanár Dobó Imréné), 2.
helyezett: Vida Zalán (SZTE Juhász Gy.
Gyakorló Ált. Iskola, felkészítő tanár
Hegyesné Stumpf Erika), 3. helyezett:
Czirják Lilla (Zrínyi Ilona Általános Iskola, felkészítő tanár Harcsás Jánosné) és Török Ádám (SZTE Ságvári
Gyakorló Általános Iskola, felkészítő
tanár Némethné Aszódi Katalin).

I. helyezett: Karolina Általános Iskola, II. helyezett: Jerney János Általános Iskola, III. helyezett: Rókusi Általános Iskola. A versenyen fizika, matematika, számítástechnika, technika tantárgyból adhattak
számot a tanulók a tudásukról.
Hódiné Csatári Márta igazgató,
Rókusvárosi II. Sz. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szeged

Vetélkedő Dócon

A Dóci Katolikus Altalános Iskolában
rendeztük meg 17. alkalommal a hagyományos Dr. Beretzk Péter Komplex Természet- és Környezetvédelmi
Vetélkedőt. A versenyre a Csongrád
megyei iskolák közül 8 csapat jelentkezett. Előzetes feladatként el kellett
készíteniük Noé bárkáját, és verset
kellett írniuk a bibliai eseményről.
Az ünnepélyes megnyitót Puskás
József, a Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóságának munkatársa vetítéssel egybekötött előadása követte. Ezután a csapatok különböző állomásokon bizonyíthatták a

természetben való jártasságukat:
virágfajokat, gombafajokat kellett
felismerniük többek között. A csapatok a természethez, illetve annak védelméhez kapcsolódó ismereteikről is számot adtak.
A vetélkedőt a hódmezővásárhelyi
Kertvárosi Katolikus Általános Iskola csapata nyerte, így ők vihették haza a vándorkupát is.
Második helyen végzett a dóci iskola
csapata, a harmadik helyet pedig a
„Ságváristák" csapata szerezte meg.
Huszka Zoltánná igazgató, Dóci
Katolikus Általános Iskola

SZEGED NEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Fogtechnikus- Virgonc csapat: kiskacsák a tónál
sikerek
A Pro-Dent-A Fogtechnikai Szakközépiskola tanulói az idei tanévben az
alábbi helyezéseket érték el a fogtechnikus-tanulók országos gyakorlati
versenyén, Budapesten: az Individual
protetika versenyen II. helyezett lett
Farkas Gábor, a 3/15. évfolyam tanulója, oktatója: Busa Zoltán.
Az Individual mintázó versenyen
V. helyezést ért el Antal Attila, a
3/15. évfolyam tanulója, oktatója:
Klement Ágnes.
Dankó Teréz igazgató,
Pro-Dent-A Fogtechnikai Szakközépiskola, Szeged

A 2010. május 31-e és június 4-e közötti

munkahéten a kővetkező önkormányzati

képviselői fogadóórák, fórumok lesznek:
Május 31-én, hétfőn:
* Hekáné dr. Szondi Ildikó a 10-es számú választókerület,
(Belváros) képviselője fogadóórát tart 17 órától a Tisza Lajos krt. 47.
I. em. 112. (Olajosház) épületében. Tel.: 06-30/963-8137
* Katona Gyula, a 13-as számú választókerület (Móraváros)
képviselője fogadóórát tart 17-18 óráig a Somogyi Könyvtár Móravárosi
fiókkönyvtárában (Szeged, Móra u. 21.).
* Tóth József, a 16-os választókerület (Kiskundorozsma) képviselője
fogadóórát tart 17 órától a Petőfi Sándor Művelődési Házban.
" Kenderesi-Szabó Mihály, a 20-as számú választókerület
(Makkosbáza) képviselője fogadóórát tart 17.30 órától a Makkosházi
Altalános Iskolában (Szeged, Ortutay u. 3.).

Június l-jén, kedden:

* Gila Ferenc, a 24-es számú választókerület (Petőfitelep és Baktó)
képviselője fogadóórát tart 17 órától a Balaton Utcai Általános
Iskolában.
Június 2-án, szerdán:
* Juhász Gyula, a 25-ös számú választókerület (Tápé) képviselője
fogadóórát tart 16-17.30 óráig a Tápéi Kirendeltségen (Szeged-Tápé,
Honfoglalás u. 73.).
Június 3-án, csütörtökön:
* Dr. Csapó Balázs, a Szegedért Egyesület képviselője fogadóórát
tart 14-15 óráig a Szegedért Egyesület székhelyén (Szeged, Kárász u. 11.
I.em. 7.).
EGYNYÁRI VIRÁGOK OSZTÁSA az adott választókerület lakosságának!
Május 31-én, hétfőn:
* Dr. Kenyeres Lajos, a 4-es választókerület (Tarján) képviselője
virágutalványt oszt 16 órakor a Tarján városrészi orvosi rendelőnél

Fájós derékkal kicsit megpihenni
ültem le a tóparti padra. Jóleső
nyugalom volt, alig észlelhető
mozgás a környéken, mindenki a
belvárosban tehetett, hiszen a jó

nös relaxációra készteti az embert. Egyszer csak előbukkant a
nádasból, a semmiből egy kiskacsacsapat.
Óvatosan körültekintgetve, majd

következett a megfontolt tollászkodás. Előkerült a kacsamama is
párjával. Figyeltek ők szerintem a
háttérből végig.
Nem sikerült túl jó képeket készí-

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
TÓTH BORBÁLA
Május 27., 11 óra 15 perc, 3440 g.
Sz.: Lázár Anita és Tóth András
(Békésszentandrás).
KÓNYA LEVENTE
Május 27., 11 óra 12 perc, 3380 g.
Sz.: dr. Lele Ágnes Zsófia és dr.
Kónya Tamás (Szeged).
TÓTOK VIRÁG EMESE
Május 24., 9 óra 43 perc, 3240 g.
Sz.: Munkácsi Éva és Tótok Ádám
(Mártély).
SZÉLL MARTIN
Május 27., 11 óra 5 perc, 3970 g.
Sz.: Bozsó Gabriella és Széli Tibor
(Szeged).
BŐVÍZ MILÁN
Május 27., 16 óra 15 perc, 3680 g.
Sz.: Szécsi Edina és Bővíz Róbert
(Ásotthalom).
KIS HANGA
Május 27., 21 óra 10 perc, 3410 g.
Sz.: Hegykői Anna és Kis Csaba
(Szatymaz).
SZENTES
NAGY JÁZMIN
Május 27., 14 óra 25 perc, 3660 g.
Sz.: Sulyok Renáta és Nagy Péter
(Mindszent).
GRATULÁLUNK!

E-MAIL

(Budapesti krt. 23.).
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Nem csalók
a rendészek
A napilap Csörög rovatában megjelent információval ellentétben nem
csalók azok a helyszínelő rendészek, akik fényképes igazolványt
felmutatva ellenőrzik a hulladékszállítási közszolgáltatásokkal kapcsolatos kedvezmények igénybevételére vonatkozó jogosultságot. A
közszolgáltatatás szüneteltetésére
és a nyugdíjaskedvezmények igénybevételére vonatkozó jogosultsággal több ezer visszaélés történt az
elmúlt években, ezért a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit
Kft. (korábban Kht.) kénytelen volt
szigorúbb ellenőrzési rendszert bevezetni. A becsületesen teljesítő
ügyfelek díjbefizetéseiből történik a
közszolgáltatás költségeinek finanszírozása, így ők viselik a terheket a
csalók helyett is, ezért köszönjük a
lakosság korábbi és jövőbeli együttműködését a „potyautasok" felderítésében. A társaság munkatársai lakásokba nem mennek be, és pénzt
sem kérhetnek semmilyen jogcímen
(díjhátralék, egyéb tartozás). Kizárólag helyszíni adatgyűjtést és információk beszerzését végzik a
nem fizető és a kedvezményeket
igénybe vevő ingatlantulajdonosokkal kapcsolatosan. Kérjük tisztelt
ügyfeleinket, hogy amennyiben kétség merülne fel kollégáink személyazonosságát illetően, hívják ingyenesen hívható zöldszámunkat
(80/822-228), ahol munkatársaink
készségesen adnak felvilágosítást.
Szabó Ferenc ügyvezető,
Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft.

Nagy lubickolás a vízben. A kiskacsák olyanok, mint a gyerekek: önfeledten játszanak. FOTÓ: SÍKHEGYI BÉLÁNÉ
idő és a sok program odavonzotta
az embereket.
Van úgy, hogy csak ülünk, és nézünk ki a fejünkből.
Ebben a rohanó világban a víz, a
természet közelsége, a szinte
ajándékként kapott csend ösztö-

egyre bátrabban nekiiramodva.
Nagy-nagy lubickolás következett.
Olyan helyesek voltak, lebuktak,
fröcsköltek, játszottak, mint a
gyerekek.
Ez volt jó öt percig, majd szépen
kijöttek a szilárd partrészre, és

teni, mert valamelyik mindig mozgásban volt, és már a fényviszonyok sem kedveztek, de a „rossz"
képeket sem töröltem ki.
Ezt a virgonc csapatot így is jó
visszanézni.
Síkhegyi Béláné

Nagyon szeretem Szegedet
Szegedi vagyok.
Laktam Kecskeméten, voltam egy
darabig Debrecenben, kellett lennem Budapesten, tanultam
Cannes-Eduse-ben, dolgoztam Párizsban.
Volt még pár kisebb kanyar az életemben, de mindig innen indultam, és ide jöttem vissza.
Szeretek itt. Mindig is szerettem.
Akkor is szerettem, amikor a város csak funkcionált, most, hogy
a város él, most különösen jó itt.
Még a telet is át lehet vészelni, pedig az élet plusz 25 fok felett kezdődik. Lehet, hogy most éppen
Noé ácsolja a bárkát, de az idén
már lehetett érezni a Város „nyári
szagát".
Van ugyanis egy olyan: benne
van a termálvízből elszökő kén
szaga, a forró aszfalt és főleg a

MEGTALALTAK
KULCSOK
A 20/421-2571-es számról jelezte
olvasónk: biztonsági kulcsokkal
teli kulcscsomót talált cipzáros
bőrtokban Szegeden, a Vitéz utca
sarkán. Gazdája a megadott számon jelentkezhet.

por szaga, amit az eleredő zápor
ver fel.
Ez a sok eső véget ér majd, és jön
a Nyár. Néha bosszankodom, mikor sok a kamion, vagy bosszankodtam a lezárások miatt, de a
kamionok nemsokára elkerülhetik
a várost, a lezárások jórészt megszűntek, a villamos meg úgy
megy, mint a nyíl.
Persze az is bosszantó, mikor mikropolitikusok nyüzsögnek, hogy
fogást találjanak végre valamin,
aminek mindenki más örül.
Pedig a város sokat szépült, pezsdült és fejlődött.
Nincs itt bányászható nyersanyag,
hagyományos ipar, hát ki kell aknázni az egyetemi város státust.
És hát a nyár itt nálunk... egymás
kezét fogják a fesztiválok, vásárok. Magára vessen, aki képes

unatkozni. De ki akar unatkozni?!
Egyre több szép helyre ülhet le az
ember (amúgy kiültem a Lófarához hatalmas, ötgombócos fagyival), akár fesztivál, akár nem.
Voltam a borfeszten, sétáltam a
hídi vásáron, rekedtre kiabáltam a
torkomat a regattán, úgy buzdítottam a mieinket.
A fanyalgóknak pedig kívánom,
hogy találjanak maguknak valami
kellemesebbet, mint az állandó picsogás.
Ők is jobban fogják érezni magukat, és jobban fogják őket becsülni, ha nem ezt a fajta „fesztivált"
csinálják.
Most úgyis jön a pezsgés, a nyár,
lehet az életet élvezni is, főleg itt,
a mi városunkban.
Bertényi Kornél,
Szeged

FOTÓKAT VÁRUNK
Tisztelt olvasóink! Közeleg a gyereknap, a pedagógusnap, egyre
több időt tölthetünk a szabadban. Továbbra is várjuk fotóikat
a kapcsolatok@delmagyar.hu
e-mail címre!
Küldjék el nekünk az önök számá-

ra legkedvesebb, megörökített pillanatokat! Elektronikus levelükben
ne felejtsék el megírni, hogy hol
készült a felvétel, ki, mi látható
rajta!
A legjobb felvételeket közzéteszszük lapunkban.

Napsárga híd

Szegedi olvasónk érdekes képet készített a Belvárosi hídnál. A táj narancssárgában úszik, a fák koronája
rőt, míg a híd napsárga. FOTÓ: KLEM FRIGYES
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lönböző ügyességi vetélkedők
(lisztfújás, zsákban futás, akadályfutás, célba dobás, lekvároskenyér-evés, kötéltánc).

A Szegedi Nemzeti Színházban ma este tizenkettedik alkalommal adják át a Dömötör-díjakat: 18 órától
fogadja a közönség a jelölt művészeket, a támogatókat és a kuratórium tagjait a nagyszínház előcsarnokában.
Toronykőy Attila rendezi, László Boldizsár szerkeszti a gálaestet, amely idén fikcióra épül: a nézők a Guinness-rekordok házában találják magukat, ahol szemtanúi lehetnek a színház rekordkísérletének. Közben kiderül, kiket jutalmaz idén a közönség a Dömötör-díjjal, Bánvölgyi László szobrászművész - fotónkon is látható kisplasztikájával.

SZÍNHÁZ
SZEGED
NAGYSZÍNHÁZ
ma 18 óra: Dömötör-díj - színházi
díjátadó gála. Bérletszünet.
KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ
holnap 11 óra: A kis Mukk. Bérletszünet.
PINCESZÍNHÁZ
ma 15 óra: A félszárnyú tündérek
völgye - zenés mesejáték.

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
E. T. (m. b.): ma és holnap 10 óra,
Szex és New York 2. (m. b.): ma
és holnap 15,18, 21 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Exférj újratöltve (m. b.): ma és
holnap 16 óra,
Bevetetlen ágyak: ma 18.15 óra,
Camino: holnap 18.15 óra,
Éhség (feliratos): ma és holnap
20.30 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Budapest (m. b ): ma és holnap
16.15, 20.45 óra,
Revans (feliratos): ma és holnap
18.30 óra.
GRAND CAFÉ
Oda az igazság!: ma és holnap 19
óra,
Itt is, ott is (feliratos): ma és holnap 21 óra.
PLAZA CINEMA CITY
Streetdance - 3D (feliratos): ma
és holnap 10.30,12.30,14.30,
16.30,18.30, 20.30 és ma 22.30
órakor is.
Szex és New York 2. (m. b ): ma
11.13.45,16.30,19.15,22 óra, vasárnap 11.45,14.30,17.15, 20 óra.
Nanny McPhee és a nagy bumm
(m. b.): ma és holnap 11.30,13.45,
16,18.15 óra.
Perzsia hercege, az idő homokja
(m. b.): ma és holnap 10.45,11.15,

12.45,13.30,15.45,17,18,19.15,
20.15 és ma 21.30, 22.30 órakor
is.
Túl jó nő a csajom (m. b.): ma és
holnap 11.15,15.30,17.45,20 és
ma 22 órakor is.
A tébolyultak (felir.): ma és holnap 20.30 és ma 22.30 órakor is.
Robin Hood (feliratos): ma és holnap 11.15,14,16.45,19.30 és ma
22.15 órakor is.
Titánok harca (m. b.): ma és holnap 18.15, 20.15 óra.
Minden kút Rómába vezet (feliratos): ma és holnap 16.15 és ma
22.15 órakor is.
Vasember 2. (m. b ): ma és holnap 10.45,15.15,17.30,19.45 és
ma 22 órakor is.

Emlékezz rám (feliratos): ma és
holnap 13 óra.
Exférj újratöltve (m. b ): ma és
holnap 13.15 óra.
így neveld a sárkányodat - 3D
(m. b.): ma és holnap 10,12.15,
14.15 óra.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Exférj újratöltve. Színes, m. b.
amerikai vígjáték: ma és holnap
18.30 óra.
SZENTES
Exférj újratöltve. Színes, m. b.
amerikai vígjáték: ma és holnap
17.30 óra,
Pandórum. Színes, feliratos amerikai-német horror: ma és holnap
20 óra.

