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DELMAGYARORSZAG
A JÓ VŐFÉLY TITKA
A jó vőfély tudja, hogy nem az övé
a főszerep a lagziban, de rögtön
színre lép, amint a hangulat lankad.

NEM BESZELNEK A JELÖLTEK
Az SZTE két rektorjelöltjét június
14-én hallgatják meg az egyetemi
testületek. Addig nem nyilatkoznak.

MEGTEVESZTHET A SARGA CSEKK
A sárga csekkeken lévő dátumnál legalább
2 nappal korábban kell fizetnünk - vagy
késedelmi kamatot kérhet a szolgáltató.

5. oldal

7. oldal

4. oldal

Parkolási pótdíj:
Homokhátság csökkenhet és nőhet

DOMASZÉKEN ÖSSZEOMLOTT EGY TANYA, ZÁKÁNYSZÉKÉN 150-EN KÜZDENEK A BELVÍZZEL

Ezer tó vidéke a

Majdnem ráomlott a fészer egy
mórahalmi nőre tegnap, Domaszéken egy idős férfi tanyája
vált lakhatatlanná. Az egész
Homokhátság küzd a belvízzel
- Bordányban egy nap alatt
200 szivattyút adott el egy kereskedő.
CSONGRÁD MEGYE
R. TÓTH GÁBOR
Beomlott egy vályogból épült
tanya Domaszék külterületén
tegnap - nem bírta tovább a
víz ostromát. Lakóját, az egyedül élő, idős Rácz Lajost önkormányzati ingatlanba költöztették. - Domaszéken harmadfokú készültség van, lakóházakat veszélyeztet a víz tájékoztatott Kispéter
Géza
polgármester.
Terepjáróval,
ásványvízzel és zseblámpával
felszerelkezve járja a falut és
az 5100 hektáros külterületet.
Az utat sokszor nem is látni csak gázoltunk a vízben. Mindent elborít: barackost, répaföldet, fóliasátrat. A Homokhátság az ezer tó vidéke lett.

A zákányszéki Szélpál Márta és Farkas Ferenc is megpróbálta kiszivattyúzni a vizet. FOTÓ: KARNOK CSABA

Friss a muskátli a Kodé család kertjében álló kiskereszt
előtt. Szükség lenne égi segítségre: a vályogház padlóján
már fel-feltör a víz. A pincében ellepi a krumpliszsákokat
is. Ázik a szivattyú, a permetező. - Vegyen kekszet, nyugtató cukor van benne - kínálta a polgármestert Kodé Józsefné - , addig kiöntöm a
csizmámból a vizet.
Folytatás a 3. oldalon

A fizetős parkolás szabályait
kedden változtatta meg az országgyűlés. Szegeden, Vásárhelyen és Szentesen önkormányzati tulajdonú cég működteti a helyi rendszert: olcsóbb a parkolás, mint például
Budapesten, miközben a jelenleginél kevesebb, de több is lehet a bliccelő büntetése.

CSONGRÁD MEGYE
ÚJSZÁSZI ILONA
Csongrád megye 3 városában
fizetnie kell az autósnak, ha
hétköznap a centrumbeli frekventált közterületen hagyja a

Nóvák Eszter megmutatta a díszletterveket a színészeknek, FOTÓ H0LLÓSI ZSOLT
BUDAPEST. Olvasópróbát tartottak tegnap Budapesten a Szegedi Szabadtéri Játékok első előadásának, a My Fair Lady-nek a

Transzplantációknál nem adnak
felvilágosítást arról, kitől származik a beültetett szerv - a donor kiléte sokszor mégsem marad titokban. A Szegeden 5 éve
új szívet kapott Mária és a 2 hete a fővárosban műtött 16 éves
Tibor is újságokból „ismerhette" meg azt, akinek halála megmentette az életét.

- 7 éve szervezzük 5-6 éves
gyerekeknek a Déli Aprók Ligáját. A világbajnokság alatt
indítjuk a következő bajnokságot. Lesz közös meccsnézés,
a csapatok a résztvevő országok neveit viselik. így a vb
meccseit is lejátszhatják egymás között - mesélte a 42 éves
alezredes, aki 10 évig védőként játszott a SZEOL-ban és a
Szegedi Dózsában.
- Az esti meccsek egy részét
barátokkal szeretném végigdrukkolni a városban, egy nagyobb kivetítő előtt, míg a délutáni összecsapásokat valószínűleg csak felvételről látom
majd. Persze ha a főkapitány elrendeli, hogy rá lehet pillantani
az eredményre munkaidőben,
biztos bekapcsoljuk a tévét mondta Sahin-Tóth Dezső.
Folytatás a 7. oldalon

szereplői. Többek között Gálvölgyi János, Tompos Kátya ismerkedett a darab új fordításával.
Tudósításunk a 8. oldalon

Nem mindig
marad
titokban
a donor

Jövő pénteken rajtol Dél-Afrikában a labdarúgó-világbajnokság.
A rendőr alezredes szabadságot vesz ki, a színész az úszóházon figyeli majd a közvetítéseket. Nagyüzem várható az elektronikai üzletekben és a válóperes ügyvédeknél is.

Ünnepre készül a férfitársadalom: jövő pénteken rajtol az egy
hónapig tartó labdarúgó-világbajnokság Dél-Afrikában.
- 1978-ból van az első emlékem a világbajnokságokról. Akkor a magyar csapat is ott volt,
Törőcsik András és Nyilasi Tibor
kergette a labdát. Rossz, hogy
1986 óta nem jut ki a válogatott
a vébére, hiszen a DVSC tavalyi
BL-főtáblára jutása is bizonyította: a foci itthon még mindig
képes tízezreket megmozgatni.
A Loki mérkőzésein mindig ott
voltam, de vb-t még csak tévében láttam - mondta Sahin-Tóth
Dezső. A Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság közlekedési osztályának vezetője szabadságra menne a vébé alatt.

- Az új szabályoknak megfelel a szegedi rendszer lényege: 2003-ban vásároltuk vissza
a Szepark Kft.-t, s alakítottuk ki
parkolási üzletágunkat - emlékeztet Dózsa Gábor. Az önkormányzati tulajdonú Szegedi
Közlekedési Társaság igazgatója szerint a belvárosban csökkenti a forgalmat és növeli a
személykocsik forgási sebességét a tarifarendszer bevezetése.
Folytatás és jegyzet a 3. oldalon

Olvasópróbán a sztárok

Hello, Afrika!
- focilázban ég a világ

SZEGED
KISS GÁBOR GERGŐ

kocsit. Szegeden 1987, míg Hódmezővásárhelyen és Szentesen
2007 nyara óta perkálunk a
parkolóhelyért. A belvárosi forgalom csökkentése a cél.

BUDAPEST, SZEGED
TIMÁR KRISZTA

A Magyar Urbanisztikai Társaság köztér-megújítási nívódíjával ismerte el a szegedi Szent István tér rekonstrukcióját. Az önkormányzat pályázott az idén alapított címre. A négy éve elkészült tér „társadalmilag is, városszerkezetileg is pozitív hatású, jó arányú, igényes és érzékeny" felújítását értékelte a szakértő társaság. Az elismerést Nagy Sándor alpolgármester vette át, az alkotóknak a város nevében tegnap mondott köszönetet. Oklevelet vett át a víztorony felújítását tervező KörmöCZfErnő és Szolga András (Funkció és Szerkezet Kft.), a parkot
tervező Fekete Zoltán (Hortus BL); Pásztor Péter,-az önkormányzat projektmenedzsere és Reich Gyula, a generálkivitelező Sade Magyarország Kft. projektvezetője. A tér 90 százalékban uniós forrásból, összesen 1,254 milliárd forint értékű beruházással született újjá. FOTÓ: KARNOK CSABA

Ha valaki új szervet kap, életét
egy másik ember halálának köszönheti (kivéve az élődonoros
átültetést). Olyan teher ez,
amellyel a legtöbb transzplantált hosszú hónapokig, évekig
küzd. Ugyanakkor a donor családjának sem könnyű tudomásul vennie, hogy szerettük egy
része valaki másban tovább él.
Folytatás a 4. oldalon

BELFÖLD-KÜLFÖLD

Negyvenegy államtitkár

Sólyom László köztársasági
elnök két körben, negyvenegy
államtitkárnak adta át a kinevezési okmányát szerdán a
Sándor-palotában. A szombaton megalakult kormány államtitkárai azért két körben
vették át az államfőtől a kinevezési okiratokat, mert negyvenegyen nem fértek el a
Sándor-palota legnagyobb termében, a tükörteremben.

Az MSZP nem emlékezik
a parlamentben

Az MSZP nem vesz részt a
pénteki trianoni parlamenti
emlékülésen - közölte a frakcióülés után Mandur László.
Az MSZP korábbi parlamenti
alelnöke a képviselőcsoport
döntését azzal indokolta: a
házbizottság szerdai ülésén
nem fogadták el azon javaslatukat, hogy az ülésen a frakciók kifejthessék gondolataikat
Trianonnal kapcsolatban, figyelembe véve, hogy ez nem
egy megemlékezés, hanem
parlamenti ülés lesz.

„Mészárlás"
a honvédségnél

Az MSZP tisztogatásnak és
mészárlásnak értékeli a honvédelmi tárcánál történt felmentéseket, a párt szerint végiggondolatlanul, szakmailag
indokolatlanul, igazságtalanul,
elhamarkodottan és jóvátehetetlenül „rúgták ki" a katonai
vezetőket.

Kártérítés elkülönítés
miatt romáknak

Miskolci roma diákok iskolai
elkülönítése miatt kártérítést
ítélt meg a Legfelsőbb Bíróság
(LB) szerdán. Magyar bíróság
először ítélt meg jogerősen
kártérítést oktatási szegregáció miatt. Az LB jogerős döntését egy öt évvel ezelőtti,
miskolci iskolai szegregációval
kapcsolatban hozta és öt érintett roma diáknak ítélt meg
fejenként 100 ezer forint kártérítést.