KÖZÉLET
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
(DUGONICS TÉR 12.)
ma 18 óra: Gaáli Zsolt estje - zenével, versekkel fűszerezett
könyvbemutató.
A VOLT KOSSUTH-LAKTANYÁNÁL (HATTYAS SOR 6-10.)
ma 16 óra: és
A FŐSZER ELECTRIC ZRT. IRODAHÁZNÁL (SZABADKAI ÚT 9.)
ma 16.30 óra: a Szegedi Bajtárs
Klub szervezésében a Szegeden
szolgálatot teljesített katonák,
sorkatonák, hivatásos katonák,
polgári dolgozók emlékére koszorúzás és megemlékezés.
A TESCO ÁRUHÁZ PARKOLÓJÁBAN (RÓKUSI KRT. 42-64.)
ma 10-14 óra: Mosolyvarázs
Életmód Napok.
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZ
TERASZÁN
ma 20 óra: Jótékonysági koncert
a Reménysugár a dél-alföldi hematológiai és onkológiai gyermekbetegekért alapítvány javára Szegedi Deák Big Band, Krasznai
Gita, Give me five (vokálegyüttes),

ma 22 óra: Festményaukció.
MAKÓ
A HAGYMAHÁZBAN
ma és holnap 9-19 óra: Hüllő
Zoo + trópusi halak.
VIII. MAKÓI HAGYMÁS
GRILLFESZTIVÁL
MA
9.30: Makói Magán Zene- és Művészeti Iskola Ifjúsági Fúvószenekarának felvonulása a szökőkúttól
a Vált-Ker. Kft.-ig,
10: Makói magán-zeneiskola fúvószenekarának műsora szakmai
megnyitó: Némedi József, Sági Szilárd,
11: Ajzelt József Népi Zenekara Jó ebédhez szól a nóta. Fellépő

nótaénekesek: Madarász Katalin,
Bokor János, Koltai Zoltán, Németh József,
13: Irigy Hónaljmirigy.
14: Lola,
15: Luigi,
16: Váll-Ker Zenekar,
17: Tihanyi Vándorszíndpad - Borban az igazság - Tihanyi Tóth
Csaba főszereplésévet,
18: Colorado Country Band,
19.30: SP - Éder Krisztián,
20: Polyák Lilla és Homonnay
Zsolt önálló estje,
21: Návay téri bál - Váll-Ker Zenekar.
A gyerekeknek légvár és csúszda,
a felnőtteknek csapolt sör és minden, mi szemnek s szájnak ingere!
AZ ERDEI JÁNOS SPORTCSARNOKBAN
ma: Városi erőnap - amatőr fekvenyomó-verseny, pumpingverseny, testépítő-bemutató,
erőshow, autótuning.
AZ ÚJVÁROSI REFORMÁTUS
TEMETŐBEN
holnap 10 óra: Magyar hősök emlékünnepélye. Bevezetőt mond
Márton Imre önkormányzati képviselő, a Városépítők Társaságának
elnöke, megemlékezést tart Gilicze János levéltáros, önkormányzati képviselő, közreműködnek a
magán-zeneiskola növendékei.
ÓFÖLOEÁK
A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
ma 9 óra: író-olvasó találkozó. Az
1970-es Makó környéki árvíz 40.
évfordulója alkalmából emlékkiadványt mutatnak be Az árral szemben címmel.
PITVAROS
A TEMPLOMBAN
vasárnap 10 óra: A pitvarosi
templom idén ünnepli építésének
60. évfordulóját. A jubileum alkalmából tartandó ünnepség nyitóeseménye az a szentmise, amelyet
Gyulay Endre nyugalmazott megyés püspök celebrál.
SZENTES
A PUSZTAI LÁSZLÓ SPORTTELEPEN, A SKATE PARKBAN
szombat 10-19.30 óra: BMX and
MTB Contest. Amatőrök és profik
egyaránt megmérettethetik magukat a BMX és MTB kerékpáros
szentesi versenyen. Infó:
30/539-0620, fbmcastro@hotmail.com.

GYERMEKNAP
SZEGED
ZÁPOR-TÓ
holnap 10-17 óra: Arcfestés, pónilovaglás, ugrálóvár, kézműves-foglalkozás, focibajnokság, kü-

KÁLVIN TÉR
holnap 9.30-18 óra: Kézműves-foglalkozás (gyöngyfűzés,
szélforgó, papírcsodák, ékszerek
készítése), meseudvar, Európa népei sarok, vasútmodell- és legókiállítás,
9.30 óra: Az Alma együttes koncertje,
10.30 óra: Szegedi Mazsorettcsoport,
10.50 óra: EzerArc Fashion Dance
gyermekcsoportjának bemutatója,
11 óra: A www.delmagyar.hu baba- és gyermekszépségversenyének eredményhirdetése,
12 óra: Creative Dance Klub,
13 óra: Őzéné Tímea társastánc
csoportjainak és a Szegedi Táncművészeti AMI - dr. Inczédy Anita
- csoportjának moderntánc-bemutatója,
14.30 óra: Kontraszt Táncstúdió,
15 óra: Akropolisz Táncszínház,
15.30 óra: Mórahalmi Kötélugró
Csoport,
16 óra: Zsonglőrök a színpadon,
16.15 óra: Szűcs László bűvészműsora,
17 óra: A Riverside Együttes gyermeknapi koncertje countrytánc-tanítással.
ALSÓVÁROSON
ma 9 órától: Családi majális Szent Ferenc-kalandtúra, környezetvédelmi előadás, napkollektor-bemutató, orvosi szoba, zöldségpiac, Turul emlékverseny, foci,
méta, íjászat...

15 óra: Játsszunk együtt jógát!,
15.30 óra: Fabatka Bábszínház,
16 óra: Dodgem együttes,
16.30 óra: Ördögfű zenekar Juhász István vezetésével,
17 óra: Kankalin néptáncegyüttes,
táncház.
KISZOMBOR
A MŰVELŐDÉSI HÁZ UDVARÁN
HOLNAP
10 óra: A Grimm-Busz színház
gyerekelőadása,
11 óra: Dáridó gyerekeknek,
12 óra: Modern táncosok fellépése.
egész nap: Izgő-mozgó játszóház,
arcfestés.

KONCERT ÉS BULI
SZEGED
A SZOTE-KLUBBAN
ma 22 óra: Shine on Party - DJ
Lennard.
A JATE-KLUBBAN
ma 22 óra: szomBEAT - A hétvége lüktetése. Házigazda: Bende
Gábor.
A FÉSZEK-KLUBBAN
(BRÜSSZELI KRT. 22/B)
ma 21 óra: Variola.
AZ AFRICA CAFÉBAN
ma 20 óra: Ladies Night - a különleges koktélok éjszakája.
A TISZA RIVER CAFE CLUBBAN
(A PIROS ÚSZÓHÁZ HELYÉN)
ma 22 óra: DJ Sallai.

A SZÁZSZORSZÉP GYERMEKHÁZBAN (KÁLVIN TÉR 6.).
Vasútmodellek és legóváros. Gyereknapi országos vasútmodell- és
legókiállítás nyílt, vasárnapig
10-18 óra között legóváros és
működő vonatok láthatók, amiket
gyerekek is irányíthatnak. A belépés ingyenes.
A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN
(ROOSEVELT TÉR 1-3.)
megnyílt Csontvárytól Szőnyiig Modern magyar művészet, válogatás a miskolci Hermann Ottó Múzeum anyagából kiállítás, amely
szeptember 12-éig tart nyitva,
megnyílt A pillangók zöld szigete
- Tajvan és a hatlábúak csodálatos élete című kiállítás, amely
megtekinthető július 4-éig,
megnyílt a 100 éve született László Gyula régész és képzőművész
tiszteletére rendezett Hunor és
Magyar nyomában című kiállítás,
amely augusztus 30-áig látható.
A kiállítások hétfő kivételével
naponta 10-17 óráig tekinthetők meg,
állandó kiállítás: Patikatörténeti
kiállítás; Móra Ferenc-emlékszoba,
Csak egy Földünk van - természettudományi kiállítás; Díszterem
az állandó festészeti bemutatóval;
Lucs-gyűjtemény.
A FEKETE HÁZBAN
(SOMOGYI U. 13.)
megnyílt a Sörös korsók és kancsók Köves L. Imre magángyűjte-

JÁTÉKDZSUNGEL JÁTSZÓHÁZ
(SZATYMAZI U. 2/B)
ma 10-20 óra: játékos vetélkedők, a Babszem néptánccsoport
bemutatója, I. Zafír Dél-alföldi
Gyermek Szépségverseny döntő,
arcfestés, kézműves-foglalkozás,
csillámtetoválás.
ÚJSZEGED, NÉPLIGET FÜVES
TERÜLETE
holnap 10-13 óra: Societas gyermeknap - ugrálóvár, lovagoltatás,
arcfestés, játszóház, ügyességi játékok, zene
ALGYŐ
A SZABADIDŐKÖZPONT
TERÜLETÉN
HOLNAP
9 órától: Arcfestés, kézművesjátszóház, lovas kocsikázás, ugrálóvár, a Szivárvány Óvoda műsora,
aszfaltrajzverseny, bábelőadás,
Gyöngyvirág néptánccsoport, kamarabalett-bemutató.
CSANÁDPALOTA
A FŐTÉREN, A DÉLIBÁB UTCÁBAN (ROSSZ IDŐ ESETÉN
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN)
MA
12 órától: Vidámparki szolgáltatás,
17 óra: Lakatos Krisztián, a Megasztár 4. harmadik helyezettjének koncertje,
17.40 óra: Csiribiri együttes,
18.40 óra: Palcsó Tamás.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
AZ ÁRPÁD UTCAI TÁJHÁZ

ÉS KÖRNYÉKÉN
HOLNAP

Ő
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A MONO ZENEBÁRBAN
(WESSELÉNYI U. 6.)
ma 21 óra: Sambafriqua Club. Fellépő DJ-k: Erik Sumo, Grooverider
C, Kő.
A FELSŐVÁROSI TEMPLOMBAN
(MUNKÁCSY U. 7.)
ma 19 óra: Hangverseny
Király-König Péter születésnapja
alkalmából.
KISZOMBOR

AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI

10 órától: Kézműves-foglalkozások - nemezelés, szélforgó, csipeszfigura, színezés -, PMK
Hód-kristály mazsorettcsoport,
10.30 óra: NRG - Hiphopbemutató,
11 óra: Brasch Bence - a Csillag
születik sztárja,
11.30 óra: Fogarassy Judit Balett
és Jazztánc Stúdió,
12 óra: Promenád TSE,
13 óra: Fabatka Bábszínház,
14 óra: Bóbita II. Néptánccsoport,
14.30 óra: A Helen Doron Nyelviskola programja,
6

Az idén nyolcadszor rendezik meg ma Makón a hagymás grillfesztivált.
Kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatják a kedvükre való programot,
többek közt fellép a zeneiskola fúvószenekara és az Irigy Hónaljmirigy is.

./T-V

HÁZBAN
ma 18 óra: Nyárköszöntő klasszikus gitárkoncert - Török Zsófia,
Szubin Zoltán, Bujdosó Géza.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A CSM-I ÖNKORMÁNYZAT
AULÁJÁBAN (RÁKÓCZI TÉR 1.)
ma 10 órakor nyílik az Erdők világa című nemzetközi gyermek-képzőművészeti pályázat díjazott munkáiból készült kiállítás.

ményéből című kiállítás, amely
szeptember 10-éig, hétfő kivételével naponta 10-18 óráig tart
nyitva.
A NEMZETISÉGEK HÁZÁBAN
(OSZTRÓVSZKY U. 6.)
megnyílt a Varsovia Creativa című
fotókiállítás.
A TANSZÉKI GALÉRIÁBAN
(BRÜSSZELI KRT. 37.)
megnyílt a Művészetek nemzetközi útjai I. - testvérvárosok kortárs
alkotóinak kiállítása. Kozmikus tér

a vizuális művészetekben - temesvári képzőművészek kiállítása,
június 20-áig tekinthető meg, naponta 10-18 óráig.
A TIK ÁTRIUMÁBAN
megnyílt az Altajisztika Szegeden
és a Keleti gyűjtemény című
kiállítás.
AZ RKI SZEGEDI FIÓKINTÉZETÉBEN (DUGONICS TÉR 2.)
megnyílt Dragos Lumpan romániai
fotóművész Medvék és egyéb álarcok című kiállítása, amely június
30-áig várja látogatóit.

ASZTALFOGLALÁS
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SZOMBAT
5.45 Hajnali gondolatok
5.50 Ma reggel
8.00 Hiradó
8.05 Sporthírek
8.10 Európa Magyarországon
8.40 Bob, a mester
9.05 Thomas, a gőzmozdony
9.30 A kis Amadeus - Az ifjú Mozart kalandjai
9.55 CUc és Kat
10.05 Inami
10.25 Vízi duma
10.35 Kormányalakítás 2010
15.30 Mol IL Kajak-kenu Gyorsasági Világkupa

20. Hát nem csodálatos? [12]
15.40 Doktorok 7. Élő adásban [12]
16.40 Knight Rider
5 Haláltusa [12]
17.35 Trinity kórház
Amerikai orvossorozat. 5. [12]

6.30 Topshop
7.00 Kölyökklub
9.15 Disney-rajzfilmek
A gumimacik: Mickey egér klubja
10.00 Slayers
- A kis boszorkány
Japán animációs filmsorozat
10.25 06-91/33-55-33
Hívjon! Játsszon! Nyerjen!
11.25 Házon kívül
Heti magazin
12.00 RTL-híradó
- Déli kiadás
12.10 Autómánia
Autósmagazin
12.40 Forma-1
- Török Nagydij; Isztambul
Az időmérő edzés közvetítése
élőben
14.20 Tengeri őrjárat
Olasz krimisorozat, 2. évad. 6.
Váratlan fordulatok
15.25 A halál 50 órája
Amerikai háborús kalandfilm
18.30 RTL-híradó - Esti kiadás

18.30 Tények
Hírműsor [12]
19.05 Magellán
A TV2 tudományos és ismeretterjesztő magazinja [12]
19.35 Árvíz 1-2.
Angol-dél-afrikai-kanadai katasztrófafilm [12]
Közben: kenósorsolás
23.25 Mennyei prófécia
Amerikai kalandfilm [12]
1.05 Ezo TV
06-90/602-022
155 Kalandjárat
Az útitárs Kandász Andrea
2.20 Teleshop
3.20 Animációs filmek
3.40 Műsorzárás

19.00 Fókusz-plusz Magazin
19.30 A medál Amerikai-hongkongi
akcióvígjáték
R.: Gordon Chan. Fsz.: Jackie
Chan (Eddie Yang), Lee Evans
(Arthur Watson), Claire Fortani
(Nicole), julian Sands (Snakehead)
21.10 Halálos fegyver
Amerikai akcióvígjáték [16]
Közben: RTL-hírek
23.25 Koldusbottal Beverly Hillsben
Amerikai vígjáték [16]
1.25 Kung-fu
Amerikai akciófilm-sorozat, 1.
évad, 13. Nem lát szemem, nem
fáj fejem [16]
2.15 Fókusz-pLusz (ism.)

20.00 Szerencseszombat
20.45 Az esküvő
Amerikai film
Fsz.: Halle Berry (Shelby Coles),
Eric Thai (Meade Howell), Lynn
Whitfield (Corinne Coles), Cart
Lumbly (Lufe McNeil), Michael
Warren (Clark Coles), Marianne
Jean-Baptiste (Ellen Coles).
22.40 Hírek Benne: időjárás-jelentés
22.45 Sporthírek
22.50 Volt egyszer egy nyár

6.00
6.25
7.45
9.45
10.15
10.45

Látlelet a Földről
TV2-matiné
Nicketodeon-kedvencek
Mókás állatvilág
Szurikáták udvarháza
Doktorológia Leslie Nielsen
módra Kanadai Ismeretterjesztő
filmsorozat, 9. [12]
11.15 A világ legerősebb emberei

Fekete László műsora [12]
11.45 Két Testőr Életmódmagazin [12]
12.15 Babavilág
Szekeres Nóra műsora
12.45 A láthatatlan ember Amerikai
akciófilm-sorozat, 20. [12]
13.45 A kiválasztott - Az amerikai
látnók Amerikai akciófilm-sorozat. 50. [12]
14.40 Rejtélyek kalandorai

Elő közvetítés Szegedről
17.05 Maupassant történeteiből Erénydíj
Francia tévéfilm
18.05 Életképek
Magyar tévéfibnsorozat
18.45 Életképek
Magyar tévéfibnsorozat
19.30 Híradó este
19.50 Sporthírek, időjárás-jelentés

Francia filmvígjáték
0.35 Edith Piaf: Egy földöntúli hang
Francia zenés dokumentumfilm
1.30 Koncertek az A38 hajón
Színpadon a Che Sudaka
2.25 A hold fázisai

5.45 Hajnali gondolatok
5.50 Ma reggel
6.00 Híradó
6.05 Sporthírek
6.10 Időjárás-jelentés
7.10 Időjárás-jelentés
755 Hogy volt!?_ - válogatás az
MTV archívumából
9.05 Elveszett paradicsom - töredék
Tévéjáték
10.15 Zsigmond király ajándéka
10.35 Kormányalakítás 2010
Benne: 12.15 Híradó
15.00 Magyar elsők
Az első magyar művésztelep
15.15 Új-Zéland - Darwin nyomában
16.05 Gyaloglás Gulágföldön
17.05 A négy páncélos és a kutya
21/3. Ahol állunk, ott van hazánk
határa
18.00 Angyalbőrben 13/3. Bőrtérkép
18.55 Esti mese
19.30 Sztársáv
20.00 Híradó
20.21 Sporthírek
20.24 Időjárás-jelentés
20.25 A fekete város Magyar tévéfilmsorozat, 7/3. Két szomszédvár
21.25 Garzonlakás kiadó
Magyar filmvígjáték
Fsz.: Pataky Jenő (dr. Bodnár
Sándor ügyvéd), juhász józsef
(dr. Kádár András orvos). Rajnay
Gábor (Kenessey), Simor Erzsi
(Klári, Kenessey lánya), Turay Ida
(Piri), Makláry Zoltán (pénzbeszedő), Bókay Ferenc (Simek)
22.35 Az esküvő Amerikai film
0.25 Ez történt ma reggel
2.05 A fekete város 7/3. Két szomszédvár
3.00 Miért? Martinovics levele Ferenc
császárhoz

©

5.20 Váltó

5.05 Tiszta a lakásod?
5.30 Tiszta a lakásod?
6.00 Topmodell leszek!
655 10 évvel fiatalabb
7.25 A szépség és a szörny
8.25 Segítség, gyerekeim vannak!
9.20 Szeretem a testem
Sorsfordító átalakítás nőknek
10.20 Szeretem a testem
11.20 Téged akarlak!
Párkereső show-műsor
12.10 Két pasi meg egy csajszi
Amerikai vígjátéksorozat
12.40 Jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
13.10 Pimaszok, avagy kamaszba
nem Ut a mennykő
Amerikai vígjátéksorozat
13.40 Pimaszok, avagy kamaszba
nem üt a mennykő
14.05 Pimaszok, avagy kamaszba
nem Ut a mennykő
14.35 Por-irtok Brit sorozat
15.05 Topmodell leszek!
Amerikai valóságshow

Gazdasági híradó
5.30 Élő egyház
6.00 Gazdakör
6.55 Zarándokok üzenete
8.25 Csiksomlyói búcsú 2010
10.25 Zarándokok üzenete
11.00 Cimbora
11.30 Kikötő-programajánló - Kultúránk a világban
11.45 Híradó
12.00 Déli harangszó, vers
12.05 Isten kezében
12.35 Etnoklub
13.50 Daktari
Amerikai tévéfilmsorozat
14.40 Tér-hatás
15.10 Ftoyd Spanyolországban

Angol ismeretterjesztő sorozat
15.45 Adidas kontra Puma

Német dokumentumfilm
16.30 Zenei műhely

6.00 Madagaszkár 2.
Amerikai animációs film

7.25 Filmek és sztárok

Holland mozimagazín

7.50 Szerelempróba

Amerikai filmdráma

9.45 Bolondok aranya

Amerikai romantikus kalandfilm

11.35 Zuhanás

Indiai-angol-amerikai filmdráma

13.30 Felvétel indul!

Amerikai filmmagazin

14.00 A csíkos pizsamás fiú
Angol-amerikai filmdráma

15.30 Fuss, dagi, fuss!

Angol romantikus vígjáték

17.10 Vakáció a szigeten
Amerikai vígjáték

18.30 Madagaszkár 2.

Amerikai animációs film

R.: Eríc Darnell, Tom McGrath
20.00 Esti mesék
Amerikai vígjáték
R.: Adam Shankman. Fsz.: Adam
Sandler, Keri Russell, Guy Pearce,
Russell Brand. Richárd Griffiths
21.40 Trópusi vihar

16.00 Szívek szállodája
Amerikai filmsorozat
17.00 Vészhelyzet
Gellért Alpár műsora
Amerikai filmsorozat
18.00 Híradó
18.00 Bóvér szálló
18.35 Mese
Amerikai vígjáték
19.00 „A zene az kell"
20.00 Nyomtalanul
19.30 Az albatrosz repülése
Amerikai krimisorozat
20.55 Esküdt ellenségek. Különleges
Új-zélandi játékfilm
ügyosztály
R.: Werner Meyer. Sz.: Diana NgaAmerikai krimisorozat
romotu-Heka, jack Thompson, ju21.50 Dupla dinamit
lia Brendler, Pete Smith, Peter
Amerikai akciófilm
Tait, Suzanne von Borsody, Taun0.10 Mindhalálig harcosok
garoa Emilé
Amerikai akciófilm
21.00 Eurovíziós Dalverseny 2010,
2.05 Emberi történetek
2.55 Dupta dinamit
Oslo Döntő
Amerikai akciófilm
0.15 Virrasztás
17.00 Talpalatnyi zöld
17.30 Kirakat

Amerikai akcióvígjáték
R.: Ben Stiller. Fsz.: Ben Stiller,
jack Black, Róbert Downey Jr..
Nick Nolte, Steve Coogan
23.25 Kémnők

Francia háborús filmdráma
1.20 Erőszakik
Angol-belga krimivígjáték
3.10 Kis-nagy világ Amerikai vígjáték
5.15 Amikor rájöttem-.
Amerikai dokumentumfilm
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KATASZTRÓFAFILM

19.35 ÁRVÍZ 1-2.
London lakóinak a brit történetem legnagyobb természeti katasztrófájával
kell szembenézniük, amely pusztulással fenyegeti az angol fővárost is. Az
óceán felöl érkező vihar Skodában letarolja Wick városát, s néhány szakértő
szerint ezzel ki is adta minden energiáját, ám Morrison professzor nem így
gondolja. Már korábban Is kifejtette,
hogy ha a Temze-gátat nagy árhullám
éri el a tenger felőL akkor képtelen lesz
megvédeni Londont és hatalmas víztömeg árasztja el a belvárost.

FILM

AKCIÓVÍGJÁTÉK

19.30 A MEDÁL
Hongkong legjobb rendőre, Eddie
Yang és kétballábas segédje lelepleznek egy összeesküvést, melynek vezetője nem kevesebbet akar, mint világuralmat és halhatatlanságot. Ehhez azonban kézre kell kerítenie a
varázserejű medált és őrzőjét, egy
hatéves buddhista szerzetest. A bűnbanda a kisfiút Dublinba csempészi,
a medál viszont a /endőrnél marad,
aki önkéntelenül hozzájut ahhoz,
amire ellenfele vágyott: legyőzhetetlenné és halhatatlanná válik.

DOKUMENTUMFILM

V Telin
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(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és vonzáskörzete)
0.00 Hangos képújság 1.00
Képújság hang nélkül 4.00 Hangos képújság 8.00 Estelő 9.00
Receptvarázs 9.30 Deszki magazin 10.15 Könnyűzene 10.45
16.05 GYALOGLÁS GULÁGFÖL- Hangos képújság 13.00 SzegedDÖN - KAZAHSZTÁN
től karnyújtásnyira - Mórahalom
„Mivel már két évtizede filmezem a volt
városi
magazin
13.30
Szovjetunió teriiletét ezértfeltudtam ku- SZÓ-TÉR
14.15
Törzsasztal
tatni az eldugott gulágláborok nyomait. 14.45 Deszki magazin 15.30
20.45 AZ ESKÜVŐ
Shelby amióta csak az eszét tudja, min- Az 5. részben Szak István visszaemléke- Könnyűzene 16.00 Album: Kalden júliust és augusztust Norville-ban töl- zése nyomán Kazahsztán pusztáin gyalog már Márton 16.30 Estelő 17.30
tött a családjával Martha Vmeyaid szige- keresem az egyik le^iírtiedtebb haláltá- Könnyűzene 18.00
Képújság
tén. 1953 nyara azonban örökre megvál- bort. Útitársamul szegődik Genagyij Ze- 19.00 Könnyűzene 19.30 Törzstoztatta az életét. Ahhoz, 1 * ® megértse, met egy orosz anyanyelvű, Kazahsztán- asztal 20.00
Estelő
21.00
ki is valójában, először meg keltett érte- ban élő, lett-ukrán származású filmren- Egész életen át... Egyetemről
nie, honnan származik Shelby ugyanis dező, aki a gulágon született és meg mindenkinek 21.30 Könnyűzene
színes, mg a vőlegénye, Meadefehérbo- akarja látogatni szülőföldjét a karagandai 22.00 Hangos képújság
rii jazz-zenész.
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D

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
7.30 Szegedi hírek 7.55 Képújság
9.00 Teleshop 9.30 Irányjelző autósok magazinja 10.00 Zodiákus 12.00 Képújság 17.00 Virágzó Magyarország - Hódmezővásárhely 17.30 Negyedik dimenzió
- A természet varázsa 18.30 Verseny 19.00 SzemeSZTEr 19.30
Körút 20.40 Hírháló 21.00 Szedeák-Nagykanizsa férfi kosárlabda-mérkőzés felvételről

d

e

l

m

a

17.00 Csillagposta - napi horoszkóp 17.10 Grimm-mesék - Brémai
muzsikusok, Holle anyó 18.00 My
music - könnyűzenei magazin
(ism.) Benne: Why not-koncert,
Újra lesz Lösz, Klip Klub 19.00
Eötvös est 20.30 Negyedik dimenzió - paranormális jelenségekkel foglalkozó műsor 21.20
Körutazás Erdélyben 21.50 Csillagposta - napi horoszkóp 2 . 0 0
Képújság
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VASARNAP
K
5.45 Reggeli gondolatok
6.15 Az idö örvényében
1. A jóreménység fokán
6.45 TV2-matiné
7.50 Nickelodeon-kedvencek
930 Nagy vagy! Országos családi-iskolai verseny. Műsorvezetők:
Szabó Máté és Ada
10.45 Világszám Utazási magazin
11.15 Stahl konyhája
11.45 Kalandjárat
Az útitárs Kandász Andrea
12.15 Száguldó vipera Német-amerikai akciófilm-sorozat, 61. [12]
13.15 Hegylakó Kanadai-francia kalandfilmsorozat, 11. Duende [12]
14.15 Álomgyári feleség
12. Exakták [12]
15.10 Baywatch Hawaii
41. Csapdában [12]
16.10 Komputerkémek
Amerikai akciófilm [12]

L

U

D U N A

B

6.30 Topshop
7.00 Kölyökklub
9.15 Csiribiri Magyar koncertfilm
10.30 Trendmánia
Életmód- és szépségmagazin
11.05 Menetrend
Utazási magazin

11.30 Magyarország-Azerbajdzsán

-

Női kézilabda EB-selejtező

13.15
13.35
16.05
16.10
16.35

2010 Élő közvetítés Nyíregyházáról.
Közben: RTL-hírek
Magyar autósport-magazin
Forma-1 - Török Nagydíj; Isztambul A futam közvetítése élőben. Utána:
Hatoslottó-sorsolás
Míg a halál et nem választ
Amerikai vígjátéksorozat, 1. évad,
20. Ez nevetséges!
Kémek, mint mi
Amerikai akcióvígjáték

18.30 Tények
18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
Hírműsor
19.00 Cobra 11
19.00 Napló
Német akciófilm-sorozat, 14.
évad, 5. Gyilkos vírus, 2/1.
Mérlegen a valóság [12]
20.00 Az utolsó légió
20.05 D. E. B. S. - Kémcsajok
Amerikai akciófilm
Amerikai akciófilm
21.45 Frizbi Hajdú Péterrel
22.00 Heti hetes
Szórakoztató talkshow [12]
Vidám aktuális talkshow
22.45 A királyság
Utána: RTL-hírek
Amerikai filmsorozat. 6. ítéletnap 23.20 RTL Boksz Klub
Benne: Wilfredo Vazquez jr. vs.
[12]
Bedák Zsott mérkőzése a WBO
Közben: kenósorsolás
kispehetysúlyú világbajnoki övé23.40 Ha eljön Joe Black
ért.Közvetítés felvételről
Amerikai romantikus-fantaszti0.25 Portré Riportmagazin
kus film [12]
1.00 Kemény zsaruk
2.35 Ezo TV 06-90/602-022
Amerikai akciófilm-sorozat, 5.
3.25 Napló (ism.) [12]
évad, 9. Az óvadék [16]
4.15 Animációs filmek [12]

5.45 HajnaU gondolatok
5.50 Ma reggel
6.00 Hiradó
6.05 Sporthírek
6.10 Időjárás-jelentés
7.10 Időjárás-jelentés
7.55 Vizipók-csodapók
8.00 Kukori és Kotkoda
8.10 A világ meséi
12.00 Déli harangszó
8.20 Félix levelei
12.01 Hírek
8.35 Gino, a virtuális kiskakas
12.10 Sport7
8.45 Sherlock Holmes, a mesterkopó
12.40 KRESZ
9.10 Derek, a fenegyerek
13.10 Gyermeknap Élőben a Müpából
9.35 Sarah jane kalandjai
14.50 Hogy volt!?-. - válogatás az
MTV archívumából Gyerekzenék 10.00 Fürkész történetei
16.00 Mol B. Kajak-kenu Gyorsaság Vi- 10.30 Bob, a mester
11.30 Unokáink sem fogják látni
lágkupa Elő közvetítés Szegedről
12.00 Déli harangszó
17.45 Panoráma
12.01 Egyházi műsorok
18.15 Magyarország története
14.05 Útmutató
Megszállás, felszabadulás, meg14.30 Erőemberek tanúságtétele
szállás...
15.00 Miért épp a demokrácia?
18.45 Életképek Magyar tévéfénsorozat
5.45 HajnaU gondolatok
530 Ma reggel
8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.10 Főtér Szomszédolás
9.00 Egyházi műsorok
11.05 Útmutató
11.30 Erőemberek tanúságtétele

19.30 Híradó este
1930 Sporthírek
19.55 Időjárás-jelentés
20.00 A szólás szabadsága
21.00 Kocsis Zoltán születésnapi
koncertje A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat javára
22.35 Kultúrház
23.30 Innováció az emberért
0.00 Hírek Benne: időjárás-jelentés
0.05 Sporthírek
0.10 TS - Motorsport
0.40 Magyarország története
1.10 Az utókor ítélete
1.40 Panoráma
2.10 Új rabszolgaság: az ellopott
gyermekkor
Francia dokumentumfilm

1530
16.15
17.05
17.30

Nomád szafari 3/1. Szafariföldön
A Sipsirica Tévéfilm, 2/1.
Könyvkalauz
Broadway - Az amerikai musical 6/5. „Hagyomány"
18.30 A Csipike írója
18.55 Csipike, az óriástörpe
Mesejáték
20.00 Híradó
20.21 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.25 Múlt-kor - speciális
21.00 Szigorúan piszkos ügyek
Hongkongi bűnügyi film [16]
22.35 Az igazság fogságában
Kanadai thriller
0.20 Türelmetlenség
Amerikai film
2.10 Ez történt ma reggel

AKCIÓFILM

20.05 D. E. B. S. - KÉMCSAJOK

2.10 UJ RABSZOLGASAG: AZ ELLOPOTT GYERMEKKOR

IGAZSÁG

FOGSÁGÁ-

©

V1ASAT3

11.05 Gyermeknap
11.45 Híradó
12.00 DéU harangszó, vers
12.05 Élő egyház
12.30 Élő népzene
13.00 Csellengők
13.30 Egy szoknya- egy nadrág
Magyar játékfilm
14.45 Dunáról fúj a szél
14.50 Muzsikál a mozi
15.30 Gyermeknap
Élő bejelentkezés a Városligetből
16.00 Vannak vidékek

5.00 Louie élete
5.25 Louie élete
530 Louie élete
6.15 Louie élete
6.40 Stytista Amerikai valóságshow
7.40 Topmodell leszek!
Amerikai valóságshow
8.35 A nagy házeladás
Amerikai realitysorozat
9.30 Mutasd a tányérod!
Életmódshow
10.00 Mutasd a tányérod!
10.35 Gigamad Autósmagazin
11.05 Nyomtalanul
Amerikai krimisorozat
1135 Szex és New York Ught
Amerikai vigjátéksorozat
12.25 Szex és New York light
13.00 Kicsi kocsi - Tele a tank
Amerikai családi kalandfilm
14.45 A nagy ő Amerikai valóságshow
1530 A nagy Ő Amerikai valóságshow

6.00 Nyolc tanú
Amerikai akcióthriller
7.30 Felvétet indul!
Amerikai filmmagazin
8.00 KutyaszáUó
Amerikai családi vígjáték
9.40 A Simpson család - A film
Amerikai animációs film
11.05 Indiana Jones és a kristálykoponya királysága
Amerikai kalandfilm
13.05 CJ7 - A kis zöld látogató
Hongkongi vígjáték
14.30 A függetlenség napja
Amerikai fantasztikus akciófilm
1630 Közös titkunk
Amerikai filmdráma
18.30 Nyolc tanú
Amerikai akcióthriller
R.. Peter Travis. FSZJ Darus Quaid,.
Matthew Fox. Forest Wtrtaker.
Sigoumey Weaver, Witliam Huri

17.00 Gyermeknap
17.35 Arcétek Csáky Zoltán műsora
18.00 Híradó
18.25 Heti hírmondó Közéleti magazin
19.10 Filmválasztás: Patacsata
Amerikai játékfilm
Vagy:
Elátkozott Ella Amerikai-angol-ír játékfilm
Vagy:
Cápacsaü Amerikai-délkoreai-koreai animációs film
2030 Honfoglaló - Színházak csatái
21.40 Divathét
22.05 Duna-sport Sportösszefoglaló
22.20 johnny Stecchino Olasz játékfikn
0.15 Celtic Woman ír zenei műsor
1.10 Vers, Himnusz

17.10 Joey Amerikai filmsorozat
17.40 joey Amerikai filmsorozat
18.05 Egy kapcsolat szabályai
Amerikai vígjátéksorozat
18.35 Egy kapcsolat szabályai
Amerikai vigjátéksorozat
19.00 A cég hangja
Zenés show-műsor
20.00 Lehetetlen küldetés
Extrém vetélkedő
21.00 Interjú a vámpírral
Amerikai horror
23.30 Farkas az ajtó előtt
Dán-francia játékfilm
1.20 Lehetetlen küldetés
Extrém vetélkedő
2.20 Interjú a vámpírral
Amerikai horror

20.00 Watchmen - Az őrzők
Amerikai-angol-kanadai fantasztikus akciófilm
R.: Zack Snyder. Fsz.: Malin Akerman, Billy Crudup, Matthew
Goode, Carla Gugino, Jackie Earle
Haley
22.35 Hívatlanok
Amerikai horror
0.00 Tara alteregói
Amerikai vigjátéksorozat
0.25 Tara alteregói
0.50 őrült szenvedély
Amerikai thritler
2.35 Az áruló
Amerikai thriller
4.25 ő az igazi
Amerikai romantikus vígjáték

630 Gazdakör
7.40 Gyerekeknek
735 Hot volt, hol nem vott
8.15 A Fogtündér-projekt
8.30 Krisztofóró
8.40 Mekk Elek az ezermester
9.00 Cimbora-gyermeknap
10.00 Evangélikus istentisztelet közvetítése Hétfaluból

V Telin

20.00 AZ UTOLSÓ LÉGIÓ

—

(Szeged, Hódmezővásárhely, Makő és vonzáskörzete)
4.00 Hangos képújság 8.30
Törzsasztal 9.00 Estelő 10.00
Receptvarázs 10.30 Könnyűzene
10.45 Hangos képújság 13.00 Receptvarázs 13.30 Estelő 14.30
Törzsasztal Z0.00 Színház 20.25
Receptvarázs

V Á R O S I
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9.00 Teleshop 9.30 Nyitott egyetem 10.00 Zodiákus 16.15 Szedeák-Nagykanizsa férfi kosárlabda-mérkőzés felvételről 17.45 Kilátó 18.15 Artista 18.45 Szemközt
19.00 Dömötör-díj-gála - közvetítés felvételről a szegedi nagyszínházból 20.40 Hírháló 21.00
Húzd a csíkot. Amerikai akciófilm

17.00 Csillagposta 17.10 Szeretem
második vérig - magyar film
19.00 Képes sport. Benne: Veszprém-ASA-Consolis
HNKC
SE
NB/1-s kézilabda-mérkőzés 20.30
Publikum. Benne: Kiállítás az Emlékpontban, Döröiyefesztivál, Halász judit-koncert 21.20 Csillagszem (ism.) 21.50 Csillagposta

LAKAS & ELETM0D
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VAN, AKI LEVÁGJA, VAN, AKI HAZAVÁGJA GYEPSZŐNYEGÉT

A fűnyíró pengéje

Az életlen pengével való fűnyírás a levéllemezt maradandóan károsítja, a vágás után
hamarosan a fű levele megszürkül, és a levelek hegye 48
órán belül sárgul, barnul, a
vágássérülésektől bojtos lesz,
amelynek száradása fehér
fátyolszerű látványt idéz elő.
Ebben az állapotban a növény
szenved, előzzük meg odafigyeléssel!