Budaházy-per feljelentést tett a védő

Feljelentést tett az előző tárgyaláson történtek miatt az
államellenes bűncselekménynyel vádolt Budaházy György
másodfokú büntetőperében
szerdán a védő, Gaudi-Nagy
Tamás. Az ügyvéd - aki a Jobbik országgyűlési képviselője
- a Fővárosi ítélőtábla szerdai
tárgyalásának megkezdése
előtt percekkel azért tett feljelentést közokirat-hamisítás és
hivatali visszaélés miatt a
Központi Nyomozó Főügyészségen, mert álláspontja szerint a per előző tárgyalási
napjáról készült jegyzőkönyvbe valótlanságok kerültek.
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A GYILKOSSÁGSOROZAT FELTÉTELEZETT ELKÖVETŐJE EGY 52 ÉVES TAXISOFŐR
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191,50
199,50
63,50
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Közületeket is kiszolgálunk.
Napközbeni árkorrekció lehetséges.

Ámokfutás tucatnyi halottal
Tucatnyi halálos áldozata van
az utóbbi másfél évtized legvéresebb fegyveres angliai ámokfutásának, amelynek tettese
öngyilkosságot követett el.
LONDON
MTI
A helyi nyomozó hatóságok
szerda esti sajtótájékoztatója
szerint az addigi - még nem végleges - adatok alapján az északnyugat-angliai Cumbria megyében végrehajtott vérengzésben
tizenketten meghaltak, további
huszonöt személyt lőtt sérülésekkel szállítottak kórházba.

Ez a legvéresebb fegyveres ámokfutás
Nagy-Britanniában
1996 óta.
A lövöldözés a tengerparti
Whitehavenben kezdődött a
délelőtti órákban, majd nem
sokkal később a közelben lévő
Seascale-ben és Egremontban
folytatódott. A gyilkosságsorozat feltételezett elkövetője az 52
éves Derrick Bird taxisofőr, aki
módszeresen végigvonult lövöldözve a térség több városán.
A szerda estig azonosított

Egy holttest mellett őrködik egy rendőr az egyik helyszínen Egremontban. FOTÓ: MTI
halálos áldozatok között van
Bird egyik taxisofőr kollégája,
akit a gyilkos Whitehavenben
lőtt agyon. Szemtanúk beszámolói szerint az ámokfutó és áldozata gyakran ugyanazon a
taxiállomáson várt az utasokra
és baráti viszonyban voltak
egymással. Az áldozatok között
volt egy farmer is, aki a földjén
dolgozott, amikor Bird a kocsijából kiszállva, az út széléről

nagy víz jön a sajón, a bódván és a hernádon

Vészhelyzet Borsodban
EDELÉNY. Veszélyhelyzet kihirdetését kéri a kormánytól a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei védelmi bizottság a megye közigazgatási területére az árvíz miatt, a
védekezéshez honvédségi erőt is
kémek. Tetőzik a Sajó a Borsod
megyei Sajópüspökinél, a Bódva
még árad, a Hernád vízszintje is
ütemesen emelkedik. A Sajó szlovák szakasza már apad, legnagyobb mellékvize, a Rima alsó
szakasza tetőzés közelében van.
A folyó magyarországi szakaszán
Sajópüspökinél tetőzik a folyó, az
1974. októberi maximum - 400
centiméter - felett. A Bódva jelenleg Tornaváraljánál tetőzik, Hostovcénél tovább árad. A Hernád
Ruszin alatti szlovákiai szakasza
és legnagyobb mellékvize, a Tárca alsó szakasza tovább árad, ha-

zai területen Hidasnémetinél a
vízállás megközelítette a 434 centimétert, az eddigi legmagasabb
vízszintet és továbbra is ütemesen árad. A folyó Hidasnémetinél
470 centiméter körüli értékkel
csütörtökön tetőzhet. A Bodrog
lassan árad, a jelenlegi adatok
alapján várható, hogy a folyó vízállása Felsőbereckinél megközelíti, majd átlépi a harmadfokú (700
centiméter) készültségi szintet. A
Tisza felső szakaszán egyelőre
csak kisebb vízszintemelkedés
alakult ki. Tokajnál a Tisza és a
Bodrog áradása miatt tartósan
magas vízszintre kell felkészülni.
Amennyiben a jelzett csapadék
lehullik, úgy a vízállások a hét végére megközelíthetik, vagy meghaladhatják a harmadfokú (800
centis) készültségi szintet.

Többhektárnyi fa dőlt ki. A viharos szél a Kelet-Mecsekben az elmúlt
napokban több mint 20 hektárnyi idős erdőt tarolt le. A rendkívüli időjárás
miatt használhatatlanná vált az ország legkeskenyebb nyomtávú vasútja Almamellék és Sasrét között. A víz több helyen kimosta a talpfák alól a töltést,
másutt elárasztotta a síneket így ideiglenesen leállították a forgalmat az 1901
óta működő, nyolc kilométer hosszú vasúti pályán. Az előzetes becslések
szerint a károk összege elérheti a 100 millió forintot. Életveszély és balesetveszély miatt az erdők látogatását átmenetileg megtiltotta az erdészet.

A Sony kivonul, 540
ember kerül utcára
BUDAPEST. A Sony Corporation
megszünteti a termelést magyarországi gyártóbázisán, Gödöllőn, a vállalat közép- és délkelet-európai kereskedelmi tevékenysége azonban a Sony
holdingvállalatán keresztül továbbra is Magyarországon marad - közölte a Sony Hungária
Kft. Az intézkedés 540 munka-

vállalót érint és a cég valószínűleg eladja a gödöllői ingatlant. Az 1996-ban alapított Sony Hungária Kft. Blu-ray Disc
lejátszókat és DVD-felvevőket
gyárt. A vállalat gyártó tevékenysége 2010 decemberének
végén szűnik meg és a Sony a
gyártást malajziai gyárába,
Kuala Lumpurba telepíti át.

agyonlőtte. Bird Citroen típusú
gépkocsijával haladt helyszínről helyszínre, majd a kocsit
egy mezőn hátrahagyva eltűnt.
A rendőrség azonban szerda
délután közölte, hogy egy erdős területen megtalálták a feltételezett gyilkos holttestét és
mellette a fegyvert is.
A hatóságoknak egyelőre
nincs elképzelésük arról, hogy
mi lehetett a tettes indítéka.

Ez a legvéresebb fegyveres
ámokfutás Nagy-Britanniában
azóta, hogy 1996-ban egy zavart elméjű férfi bement a skóciai Dunblane kisváros általános iskolájába, ahol 15 gyermeket és egy tanárt agyonlőtt,
majd magával is végzett.
Szerda estig nem volt hivatalos értesülés arról, hogy Bird
miként jutott hozzá a lövöldözés során használt fegyverhez.

TÖRTÖK

KÜLFÖLD
Törökország nemzetközi
vizsgálatot kér

ANKARA. Törökország nemzetközi vizsgálóbizottság felállítását
kérte szerdán a Gázai övezetbe
tartó önkéntes segétyflottiüa elleni
izraeli támadás során történt halálesetek körülményeinek kideritésére. A török külügyminiszter bejelentette: Izrael hozzájárult, hogy
elengedik az őrizetbe vett összes
török állampolgárt Ahmet Davutoglu szerint szerda este 210 törököt szállítanak haza török repülőgépekkel Hozzátette Izrael megígérte, hogy egyetlen török tiltakozót sem állítanak bíróság elé. Az
ENSZ Emberi jogi Tanácsa is úgy
határozott, támogatja, hogy egy
nemzetközi misszió indítson vizsgálatot a Gázai övezetbe tartó, palesztinpárti segétyflottiüa elleni izraeü katonai akció ügyében.

Az olajfolt Florida felé tart

WASHINGTON. Az olajfolt a
Mexikói-öbölben elérte Mississippit és Alabamát, és Florida partjai
felé közelit - tudósított szerdán a
CBS News hírcsatorna. A szennyeződés által leginkább sújtott Louisiana után - ahol már több mint
200 kilométeres partszakaszt bontott be az olaj - a folt megjelent
Mississippi és Alabama határánál
Mintegy 3 kilométer hosszú és 90
centiméter széles, karamellszínű
ragacsos folt bontja a Petit Bois
sziget partját, (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a június 2-i kenószámok:
2,13,15,17,18, 20, 26, 29,41,46, 48, 50, 56,61, 65, 66,70, 75, 76,80.

A MAGYAR TELEKOM TÁMOGATÁSÁVAL

Indul a virtuális
kannabiszambulancia

A Magyar Telekom által
támogatott Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány május
31-én elindította virtuális
kannabiszambulanciáját
a www.kannabiszpont.hu
weboldalon. A Magyarországon
egyedülálló szolgáltatás az
interneten keresztül nyújt
terápiás lehetőséget
a marihuánahasználóknak.

internet segítségével ne csak olvassanak a drogok negatív hatásairól, hanem egy online oldal
segítségével konkrét segítséget
is kaphassanak a leszokásban.

A Magyar Telekom támogatásával a Kék Pont Alapítvány arra
törekszik, hogy megváltoztassa, átformálja a drogjelenség
társadalmi megítélését, és a
használók kezelésében ezt az
új korszakot megnyitva bízik a
pozitív eredményekben.