SZERKESZTŐ: ŐRF1 FERENC

SZÚNYOGOS^ÉVRE KELL FELKÉSZÜLNÜNK
• Idén a szokásosnál hamarabb beindult a szúnyoginvázió.
A szakemberek nem biztatnak bennünket semmi jóval, a
vízpartok környékén és a mocsaras, lápos területeken a
lárvatenyészhelyek ontják a vérszívókat, és ha a jelenlegi
állapotot egy hosszadalmas szárazság nem változtatja
meg (amire semmi esély nem látszik), erősen szúnyogos
év várható. Ráadásul az EU egyre szűkíti az irtásra
felhasználható kémiai szerek körét. A legjobb védekezés
tehát a „magántámadás". Ehhez viszont szerencsére igen
széles „fegyverarzenált" kínálnak a gyártók, illetve a
kereskedők.

• Május végén, kertünkön a
majd mindennapi égi
áldással, aligha van aktuálisabb elfoglaltság a családi
házak környékén, mint a
fűnyírás. Ami gyerekjátéknak tűnhet, azonban ha
nem végezzük szakszerűen,
akár fel is számolhatjuk
általa a kertünkben lévő
gyönyörű pázsitot. A
fűnyírás alapvetően
határozza meg a gyep külső
megjelenését. Ha valaki
követi a pázsitdoktor
tanácsait, egyszerre
növelheti füves területeinek egészségét és tetszetősségét.
MUNKATÁRSUNKTÓL

í n S T D

MUNKATÁRSUNKTÓL

inkább két fázisban vágjuk,
így megelőzhetjük a fű megskalpolását, amely a gyepet
súlyosan igénybe veszi, és

Milyen magasan nyírjuk?
Magyarországon a vetett gyepek összetétele változó, és sokrétű a fűfélék keveredése és az

TEVEDESEK
- N e m igaz, hogy a nyesedéket büntetlenül a gyepen
„felejthetjük". A nyesedéket n é h á n y napig f e k v e
hagyhatjuk, amennyiben hasznositani akarjuk, feltétlenül forgassuk, tartósan azonban semmiképp ne hagyjuk a gyepen, mert nyári gombabetegséget okozhat,
illetve az állati kártevők elszaporodását is elősegítheti. Ha a gyepen hagyott nyesedék megázik, a kisütő nap
„ m e g f ő z i " a z alatta lévő füvet, a m e l y elpusztul.

Milyen gyakran vágjuk?
Ezt a növekedés üteme határozza meg. Inkább többször,
mint kevesebbszer. Soha ne
kelljen a fű hosszának 1/3ánál többet levágni. H a túlságosan magasba szökött,

- N e m igaz, hogy a nyírástól minden g y o m elpusztul.
A nyírástól a f ü v e k között megjelenő g y o m o k elsősorban e g y n y á r i a k - fokozatosan visszaszorulnak,
e g y részük elpusztulhat, mivel visszavágva nehezebben h a j t a n a k újra, és magot sem érlelhetnek, de csupán a v á g á s nem garantál gyommentes állapotot. Egyes
g y o m n ö v é n y e k terjedése, növekedése és szaporodása gyorsabb, mint a füféléké, más g y o m o k például a
parlagfű v á g á s i magasságon is virágzik.

csökkenti az életerejét. A füvet
bizonyos rendszerességgel
vágjuk
közel
azonos
méretűre. A Pázsitdoktor azt
is tanácsolja, hogy 8-10 cm
magas füvet már nyírni kell,
de az első nyírásnál soha ne
vágjuk felénél rövidebbre a
fűszálakat! Nyírás után másnap bőséges esőztető öntözés, tápanyagozás szükséges.

Wtf ÍRISZ tapéta

és intelligens épület

bemutatóterem

ország klímája lehetetlenné
teszi a 4 cm-nél rövidebbre
vágott - nem kifejezetten professzionális - gyepek életképességét. Az ajánlott általános
vágásmagasság 4—6 cm.
A megfelelő vágási magasság függ a hőmérséklettől is,
ezáltal ez szintén évszak és
időjárásfüggő. A nyári hónapokban a fű ellenállóságát

Cero

Vlies és papír tapéták közel 10000 db-os kínálattal
dekor • selyem • hab • szövet hatású • textil bambusz • bór hatású
fém hntnéli * köves • bor • lóm • awarovski kristályos • velúr

növelhetjük azzal, hogy kevésbé nyírjuk meg.
N e m igaz, hogy nyáron alacsonyra kell vágni a füvet! A k i
a pázsitot 3-4 cm-nél rövidebbre vágja, kopasz foltokra, mohásodásra és gyomosodásra
számíthat A vágási magasságot
a fűfajta fajtajellege határozza
.,meg. A magyarországi pázsitfüvek túlnyomó többsége nem
bírja az alacsony nyírást! A z
alacsony nyírás megfosztja a
füvet mikroklímájától, amely
nyáron árnyékával, nedvesség
megtartó képességével védelmezi a kritikus - kiszáradástól.
Ha nagy hőség és szárazság
uralkodik, akkor a 8-12 cm-es
füvet 5-6 cm-nél rövidebbre
nem ajánlatos vágni.

rögzített vagy mobil szúnyoghálót szeretnénk.
A hagyományos fix szúnyoghálók a legolcsóbbak,
nem mozgathatók, csavarokkal, klipszekkel rögzítik az
ablakkerethez. Sokkal kézenfekvőbb megoldás lehet a
mobil szúnyogháló, amely a
redőnyhöz hasonlít, és egy
rugó segítségével feltekeredik
a tokjába, ha kiakasztják a rögzítésből. A z ajtóra szerelhető
típus hasonló elven működik.
A z alumíniumkeretes nyitha-

mobil megoldásban. Létezik
kombiredőny is, amelyben a
mobil szúnyogháló egy tokban van a redőnnyel. A teraszok, erkélyek, illetve üzlethelyiségek árnyékolására alkalmas napellenzőknek is széles a választéka, kapható kézi
működtetésű vagy motoros
kivitelben. Sőt, az is megoldható, hogy a napkeltekor
automatikusan kinyiljon, napnyugtakor vagy nagy szél esetén automatikusan behúzza
magát.

Kánikulai napokon ne nyírjon füvet!
Ha túl hosszú, az is baj
A fűnyírás elhanyagolása, a
túl hosszú fű is problémákat
okoz. A levelek súlynövekedése miatt egymásra borulnak,
befülledés, illetve rothadás
indul meg. Nyáron, ha az átlagosnál többször vágja a füvet,
különösen, ha van mulcsoló
adapter, érdemes a nyiradékot
elvétve a gyep felületén hagyni, ugyanis az újrahasznosítható hatóanyagok visszakerülhetnek a termőföldbe, egyúttal
javítja az alatta növekvő füvek
hőháztartását.

Szeged, Petőfi S. sgt. 53.
30/32 18 414.20/33 10 000
Nyitva tartás: H-P 10-18 • Szo9-14

Viaszolt bútorok Magyarországról
Stílusos kiegészítők otthonába, kertjébe

R O L L Ó M R Kft.
ABLAKGYÁflTÁS-ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

mert Smyékbanmég a nap is más!

ÚJ AKCIÓK 2010.05.24-től 06.25-ig:
Minden 2010.05.24. és 06.25. között nálunk rendelt új

Szaküzleteink:

nyílászáróhoz a hagyományos műanyag redőny 9 9 0 , - Ft/m 2

SZEGED, Moszkvai krt. 2 5 / A . tel.: 70 311 7961
KECSKEMÉT, Zöldfa U. 104. teUfax: 76 418 824
KECEL, Császártöltési U. 2 7 / 2 . tol./fax: 78 420 462
infoi.4irisx-dekor.hu

A k i tartós megoldásra törekszik a szúnyogok ellen, az
ablakra, ajtóra szerelt szúnyoghálót használ. Szegeden
- kissé eltérő árakon - bőséges
választékot kínálnak a szúnyogháló-készítéssel is foglalkozó cégek. A háló többnyire üvegszálas, impregnált,
tűzálló műanyagból készül,
ami rendkívül tartós - hallottuk a szakemberektől. A z
árbeli különbség leginkább a keret anyagától - ami lehet fa,
műanyag és alumínium -, illetve
attól függ, hogy

tó szúnyoghálóajtó a strapabíróbb, bírja a gyűrődést. Ráadásul több színben kapható
mint a műanyag keretes, és
dizájnosabb.
Ugyanúgy, ahogy a szúnyogokat, a túl sok. napfényt is
kirekeszthetjük otthonunkból,
sőt akár egyszerre mindkettőt:
naphálóval, amely vastagabb,
sűrűbb szövése miatt csak
minimális mértékben engedi
be a napsugarakat, kevésbé
engedi felmelegedni a lakást,
és a rovarok
ellen
is
védelmet
nyújt, létezik fix és

(felméréssel, szereléssel, kezelő automatával együtt)

VAGY Minden 2010.05.24 - 06.25. között nálunk rendelt
új nyílászáróhoz FIX SZÚNYOGHÁLÓT ADUNK!

JHjMRnww.e-szoba.hu

A FELMÉRÉS, AJÁNLATKÉSZÍTÉS, BEÉPÍTÉS DÍJMENTES!

HÁLÓSZOBA BÚTOROK
NAGY VÁLASZTÉKBAN!

BEMUTATÓTERMEINK:
6728

:6nyelem"

Szeged, Fonógyári út 9.

10-25%.

Tel.: (62) 407133, fax: (62)550907

www.vrdvlybutorhaz.hu

Telefon: (62)238477

engedmény

6800

június 30-ig. ill. n készlet erejéig.

Tölgy-, bükk-, cseresznye- és fenyőfából készült,
etkezók. haló- es
dolgozószobák, kiegészítő bátorok.
stb

(

Szeged, Dugonics utca 37. (Brunzaiikrt.-Lengyei u. kszatt)T
Telefon: 06-20/240-7187 • Nyitva tartán: átllt pántot: 10-10. szombat: 9-13 Jóráig. www.incero.hu
v
v
J

6900

Hódmezővásárhely, Pál u. 24.

Makó, Csanád vezér tér 16.

Telefon: (62)209122

www.kertesotthonbolt.hu

www.rollo-inr.hurollo@rollo-mr.hu

|
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Szombat, 2010. május 29.

OLASZ KRÉMES CSODÁK SZEGEDEN IS

Ötezer éve nyaljuk a fagylaltot

• A jeges édességet már
több, mint 5000 éve nyalja
az emberiség. A kínaiak
fedezték fel, hogy ami
tejből, jégből készül édes
anyagokkal, az jó. A
fagylalt igazi reneszánszát
azonban Párizsban érte el,
a 19. században. Innen
indult világhódító útjára a
jeges nyalat, amely nálunk
először az 1840-es években, a mai Vörösmarty
téren volt kapható,
Budapesten. Ma Itáliát
tekintjük nemcsak a
művészetek, hanem a
fagylaltok hazájának is.
Szerencsére már a szegedieknek sem kell több száz
kilométert utazniuk, ha
olasz ízekre vágynak, elég
ha besétálnak a Kárász
utcára.

Tőlük a perzsák vitték tovább
a hideg édességet a Földközitenger vidékére. Hippokratész
orvosságként ajánlotta betegeinek, N a g y Sándor élénkítőszerként fogyasztotta a
csaták előtt. A görög költő, Szimonidosz lakomáin az Olimposz havát kínálta kelyhekbe
töltve, Néró császár pedig rabszolgáival hozatott jeget a
messzi, gleccseres hegyvidékekről, hogy elkészíthessék
neki a mézzel, ibolyával,
rózsavízzel, fahéjjal és gyümölccsel kevert csemegét. A

Diderot, Napóleon rendszeresen megfordult nála.
Magyarországra M á t y á s
király felesége, Aragóniai
Beatrix hozta a nápolyi
udvarból hozományában a
nyári nyalánkságot. Különlegessége miatt a fagylaltot még
az 1700-as években is csak a
főúri kedvtelések között tartják számon a korabeli történetírók. H o l olasz n y e l v e n
hivatkoznak rá, gelatónak
(fagyasztott) emlegetve, hol
németül, Eisnek (jég) nevezve. Báróczi Sándor testőríró

MUNKATÁRSUNKTÓL
A hvg.hu fagyitörténeti írásából megtudhatjuk, hogy a
gyártás legkényesebb részét,

HUZZUNK BELE!
A skandinávok fejenként évi
17, az amerikaiak pedig közel
30 kilót fogyasztanak a hűs
édességből. Mi csak alig
4 kilót évente, így van még
pótolnivalónk.

a hűtést az ókori Egyiptomban szellemesen oldották meg:
lyukas tetejű cserépedény
fölött legyezőket lengettek.

döntő újítás Marco Polo korából származik, amikor rájöttek, hogy a fagylaltkészítő
edényt kell lehűteni, ahelyett,
hogy a jeget kevernék a
masszához.
A világ első nyilvános fagylaltozóját 1672-ben Párizsban
nyitotta meg Procope. Eleinte csak nyáron árult, akkor is
kizárólag citromfagylaltot.
Mégis olyan népszerű lett,
hogy Voltaire, Rousseau,

AJÁNDÉK BALLAGÁSRA, DIPLOMAOSZTÓRA

Hány óra van?

• Újra itt az iskolai ballagások és a diplomaosztók
ideje, fiatalok sora lép ki a
nagybetűs életbe. Szülők,
hozzátartozók próbálják
ilyenkor egy alkalomhoz
illő, értékes, tartós, ha lehet
életre szóló, ugyanakkor
parktikus ajándékkal
emlékezetessé tenni ezt a
jeles eseményt. Hagyomán y o s a n az egyik legkedvel-

tebb ilyen, minden napra
szóló ajándék az óra. A
választék zavarba ejtően
pazar.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A z óráknak számos, különböző elven működő változata ismert, pl. a homokóra, nap-

csoportosíthatjuk: mechanikus
vagy elektromos működésűeket, és digitális vagy analóg
kijelzésű karórát viselhetünk.
A dizájn nem ismer határokat.
A mostani divatról, kínálatról az órák világának ismert
szegedi szakértőjével, Sashegyi
Árpád ismert szegedi óraszakértővel beszélgettünk. Szerinte az óra az az ajándék, ami
akár egy életen át elkíséri
viselőjét, és minden pillanatban emlékezteti az ajándékozóra, és az ajándékozás pillanatára. Mára több ezer
modellből választhatnak a
vásárlók, számtalan divatmárka dobogtatja meg a fiatalok
szívét, amelyek mellett természetesen a tradicionális svájci
óracsodák, mint a Doxa, Tissot,

találta ki rá 1775-ben a ma is
használt fagylalt szót. Sisi
királyné kedvence például
ibolyából készült. A fagyi
népszerűsége akkor ugrott
meg igazán, amikor 1904-ben,
a Saint Louis-i világkiállításon egy szíriai fagylaltárus -

EAGiFpÁR
62/423-83)0

aki megelégelte a kelyhek
mosogatását - azzal lepte
meg vendégeit, hogy édes
pitatésztába töltötte, s ezzel
feltalálta a tölcsért.
Többféle technológiával, de
alapvetően kétféle módon
készül a fagylalt. A magukra
valamit is adó cukrászműhelyekben a kézművességet
részesítik előnyben a porokkal, az adalékanyagokat tartalmazó pasztákkal szemben.
A hagyományos alapanyagokból készülő fagylalthoz
természetes ízesítőket, színezőanyagokat, gyümölcsöket és csokoládét használnak.
A „helyben főzött" fagylalt
frissességét maga a főzés
garantálja, és az, hogy főzés
után fagyasztják.

•

K!ZAR0LAGEREDsEJI OLASZ ALAPANYAGOKBÓL

KÉSZÜLT, HELYBEN FŐZÖTT FAGYLALTSPECIALITÁSOK

Fagylaltozó

SZERELEM O L A S Z M Ó D R A
Az idén sem tétlenkedtek az Olasz ízmesterek. Számtalan különlegességgel csábítják édes bűnbe a fagyi szerelmeseit Szegeden is. Csak néhány krémes csoda, amelyeket e g y igazi olasz fagylaltozóban az idén megtalálhatunk: 70%-os étcsokiból készült mentás After Eight,
bonbonmegy, csokiszivárvány fehér-barna-feketecsokival. A tejes alapú újdonságokból citromos-kekszes madártej, túrós karamell, kinder pingvin, kinder country,
málnás sajttorta, Toblerone, a k ö n n y e d ízekből a blue
curacau, pinacolada v a g y a laktózmentes 100%-os gyümölcstartalommal, antioxidánsokkal, v i t a m i n o k k a l
dúsított y o g o fruit vezeti a z eladási listákat.

Akciós OTP lakáshitelek

Az akció a 2010. május 3-tól 2010. június 11-ig
befogadott hitelekre vonatkozik.
Az akció időtartama alatt igényelt, OTP Bank és OTP Jelzálogbank által folyósított, forint- és euróalapú, lakás- és jel-

MBKniszeigedj

zálog típusú hitelek, valamint lakáslízing esetén a következő két díjkedvezményes lehetőség közül választhat:

• az induló költségeket az igénybe vett hitel összegétől függően 100.000 Ft erejéig megtérítjük,

vagy

• az igényelt hitelösszegtől függetlenül megtéritjük
Önnek a közjegyzői és a hitelbiztosítékiértékmegállapítási díjat.

Omega, Longines, Tag Heuer, Glashutte, Mido,
Hamilton, Versace, Gucci, Armani, Doxa, Tissot, Seiko,
Festina, DKNY, Police, Fossil, Playboy, Guess... stb.
óra, gyertyaóra,
vízóra,
mechanikus óra, atomóra,
kvarcóra. Hétköznapi és praktikus csoportosítás lehet az
óra tokjának anyaga szerint:
egy jó minőségű karóra tokja
acél vagy nemesfém (arany,
igen ritkán platina), esetleg
aranyozott.
A korszerű karórákat alapvetően a működéséhez szükséges energiát biztosító megoldás, illetve a szabályozás, valamint a kijelzés módja szerint

Omega, Longines, Tag Hauer
is elkápráztatják a kirakatok
előtt nézelődőket.
Ahogy hallottuk, az órákban is vannak aktuális slágerek, az idén az Olasz Dolce
Gabbana, a svájci Swatch legújabb kollekciója, valamint
az amerikai Timex modelljei
keltettek nagy feltűnést. A z
utóbbi elsősorban kiváló
minőségével és rendkívül alacsony árával varázsolta el a
vásárlók szívét.

Öt üzletben ötven márka teljes választéka!
Egyedi megrendelések teljesítése
a világ bármely gyártójától!
Házhoz szállítás az ország minden pontjára!

www.ora-idozona.hu

Az OTP Bank, az OTP Jelzálogbank és az OTP Lakáslízing a
hitel- és lízingbírálat jogát, valamint az akció visszavonásának jogát fenntartja! További információk és feltételek elérhetők a vonatkozó lakáshitel, szabad felhasználású jelzáloghitel és lakáslízing üzletszabályzatban, illetve hirdetményben. A kiadványban megjelentetett adatok tájékoztató jellegűek. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek.
A tájékoztatás nem teljes körű. Részletes feltételek:

www.otpbank.hu • www.otplakaslizing.hu

06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666

Reklámfilmek, további ajánlatok: www.nemduma.hu

SZEGED, KOSSUTH L. SGT. 113. • SZEGED PLAZA
TEL.: 06-62/487-605
93543917

<•>
otp ingatlanfedezetű

hitelek

és

lakáslizing

otpbank
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GRATULALUNK

Ahol nem csak vadctcl van! • Szeged, Maros utca 3 7
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Attilánáli

boldog születésnapot

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 :
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ALBERLETET KÍNÁL H
repülni

ha egyik a m á s i k á t

hagyja,

de ha zuhan,

fél szárnyát

kölcsönadja."

(Szabó

Éva - Szög és

Kedves
Mesi és
Tiszta

szívből

Nektek

sok

j

kereszt)

kívánunk

házasságkötésetek
alkalmából!

ALLAST KINAL

• Ú J S Z E G E D E N ? lakásos,
2 szintes társasházban 135
m 2 -es,
emeleti
lakás
hosszú távra kiadó. Érd.:
8.00-16.00-ig,
62/4500 1 8.(093440973)

Az

ELEK-SZ

ÉTELKISZÁLLÍTÓ
MUNKATÁRSAT KERESÜNK!

Kft.

szakmunkásokat,
és betanított

í

munkásokat
keres

felvételre.'

Előnyt jelent

• AUTÓÜVEGEZÉS,
cascokárfelvétel önrészátvállalással, üvegfóliázás. 62/
405-888,
www.kipp-

Jelentkezéseket a
06-30/299-8256 telefonon,
vagy e-mailben
gaspar.jozsefne@eleksz.hu

ÁLLÁST KERES

címen várjuk

• F I A T A L nyugdíjas B kategóriás jogosítvánnyal, PÁV
l-gyel, állandóés esetimunkára, személyautóra vagy
kistehergépkocsira
munkát vállal. Tel: 0 6 - 3 0 / 9 7 8 6813,
06-30/322-7322

• GLOBAL
Egészségügyi
Centrum,' heti egy alkalommal általános vagy belgyógyász szakorvost alkalmazna. Fényképes önéletrajzot
kérünk:
t.trade.kk
©gmail.com. (093544230)

(093441756)

GRATULALUNK

kívánjuk

Azt

nektek ezen
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Gazsi,

M i s i , Tibi
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alkalmából

ra
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ijjjkfo

és m e n y e i

Szerető

^

ballagása

SZABÓ BÁLINTNAK
és SZABÓ ILONÁNAK
alkalmából
kívánnak
és

Testvére

évfordulójuk

minden

és

elképzelhetőjó,

Jiai: Róbert,

SZEGEDEN:
A DÉLMAGYARORSZÁG
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI

alkalmából

IRODÁIBAN
Szeged, Gutenberg u. 5.
Tel./fax: 6 2 / 3 1 0 - 9 3 3 .

yy

Attila

Szeged, Szabadkai út 20.

TORNYAI SZABOLCSNAK

családjaik

gratulálunk

házasságkötésetek

alkalmából,
Drága

édesapámat,

jó

KANTON JÓZSEFE
Isten

éltesse

7 0 .

születésnapja

Jó egészséget is szeretetet
lánya

Ildikó,

unokái:

Máté

veje
és

kíván

sok

-

gyermekáldást,

egészséget
kíván:

Tata,
alkalmából.

Mama

4

9 $

családja:

O K J - s t a n f o l y a m indul
távoktatással
SZEGEDEN
június 4-én.
Érd.:

72/532-249,

30/216-7568

• ÁSOTTHALMON,
falu
központhoz közel kb. 120
m 2 -es épület eladó nagy
kerttel. Lakásnak, raktárnak, közösségi célra kiválóan
alkalmas.
Irányár:
4.200,000 Ft. Érdeklődés:
06-30/9437-527.
(093544308)

»
1
S

Magyar Épületgépészek Szövetsége

GAZDIT KERES
• FOGADJON
örökbe
egészséges (oltott, féregtelenített) kutyát, cicát! 062 0 / 3 6 0 - 9 8 4 6 , www.zug.hu
(093542525)

• Ú J S Z E G E D , Küküllői u.
13. alatti 2 szintes, 4 szobás, 2 fürdőszobás, alápincézett,
2
garázsos,
1
szoba-összkomfortos melléképülettel, több generációnak is megfelelő magánház
eladó.
06-30/2293 9 8 1 (093543258)

MEZÓGAZD.

NOVENY

GEPJARMUVEZETO-KEPZES
• A 1 és személygépkocsi
kategóriában akciós tanfolyamok! 0 6 - 3 0 / 4 2 9 - 5 5 8 1 ,
www.kovacsautosiskola.hu (093134692)
• U T O L S Ó tavaszi akciónk
május 31-én indul. Kezdő
részlet:
20.700
Ft.
www.csillagautosiskola.hu, Londoni krt. 10., 62/
4 2 6-4 33.(093441865)

-jv.CP

Attila,

i

Dávid

SZOLG.

• MADÁRODÚT
keres?
Nálam állandóan kapható!
Érd.:
06-30/313-5487.
(093543897)

• B Ú Z A T A R L Ó T vásárolok
nagyobb területen (50 ha
felett).
Tel.:
06-70/3396955.(093543513)
• DÍSZNÖVÉNYEK,
Szeged-Kecskéstelep, Gera S.
18. Nyitva: h.-szo. 6 2 / 4 2 7 9 9 1 .(093133437)

• FELGYŐN
nevelt
pritaminpaprika-palánta
eladó (kabala). Érd.: 0 6 - 3 0 /
6 1 8 - 5 2 03(093543750)

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

Feladatok:
»• Üzemi gyártás-előkészítés
j- Alumínium, acél nyílászáró-szerkezetek tervezése
»• Megrendelések rögzítése és nyomon követése
»• Tervek alapján anyagkigyűjtések
7- Költségvetések, elö- és utökalkuláció készítése
7- Ajánlatok bekérése a beszállítóktól
»• A munkavégzéshez kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése
Elvárások:
>- Műszaki telsótokú végzettség
7- CAD (elhasználói ismeretek
»• Önálló, felelősségteljes munkavégzés
Előny:
>- Nyilászárógyártásban szerzett tapasztalat
»• Angol vagy német társalgási szintű nyelvtudás
Amit kínálunk:
7- Versenyképes jövedelem
7- Önálló, felelősségteljes munkakör
»• Mobiltelefon-használat
7- Betanulási lehetőség
7- Jó csapatszellem, fiatalos, jó hangulat
Pozició teriilete|i):
Mérnök/műszaki 7- Gépészmérnök
7- Épitész/építömérnök
Gyártás/termelés t» Műszaki terület
7- Épftészet/épftői par/i ngatlanfej lesztés
Munkavégzés helye: Szeged
Jelentkezés módja: A fényképpel ellátott önéletrajzot
az alábbi e-mail címre várjuk nyilaszaro@szeplast.hu
Beküldési határidő: 2010. június 4.

• É K S Z E R - és törtaranyfelvásárlás a napi legmagasabb áron. Tel.: 0 6 - 3 0 / 3 1 8 -

SZOLGÁLTATÁS
DUGUlAS-ElHARlTAS
17 ÉVE MINDENNAPI
,(0670)-

drótos telefon: 62/499-992
• A L P I N T E C H N I K A : homlokzatfelújítás alpintechnika alkalmazásával. 0 6 - 3 0 /
94 3 - 3 6 3 4(093543399)

DUGULÁSELHARÍTAS ga-

ranciával, mindennap. Érd.:
+36-30/945-7577,
62/533999, Szász Péter. (093134095)
• F E L F Ú J Á S S A L és alumí
niumtechnológiával készült
kémények béléscsövezését
vállalom. Hőszigetelt, szerelt K É M É N Y E K K I V I T E L E Z É S E és értékesítése. Tel.:
+36-30/335-2818,62/493702 (Szeged és Csongrád
megye).(093134117)
• G Á Z K É S Z Ü L É K E K szer
vizügyelete folyamatosan.
Szeged, 0 6 - 2 0 / 3 3 5 - 6 1 1 4 .
(093337685)

• ÜVEGEZÉS,
KERETEZ É S . Kovács üveg, 62/414140.(092316250)

TANFOLYAM
• A T I T nyári tanfolyamai:
TELC angol, német középfokú
B2
nyelvvizsgafelkészítők délelőtt, délután. Nyelvvizsga: 2010.
augusztus 14. Érd.: 62/
426-090, 426-733.
Szeged,
Kárász
u.
11.
www.titszeged.hu,
info
©titszeged.hu, nyt. s z : 0600 45-06. (093339926)
• E S Z P E R A N T Ó nyelvtanfolyam Szegeden! 06-30/
697-4266,
eszperanto.iweb.hu.
FNYTSZ.:
00 1 6 2 - 2 0 09.(093337959)

ÜZLETHELYISÉG, MŰHELY, IRODA

munkakörbe.

HIRDETÉSFELVÉTEL

;

berendezésszerelő

RÉGISÉGEK, ÉKSZEREK

49 2 0.(093544051)

• Ú J S Z E G E D legszebb részén igényes, 180 m 2 -es,
amerikai konyhás magánház szerkezetkész áron eladó.
06-20/9355-193
(093543141)

csőhálózatés

SZOMBAT

• SZEGED,
Gyöngyvirág
utcában 3. emeleti, 70 m2es, 3 szobás, erkélyes panellakáseladó. Ár: 7,5 M Ft.
Teí.: 0 6 - 6 2 / 4 8 7 - 1 4 6 , 062 0 / 3 9 2 - 9 8 02.(092928681)

• M A K Ó , Mező utcai, háromszobás magánház eladó.
06-70/525-2120
(093544059)

műszaki előkészítő

^

Dédike

MAGANHAZ

tSZEPLAST
fi
Mtó MKAK

családja

Anya,

• " P É N Z Ü G Y I és számviteli munkakörbe mérlegképes végzettséggel rendelkező munkavállalót keresünk. Jelentkezést önéletrajz megküldésével aTiszaMaros Szög Agrár Zrt. 6771
Szeged Pf. 26. vagy a
tiszamarosszog
©citromail.hu e-mail címre

(093544086)

Szeplast Nyílászáró-Gyártó Kft.

gratulálnak:
Apa,

• G Y A K O R L O T T ügyvédet
keresünk. Kézzel Írott önéletrajzot:
„Tapasztalt
93440974" jeligére, a Gutenberg u. 5., ügyfélszolgálatra kérjük. (093440974)

• V Á G N I való fehér, vörös
húscsirkét előjegyzek júniusra.
06-30/503-5009

épitő-, építészmérnök vagy gépészmérnök végzettséggel keres munkatársat

kíván:

'
0 A

• A P O R T Royal étterem
szakképzett szakácsot és
felszolgálót keres! Jelentkezés: fényképes önéletrajz küldésével a S z e - P u b
Kft.,6725 Szeged, Kálvária
sgt. 87. vagy a portroyal
©portroyal.hu e-mail cimre! (093543785)

HASZONÁLLAT

Épületgépészeti

29.,

PANELLAKAS

• D I Á K O K ! Biztonságos és
vagány vezető akarsz lenni? Hívj! 0 6 - 2 0 / 2 2 0 - 2 8 5 8 .
www.kormanyosautosiskOla.hU.(093441276)

EGYEB OKTATAS

s

GEPJARMUVEZETO-KEPZES

ÁLLÁST KÍNÁL

boldogságot

j&jS,

MALKÓCS

szüleinknek,

. i 5. házassági

születésnapja

,

Várjuk."(093544149)

BÉLÁNAK
9.-be

K R I S Z T I N Á B A
Drága

Dédi

egészséget

\

<17 isteni c.«odán«k azért,

«HíksamáiiJoiuk.

tata

és jó

lenne,

nem is bíznék

Feri

kísérje.

Szegeden, a Bokor u.

sok

leszel

minden

szerencse

mama,

SZABÓ

teszel.

i világ szegényebb

hagy

és

90.

inniert

féljen,

bánat sose érje,
utatokat

ÉdesanyánIfc

legyetek

nagyon.

Szívetek

Pap tatáék és dédi

ragyogjon

napfény,

ELVÁRÁSOK:
- Értékesítői szemlélet
- Rugalmasság
- Nagyfokú önáüóság
és terhelhetőség
FELADATOK:
- Új vevők leikutatása
- Ételkiszállítás

• G Y O R S A N fejlődő nemzetközi marketing- és reklámcég keres munkatársakat Sales-, marketingmunkatárs pozícióba, új divízióihoz. Fényképes önéletrajz:
iel.szeged@gmail.com, 063 0 / 2 7 1 - 1 2 9 2.(093544215)

BOLDOQ SZÜLI NAPOT.'
6:3 Dávid és Fanni!

E N I K Ő

is)

• S Z E G E D I belvárosi étterembe keresünk konyhai
kisegítőt, min. 2 éves gyakorlattal. Jelentkezni személyesen, június 4-én, csütörtökön de. 10 órakor a
következő cimen: John Bull
Pub
étterem,
Szeged,
Oroszlán u. 6. (093544272)

Pályázatokat az
I
ettrend@ettrend.hu címre várjuk.

kisgépkezelői jogosítvány.

kopp.hu. (093235331)

Barátaitok

C S Í K

( ü z e n e t r ö g z í t ő

ÉRTÉKESÍTÖ-

kőműves

AUTÓ

Péter!
boldogságot

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

© Apróbörze

kíván a család

„Szerelem,

is vállalunk! 1

• Http://illespanzio-vadaszctterem.hu

MÁJUS

Szegeden, az Etelka soron,
a T E S C O épületében 170 m2-es,

patika bérbe
Érd.

berendezett

adó.

0 6 - 7 0 / 3 1 2 - 1 9 1 4 v a g y 6 2 / 5 5 5 - 8 2 1 telefonon. 8

TÉGLAÉPÍTÉSŰ LAKÁS
V á s á r o l j o n új, k u l c s r a k é s z ,
igényes lakást a TISZA
Egyedileg
mérhető,
1 szobás lakás
j!
s

1+1 szobás lakás
1+2 szobás lakás

klimatizáK,

PALOTÁBAN.

energiatakarékos
kialakítás.
b r u t t ó 9 650 000 Ft-tól

„
?

bruttó 10 160 000 Ft-tól
bruttó 16 500 000 Ft-tól

g

Most kedvezményes,

vagy ajándék gépkocsibeállóval
vagy
ÉRDEKLŐDNI: 62/555-821
ÜGYELETI SZÁM: 0 6 - 7 0 / 3 7 2 - 0 0 1 4

tárolóval!

Újszeged, Derkovits fasor 19-21. sz. alatt induló,
liftes t á r s a s h á z a k b a n , e m e l t s z i n t ű s z e r k e z e t k é s z l a k á s o k l e k ö t h e t ő k :

256 000-275 000 Ft/m2 áron.

§

Érdeklődni: 7 0 / 3 1 2 - 1 9 1 4 telefonon.

Hamarosan itt az esküvőjük időpontja?
Szeretnék, hogy sok ember lássa
\
JTprJ
a boldogságukat?
n

Hétfőnként megjelentetjük 3 - 3 pár
esküvői fotóit a Délmagyarországban

Licitálás: az esküvőt megelőző
hétfőtől csütörtökig, 8-16 óráig

és a Délvilágban - azokét, akik a legtöbb aznapi újságot megrendelik.

a www.delmagyar.hu/sokboldogsagot oldalon.