A www.kannabiszpont.hu
oldalra látogatók egy rövid kvíz
megválaszolásával tesztelhetik
saját kannabiszhasználatukat.
Ennek eredményétől függően
és a program által felkínált
javaslatok alapján változtathatnak marihuánafogyasztásukon.
Anonim regisztrációjukkal azonnal elindulhat a terápiás folyamat. Mindenki maga határozza meg, milyen célt szeretne
kitűzni, és a program folyamatos visszajelzésekkel, valamint
személyre szóló „házi feladatokkal" támogatja őt annak elérésében. Amennyiben a használó igényli, úgy a Kék Pont
budapesti ambulanciáin személyes konzultációra is lehetőség nyilik.
Hazánkban a legelterjedtebb
illegális kábítószer a kannabisz
(marihuána). A15-29 éves fiatalok mintegy 10 százaléka legalább egyszer kipróbálta már a
kannabiszt, és bár nincsenek
pontos adatok a használói vagy

Györké Orsolya, a Magyar
Telekom PR- és márkamenedzsment osztályvezetője a virtuális
kannabiszambulancia elindítása kapcsán elmondta: - Ezzel a
kezdeményezéssel olyan területre terjesztjük ki társadalmi
szerepvállalási tevékenységünket, amely a fiatal nemzedék
szempontjából megkerülhetetlen. Magyarországon is jelentősen emelkedett a drogfogyasztók
száma. A fiatalok sok órán át
interneteznek, és a felmérésekben első helyen jelölték meg a
világhálót mint a drogokról
szóló információforrást. Pont
ezért döntöttünk úgy: felelős infokommunikációs vállalatként
hozzájárulunk ahhoz, hogy az

A 4 hetes online önsegítő
program legfontosabb célja,
hogy azok, akik a hagyományos
orvosi ellátást nem veszik igénybe, anonim regisztrálóként képesek legyenek csökkenteni
vagy teljesen elhagyni a marihuána használatát.

függőségi körről, a felmérések
azt mutatják, hogy nemcsak egy
szűk réteget érint a probléma.
A használók kora és társadalmi státusza igen vegyes, több
tízezren lehetnek a már problémásnak nevezhető használók.
Az új weboldal elsősorban a
problémás kannabiszhasználók számára készült, a nagy hírű
holland Jellinek Intézet szakmai tapasztalatai alapján és engedélyével. A Magyar Telekom
társadalmi szerepvállalási stratégiájának keretében pályázati
úton választotta egyik civil stratégiai partnerének a Kék Pont
Alapítványt, és támogatja az általuk képviselt háromszintű,
komplex megelőző és egészségfejlesztő drogprevenciós programtervet, amelyet 3 célcsoportra dolgoztak ki. A 3 évre szóló
partnerségi megállapodás során
évi 10 millió forintos támogatást kap az alapítvány. Ez tartalmazza az országos egészségfejlesztő program és közösségi
weboldal kialakítását, valamint
egy digitális felzárkóztató program megvalósítását is. A kezdeményezéssel olyan problémával és társadalmi jelenséggel ismerkedhet meg a nyilvánosság, amely eddig csak egy
szűk réteget érintett. A vállalat
és az online önsegítő program
segítségével sikerülhet a témát
nyílt társadalmi vitára bocsátani, ezzel is támogatva a Kék Pont
Alapítvány munkáját.
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CSÜTÖRTÖK

vásárhelyen, szegeden is módosítani kell az önkormányzati rendeletet

Parkolási pótdíj:
csökkenhet és nőhet
OVEZETTARIFAK:
2010. június

SZEGED
Övezet

Díj Ft/óra

1.
2.

375
220

Forrás: önkormányzatok, DM-gyűjt és

CSONGRÁD MEGYE
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Az óránként szedett díjak 3
városunkban jóval alacso-

nyabbak a most megállapított
plafonnál: a 95-ös benzin előző évi átlagos literenkénti ára
duplájánál, ami jelenleg 544
forint.
- A pótdíj magas: 5 naptári

napon belül 5, míg 5-8 nap
közötti fizetéskor 20 ezer forint, hogy a 940 parkolóhely
használóját az olcsó - 120 forintos - jegy megvásárlására
serkentsük - magyarázza Afa-

Kezdődnek a szóbeli érettségik

CSONGRÁD
MEGYE.
Holnap
megkezdődik az érettségi vizsgaidőszak második fele: egy
héten keresztül szóbeliznek az
emelt szinten maturálók. Tegnap tekinthették meg írásbeli
dolgozatukat. A középszintű
vizsgákat június 14. és 25. kö-

zött rendezik meg. Közeledik a
határideje néhány dokumentum postázásának is: azokat a
másolatokat kell bemutatniuk
a diákoknak, amelyek a felvételi pontok, többletpontok elbírálásához, számításához szükségesek, és a jelentkezés be-

nyújtásakor még nem álltak
rendelkezésre. Ilyen lehet például egy tavasszal tett nyelvvizsga igazolása vagy az idén
érettségizők esetében a 12.
vagy 13. évfolyamos év végi középiskolai bizonyítvány. A hiányzó dokumentumok elküld-

Kihasználtság
A parkolók kihasználtsága jóval a
törvényi minimum, vagyis 70
százalék fölött van mindhárom
megyebeli városunkban. Szegeden növeli a 2500 körüli fizetős
hely kihasználtságát, hogy az
utóbbi hónapokban - a belvárosi
rehabilitáció előrehaladtával
együtt - 300-zal csökkent a parkolók száma. A Szegedhez hasonló nagyságú Debrecenben,
Miskolcon kétszer több várakozóhely közül választhat az autós.

gyar József. A vásárhelyi önkormányzat
Városellátó
Nonprofit Kft.-jének vezetője
arra számít, várhatóan mérsékelni kell majd a pótdíj összegét. Az országos jogszabály
szellemében Szegeden is kevesebbet fizet majd a bliccelő,
ha 15 napon belül rendezi a
csekket. Ellenben ha tovább
késedelmeskedik,
akkor
a
mostaninál valószínűleg több
lesz a pótdíj.
- A 958 fizetős parkolóból
származó - tavaly 21,4 milliós
- bevétel az önkormányzati
számlára kerül, a felhasználás
céljának külön meghatározása, pántlikázás
nélkül
mondja Bujdosó Károly, Szentes városellátó intézményének
területfelelőse. Szegeden viszont a 700 milliós évi bevételt
jelentő parkolódíjból származó nyereséget a közösségi közlekedés fejlesztésére költik.

hetők postai úton, ajánlott levélként az Oktatási Hivatal
1380 Budapest, Pf. 1190 címre,
vagy feltölthetők a www.felvi.hu-ra. A jelentkezők legkésőbb július 8-áig küldhetik be
ezeket a dokumentummásolatokat. Jövő hét kedd a végső határideje az adatmódosításoknak és az egyszeri sorrendmódosításnak is.

Parkolni pedig kell
V. FEKETE SÁNDOR
vfekete@delmagyar.hu
Az új parlament első intézkedései között módosította a
parkolási törvényt. Volt rá igény. A híradásokból ismerjük
a budapesti botrányokat. Magánvállalkozások söpörték
be a pénzt, az önkormányzatoknak csurrant-cseppent belőle, miközben a parkolóhely nem a maszek cégé, hanem
az önkormányzaté. Legendák és tudósítások szóltak arról,
miként dolgoztak saját zsebre a parkolóőrök, főnökeik.
(Tisztelet a kivételnek.) A korrupció melegágya szó szerint
az utcán hevert". Mostantól kezdve viszont másképpen
lesz. Az önkormányzat gyűjti be a forintokat, a díjat is maximálták egy liter 95-ös benzin árának kétszeresében, ez
az idén 544 forintot jelent. Ráadásul csak ott lehet díjat

W Akar három kort
is tehet az autós, mire
talál szabad helyet
a városháza előtti
téren.

szedni, ahol a várakozásra alkalmas helyek
telítettsége a 70 száza
tok, amelyek a pesti
módszerhez hasonló-

an üzemeltették parkolóikat, mint például Szolnokon, azok bizonyára helyi
rendeleteket alkotnak majd, hogy igazodjanak a törvény
szavához. A három megyei városban, ahol szednek pénzt
a parkolásért - Szentesen, Szegeden és Hódmezővásárhelyen -, eddig is az önkormányzat cégének emberei tüsténkedtek a területen.

Ha az általam megkérdezettek emlékezete nem csal, a
megyeszékhelyen 1987-ben vezették be a fizetős parkolást
a Széchenyi téren. Vélhetően már akkor is azt szerették
volna elérni, hogy a belvárost tehermentesítsék a gépjárművektől. Hogy ez nem igazán sikerült, az is bizonyítja,
akár három kört is tehet az autós, mire talál szabad helyet
a városháza előtti téren. Pedig nem olcsó mulatság itt letenni a kocsit, egy órára 375 forintba kerül. A jelenleg működő rendszert egyébként 1996-ban állították üzembe,
vásárolták meg egy izraeli cégtől. Sokan szidták a jegytépkedős módszert, a szegediek kénytelen-kelletlen megszokták, az ide érkezők pedig változatlanul elégedetlenek
vele, macerásnak tartják. Nem véletlenül lapunk Csörög
rovatának egyik slágertémája a parkolás. Drágállják, abszolút rugalmatlannak minősítik, arról nem is beszélve,
hogy az utóbbi hónapokban közel háromszáz parkolóhelyet megszüntetett a város. Ám ha sokallják is az összeget, ha a helyzet úgy hozza, az autósnak parkolnia pedig
kell valahol. És akkor inkább a város kasszáját gyarapítsa, mintsem hogy kézen-közön elpárologjanak a forintok.

DOMASZÉKEN ÖSSZEOMLOTT EGY TANYA, ZÁKÁNYSZÉKEN 150-EN KÜZDENEK A BELVÍZZEL

Ezer tó vidéke lett a Homokhátság
CSONGRÁD MEGYE
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
- Lassan minden gépre szükség
lesz. Kell a nagy lánctalpas kotró is, a kicsi elsüllyedt a vízben
- instruálta kollégáit a folyam a t o s a n telefonáló Kispéter Géza. 15 önkormányzati dolgozó
mellett 5 polgárőr és jó néhány
önkéntes dolgozik a faluban: az
„alvégen" szivattyúztak, lezártak több utcát is, a templom
előtt árkot ástak, homokzsákot
töltöttek. Heves zivatarok is áztatták őket tegnap. A szélső utcák új házait homokzsákokkal
pakolták körbe - az exkluzív
kertekből tömlők lógtak az utcára, ontva a vizet. Egyelőre
megbecsülni sem lehet, mekkora a kár.

Zákányszéken rögtönzött csatornával tudják csak elvezetni a vizet.

Bordány: 200 szivattyú egy nap alatt. Lapunkban megírtuk: szombatig, vasárnapig marad a csapadékos időjárás. - 100-150 ember, 15
nagy teljesítményű szivattyú dolgozik. A helyi gazdák biztosítják, ingyen. 6-7 kotrógép üzemel, egy munkagép óradíja 10 ezer forint. Nem
tudom, mennyibe kerülhet a védekezés és mennyi kár keletkezett. Remélem, lesz valamilyen vis maior alap, ahonnan várhatunk segítséget.
Addig is saját költségvetésünkből csoportosítunk át, hogy vállalkozóinkat ki tudjuk fizetni - fogalmazott Matuszka Antal zákányszéki polgármester. Saját portáján mindenki úgy védekezik, ahogy tud: Bordányban
egyetlen nap alatt 200 szivattyút adott el egy kereskedő.

- Mórahalmon kedd éjjel úrrá lettünk a helyzeten, a csatornák elbírnak a vízzel. Most a tanyai körzetek kerültek veszélybe, 2 kotrógép dolgozik és 26
ember - informált Csányi László alpolgármester. A Béke utcában több házat is homokzsákokkal vettek körbe. Derékig az
árokban állva ritkította az elvadult növényzetet Kocsis Gábor.
- Aki csak tudott jönni az utcából, segített. Nem sokat aludtunk az éjjel.
- A daráló körül pakoltam a
fészerben, amikor recsegést
hallottam. Felnéztem: már jött
is felém a tető, alig bírtam elugrani - mesélte néhány utcával
odébb Ladányi Endréné, akire

Domaszéken a templom előtt töltötték a homokzsákokat. FOTÓK: KARNOK CSABA
tegnap délelőtt majdnem rádőlt
a teljesen aláázott tárolóépület.
Az önkormányzat munkatársai
Molnár Pál vezetésével fagerendákkal érkeztek, hogy aládúcolják a ház egyik oldalát. - A
konyhában már látom a repedéseket, 3 helyen szétnyílt a fal.
Át tudok nyúlni rajta a szomszédhoz. Ha nem támasztják ki,
az is leomlik - panaszolta Papp
István, Ladányiné élettársa.
Szomszédjuk úgy emlékszik:
élete 66 éve alatt egyszer sem
állt víz a pincében - most 1 méter 20 centi körül van.

- Csak lavórban tudunk fürdeni, az emésztőgödröt is kimosta a víz. Mi lesz velünk?
Semmilyen termés nem marad
meg - panaszkodott egy nő Zákányszéken. Szélpál Mária udvarában kerékig merült a vízbe
a szalmával teli talicska. Szivattyújába próbált életet csiholni Farkas Ferenccel a kertből lett tó közepén, odébb az
elborított ólakból egymás hegyére-hátára
átköltöztetett
tyúkok és marhák feleseltek.
- Reggel csizmában mentem a boltba. Nevettek, de

máshogy el sem tudtam volna
indulni - hallottuk a bokáig
érő vízzel borított gyalogjárdán álló Huszta
Vincénétől.
Egy családi házat is fenyegetett a víz - de Barbóczné Ördögh Éva szerint a nehezén
túljutottak. Hétfő óta szivatytyúztak, így jó egy méterrel
apadt a víz - már csak térdig
ér a kertben.
F ^ J o v á b b i

FOTÓK

a neten!

www.delmagyar.hu

AKTUALIS
KÖRKÉP
Köszöntötték
a pedagógusokat
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máté eszternek, lázár pálnénak, lakatos ferencnek a tanítás az élete

ha kiderül, kié volt

BUDAPEST, SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Könyvbemutató,
Út a munkához a VTV-n

Roadshow, könyvhét,
költözés

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Szelektív hulladékgyűjtési roadshow-t rendeznek ma délelőtt 10
és délután 4 óra között a Fekete
Sas mellett, ahol a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek
meg a szelektíven gyűjtött hulladék újrahasznosításával

- Lázár jános polgármester nyitja
meg az ünnepi könyvhetet és
gyermekkönyvtári napokat ma
18 órakor a Németh László Városi
Könyvtárban, ahol felolvasóesten
mutatják be a Vásárhelyi Látóhatár című új, irodalmi folyóiratot.

Lázár Pálné, Máté Eszter és Lakatos Ferenc a kitüntetés után. A sikeres diák látványa erőt ad.
Tanárokat Köszöntött pedagógusnap alkalmából Szeged önkormányzata. A Szegedi Nemzeti Színházban rendezett ünnepségen hárman vehettek át
aranygyűrűt. A pedagógus
életműdíjjal kitüntetetteket
kérdeztük szakmáról, elhivatottságról, szép emlékekről.
SZEGED
TIMÁR KRISZTA

Máté Eszter magyar-rajz szakos diplomáját 1972-ben kapta
meg, ezt követően a zsombói,
majd a Petőfi Sándor Általános
Iskolában tanított, 1984-től a
Tisza-parti Általános Iskola
dolgozója, 1995 és 2008 között
igazgatója: - Azt hiszem, azért
tudtam
konfliktusmentesen
dolgozni kollegáimmal, mert
mindig is közülük valónak
éreztem magam. Számomra ez

A sárga csekkeken feltüntetett
dátum nem az utolsó határidőt
jelenti: annál legalább 2 nappal
korábban kell fizetnünk. Ellenkező esetben késedelmi kamatot
számolhatnak fel a szolgáltatók.

Könyvvásár,

A türelmetlen ügyfelek közül próbáltuk a türelmesebbeket megkérdezni tegnap arról,
tudják-e, hogy május 1. óta
„nem érvényes" az a fizetési határidő, ami a csekkeken szerepel. Megváltoztak ugyanis a
csekkbefizetéssel kapcsolatos
szabályok - hívta fel a figyelmet az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) a napokban
ezért a feltüntetett fizetési határidő lejárata előtt legalább 2 nappal korábban érdemes befizetni a pénzt a postán.

Kopjafaállítás

CSONGRÁD. A trianoni döntés
alkalomból kopjafát állítanak a
posta előtti parkban, a megemlékezés ma este fél 6-kor
kezdődik.

a harmonikus munkakapcsolat
a legszebb dolog egész pályámon. De sokat gondolok édesanyámra is, aki - látva, hogyan
játszom a többi gyerekkel - 12
éves koromban azt mondta:
csak tanár lehet belőled. Az idő
őt igazolta.

Lázár Pálné, a Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nyugalmazott földrajz-biológia-rajz
szakos tanára 1963-ban szerzett
tanári oklevelet, ettől kezdve
2007 nyaráig a Gedói iskolában
tanított: - Legszebb évek? Amikor csak rajzzal kellett foglalkoznom, hiszen ez számomra
az igazi örömtevékenység. A
rajz tagozat beindítása - amely
az országban példa nélkülinek
számított általános iskolákban
- is a nevemhez kötődik. Sok
tehetséges diákkal dolgoztam,
mindegyikük a szívemhez nőtt.

FOTÓ: VERÉB SIMON

Lakatos Ferenc, a Déri Miksa Ipari Szakközépiskolában
20 éven keresztül vezette a gépészeti szakú levelező tagozatot, majd műszaki igazgatóhelyettes lett, mielőtt 1992-ben
kinevezték az intézmény élére: - Villamosmérnökként végeztem, de pedagógus nővéreim, sógoraim, anyósom munkáját látva azt möndtam:
olyan hivatás a tanári, amiért
érdemes váltani. A sikeres diákok mindig erőt adnak ahhoz a meggyőződéshez, hogy
ezt kell csinálnom, bár eredeti
szakmámmal ma már nagyságrendekkel többet keresnék. Munkám
eredményét
mindig az érettségi találkozókon mérem le, amikor egykori
tanítványaim elmesélik, milyen jól boldogulnak az életben azzal a tudással, amit tőlem kaptak.

CSONGRÁD MEGYE
FEKETE KLÁRA
Hullámzó a szegedi nagypostán
a forgalom ott, ahol a ki- és befizetésekkel foglalkoznak: hol
egy lélek sincs az ablaknál,
máskor másodpercek alatt sor
alakul ki. Aki csak egy sárga
csekket szorongat a kezében, az
mérgesen figyeli, amint az előtte álló már a tizediket h ú z z a elő.

A civil
fogyasztóvédelmi
szervezet közleményében emlékeztetett arra, hogy az április
30-áig érvényes szabályok szerint a befizetést igazoló postai

Nem véletlen tehát, hogy a
szervátültetettek nem kapnak
felvilágosítást arról, kitől kaptak új vesét vagy éppen szívet legalábbis az orvosoktól. A sajtóból azonban sokszor még ezt
is megtudhatják.
Lapunkban nemrég bemutattuk Deák Tibort, akinek életét a szegedi gyermekklinikán
mentették meg, majd nem egészen két héttel ezelőtt a fővárosban új szívet is kapott. Tegnap egy bulvárlapból tudta
meg: egy 30 éves férfi szerve
dobog a mellkasában.
- Faggatóztunk a műtét
után, de falakba ütköztünk mesélte Gyurcsi Katalin, a fiú
édesanyja. - Minden tiszteletünk az érintett családé, és szeretnénk megköszönni nekik,
amit tettek. De nem tudjuk, ők
hogyan dolgozták fel a halálesetet, nem akarjuk őket megsérteni. Beláttuk, nagyon kényelmetlen ez a helyzet, és rábíztuk az érintettekre, hogy felkeresnek-e bennünket. Ezért
volt furcsa olvasni a cikket.

Kónya Mária, aki egyedüliként vidéken, Szegeden kapott
új szívet, 5 évvel ezelőtti műtéte
után ugyanilyen kíváncsi volt.
Számára azonban a sajtó nem is
hagyott kétséget: ugyanez a
bulvárlap akkor épp csak a donor nevét nem írta le. A kétgyermekes anyuka így el sem kerülhette az információt, miszerint
egy motorbalesetben elhunyt 18
éves lány szívét kapta meg.
- Utólag azt mondom, jobb
lett volna, ha nem tudom meg.
Abban a helyzetben ez egy
pluszterhet jelentett: megrázó
volt, hogy egy olyan fiatalról
van szó, aki még az érettségit
sem tudta befejezni - mesélte
Mária, akinek tapasztalatai is
vannak arról, milyen találkozni
a donor családjával. Nem szívesen beszél erről, mert a megismerkedés nem úgy sikerült,
ahogy szerette volna.