A 3 nyertes által megrendelt példányokat
a megjelenés napján kiszállítjuk.

>

Z l É Z M i í Z T ^ o j l S Z Á G
•SS-S

További részletekért és a játékszabályzatért kattintson a

^

www.delmagyar.hu/sokboldogsagot

oldalra!

1

éves a DÉLMAGYARORSZÁG

\

2010.

MÁJUS

29.,

21

SZOMBAT

TEGIAEPITESU LAKAS

UTAZAS
• BÜKFÜRDŐN 7 éjszaka,
7 fürdőbelépő, 2 masszázs:
25.000 Ft/fő. Üdülési csekket elfogadunk. 30/969-

Lakást venne?

5

Hitelből? Intézze

|

91 79.(093236597)

a d á s v é t e l költségeit!

70/967-6158
www.icszeged.hu

• 100 m'-ES, belső kétszintes, 5 szobás, étkezős,
egyedi fűtéses lakás eladó
Szegeden, a Szilféri sgt.on. Irányár: 21.000.000 Ft.
Érdeklődés:
06-30/9437527.(093544315)
• BUDAPESTI, 31 m2-es,
felújított lakás tulajdonostól eladó: 6.900.000 Ft.
Tel.:
06-30/670-0143.
(093543675)

• SZEGEDALSÓVÁROSON, Szent Fe
renc utcában, a Mátyás
templomra néző, III. emeleti, 163 m2-es 6 szobás,
erkélyes lakás eladó. Ingatlan Café, Csuka Zoltán,
06-70/967-6164.
(093235562)

• SZEGEDEN, a dóm közelében 59 m 2 -es, igényes
lakás 15.500.000 Ft-ért eladó.
06-30/340-8429

• MEGÚJULÓ MARS téren
bejáratott vevőkörrel rendelkező húsbolt eladó. Tel.:
06-30/246-1528.
(093542865)

• SZEGED, Kárász utcában. 100 m2-es, nagy kirakatos üzlethelyiség kiadó.
Érd.:
06-70/315-8973.

§

SZEGÉS-TISZTÍTÁS

klímakarbantartás.

SZŐTTESBOLT, Szeged |
(30)3955-9501

EREDETISEGVIZSGÁLATI

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

1

Szeged, Fonógyári út ll.

06-20/937-3090

KEPKERETEZES
KépSzínArt Bt. í
Szeged,

Tel.: 62/458-692

Gutenberg

u.

EPÜLETEK

Szobafestést-mázolást,

FELÚJÍTÁSÁT,

homlokzatfestést,

ÁTALAKÍTÁSÁT,

i
10.

hőszigetelést

ÉPÍTÉSÉT,
HŐSZIGETELÉSÉT

§

vállalok.

• i ÁLLATORVOS • •
Dr. Farkas Attila
30/97-23-016
Dr. Ábrahám Szilvia
70/53-86-763
Szeged, Negyvennyolcas u. 11. „
Rendelés: h„ sz., cs. 8.30-10 00 £
k„ p.: 8.30-10 és 16.30-17.30 |
szo.: 10-11,15-16 óráig
HÍVÁSRA HÁZHOZ IS MEGYÜNK!

A R A N Y ÉS E Z Ü S T
ékszer ballagásra
• értékesítés, javítás
• hozott aranyból készítés
• törtarany-beszámítás
4000 Ft/g
KÓNYA és TSA BT. J
3
Szeged (Csillag tér),
Kereszttöltés u. 33. T.: 489-488
H.-P.: 10.00-18.00, szo.: 9.00-12.00

Transcommers Kft.

N |

100 éve velünk ébred!

Szórakoztató
elektronikai szerviz

I Y M

DÉLMAGYARORSZÁG

XIII. T á b l a k é p f e s t é s z e t i B i e n n á l e a REÖK-ben!

6728 Szeged,
B u d a p e s t i ú t 8.

|

Tel: 0 6 - 3 0 / 6 9 8 - 7 0 2 1

VÁLLALJUK.

Nyitva: h-p. 9-17 óráig.

06-20/467-3717

írd:+36-30/9580-566

service@transcommers.hu

GURULÓ ÁLLVÁNY
BÉRLÉSE

KERÍTÉSÉPÍTÉST,

SÍRKERET-

NÓGI AUTÓMOSÓ
ÉS KOZMETIKA

A kiállítás 2010. május 15. és 2010. július 11. között látogatható.

Tel.: +36-62/548-540 -

A h e l y e s választ b e k ü l d ő , Hűségkártyával r e n d e l k e z ő
e l ő f i z e t ő i n k között 4 0 db b e l é p ő t s o r s o l u n k ki!

max. 6,4 m-es
munkamagasságig

TÉRBURKOLÁST,

KÉSZÍTÉS

BETONOZÁSI,

S

MUNKÁT

62/282-321,

Tel.: 06-30/859-4141,

20/327-0026, K ó m á r

06-20/924-4622

VÁLLALUNK.

HÁNY ÉVENTE RENDEZNEK

|

S z e g e d . B a k a y N . u. 29.
(Max Konyha mellett)

S

06-20/541-1136

Teljes körű

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

VAKOLÁSI

H Ó D - M E T Á L Kft.
Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. u. 70.
Tel.: 62/243-903
Nyitva: h.-p.: 7-16 h-ig

A) 2 é v e n t e

gépjárműtisztítás §

BIENNÁEÉT?

B) 1 0 0 é v e n t e

A beküldő neve:
Címe:
Tel. s z á m a :

k i s z e l Attilu
KÉPKERETEZŐ|

O R T O P E D C I PÓKÉ SZÍTÉ S

TÜZELŐANYAG

egészségbiztosítási

1

térítéssel,
rövid h a t á r i d ő r e .
Telefonhívásra házhoz megyek.

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

PIHE Tolltisztító Műhely

G R Á N I T ÉS M Ű K Ő

Szeged, Szőregi út 29.

és egyéb termékek.

új helyen:

Szeded. Szentháromság u. 4(1. •
62/422-85.1
l(r»i. használt és reliijíloll
képkeretek (hiondel is)
tttíijlákltek és festőknek eladók
Nyitva: ll.-p.: 9-17.
Ebédidő: 12-11. Szo.: 9-12

(093543334)

• TÖLGY-BÜKK-AKÁC!
Nyári áron! Kamionos tételnél már 1.450 Ft/mázsától,
hasítva isi 06-30/999-7816
(093235483)

§

klímaszerelés,

(093543795)

(093542993)

• ÚJSZEGEDEN, 3 lakásos
társasházban 98 m 2 -es, 3
szobás, igényesen kialakított lakás eladó vagy kiadó.
Pécsen, a belvároshoz közel 58 m 2 -es, 2 szobás,
igényesen kialakított lakás
kiadó vagy eladó. Érdeklődés:
06-20/414-0758.

hűtögépjavítás,

Tel 62/245-007, 30/515-1184
E-mail:
soosklimatBchnlka@f-onllne.hu

ÜZLETH., MŰHELY, IRODA

nálunk hitelét é s
c s ö k k e n t s e velünk az

SZŐNYEG
JAVÍTÁS

SOOS LASZLO

SÍREMLÉKEK

t

Betűvésés és kőtisztftás.

Igényes környezetben, a megszokott _
minőséggel várjuk ügyteleinkel. 7
|
Nagy ügyfélparkolovalü!
|

f.
NYITÁSI AKCIÓ:
Jj tolltlsztltás 2 0 0 F t / k g
*

°

Telelőn: 6 2 / 4 7 0 - 0 4 1

PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
|
Kun Mihály §

Tel.: 62/255-380; 30/905-4162 A
E-mail: tothmukon freemail.hu j
Szeged, Fonógyári út 24.
(a temetővel szemben)

mm

R E D Ő N Y Ö K , RELUXÁK,
SZALAGFÜGGÖNYÖK,
HARMONIKAAJTÓK

AKCIÓVAL
április 1-30-ig

Vásárhely. Dr. Rapcsák András u. 40.
(volt Szántó K. J. u. 40.)
Tel : 62/246-174, 06-20/9557-964
Új és használt pénztárgépek
forgalmazása és szervizelése

A Hűségkártya száma: •
DICK-kések
Húsipari gépek
Konyhaeszközök eladása
Szeged, Damjanich u. 16/A
Tel.: 62/4459-763
www.santocoop.hu:
Nyitva: 9-18 óráig
g

A

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

|

+36-30/945-7201

1

M i n d e n n y e r t e s 2 d b belépőt kap!

A tárgyhoz írja be: „ K i á l l í t á s " .

Beküldési h a t á r i d ő : 2 0 1 0 . j ú n . 7., 12 ó r a .

Délmagyarország Kiadó

Megfejtését nyílt postai levelezőlapon vagy

6 7 4 0 S z e g e d , P f . 153.

e-mailben várjuk!

E.maii.

I

Duguláselháiítás
garanciával, \
mindennap.
S z á s z

|

marketing@delmagyar.hu

éves a DÉLMAGYARORSZÁG

Vasárnapi DÉLMAGYARORSZÁG

Vasarnap is van újság!

Péter

KIDUGiTÓ

Erd.: + 3 6 - 3 0 / 9 4 5 - 7 5 7 7 ,
06-62/533-999

UBMUIIMHNNMMMMZMMMHi

mmmmmmmt

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

fl

GYÁSZHÍR

MEGEMLEKEZES

SZENTES
- GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SZEGED

Fájdalomtól megtört szívvel és soha nem múló
szeretettel emlékezünk

GYÁSZHÍR
„Szerettem volna még köztetek élni, de

HAVAS IS1VÁNNÉ
KIRÁLY JULIANNA

a halál kegyetlen volt, és elragadott

életének 85. évében elhunyt. Temetése

KÖNTÖS ISiVÁNNÉ
BÜRGÉS ERZSÉBET
(ERZSIKE)

június 2-án 11 órakor a Belvárosi temetőben a sírtól történik.
Gyászoló család

újpetőfitelepi lakos, rövid, súlyos
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

FÜRTÖN ZOLTÁN
életének 60. évében rövid, de súlyos
betegségben, 2010. május 2it-én
elhunyt. Búcsúztatása szűk családi

és a Császár család

vettünk tőle végső búcsút.
Gyászolják: férje, fia
o,,™,

és testvérei

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága,
ma és Oédi,

70 éves korában váratlanul elhunyt.
Temetése 2010. június 3-án 11 órakor

Mórahalom, Béke utca 59. szám alat-

lesz az Alsóvárosi temetőben.

ti lakos életének 82. évében elhunyt.

Qyászo10 c s a l á d

,„Nem múlnak ők el, kik szívünkben
élnek, hiába szállnak árnyak, álmok,

Temetése május 31-én 10 órakor lesz
a Mórahalmi temetőben. Előtte gyászmise 13 órakor.
01441149

Gyászoló család
J

évek. Ők itt maradnak bennünk csöndesen."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

BALIÁNÉ KISS VERONIKA
70 éves korában súlyos betegségben
elhunyt. Hamvait június 2-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra az
Alsóvárosi temetó'ben.
Gyászoló család

tének 80. évében elhunyt. Hamvasz-

BODROGI SÁNDOR
villanyszerelő-mester

tás utáni búcsúztatása június l-jén,
kedden 11 órakor lesz a Szeder teme-

életének 87. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2010. június

tőben.
„5440,8

Gyászoló családja

3-án 10.30 órakor lesz a katolikus
temető ravatalozójából.

MAKÓ

OltJUll

Szerető családja
J

MEGEMLEKEZES

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,

TERHES JÁNOS
temetésén megjelentek, sírjára virágot,

Köszönetet mondunk mindazoknak,

„Az ÉLETEDBEN mindent megadtam

akik szerettünk,

NEKED, szerelmet, hűséget, megértést,

hódmezővásárhelyi lakos, 65 éves

nánk nékik. Sírotokra szívből viszünk

egyetlenegyet nem tudtam,

korában elhunyt. Temetése június 2-

virágot, könnyes szemmel, halkan

ÉLETET adni NEKED."

án 9 órakor a görögkeleti temetőben,

megállunk."

Szívünk legmélyebb fájdalmával mon-

a sírnál.

Örök szeretettel emlékezünk drága

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek.
otsums

Gyászoló család

drága szerettünk,

IGAZ MIHÁLY

J

Hálás szívvel mondunk köszönetet a
rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, a lakatosműhely, a műanyagműhely dolgozóinak és minda-

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, ezzel mérhetetlen fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló szerettei,

zoknak, akik szerettünk,

RÁCZ SÁNDORNÉ
HEGEDÚS TERÉZIA
részvétnyilvánításaikkal velünk együtt

9ÍS4V909

M 3 k Ó

.

B U ( ) a

KOVÁCS KÁROLYNÉ
OLÁH ROZÁUA

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK 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

enyhíteni igyekeztek.
9,,4„4„

6900 Makó, Czuczor u. 23. Tel.: 62/637-247
Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382

(11 C 4 l í / 1 1

Szerető gyermekeik

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
FELVÉTELE:

63/400-889
6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága

Tel.: 63/400-162
6 6 4 0 Csongrád, Fő u. 17-19.

«alád

FELVETELE:

KELENCZÉS ISTVÁNNÉRA
és
KELENCZÉS ISTVÁNRA.

Égisz ' 9 0 Temetkezési Kft.,

SZEPESI ISTVÁN
GYÁSZKÖZLEMÉNYEK

szüleinkre,

Szentes, Sima Ferenc utca 31.

szerettünk,
Gyaszo10

szívünk tépi, elpanaszol-

- (Temetkezési Szolgáltató Bt.) -

CSONGRÁD

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkon

dékünkrMindent, ami fáj,

M é c s e s 2 0 0 1 Bt.

GYÁSZHÍR

Anikó Virágüzlet (Rekviem Temetkezés)
Tisztelt Hirdetőink! Gyúsxkexleményekel a megjelenés előtti
munkanapon 9 éráig tudunk elfogadni.
Gynsxköxlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igaxolvány bemutatását! Köszönjük!

e S t

mindazoknak, akik szerettünk,

kat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

P

Hálás szívvel mondunk köszönetet

éreztek.
A gyászoló család

Gyászoló család

dunk köszönetet mindazoknak, akik

koszorút helyeztek, mély fájdalmun9,542942

volnának végső mene-

ÖZV. KAPOCSI SÁNDORNÉ
UDVARI TERÉZIA

temetésén megjelentek, virágaikkal,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Ma is úgy, mint régen, Ők

Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KLONKA SÁNDOR

HAJDÚ DEZSŐNÉ
ÁBRAHÁM F. JULIANNA

NÓGRÁDI GÉZA

tószegi (korábban szentesi) lakos, éle-

betegség után 75 éves korában, május
l-jén elhunyt. Szűk családi körben

szeretett Édesanya, Anyós, NagymaMély fájdalommal tudatjuk, hogy

szerették, hogy

gyermekeid: Feri, Tibi

körben történik.
A gyászoló család

Tudatjuk azokkal, akik tisztelték és

Édesanyád, édesapád, férjed,

Fájó szívvel közöljük, hogy

LUKÁCS JÓZSEFNÉ
DEBRECZENI MÁRIA

szinte hallani, amit még utoljára akar-

halálának 15. évfordulóján.

tőletek. Vigyázzatok egymásra."

drága szerettünk,

tál mondani."

CSÁSZÁR FERENCNÉ
TÖRÖK MARGITKÁRA

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

„Olyan csend van így nélküled, hogy

72 éves korában elhunyt. Temetése
május 31-én, hétfőn 9 órakor lesz a
Csongrádi temetőben.

Cs. M. Kegyeleti Kft. 6900 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840

Gyászoló keresztfia

Rekviunt Temetkezés, 6900 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514

és családja

Tel.: 6 3 / 4 8 3 - 9 7 5
TOURINFORM

CSONGRÁD

Csongrád, Szentháromság tér 8.
Tel.: 6 3 / 5 7 0 - 3 2 5
ORHIDEA TEMETKEZÉS
Csongrád, Erzsébet u. 32.
63/471-121
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Tavaszi
menetelés

Az őszi gyengélkedés után begyújtotta rakétáit a HFC N B I I I
Alföld csoportjában szereplő
labdarúgócsapata. Tavasszal
hazai pályán százszázalékos a
gárda, ennek köszönhetően a
12. helyről a 8.-ra lépett előre
a tabellán.

2010. MÁJUS 29.,

Vajda szállítóból hős lehet
A szegedi Maty-éren tegnap az
1000 és 500 méteres elő- és
középfutamokkal megkezdődött a Mol sík vízi, gyorsasági
kajakos és kenus világkupa. A
nap produkciója a szegedi Vajda Attiláé, aki sérült háttal is
két döntős helyet harcolt ki.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

SZEGED
MÁDI JÓZSEF

Nagyon beindult a HFC! A legutóbbi
három
mérkőzését
megnyerte, és már a 8. helyen
áll a tabellán, ősszel erről
csak álmodoztak, botladozott
a csapat, különösen hazai pályán maradt el a vártaktól.

Vajda Attila megmutathatja,
hogyan lehet valaki pár nap
alatt szállítóból kisebbfajta
hős. Az EDF Démász-Szegedi
V E olimpiai bajnok kenusa a
Mol-világkupát felvezető reklámkampányban ahogy tavaly, úgy idén is főszerepet
kapott (2010-ben a szlogen
így szólt: A szállítók újratöltve), ám már előre jelezte, húzódás miatti hátfájása a szolnoki rangsoroló óta alig javult
- pedig rendszeresen jár a kezelésekre és gyúrókhoz is - ,
így nem tudja, mire számíthat
a világkupán. Az első napon
aztán nem is kímélhette magát: négyszer kellett hajóba
térdelnie. Az ezerméteres középfutamban mindössze 108
ezreddel rúgta be hajóját a
harmadik, még döntőt érő
helyre, majd előregörnyedt, a
parton pedig fejét a lapátra
hajtva pihent edzője, Vécsi
Viktor mellett. Pedig ekkor
hátravolt még két gyötrelmes
szűk két perc, az 500 méteres
elő-, majd középfutam.