Kibabrálhat
velünk
a sárga
csekk

- A vásárhelyi Petőfi Sándor Művelődési Központ és a Tornyai János Múzeum rekonstrukciós
munkálatai miatt a két intézmény több szakterülete átköltözött a Kossuth téri bankpalotába,
ahol várhatóan másfél évre kell
berendezkedniük a munkatársaknak - hangzott el Nagy Imre
intézményvezető tegnapi sajtótájékoztatóján. A bankpalotában
helyezték el a titkárságot, a gazdasági irodát, valamint ott dolgoznak a régészek, restaurátorok, néprajzosok, helytörténészek és könyvtárosok. Kisebb
eszközigényű szakkörök is ott
tartják foglalkozásaikat.

közbiztonsági nap
SZENTES. Könyvvásárt rendeznek az ünnepi könyvhét könyveiből mától a szentesi könyvtárban, ahol a helyi kiadványokat is fél áron adják a hétvégén.
- Közbiztonsági napra várják az
érdeklődőket ma és holnap a
szentesi üdülőközpontba. Eső
esetén a rendezvényt a sportcsarnokban bonyolítják le.

nem mindig marad titokban, ki a szervdonor

Aranygyűrű pedagógusnapra Megszakad a szív,

DESZK. A község önkormányzata pedagógusnap alkalmából
ünnepséget szervezett tegnap a
faluházban, ahol a településen
dolgozó tanárokat Simicz József
polgármester és Király László alpolgármester köszöntötte. A
megjelentek tiszteletére állófogadást szerveztek.

SZEGED. A Móra Ferenc Múzeum és a Schöck Kft. a Pécsi
Misszálé fakszimile kiadásának
ünnepélyes könyvbemutatóját
tartja június 7-én 16 órától a
múzeum dísztermében. A kiadványt Monok István, az MTA
Művelődéstörténeti Bizottságának elnöke, az OSZK korábbi főigazgatója mutatja be.
- Az Út a munkához program a
kormányzat anyagi támogatásával próbálja meg az állástalanokat munkához juttatni. A sorozat
második részében, pénteken 20
órától a VTV Szeged műsora
olyan cégeket, egyesületeket, illetve intézményeket mutat be,
amelyeknek jelentős segítséget
jelentett, hogy csatlakoztak a
Szegeden meghirdetett közmunkaprogramhoz.

CSÜTÖRTÖK

A szegedi nagypostán havi 150 ezer ilyet fizetnek be.
bélyegzőn szereplő dátum jelentette a teljesítés időpontját. A
május l-jétől érvényes előírások
szerint viszont a befizetés azon
a napon teljesül, amikor a pénz
a kedvezményezett, azaz a szolgáltató számláján megjelenik.

Papp Ildikó annyi csekkel érkezett, hogy kártyázni lehetett
volna a visszakapott szelvényekkel. Azt mondta, mindig
összevárja a csekkeket, nem rohangál velük külön-külön a

Havi 150 ezer csekk
Hosszú ideje havi 150 ezer sárga
csekket adnak fel az ügyfelek a
szegedi nagypostán, a forgalom
beállt - mondta Hámos Csaba,
az 1-es posta vezetője. Hozzátette: nekik jó, hogy nem csökken a
forgalom. A helyzetet szakemberként úgy értékelte: szemlátomást nagyon nehezen állnak át
az emberek arra, hogy folyószámláról fizessék a közüzemi
számlákat. Ennek az lehet az
oka, hogy régen voltak rossz tapasztalataik a szolgáltatók „leemeléseivel" kapcsolatban.

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

postára, és van, hogy emiatt kicsúszik a határidőből. De még
egyszer sem volt emiatt kellemetlensége. A jogszabályváltozásról egyébként hallott már.
Simon Jánosné törvénytisztelő
állampolgár: a tegnap befizetett két csekkjének csak június
7-8-án járt volna le a határideje. Azt mondta, most kapott fizetést, ezért igyekezett túllenni
a kötelezettségeken. Hozzátette: mindig figyeli a határidőket,
és inkább korábban teljesít.
A postának a jogszabály maximum két napot engedélyez arra, hogy a befizetett összeget
címzettnek átutalja. Az OFE azt
kéri a szolgáltatóktól, hogy tanúsítsanak „fogyasztóbarát magatartást", a számlákon, a kísérő számlalevelekben szembetűnő módon hivják fel a figyelmet
a változásra, és adjanak türelmi
időt arra, hogy az emberek megszokják a változást. Az lenne a
fogyasztóbarát megoldás, ha a
csekkeken a befizetés határnapját tüntetnék fel, és nem a pénz
beérkezésének határidejét. Erre
azonban úgy tűnik, egyelőre
nincs hajlandóság.

Kónya Mária új szívének köszönhetően sok időt tölthet gyermekeivel. FOTÓ: FRANK YVETTE
Ez az eset is jól mutatja,
mennyire körültekintőnek kell
lenni, ha az érintettek kapcsolatba akarnak lépni egymással.
- Azokban az országokban,
amelyekben ezt törvény nem
tiltja, ott is csupán ellenőrzött
körülmények között tehetik
meg. A koordinátor szervezeten
keresztül biztosított a levélváltás a felek között, és leghamarabb az átültetés után 1 évvel lehetséges a személyes találkozó
- mesélte Mihály Sándor, az Országos
Vérellátó
Szolgálat
Szervkoordinációs Irodájának
igazgatója. - Az ilyen találkozásokra azonban úgy gondolom,
a magyar társadalom még
nincs felkészülve. Erre az egyik
legmeggyőzőbb bizonyíték az
az adat, mely szerint a transzplantációk 30 százaléka marad
el hazánkban - a donorhozzátartozók tiltakozása miatt.

Mindkét felet védi a titoktartási kötelezettség. Az Európa Tanács és
az Európai Parlament által közösen megfogalmazott irányelv - amely
nyáron hatályba lép, és 2 éven belül minden tagállam jogrendjébe beépül - kimondja, hogy a transzplantáltak személyazonosságát nem szabad a donor vagy a donor családja tudomására hozni és fordítva. A jelenlegi magyar törvény azonban ad elvi lehetőséget az egészségügyi és
személyazonosító adatok kiadására, de csak akkor, ha ebbe az érintett
fél beleegyezik. Más esetben ezt kiadni jogsértés, de az érintettek védelme érdekében még jogszerű esetben is etikai kérdéseket vet fel.

A csonthéjasok
termésrothadásának
megelőzésére

TELDOFT
- kontakt védelem
- hármas kategória
- rugalmas kiszerelés
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Kapható 10 ml, 100 ml és 1 liter kiszerelésben
További információk:
Sipos József

20 519 2745

Bayer CropScience
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Még nem
nyilatkoznak
a rektorjelöltek

A CIB BANK MEGTAMADTA A VAROSSAL KÖTÖTT SZERZODEST

ről június 21-i ülésén dönt. Erről 22-én a két Szabó Gábor
közös sajtótájékoztatót tart tudtuk meg Merényi
Mária
egyetemi főtitkárától.

- A nyilvánosság elé a június 15-i közös sajtótájékoztatón
lép a két jelölt, addig már nem
nyilatkoznak, de ott válaszolnak minden kérdésre - mondta Bodosi Mihály. A tanári testület elnöke elismerte: nem
csoda, hogy nagy érdeklődés
kíséri a térség legnagyobb
költségvetésű intézményének
vezetőválasztását.
Ugyanakkor egyetemi érdek, hogy rektorjelölti nyilatkozattól mentes legyen a június közepéig
tartó időszak. Ebben egyetértett a két pályázó, részben az
előző, sikertelen rektorválasztási forduló tapasztalatai miatt. Megtudtuk azonban: interaktív kapcsolatra készek a
jelöltek, a honlapon közzétett
programjukhoz link tartozik,

- Áll az ügy, bonyolódik a
jogi helyzet - mondtaérdeklő-

A CIB banktitokként
kezeli a Virág-ügyet
Természetesen kerestük a CIB
Bankot is, mert kíváncsiak voltunk: pontosan miért is fordultak
bírósághoz a Virág cukrászda
ügyében. Bár a pénzintézet sajtóosztálya tegnap választ ígért,
nem kaptuk meg lapzártáig. Az
index.hu hírportálnak korábban
azt mondta a bank jogi vezérigazgató-helyettese, Király Gábor, hogy a pénzintézetre kötelező banktitok miatt nem kommentálja a történteket.

Öt évvel ezelőtti kép a cukrászda teraszáról. Egyhamar nem jöhetnek vendégek. ARCHÍV FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
désünkre Szentgyörgyi Pál. A
gazdasági alpolgármester elmondása szerint nem csupán a
CIB Bank fordult bírósághoz a
Virág ügyében a városi közgyűlés márciusi döntése után, de
egy, a korábbi tulajdonosi körhöz szorosan kötődő magánszemély is bejelentette igényét
a felszámolóbiztosnál a patinás
ingatlanra. Szentgyörgyi kérte,
bővebb információért forduljunk Horváth Attilához, a Csabaholding Kft. felszámolóbiztosához.
Horváth Attila lapunknak
megerősítette: valóban bejelentette igényét az ingatlanra egy
magánszemély, akinek azonban elutasította a kérelmét.
- így akár ő is indíthat pert. Itt
mindenki indíthat pert, s akár a
végtelenségig el lehet húzni az
eljárást, de a vége az lesz, hogy
nem működik a Virág cukrászda. Nem tudom, kik vannak a
háttérben, kinek áll ez érdekében - állapította meg keserűen
a felszámolóbiztos. Horváth

szerint a történet kulcsszereplője a CIB Bank, amely nem
tudni, milyen okból, de kifogást nyújtott be a felszámolást
elrendelő bíróságon. - A CIB
Bank úgy ítélte meg, sérti az érdekeit, hogy mi az önkormányzatnak adtuk el az ingatlant. Ez
nonszensz! A pénzintézet új pályázat kiírását szeretné elérni mondta a felszámoló, akitől
megtudtuk, hogy a bank nem
csupán kifogást nyújtott be, de
a Fővárosi Bíróságon megtámadta a Csabaholding várossal
kötött adásvételi szerződését is.
A szegedi önkormányzat
még nem fizette ki a vételárat,
de addig nem is fogja, nem is
tudja, amíg a bíróság nem döntött az ügyben. Ha ugyanis a bíróság helyt ad a kifogásnak, akkor értelemszerűen a szerződés
is érvénytelen lesz.

De mikor dönt a bíróság?
- Fogalmam sincs. A kifogás ügyében már régen határoznia kellett volna a felszámolást elrendelő bíróságnak.

A peres ügyben nem tudni,
hány tárgyalás lesz a Fővárosi
Bíróságon, de az biztosan
hosszabb folyamat lesz mondta Horváth Attila, aki
nem érti, miért támadta meg
azokat a szerződéseket a CIB
Bank, amelyek szerinte a
pénzintézet érdekeit is szolgálják. Hiszen amennyiben az
ingatlant eladják a városnak,
úgy a befolyó vételár a hitelező bankhoz kerül. A pereskedés miatt azonban lehet, hogy
az ingatlant csak hónapok
vagy évek múlva tudják eladni, addig pedig a CIB Bank
nem jut a pénzéhez.
Szegeden hallani olyan véleményt is Virág-ügyben, hogy
itt már régen nem anyagi, hanem politikai szándékok mozgatják a szálakat. Forrásaink
szerint valakiknek nagyon érdekükben áll, hogy az önkormányzati választások előtt ne
nyíljon meg a Virág, mert az a
jelenlegi városvezetés sikere
lenne.

Költöznek a bölcsődések és az óvodások is
zat. A megitélt összeg a költségek 90 százalékát fedezi, a többit önerőként teszi hozzá a város. A tervek szerint 6 gondozóval és 2 technikai munkatárssal
bővül majd a dolgozói létszám,
a férőhelyek száma pedig 70-ről
100-ra nő.

illeszthetnek, válaszolhatnak
az ott megfogalmazott kérdésekre.

A12 karú szegedi univerzitás
idén másodszorra kísérel meg
rektort választani. Tavasszal Szabó Gábor jelenlegi rektor és Wittmann Tibor orvosprofesszor pályázott a posztra, de egyikük sem
nyerte el a szenátus kétharmadának támogatását. A kétfordulós
szavazás közül mindkettőt Szabó
Gábor nyerte, de végül három
voks hiányzott újrázásához. Az
oktatási minisztérium - némileg
bővített tartalommal - újból kiírta az SZTE-rektori pályázatot.

^ ^ H H H B M Í
A kicsik hamarosan a Klauzál utcába költöznek. A SZERZŐ FELVÉTELE
Június derekán a Klauzál utcai
óvoda épületébe költözik a
szentesi bölcsőde, mert megkezdődik az intézmény felújítása és
bővítése.
SZENTES
BÍRÓ DÁNIEL
Mozgalmas félév vár a szentesi
kisgyermekes családokra, mielőtt újra birtokba vehetik a város felújított és kibővített böl-

SZEGEDI

SZABADTÉRI

Trianon-kiállítóhelyről
döntenek

34 NAPIRENDI PONTOT TÁRGYAL mai, 10 órakor kezdődő
ülésén a Csongrád megyei
közgyűlés. A képviselők döntenek többek között a makói
József Attila Gimnázium igazgatói posztjára kiírt pályázatról, a gyermekvédelmi szolgálat feladatainak átszervezéséről, és egy szegedi Trianon-kiállítóhely létrehozásáról.

A Jobbik Trianonról

oda újabb dokumentumokat

Első kísérlet

HIREK

Nem akar kinyílni a Virág

Egy helyben áll a Virág ügye, s
nagyon úgy néz ki, hogy idén
már nem nyit ki a patinás szegedi cukrászda. A korábbi tulajdonos legnagyobb hitelezője, a CIB
Az SZTE rektorának jelentkező
Bank megtámadta a bíróságon a
Szabó Gábor mérnök és Szabó
felszámolóbiztos várossal kötött
Gábor fizikus programja már olszerződését. Vannak, akik úgy
vasható az intézmény honlapján.
A jelölteket június 14-én hallgat- ' gondolják: már régen nem anyagi, hanem politikai szándékok
ják meg az egyetemi testületek.
mozgatják az ügyet.
Addig a pályázók nem nyilatkoznak. A szenátus 21-én dönt a
rektor személyéről.
SZEGED
SZABÓ C. SZILÁRD
DÉL-ALFÖLD
Többször megírtuk: a Virág
ÚJSZÁSZI ILONA
cukrászdát működtető cég elHétfő óta két rektorjelölti len felszámolási eljárás indult,
program olvasható a Szegedi mivel több mint félmilliárd foTudományegyetem
(SZTE) rintos tartozást halmozott fel. A
honlapján. Az intézményt je- vállalkozás legnagyobb hitelezője a CIB Bank volt. A felszálenleg is irányító Szabó Gábor
molóbiztos januárban hirdette
okleveles gépészmérnök, okmeg a Kis Virág bérleti jogát és
leveles gazdasági mérnök,
a Nagy Virág tulajdonjogát,
egyetemi tanár kihívója: Szabó Gábor egyetemi tanár, az amelyre két cég pályázott, s a
győztes egy ciprusi bejegyzésű
MTA rendes tagja, az SZTE Optikai és Kvantumelektronikai offshore cég lett. Március közepén azonban a város úgy dönTanszékének oktatója.
tött, hogy él elővásárlási jogáAz SZTE rektori posztjára
val,
s megveszi 300 millió forinpályázó két jelöltet június
14-én délelőtt rendkívüli ülé- tért a Virág cukrászdát. Arról is
sén hallgatja meg a szenátus. határozott az önkormányzat,
hogy a patinás cukrászdát proA tanári testület háromszázfilkötöttséggel adja majd bérbe.
nál is több tagja ugyancsak
Akkor úgy volt, hogy a Virág
14-én délután ismerkedhet a
jelöltekkel és programjukkal. leghamarabb nyáron fogadhat
újra vendégeket.
A szenátus a rektor személyé-
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csődéjét. A kivitelezési munkálatok június derekán kezdődnek: négy új csoportszobát és
hozzájuk tartozó játszóudvarokat építenek, a régi épülettömb
tetejét felújítják, korszerűsítik a
fűtési rendszert, lecserélik a
burkolatokat, sószobát alakítanak ki, illetve az akadálymentesítést is megoldják abból a 178
milliós uniós támogatásból,
amit az intézmény kapacitásbővítésére nyert az önkormány-

- Június 15-éig maradunk a
Vásárhelyi úton, 16-án átköltözünk a számunkra kiürített Klauzál utcai óvoda épületébe, és
17-étől már oda várjuk a bölcsiseket - mondta lapunknak
Csendes-Merza Ágnes. Az igazgatónő hozzátette, a központi
konyhán a bölcsőde szakácsai
főznek majd a kicsikre, akiket 4
teremben helyeznek el, 25-30
fős csoportok kerülnek egy helyiségbe. Az átmeneti időszak
az előzetes ütemterv szerint november végéig tart - ha jól haladnak a kivitelezők, már de-

cemberben visszaköltözhet a
bölcsőde az eredeti helyére.
Ahhoz viszont, hogy a váltás
gördülékenyen menjen végbe,
a Klauzál utcai óvodát át kell
költöztetni a korábban megszüntetésre ítélt Kossuth utcai
óvoda épületébe. Ternainé Fodor Mariann, a szentesi óvodák
vezetője érdeklődésünkre elmondta: június 13-án, vasárnap
pakolnak át az új helyre, és
14-étől már oda várják az ovisokat. Az új lakók beköltözése
előtt mindkét épületben tisztasági festést végeznek, és a világítótesteket is szembarát izzókra cserélik. Arról még nem született döntés, hogy a bölcsőde
korszerűsítésének végeztével,
2010 végén visszaköltözik-e az
óvoda a Klauzál utcába, vagy a
tanév végéig a Kossuth utcán
maradnak.

ALAN JAY L.ERNER - FREDERICK LOEWE

MY FAIR LADY

ÜDVÖZLI A KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁGRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNYT ÉS A TRIANONI
EMLÉKNAPOT a szegedi Jobbik is. Ugyanakkor szerintük a
szegedi városvezetésnek is
meg kellene emlékeznie a békeszerződés aláírásának 90.
évfordulójáról - hangzott el a
párt tegnapi sajtótájékoztatóján, melyet a román konzulátus épülete előtt tartottak.
Rácz Tibor alelnök közölte: a
Jobbik az önkormányzati választások után Szegeden szeretne Horthy Miklósnak „méltó emléket állítani", visszaállítani a délvidéki országzászlót
és az „egészséges nemzettudatot". Tóth Péter városi és
megyei elnök hozzátette: pénteki megemlékezésükön Toroczkai László (a Magyar Jelen
főszerkesztője) és László Bálint, a szerb Magyar Remény
Mozgalom elnöke is felszólal.

Gyermekbántalmazás

A VÁSÁRHELYI KAPCSOLAT
KÖZPONT ELLÁTÁSI TERÜLETÉN 10 ezer 64018 év alatti
gyermek él, közülük 1240 áll
kapcsolatban az intézménnyel,
604 pedig a gyermekjóléti központ gondozásában részesül hangzott el Bálint Gabriella
tegnapi sajtótájékoztatóján. A
főigazgató elmondta: működési körzetükben az utóbbi években növekedett a fiatalkorúak
lelki, fizikális és szexuális bántalmazása. Míg 2008-ban 16,
tavaly 17 gyereket bántalmaztak fizikálisan, 41 gyereket pedig lelkileg a korábbi 22-höz
képest, szexuálisan 2 gyermeket bántalmaztak. Az intézményvezető elmondta: minden
olyan esetben, amikor csak a
gyanúja is felmerül bármilyen
bántalmazásnak, rendőrségi
feljelentést tesznek.