- Bátor lépésnek tűnt, de
megléptük, az élet, az eredmények igazolták, hogy jól döntöttünk - tájékoztatott Kandó
Róbert
(képünkön) vezetőedző. - Úgy ítéltük, ítéltem
meg, annak érdekében, hogy a
korábbi sikerek megközelíthetők legyenek, jelentős frissítésre, fiatalításra van szükség.
A srácok rendkívül motivál1tak, bizonyítani akarják, hogy
nélkülük elképzelhetetlen a
csapat. 25-27 fős létszámmal
dolgozunk, aki nem kerül az
NB Ill-as keretünkbe, az a megyekettőben, a HFC II.-Bercsényiben kap szerepet. Mivel a
„kettő" meccseit is állandóan
figyelem, ha jó teljesítményt
látok, az illető a következő héten már a harmadosztályban
kaphat lehetőséget. Ezáltal
tűzben tudjuk tartani a játékosokat.

De megoldotta: mindkét távon ott lesz a fináléban. Neki
ez elsősorban a Kolonics-emlékfutam, az 500 méter miatt

A szakember szerint sok
van a csapatban, a jövő mindenképpen a^HFC-é. Kovács
Krisztiánon,
Sipos
Zoltánon
és Huszár Lajoson kívül a
többiek 25 év alattiak, közülük sokan még a 20. évüket
sem töltötték be.
- Ennek azért egyelőre mutatkoznak árnyoldalai - folytatta a szakember. - Hazai pályán nincs gond, amint az eddigi példa mutatja, otthonunkban nem tudunk pontot
veszíteni, ellenben idegenben
még kijön a rutintalanságunk.
Kicsit tanulóidénynek is tekintjük a mostanit, a következő évadban erősebbek leszünk, az első hat között szeretnénk végezni.

- Tíz éve kezdtem el fiatalokkal foglalkozni, az akkori, ötéves gyermekekből álló csapatomból Bécsi Botond, Környei
Bence, Rózsa Dániel és Mészáros László még ma is tagja az
SZVSE-Gyálarét utánpótiásá-

Idegenben
A labdarúgó NB III Alföld csoportjában két közös van a
Csongrád megyei csapatokban: a 24. fordulóban mindkettő idegenben és vasárnap
17 órától lép pályára: a HFC
(8.) Szolnokon a Spartacus
(2.), míg a Tisza Volán (6.)
Budapesten az ESMTK (3.)
vendégeként.
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^'WC.4 I
így örült Janics Natasa az egyes középfutamsikernek, és így pihent Vajda (mellette Vécsi edző) az ezres középfutam után. FOTÓK: KARNOK CSABA
igazán fontos. Ha még érmet
is szerez, akkor pedig igazi
hőssé válik.

- Ha nem támaszkodom a
lapátra, összesek. Az ezer méter kemény volt, ötszázon viszont jó időket mentem adott rövid tájékoztatást állapotáról Vajda. Apró vigasz:
ennél könnyebb napjai lesznek: ma „csak" egy ezer, holnap pedig egy ötszáz vár rá.
Ami a másik két szállítót,
Kovács Katalint és Janics Natasát illeti, virtuálisan már
összecsaptak K I 500 méteren.
Csak érdekességként írjuk le,
és tudjuk, semmit sem jelent,
hogy a szegediek háromszoros olimpiai bajnoka, Janics

egyik középfutamban elért
ideje (1:51.958 perc) jobb volt,
mint a másikban szereplő Kovácsé (1:52.305 perc). Hangsúlyozzuk: mindez semmit sem
jelent. A harmadik bemutatkozó szegedi, Sík Márton igen
meggyőző volt K2 500 méteren Borossal, mint ahogy az
egész magyar csapat a nap során mindkét távon. Storcz Botond szövetségi kapitány is
így érezte a nap végén: - Tetszettek a fiatalok K I 500 és K4
1000 méteren, aztán Janics és
Kovács egyese is. Úgy érzem,
itt magyar győzelem születik,
de hogy kinek köszönhetően,
az talány. A válogatott nagyjából hozta, amit vártam.

Eredmények. A magyarok közül az A döntőbe jutottak, 1000 m,
férfiak, Cl: Sarudi Pál és Vajda Attila; C2: Sáfrány Mátyás, Sáfrán Mihály és Mike Róbert, Tóth Márton; KI: Kucsera Gábor (Hufnágel Tibor
B döntős); K2: Kammerer Zoltán, Vereckei Ákos és Szalai Tamás, Kökény Roland; K4: Magyarország I. (Holpert Ervin, Boros Gergely, Dombi
Rudolf, Hadvina Gergely) és Magyarország II. (Tóth Dávid, Szabó Balázs, Dudás Miklós, Noé Milán). Nők, KI: Bara Alexandra (Groholy Orsolya B döntős); K2: Hegyi Zomilla, Dira Zsófia és Medveczky Erika,
Benedek Dalma.
500 m, férfiak, C1: Vajda A. (Mező Dávid B döntős); C2: Sáfrán Má„
Sáfrán Mi. és Széles Gábor, Varga Dávid; KI: Dombi R. és Szalai T.; K2:
Sík Márton, Boros G. és Kammerer Z., Kucsera G. Nők, KI: Kovács Katalin és Janics Natasa; K2: Kozák Danuta, Szabó Gabriella és Hegyi Zomilla, Vad Ninetta; K4: Magyarország I. (Kozák D., Kovács K„ janics N„
Benedek D.), Magyarország II. kiesett.
A hétvégi program, szombat, 8.30-tók 200 méteres elő-, majd középfutamok; 15.20-tól 1000 és 5000 m-es A döntők. Vasárnap, 10
órától 500 m-es A döntők; 16-tól 200 m-es A döntők.

HMMaOMHHMMMMMMI

SAHIN-TÓTH DEZSŐ A PEZSGŐ FUTBALLELETERT DOLGOZIK

Egyszerűen, kontrázva

Munka és tőke kell a sikerhez

A februári tisztújító közgyűlés
óta dolgozik a CSLSZ szakmai
alelnökeként Sahin-Tóth Dezső
(képünkön). Az utánpótlásképzésért is felelős szakember
szerint Csongrád megyében
pezsgő labdarúgóéletre lenne
szükség, amelyet azonban csak
összefogással lehet elérni.
CSONGRÁD MEGYE
GYÚRÓS ISTVÁN

el a megyeválogatottak szervezését: a 11-től a 23 éves korosztályokig szeretnénk összehozni a legjobbakat. Jelenleg
az U15-ÖS korosztály találkozik rendszeresen, de szeretnénk, ha minden csapat legalább heti egy edzésre és mérkőzésre össze tudna verődni

- Szeretném, ha egyszerűen, kontrázva játszanánk, de
ehhez az is kell, hogy ne kapjunk már a mérkőzés elején
gólt, mint mondjuk Vácon
vagy Békéscsabán. No, persze
ezt a tervünket az sem segíti,
hogy a védelemből ketten el-

- mondta Sahin-Tóth Dezső.
A szakember szerint éppen
ezért fontos, hogy minél nagyobb utánpótlásbázist alakítsanak ki a megyében,
amelyhez elsősorban munkára és tőkére van szükség a létesítményrendszer és a versenyeztetés
kialakításához.

- Munkában nincs hiány, hiszen dolgozunk a célokért, és
igyekszünk is
t f Az első és legfontosabb
a
szükséges
anyagi
háttefeladatunk az, hogy a megyében
ret előteremtejátszó tehetségeket ne hagyjuk
ni - fogalmazott. A megyei
elkallódni.
szövetség
Sahin-Tóth Dezső, a CSLSZ szakmai alelnöke
egyik ilyen lénak - m o n d t a a kezdetekről
pése volt, hogy az U9-es és
Sahin-Tóth Dezső, a Csongrád Ull-es korosztályok közötti
Megyei Labdarúgó S z ö v e t s é g
(talán túl) nagy lépcsőfokot
szakmai alelnöke. A kezdet- áthidalta: kiírt egy olyan bajben a Rendőr TE, majd egy
nokságot, amelynek segítséegyüttműködésnek köszönhe- gével a 9 éves fiataloknak a
tően az SZVSE-Gyálarét csapa- félpályás után nem egyből
tainál is dolgozó szakemberegészpályás
bajnokságban
nek komoly céljai vannak a
kell szerepelniük, hanem egy
megyei utánpótlásban.
- Az első és legfontosabb
feladatunk az, hogy a megyében játszó tehetségeket ne
hagyjuk
elkallódni.
Mivel
Csongrád megyében nincsen
élvonalbeli együttes, sok játékos nagyon fiatalon élvonalbeli klubokhoz igazol, örökre
elhagyja Szegedet, Makót, Vásárhelyt. Éppen ezért kezdtük

MAKÓ. A szabadnapját letudva
újra pályára lép a Makó FC (8.)
a labdarúgó NB II Keleti csoportjában. A 28. fordulóban
nem lesz könnyű feladata Kolozsvári János tanítványainak,
akik vasárnap 18 órától Mezőkövesden (6.) lépnek pályára.

tiltottak: a csabai meccsen kiállítottak közül Rakonczai két,
Tóth I. egy mérkőzésre szóló
büntetést kapott. Viszont a
Kulacsik, Schreiber duó gyorsasága révén talán végre lendületesek tudunk lenni. A Mezőkövesd jó csapat, de amikor
otthon támadnia kell, nem tűnik magabiztosnak - vélte Kolozsvári.
A várható kezdő: Czirbus Puskás, Dálnaki, Szamosszegi,
Krucsó - Kulacsik, Magyar
Gy„ Varga R., Bány - Maróti,
Schreiber.

••••••

Baksa és Török a keretben

átmeneti, a két 16-os között
húzódó területen futballozhatnak.

- A szolgáltató CSLSZ jegyében az új bajnoki sorozatok szervezése mellett igyekszünk segíteni a csapatoknak
a
pályázatok
beadásában,
évente legalább egy szakmai
napot tartani az edzőknek, és
már kialakítottuk a sportorvosi rendszert is. Pezsgő labdarúgóéletet szeretnénk Csongrád
megyében
létrehozni,
amelyhez azonban közös akaratra is szükségünk van - tette hozzá Sahin-Tóth Dezső.

Nagy harc Itsz. Ezúttal Sahin-Tóth Dezsőt kértük meg, harangozzon
be egy érdekesnek ígérkező összecsapást az Arany Ászok labdarúgó
megyei I. osztály hétvégi fordulójából. - Az Ásotthalom-SZVSE-Gyálarét vasárnap 17 órától sorra kerülő meccsre fogok kilátogatni, ahol nagy
harcra számítok. Véleményem szerint a hetedik helyen álló hazaiak az egyik legjobb csapat a bajnokságban, ám az SZVSE-t is képesnek tartom egy idegenbeli bravúrra. Talán annyi részrehajlás elfogadható, hogy én az SZVSE-nek fogok drukkolni - mondta Sahin-Tóth Dezső.

SZEGED. Kemény Dénes, az
olimpiai bajnoki címvédő férfi
vízilabda-válogatott szövetségi
kapitánya pénteken közzétette
20 fős keretét, amelyből kikerül az augusztus végi, szeptember eleji, zágrábi Európa-bajnokságra utazó 13 játékos. A
nemzeti együttes honlapja, a
www.vlv.hu által nyilvánosságra hozott listán helyett ka-

pott a Szeged Beton VE két
klasszisa, Baksa László kapus
és Török Béla is. A keretből hiányzik a 2004-es, athéni olimpiai bajnok Steinmetz Ádám
neve, a Primorac Kotor montenegrói bajnoki döntőre készülő
centere a hosszúra nyúlt klubszezon után fizikai állapotára
hivatkozva nem vállalta a válogatottbeli szereplést.

Hiányos német csapat
BUDAPEST. A Bayern München
négy meghatározó játékosa nélkül érkezik Budapestre a német
labdarúgó-válogatott,
amelyben így nem lép pályára a magyarok elleni barátságos találkozón szombaton 20 órától
Schweinsteiger, Butt, Müller és
az új csapatkapitány, Lahm
sem. Joachim Löw, a németek
szövetségi kapitánya úgy döntött, az elmúlt hetekben a rendkívüli megterhelésnek kitett
müncheni futballistákat egyelőre pihenteti. Erwin Koeman, a
magyar együttes holland szak-

vezetője a világbajnoki bronzérmes U20-as válogatottból behívott három labdarúgó közül
várhatóan csak Komán Vladimírt jelöli a kezdő tizenegybe.
Francia randezök. Franciaország rendezheti a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokságot döntött a kontinens sportági
szövetségének végrehajtó bizottsága pénteken. A hat év
múlva esedékes - immár 24
csapatos - tornáért Törökország
és Olaszország is jelentkezett.
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Szedeákos aranyünnep VLADIMÍR OSZMAjlCS ELKÖSZÖN A PICK-DRUKKEREKTŐL
SZEGED. Ma 18 órakor utolsó rájátszásbeli meccsét játssza a
Dél-Konstrukt
SZTE-Szedeák
férfi kosárlabdacsapata. A bajnokcsapat, az A csoportba, a
legmagasabb ligába feljutó Tisza-parti együttes az „aranyünnepen" a Nagyakanizsát fogadja az újszegedi sportcsarnokban.

Vidáék ünnepelnek, FOTÓ: VERÉB SIMON

A szegedi együttes vezetői,
támogatói mindent megtesznek annak érdekében, hogy
méltó módon köszöntsék a
csapatot, a nézők ingyen tekinthetik meg az összecsapást.
A Dél-Konstrukt SZTE Szedeák
nem feledkezik meg a régi játékosairól, akik közül többet is
meghívtak a meccsre. Az egykori kedvencek a legkisebb
szedeákosokkal állnak majd
sorfalat a bemutatáskor, közöttük vonulnak a pályára a
mai kedvencek. A meccs - ami
mindenképpen izgalmas, látványos összecsapásnak ígérkezik, a vendégek remek játékerőt képviselnek, és zalai
meccsen 88-64-re nyertek után a szegedi együttes átveheti majd az aranyérmeket.
A mérkőzés szünetében a
Dockyard jóvoltából ismét sor
kerül az „50 ezer forintos dobás"
elnevezésű
játékra,
amelyre ezúttal egy 200 forintos tombolaszelvény megvásárlásával lehet benevezni.

Érmek Titánból
SZEGED. A szegedi Titán TC atlétái több versenyről is jó eredményekkel és kiváló időkkel
tértek haza. A Budapesten rendezett junior és ifjúsági bajnokságon két arany-, egy
ezüst- és egy bronzérmet szereztek, a váltó magyar bajnokságról pedig egy harmadik
hellyel térhettek haza. Az
utóbbi helyezés azért értékes,
mert az elmúlt nyolc évben
mindig hoztak medált a váltóbajnokságról.

2:05.35 perc; Fiú 3 0 0 0 m : 1.
Szelepcsényi
Zsolt
9:03.96
perc, 3. Selmeczy Roland
9:27.83 perc (további idők:
Barzó P. Balázs 9:41.09, Abonyi László 9:59.92 perc).

A tiszaújvárosi kétnapos
triatlonversenyen a szegedi
Titán TC három csapatot indított, amelyek közül az
utánpótlás II.
korosztályú
fiúcsapat a dobogó harmadik
fokán
végzett.
Egyéniben
minden éremből jutott a szegedieknek.

gedi Titán TC, f i ú k : 7. Szegedi
Titán TC; u t á n p ó t l á s I I . , f i ú k :
3. Szegedi Titán TC. E g y é n i ,
g y e r m e k e k : 7. Szaszkó Dominik, 9. Kardos Bálint; s e r d ü l ő k : 7. Wirth Eszter; i f j ú s á g i a k : 2. Tarnai László, 10. Stefán Márk; j u n i o r o k : 1. Kószó
Barnabás, f e l n ő t t e k , f é r f i a k :
2. Frank Ádám, 3. Szilágyi Péter, n ő k : 2. Kuzma Lilla; s z e n i o r 4 5 - 5 0 : 3. Farkas István.
Felkészítők: Balla Péter, Farkas István, Menyhárt Zoltán.

Eredményeik, ifjúsági és
junior bajnokság, Budapest,
juniorok, női 8 0 0 m: 1.
Vlocskó Noémi 2:27.17 perc;
f i ú 8 0 0 m : 2. Szabó Bence

KISKUNFÉLEGYHÁZA. Hosszú idő
után ismét verhető ellenféllel
találkozik a Floratom Szeged
extraligás asztalitenisz-csapata. Kristonék a legutóbbi
három fordulóban a bajnokságban nagy fölénnyel vezető
Lombard,
Celldömölk,
Pécs trióval játszottak, ám ez-

Váltó magyar bajnokság,
Budapest, BEAC-pálya, juniorok, fiúk, 4x1500 m: 3. Titán TC 17:28.86 perc; 4 x 4 0 0
m: 7. Titán TC 3:45.72 perc.

Tiszaújváros,
kétnapos
triatlonverseny,
csapatok,
utánpótlás I., lányok: 6. Sze-

úttal a bajnoki tabellán egy
h e l l y e l a s z e g e d i e k mögött, a
hetedik pozícióban tanyázó
Kiskunfélegyháza az ellenfél
ma 10 órától. Decemberben,
hazai pályán 6-2-re nyert a
Floratom, most egy kisebb
arányú sikerrel is megelégednének.