Megalakult az L M P

megyei választmánya

NYOLC FŐVEL MEGALAKULT
az LMP Csongrád megyei választmánya. A testület megbízása elvileg egy évre szól, gyakorlatilag az önkormányzati választásokig tart. A nyolc tag:
Bozsóné Margóczi Katalin, Málovics György - mindketten
egyéni országgyűlésiképviselő-jelöltek voltak -, Berta Árpád, Bicsánszky Panna, Csató
József, Ladányi László, Oláh Péter és Szabó Dániel. Málovics
György közgazdász, az SZTE
Gazdaságtudományi Karának
oktatója hangsúlyozta: a választmány kizárólag olyan személyekből áll, akik eddig nem
foglalkoztak pártpolitikával.
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Csanádpalotán
a gólyák is dolgoznak
MAKÓI kistérség:
Apátfalva. Ambrózfalvn, Csanádalberti, Csanádpalota, Fer encszállás.
Földeák. Királyhegyes, Kiszombor.
Klárafalva, Kövegy, Magyarcsanád.
Makó. Maroslele, Nagyér. Nagylak,
Óföldeák. Pitvaros

Magyar-német meccs

MAKÓ. Barátságos futballmecscset vív a makói AS5 Bt. csapata
a németországi anyacég válogatottjával szombat délután 5 órától az új makói műfüves pályán.
Gábor Zoltán ügyvezető arról tájékoztatott, hogy a cég alapítója
és fiai, valamint a németországi
dolgozók és családjaik vendégeskednek a makói üzemben a
héten, mától vasárnapig. A gyárral, a város nevezetességeivel, a
helyi gasztronómiával ismerkednek. A találkozónak annyiban
van üzenetértéke, hogy az anyacég ezzel ismeri el, a makói gyár
sikeresen működik, és a gazdasági világválság ellenére is talpon maradt. Az anyavállalatot
Adam Stegner alapította Stockheimben, az ASS 1993-ban indított üzemet Makón. A cég iskolai, irodai és katonai bútorokat,
kórházi ágyakat gyárt hazai és
külföldi megrendelésre.

Új játszóteret avatnak

KÖVEGY. Szombaton reggel
negyed 10-kor a gyermek- és
sportnap keretében felavatják
az új játszóteret. 11 órától focimeccseket tartanak a pályán, a gyerekeket egész nap
különböző játékos programok,
sportversenyek várják. Este
8-tól utcabált tartanak.

Az új óvodába már megérkeztek a bútorok. FOTÓK: VERÉB SIMON
Igazi városi főtere lesz a nemrég várossá avatott Csanádpalotának, új parkolókkal, díszburkolattal, öntöttvas kandeláberekkel.
Kész az új óvoda, de új bölcsödé is kell, a régit kinőtték. Eddig

száz házat vásároltak erdélyiek, de a gólyák is szeretnek itt: most
két újabb fészek épült.
CSANÁDPALOTA
BAKOS ANDRÁS
Madártani szempontból biztosan kuriózum a Csanádpalota
főterére vezető Kálmány Lajos
utca, ahol tavalyig tizenhat gólyafészket tartottak számon.
Minden második-harmadik villanykaróra jut egy. A madarak
nagyon szerethetik ezt a helyet,
mert most két újabb fészek
épült. A gólyák megszaporodásával és alkotókedvével nyilván nem függ össze, mégis érdekes, hogy közben új bölcsődére van szüksége a nemrégen
várossá avatott településnek,
mert a mostani már szűk, és a

csoportok létszámát nem lehet
tovább növelni az előírások miatt. Az új bölcsőde fogadja a közeli Nagylak és Kövegy kisgyerekeit is. Az új óvoda pedig már
el is készült, hamarosan megkapja a használatba vételi engedélyt, nyár végén át lehet
költöztetni az intézményt.
Amikor ott jártunk, épp
megérkeztek az új bútorok. Az
önkormányzat 153 milliós beruházással egy régi iskolaépületet alakított át és bővített.
Az udvaron új játszótér, nagy
fákkal, amelyeket megnyestek, hogy az ágak ne bántsák
a tetőt. Odabenn pedig minden új: a vízmelegítő rend-

NAGYLAK. Névtelenül kitölthető kérdőívek segítségével mérte fel az önkormányzat, milyennek ítélik a falu lakói elsősorban az önkormányzat munkáját. másrészt a partnerszervezetek, a települési szolgáltatók
tevékenységének színvonalát. A
postaládákba juttatott 240 kérdőívből 75-öt dobtak be a hivatalban, orvosi rendelőben, üzletekben kihelyezett gyűjtőládákba, az eredmények kiértékelése
folyik - tudtuk meg Gyarmati
András polgármestertől.
Két újabb gólyafészek épült a főtérre vezető utcán.

Nem lesz zajvédő fal
a makói lehajtónál

MAKÓ
MUNKATÁRSUNKTÓL
A megszokottnál nagyobb zajterhelést kell majd elviselniük
azoknak, akik az új, még épülő
sztráda makói lehajtójának közelében élnek - ez a lényege annak a tájékoztatónak, amelyet a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
(NIF) Zrt.-től kaptunk, miután a

közelben lakók érdeklődése
nyomán megkérdeztük, épül-e
zajvédő fal az érintett szakaszokon. Mint kiderült, nem épül.
A társaság szóvivője, Fazakas Orsolya úgy informálta lapunkat: az M43-as autópálya
lekötése a 43-as útra főútként
épül, és az ennek megfelelő
műszaki előírások szerint készültek el a tervek. A szabványok szerint egy helyen kellett
volna zajvédő falat építeni, de a
kérdéses ingatlan és a fal értéke
nem volt arányban, így az épületet inkább megvették és lebontották. A tervezés során a
megszabott határértékeket figyelembe véve másutt nem volt
indokolt a zajvédő fal.

u

l gazdák szaz hazban

Csanádpalotát is elérte az a

hullám, amely korábban a Békés megyei

Kérdőíves felmérés

Nem épül zajvédő fal az
M43-as lakott területhez közeli, makói szakaszán, mert az
előírások nem indokolják. A
zajterhelés itt várhatóan nagyobb lesz a megszokottnál
- ezt viszont ellensúlyozza a
belváros tehermentesítése.

Repedeznek a házak
Apátfalván
Miközben a Kölcsey utcai vasúti
kereszteződésnél lakók fekvőrendőrök telepítését javasolták,
hogy biztonságosabb legyen az
átkelő, az Apátfalvát kettészelő
43-as út egyik szakaszán, a Szabadság utca elején a meglévő
forgalomlassító műtárgyak eltávolítását kérik. Az indok: a döccenő kamionok rezgése megrepeszti a házfalakat a környéken.
APÁTFALVA
SZABÓ IMRE

HÍREK

településeket, egy-

re több erdélyi vásárol házat a
városban. Kovács Sándor szerint már vagy száz háznak van
külföldi gazdája. Az állandóan
vagy időszakosan itt lakó jövevények egyike kolozsvári egyetemi tanár, aki felajánlotta: szívesen segít az ivóvízminőség-javító programban. A palotai víz ugyanis vasas.

szernek napelemmel működő
része is van, amely a keddi,
esős-borongós időben is 45 fokos meleg vizet állított elő.
A főtéren, a polgármesteri
hivatallal átellenben pedig gép
veri föl az aszfaltot, mert ki kell
cserélni a közművezetékeket a
főtér rendbetétele előtt. Az első,
már városként megnyert 50 milliós pályázatból - ahogy Kovács
Sándor polgármester tájékoztatott - 26 parkolót alakítanak ki,
öntöttvas kandelábereket, padokat, órát helyeznek el, 120
csemetét, többek között tölgyet,
ostorfát ültetnek, közösségi rendezvényre alkalmas placcot alakítanak ki középen, ahol a helyi
fúvószenekar is elfér. A szökőkút és az emlékművek a helyükön maradnak. Természetesen
Csanádpalotán is a csatornázás
lesz a legdrágább beruházás, 1,5
milliárdba kerül, a tisztítómű
fogadja a két közelebbi község
szennyvizét.- 99 milliót már
nyert a város az előkészítésre.

CSÜTÖRTÖK

Szedjék fel a forgalomlassító
prizmákat! - ezt kéri 12 ház
mintegy 50 lakója Apátfalván, a
Szabadság utca elején. Az utca
a falut kettészelő 43-as főútvonal egyik szakasza, és a
már-már elviselhetetlenné nőtt
forgalom lassítására épp ide telepítettek egy zebrás átkelőt,
amelynek szemaforjai folyamatosan sárgán villognak, lassításra késztetve a sofőröket. A
gyalogátkelő elé sárga csíkokat
is felfestettek, eléjük pedig fém
félgömböket, úgynevezett prizmákat helyeztek el vonalban,
nagyjából másfél éve. Akik itt
laknak, úgy gondolják, azért repedeznek a házaik, mert az ezeken megdöccenő kamionok
rezgést keltenek.
- Korábban is voltak repedések a házon, de korántsem
ennyi - mutatta otthonának
szobáit a Szabadság utca 2.
alatt lakó Varga Sándor. Az
épp munkanélküli férfi el-

mondta: esténként megzördülnek az ablaktáblák, rezegnek
a bútorok a döccenésektől.
- Tudjuk, hogy a forgalom
len nem tehetünk semmit, el
kell viselnünk az általa okozotí
károkat, de nem értjük, miért
kell rátenni még egy lapáttal bosszankodott Varga Sándor.
Az amúgy alig egy-két centf
magas forgalomlassító prizmákból álló műtárgy az önkormányzat szándékai szerint
hamarosan eltűnik - tudtuk
meg Varga Péter polgármestertől. A falu ugyanis azt kérte
a Magyar Közút Kht.-tól, hogy
a lámpával védett átkelőhelyet alakítsák át úgy, hogy a
szemaforok ne sárgán villogjanak, hanem gombnyomásra
piros jelzést adjanak a járműveknek. Ha így lesz, az amúgy
minimális költséggel felszedhető prizmák feleslegessé válnak. A község első embere
azonban tart attól, hogy ez
nem fogja megoldani a Szabadság utcaiak problémáját.
- Hasonló prizmákat másutt is szereltek fel a faluban,
de nem okoztak olyan gondot,
mint az érintett területen,
ugyanakkor
másutt,
ahol
ugyanilyen közel van a 43-as
út az épületekhez, hasonlóképp repedeznek a házak
most. Attól tartok, hogy a napi
3000 kamion okozta rezgést a
felázott talaj erősíti fel, ezen
pedig nem tudunk segíteni mondja Varga Péter.
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Varga Sándor Szabadság utcai házán egyre több a repedés - szerinte a prizmák miatt. FOTÓ: VERÉB SIMON