A szíve szegedi marad
Vladimir Oszmajics (30)
három év után távozik a
Pick Szeged csapatától,
a montenegrói válogatott játékos a következő
szezont a szlovén
Cimos Koper csapatában kezdi.

tatja pályafutását. Nem lesz
egyedül a Pick Szegedből, hiszen Krivokapics Milorad is
vele tart.
- A profi sport már csak
ilyen. Hiába szerettem volna
maradni,
mégis
váltanom
kell. De nem örökre, mert Szegedre, ha tehetem, visszatérek. Ha időm engedi, akkor
szeretnék több meccset is
megnézni. A városnak olyan
varázsa van, ami nemcsak engem, hanem a legtöbb külföldi sportolót is megfogja. A Koper korrekt ajánlatott tett, kétéves szerződést kötöttem velük. Már idény közben sejtettem, hogy nem maradhatok,
nem újítják meg a szerződésem a Picknél, amit nagyon
sajnáltam.

SZEGED
SÜLI RÓBERT
A Pick Szeged szurkolói közül többen szomorkodnak,
hogy távozik a kétszeres magyar bajnoktól Vladimir Oszmajics balátlövő. A montenegrói játékos három idényt
húzott le, magyarkupa-győztes (2008) lett a Tisza-parti
csapattal. „Oszi" a Pick Szeged
záróvacsoráján
azt
mondta, hogy mindenképpen
szeretne elbúcsúzni szeretett
közönségétől.
- A szívem mindig szegedi
marad - kezdte a beszélgetést
Oszmajics
életem legszebb
három évét töltöttem el a Pick
csapatában. Otthon, Niksicsben több fotó is díszíti a szobám falát, a magyarkupa-győzelem után készült képek lógnak ott. Nyertem a Partizánnál bajnokságot és kupát, de

Oszmajicsnak akadtak emlékezetes meccsei, az idei szezon azonban nem sikerült neki igazán.

A kupagyőzelem Oszmajics pályafutásának csúcsa. FOTÓ. SCHMIDT ANDREA
számomra ez a Pick-siker volt
pályafutásom csúcsa. Nem feledem soha.

Oszmajicsnak lejárt a szerződése, nyártól a szlovén Cimos Koper csapatában foly-

A GENERÁLI IS SZPONZORÁLJA A SZENTESI NŐI VÍZILABDACSAPATOT

Indulás a LEN-kupában
Az egyik névadó szponzor, a
Hungerit Zrt. éttermében ünnepelte a bajnoki ezüstöt a szentesi női vízilabdacsapat. Az
eseményen írták alá a klub és
a Generali-Providencia Biztosító Zrt. közötti egy évre szóló
szponzori szerződést.
SZENTES
IMRE PÉTER
A Hungerit MetalCom-Szentesi V K OB l-es női vízilabdásai
az utóbbi 5 év legnagyobb sikerét érték el a bajnoki ezüstéremmel. Ezt az egyik névadó,
a Hungerit éttermében tartott
összejövetellel,
ebéddel
is
megünnepelték, amelyen az
anyagi háttér még biztosabbá
vált. Az eseményen írtak alá
támogatói szerződést a Generali-Providencia
Biztosító
Zrt.-vei, amely a következő

szezonban 2,3 millió forinttal
segíti a csapatot.
- Számunkra fontos a
sport, az egészséges életmód
- közölte a biztosítótársaság
képviseletében az okmányt
aláíró Gyapay Eszter marketingszakértő - ezt segíthetik
a sikeres sportágak, együttesek, az abban szereplő játékosok,
példaképek.
Ilyen
hazánkban
a
vízilabda,
Szentesen pedig a női póló,
ezért örömmel álltunk az
ezüstérmes
csapat
mellé.
Pillanatnyilag egy évre köteleztük el magunkat, de h o s z szú távú kapcsolatban gondolkozunk.

Magyar József, a Hungerit
egyik tulajdonosa, vezérigazgatója a gratuláció, a komoly
szakmai munka
értékelése
után bejelentette: a szponzorok az éves támogatáson felül

biztosítják a gárdának a LENkupában való indulás költségeit. - Az sem okoz majd
problémát, ha a fináléig jutnak a lányok... - jegyezte meg
Magyar József.
A tervekről a klub elnökhelyettese, Molnár Zoltán érdeklődésünkre elmondta: - A
csapat gerince együtt marad,
az edző, Zantleitner Krisztina
is folytatja a megkezdett munkát. Elképzelhető, hogy egy
játékosunk külföldön folytatja
pályafutását, nekünk is vannak kiszemeltjeink, valamint
a f i a t a l o k a t is s z e r e t n é n k - a z
eredményesség
megtartása
mellett - még jobban beépíteni a csapatba. Az igazolásokkal
kapcsolatban
neveket
csak két-három hét múlva
mondhatok,
addigra
eldől
minden - közölte az elnökhelyettes.

- Mivel nem éreztem a bizalmat, így nem volt önbizalmam.
Akartam, tettem a dolgom, de
nem jött össze. Egyet viszont
nagyon sajnáltam, hogy az
utolsó szegedi meccsen nem
kaptam szerepet, pedig játszani akartam, elbúcsúzni attól a
közönségtől, amit nagyra tartok. Ezúton szeretnék elköszönni, és ígérem, a szívem
mindig szegedi marad.

Élen a Beton
SZEGED. Hatalmas csata alakult
ki a bajnoki aranyért a Török
György veterán kispályás labdarúgó-bajnokságon. Az első
két helyen holtversenyben állnak a csapatok.
A bajnokság állása

1
2
3.
4
5
6
7
8
9
10.
11.
12
13.
14
15

Első Beton*
Charlton-T.*
Pláza O'Neill
Lokomotív*
Fit World*
Vízmű
Bokafogó*
Ficak*
Altax*
L Szegedért
Piac Kft.
Lanerossi*
Metálpont
SZAK
Dózsa

10
10
9
9
10
9
9
10
9
10
9
9
9
9
9

A v é g e r e d m é n y : 1. Nouva
Guardia, Kispest 19,2. Corleone,
Kispest 16, 3. Sárga Ultrák, Tamási 13, 4. Déli Beerodalom,
Szeged 12,5. Ultras, Szeged 9,6.
Fidelity Gruppo I., Szeged 7, 7.
Fidelity Gruppo II., Szeged 4, 8.
Majestic Ultra, Szeged 1 ponttal.

Különdíjasok, a legjobb
k a p u s : Suhajda Tamás (Nouva Guardia), g ó l k i r á l y : Egry
Zoltán (Corleone) 10 góllal.

Ők is futballoztak. Nem okozott gondot Gyálaréten, hogy szurkolók lepték et=a.pályát. föTÖ-ÖMÍ/bty '
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65-18 27
50-12 27
32-16 21
33-21 20
32-19 18
26-20 15
23-29 14
31-34 13
15-3311
18-3110
29-30 9
15-32 9
19-37 7
15-29 6
18-60 3

'Döntetlen esetén a büntetőrúgásokat jobban értékesítő csapatok (Lokomotív, Fit World, Első Beton, Lanerossi, Chartton-Tervezők, Bokafogó,
Altax, Ficak) plusz egy pontot kaptak.

Futballban a kispestiek a legjobbak

GYALARET. Nyolc csapat részvételével Gyálaréten rendezték
azt a szurkolói labdarúgótornát, amelyre az öt szegedi csapat mellett Tamásiból és Budapestről is érkezett együttes. A
hazaiak udvariasak voltak, hiszen a dobogós helyeket átengedték a vendégeknek...
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100 ÉV - 100 IDÉZET

Pálmafák, napfény, homokos tengerpart, csúszda és lovak: ezek az idilli nyaralás kötelező kellékei a szegedi kisdiákok szerint, akik telerajzolták a Széchenyi teret a Printker aszfaltrajzversenyén, FOTÓ: FRANK YVETTE

Pálmák a Széchenyi téren

SZEGED
TÍMÁR KRISZTA
Életre kelt tegnap a Széchenyi
tér szürke betonja: 1400 szegedi gyerek „esett neki" színes aszfaltkrétákkal, hogy
nyári vágyaikról, élményeikről rajzoljanak. A Printker OfficeLand immár 11. alkalommal rendezte meg városi aszfaltrajzversenyét, amelyen ezúttal 19 iskola diákjai vettek
részt.
Az alkotásokat nézegetve
egyértelművé vált: a szegedi
gyerekek számára a vakáció

egyet jelent a pálmafás tengerparttal. Volt, aki lakatlan
szigettel, és volt, aki elegáns
szállodasorral, más csupán a
szikrázó nappal, sőt: akadt,
aki szivárvánnyal együtt álmodta meg - de mindenképpen az idilli nyaralás kötelező kellékeként. A másik kedvelt téma a csúszdás strand
volt - ezeket a képeket nyilván az anyagi helyzetüket kicsit
reálisabban
szemlélő
gyerekek készítették. A sportosabb nyárra vágyók pedig
főleg lovakat rajzoltak a betonra. Ebbe a kategóriába
számunkra kissé nehezen

A NAP VICCE
-

Na, hogy megy a feleségednek az autóvezetés?
Mint a villám!
Olyan gyorsan?
Á! Hol egy fába, hol egy oszlopba csapódik.

A napos oldalról

volt beilleszthető a medve,
pedig azt is több alkotáson
felfedeztük.
A tetőtől talpig krétaporos
gyerekek a művek elkészülte
után sem unatkoztak: aki további kedvet érzett az alkotáshoz, a kézműves sátorban
ügyeskedhetett, aki pedig inkább sportolni vágyott, kipróbálhatta a kerékpáros akadálypályát. A vadaspark állatsimogatóval kedveskedett a
résztvevőknek, a legfáradtabb
így kétségtelenül a babusgatható teknős, nyúl, tengeri malac és kígyó lett a program végére.

Bankrobbantó
rablók
NÉMETORSZÁG. Bankot robbantottak rablók Németországban, de részben nagyon
túllőttek a célon, részben pedig messze maradtak tőle: a
pénzt a helyszínen kellett
hagyniuk.
Az eset Mallissban, egy faluban történt. A robbanás
szétvetette az.egész épületet,
és olyan erős volt, hogy százméteres sugarú körben megrongált további házakat és
autókat is, ugyanakkor senki
sem sérült meg benne. A detonáció pusztán a pénzkiadó
automatát kímélte meg, másutt pedig nem volt pénz a
bankban. A rablók kénytelenek voltak üres kézzel elmenekülni, mert akkora zajt
csaptak - közölte Niels Borgmann, a rendőrség helyi szóvivője.

„Az ö-zés mellett az ü-t,
az ű-t, és az i-t a szegedi
születésű, itt élő értelmiségiek
is
használják,
amikor (...): Égyütt töltik
az üdőt. Ugyanakkor sem
ők, sem az
egyszerű
kétkeziek írásban nem
alkalmazzák, ott az irodalmi nyelv
szabályait
mind betartják. (...) A
tápai emberek arról is
híresek, hogy nem tűrik
maguk mellett a lassú
embereket,
legfőképpen,
ha azok még nem bizonyították, hogy képesek
lesznek a faluban a beilleszkedésre. Ha mégis
ilyennel kell
dolgozni,
odaszólnak
egymasnak:
Eriggy, segíjj mán annak
a gyütt-möntnek,
látod,
milyen
ígyetlen.
Akit
viszont megszerettek, az:
Igyes,
közibünk
való,
szoríjjunk vele kezet."
(1994. február 12.)
ifj. Lele József néprajzkutató

ZÁPOROK, ZIVATAROK

A pár órás napsütés mellett gyakran lesz erősen felhős az ég, többfelé várható záporok, erős széllökésekkel kisért zivatarok kialakulása.
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További kilátások
Vasárnap többórás napsütés várható, a gomolyfelhőzetből főként délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Héttőn egy hidegfront hatására felhős, esős időre lehet
számítani, a hőmérséklet több fokkal visszaesik.
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UV-B SUGÁRZÁS

A gyenge hidegfronti hatás
miatt nehézkes gondolkodás,
görcsös rohamok, reumatikus
panaszok jelentkezhetnek.

Az UV-B sugárzás mértéke ma
6,7, erős. A javasolt napozási
idő délelőtt 11 és délután 3
óra között: 20 perc.

ISTEN ÉLTESSE!
MAGDALÉNA, MAGDOLNA
A Magdaléna héber eredetű
női név, jelentése: magdalai,
torony, bástya. A Magdolna a
Magdaléna magyar változata.
Ma ünnepel még: MÁRIA,
jUKUNDUSZ.
Vasárnap köszöntjük: JANKA,
ZSANETT.

EZT ÍRTUK
1 ÉVE: Nem kötelező feltüntetni az árakat a vendéglátóegység bejáratán kívül, ám a vendégek szeretik az utcai árlapot.
5 ÉVE: Zoránnal, Csonka Andrással és Zsédával ünnepelte
95. születésnapját a Délmagyarország.

10 ÉVE: A WWF, a Magyar Pékek Ipartestülete és a Sonneveld Kft. Szőke Tisza néven
forgalmaznak kenyeret,
amelynek az árából 20 forintot a ciánszennyezett Tisza rehabilitációjára utalnak át.

Clinton lefogyott
USA. Közel a célhoz Bili Clinton:
a volt amerikai elnöknek lánya
írt elő hét kilogrammos fogyást,
hogy jó formában legyen, amikor oltárhoz kíséri őt.
A politikus észrevehetően
karcsúbban jelent meg a washingtoni Fehér Házban csütör-

tökön, és elégedetten számolt
be arról, hogy már csak szűk
egy kiló választja el a súlykorláttól. Az esküvő időpontját
nem közölték, ám az örömapa
száján kicsúszott: több mint
egy hónapja van arra, hogy
csúcsformába kerüljön.

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
1958. május 29-én született
Annette B e n i n g (képünkön
Warren Beattyvel) amerikai
színésznő, egy biztosítási ügynök és egy templomi énekesnő
gyermekeként. A San Francis-

có-i Egyetemen végzett, majd
színészetet tanult, és csatlakozott egy társulathoz. Milos Formán Valmontjában (1989) tűnt
fel először jelentősebb szerepben. Játszott többek között a
Képeslapok a szakadék széléről, a Támad a Mars!, a III. Richárd, A sors útjai és a Bugsy
című filmekben. Az Amerikai
szépségben Kevin Spacey mellett szerepelt, a 2004-es Csodálatos Júliában Kevin Costnerrel
játszott. 2002-ben Oscar- és
Golden Globe-díjra jelölték
legjobb színésznőként az Amerikai szépség című filmben
nyújtott alakításáért. A Golden
Globe-díjat végül a Csodálatos
Júliáért kapta meg. 1992 óta
Warren Beattyvel él együtt.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Higgadtsága, nyugalma miatt sokan
kereshetik társaságát. Ismerősei,
családja szívesen beszélget önnel.
Délutánra szervezzen egy kirándulást!

BAK (XII. 22.-1. 20.): Ha két fiatal vitázik, próbáljon segíteni békülésükben. Kiválóan ért a nyelvükön, diplomatikus viselkedésével
eredményes lehet. Figyelmüket
vonja el!

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Barátja professzionális segítséget kérhet öntől. Ha nem érzi magát erre
megfelelőnek, tudassa vele! így
többet segít, mint árt.

VÍZÖNTŐ (1.21.-11. 20.): Fiatal
rokonával őszintén beszélje át a
szerelmi életet! Mély érzelmeit is
nyugodtan mutassa ki! Sokat segít
az illetőnek példamutatásával.

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Ha
nem alakul minden elképzelései
szerint, intézze el egy vállrándítással! Ne vegyen mindent a szívére!
Hamarosan minden jóra fordul!

HALAK (II. 21.-III. 20.): Egy régóta áhítattal csodálj esetleges
családi ékszerről kiderülhet ma
valami. Talán önre hagyták. Vegye
a megtisztelés jelének ezt!

VÍZÁLLÁS
A TISZA Csongrádnál 667
cm, Mindszentnél 685 cm,
Szegednél 633 cm (hőfoka
17,1 °C).
A MAROS Makónál 211 cm.

HOROSZKÓP

A16 éves Árendás Tünde az SZSZKSZ Vedres István Építőipari Tagintézményében tanul rajz tagozaton. Egyetemre készül, diploma után
építészmérnök szeretne lenni. Szabadidejét a barátaival tölti, bulizik, és
sokat rajzol. Bókokkal lehet levenni a lábáról, és nem szereti a goromba
fiúkat. Kedvenc idézete Ady Endrétől származik: „Hiszem, hogy egymást
szeretve, egymást megértve könnyebb lesz élni, s bármi sors állna is
elénkbe, a boldogságot el fogjuk érni." FOTÓ: NÉMETH NORBERT

KOS (III. 21.-IV. 20.): Mielőtt
megvesz egy háztartási gépet,
győződjön meg róla, hogy az jó!
Próbálja ki az üzletben, így megspórol egy utat!

RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Ha fiatal
látogatója van, szórakoztathatja
egy mesével vagy rádióadással.
Ha a tévében kedves műsor van,
nézzék együtt!

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Terveit illetően fontoljon meg minden lépést
többször is alaposan! A sikerhez
vezető út nincs kikövezve, kedves
Bika!

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Ha valamit nem tud elsajátítani
egy könyvből, ne keseredjen el!
Kérje szakértő segítségét, vagy
hívja fel gyakorlott barátját!

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Ne hagyja, SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): A bolyhogy bárki is rábeszélje pénze
góállás nem kedvez a befektetékockára tételére! Az ügyben szinseknek. Lehetőleg ma ne kockáztén érdekelt felet kell keresnie.
tasson, kedves Szűz! A családi,
Gyermekei egészségére kiemelten
baráti kapcsolatok dominálhatnak
ügyeljen! B *1Q J QI I9C5?Xi!?iuo]|bb mai napon.