HORVÁTH ZOLTÁN KOLLÉGÁI SIKERÉNEK IS ÉRZI AZ ELISMEREST

35 éves, 3 éve igazgató
- most kitüntették
Nemcsak a sajátjának tekinti,
vezetőtársai és kollégái nevében vette át a Csongrád Megye
Közoktatásáért díjat Magyar
Annától, a megyei közgyűlés
elnökétől Horváth Zoltán (képünkön), a Makói Oktatási
Központ 35 éves igazgatója.
MAKÓ
MUNKATÁRSUNKTÓL
Még csak 35 éves, és mindössze
3 éve intézményvezető, mégis
kitüntették a Csongrád Megye
Közoktatásáért díjjal a Makói

Oktatási Központ igazgatóját,
Horváth Zoltánt. A direktor úgy
gondolja, nem egyedül kapta a
kitüntetést, hanem vezetőtársaival és kollégáival együtt, a
rangos elismerés az iskola
emelkedő színvonalának szól.
Mire büszke a két tagintézményből álló szakképző iskola vezetője az elmúlt 3 esztendőből? Mindenekelőtt arra,
hogy a tanári kart sikerült
megfiatalítani, sok a friss diplomás pedagógus, de arra is,
hogy a korábbi időszakkal
szemben most mindkét tagin-

tézményben nő a diákok száma - már a túljelentkezés sem
ritka bizonyos szakmák esetében. És az is fontos, hogy az
intézmény szerkezete, gazdálkodása, működése tisztább,
átláthatóbb és nyitottabb lett
- teszi hozzá.
A legnagyobb kihívásnak
azt tartja, hogy egyre több a
szerény körülmények között
élő diák. Becslése szerint tanulóik 60 százalékáról mondható
el, hogy mindkét szülője munkanélküli, harmaduk pedig kifejezetten elkeserítő helyzetben

van. A jó szavakon, a biztatáson és az erkölcsi támogatáson
kívül a maguk szerény lehetőségeihez mérten a két tagintézmény alapítványából igyekeznek őket segíteni - mondja az
igazgató, aki szívén viseli a sorsukat, lévén maga is kétgyermekes édesapa.
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AKKOR KELL MEGSZÓLALNI, AMIKOR A VENDEG HALLGAT

Lagziguruk akcióban
A jó vőfély tudja, hogy nem az
övé a főszerep a lagziban, de
rögtön színre lép, amint a hangulat lankad. Helytáll, akár egy
kamion platóján köröz az ifjú
pár, akár hintón nyargal, és attól sem jön zavarba, ha a vőlegényről kiderül: házas.
CSONGRÁD MEGYE
BOBKÓ ANNA
Harmadik generációs vőfélynek mondhatja magát a pusztamérgesi Kószó Zsolt, akinek
a nagyapja és az édesapja is
ezt a mesterséget űzte.

- Húsz évvel ezelőtt a bátyám esküvőjén vőfélykedtem
először. Aztán hosszabb szünet következett, majd 93-ban
újrakezdtem - hallottuk Zsolttól, aki több száz lakodalmat
vezényelt már le. Dolgozott
rendőr- és katonai esküvőn,
de egy country kamionos ceremónián is jelen volt - a szegedi Széchenyi téren köröztek
a hatalmas gépjárművekkel.

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 újságunkban jelentetjük meg. A pároknak azonban először licitálniuk kell,
hiszen csak azok kerülhetnek az oldatra, akik a legtöbb példányt rendelik meg a képeket mutató hétfői lapszámunkból. Regisztrálni a
www.delmagyar.hu/sokboldogsagot oldalon lehet, az érdeklődők a
részleteket is ott olvashatják el.

A vőfély feladata hasonló,
mint az esküvőszervezőé, ám
míg utóbbi a nagy nap előkészületeinél játszik szerepet, a
„lagzigurunak" az esküvő napján kell helytállnia. Bármikor
adódhatnak ugyanis váratlan
helyzetek. Egyszer például az
ifjú pár mögötti kocsis - aki
mellesleg már nem volt szomjas - nem figyelt oda, a lovak
túl közel szaladtak a menyasz-

Néha viszont pont neki kell
felkorbácsolnia a kedélyeket,
a vőfélynek a lakodalom hangulatának
alakításában
is
nagy a szerepe. Zsolt tarsolyában rengeteg ízes versike és
vicces játék lapul. A régiek
mellé újakat is kitalál.
- Folyamatosan meg kell
újulni: amit 15 éve mondtam
el egy lagziban, az ma már
nem biztos, hogy megállja a
helyét - hallottuk a Szuszi becenevet viselő Molnár Jánostól, aki 25 éve vőfélykedik.
Mára 40 versszaknyi saját szöveggel büszkélkedhet.

Kiderült: a vőlegény nős
Minden vőfély tapasztalt már
fura dolgokat az esküvőkön.
Például egy vőlegény pénzfeldobás után válaszolt igennel az
anyakönyvvezetőnek, egy másikról pedig a városházán derült ki, hogy még nős - a válás
folyamatban volt, de a bíróság
még nem mondta ki az ítéletet.
Átballagott hát a násznép a
templomba, ahol kimondhatta
a pár a boldogító igeijt.

szony és a vőlegény hintójához
- a kocsirúd néhány centivel a
fejük mellett állt meg. Nagy volt
a riadalom, de Zsoltnak sikerült
megnyugtatnia a vendégeket.

Kószó Zsolt ízes versekkel és vicces játékokkal parádézik a lagzikon. FOTÓ: DM/DV

- Akkor kell megszólalni,
amikor a vendég hallgat. Nem
a vőfélyé a főszerep, ezt fontos szem előtt tartani - vallja
a szegedi férfi, aki szerint a
hagyományőrzés egyre kevésbé fontos a lakodalmakon.
Sokkal inkább a szervezésre
kell odafigyelniük,
hiszen
bármikor adódhat váratlan
helyzet, amikor a lagzigurunak akcióba kell lépnie.

Focilázban
ég
a világ i
SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A dél-afrikai fővárosban, Johannesburgban nemrég avatták fel a döntő helyszínéül
szolgáló Soccer Cityt, azaz
Futballvárost. A stadionba 90
ezer néző fér be - ennyi ember
előtt játszott a 70-es évek közepétől a színészválogatott
tagjaként Rácz Tibor is. - A
kollégák mellett a háromszoros olimpiai bajnok Papp Laci,
vagy a szintén olimpiai bajnok
öttusázó Török Ferenc mellett
léphettem pályára. A Népstadionban ilyenkor mindig telt
ház volt - mesélte. A Szegedi
Nemzeti
Színház
művésze
szinte a Belvárosi híd mellett
nőtt fel: a téren mindennap
vérre menő focimeccseket játszottak egymással a csapatok.

A fociláz elérte az üzleteket is: a 2010-es vébé kabalafiguráját, Zakumi leopárdot árulják egy fokvárosi boltban, FOTÓ: MTI/EPA/NIC BOTHMA
- Manapság az erőfocival lehet eredményt elérni, ezért
Anglia, Hollandia, Németország érhet oda a legjobbak közé. Mivel a fiam Londonban
tanul, előbbi csapatnak szurkolok majd. Ha jó lesz az idő, a
Szabadság úszóházon römizés, dominózás mellett követjük figyelemmel az eseményeket - mondta Rácz Tibor.
- A nagy kedvencem Totti,
de sajnos ő nincs benne az
olasz válogatottban. így marad Cristiano Ronaldo - nevezte meg favoritját Dudás Zita. A búvárúszó inkább focis-

Jó tippért visszajár a pénz. Tippjátékot indít a Media Markt a futball-vb előtt: visszakapja a vásárlás teljes összegét, aki június 11-éig 10
ezer forint felett vásárol bármely hazai áruházukban, és eltalálja, melyik két ország csapata jut be a döntőbe. A vásárlók a kasszánál kapják
meg a kétpéldányos tippszelvényt, amelynek egyik részét a vásárlást
igazoló nyugtával vagy számlával kell megőrizni. A helyesen tippelők
július 22. és augusztus 22. között kapják vissza a pénzüket. - Ha bejön a papírforma, nagyon sokan visszakapják vásárlásuk értékét mondta Sánta Károly, a szegedi Media Markt ügyvezető igazgatója.

Több a válás
a focivébék után
Forgalmas nyárra készülnek a
válóperes ügyekre szakosodott
brit jogi irodák: arra számítanak,
hogy a dél-afrikai labdarúgó-világbajnokság próbáját számos
házasság nem fogja kiállni. Az
egyik legnagyobb londoni ügyvédi iroda, a Pannoné LLP külön
tanulmányban mutatta ki, hogy
az előző két focivébé után meredeken megugrott a válókeresetek száma Nagy-Britanniában.

tát, és nem csapatot választ
először magának. - Korábban
a svéd Ljungberget szerettem,
aki nagyon szexi volt egy reklámban - folytatta Zita. Tervei
szerint csak néhány nagyobb
meccset néz majd meg. - A
barátom
nagy
Barcelona-drukker, volt már, hogy rá
kellett szólnom: kapcsolja ki a
tévét. Most azt ígérte, nem tapad végig a képernyőre.

SPORTFELSZERELÉSHEZ, VERSENYEKHEZ KAPNAK SEGÍTSÉGET

„Anya, a világ tetejéről hívlak"
Jordán Romoro alig ÍJ ér.,, d.
» looliataiabb bogymászé.
•ki valaha magmiszta a Mount
Evanastat A bú .leként éd.«nyü^újaégoHa^an^birt.

KERESSE

A MOL Tehetségtámogató
Program Sport és Sport Klasszis
kategóriájában az idén összesen 145 pályázó részesült támogatásban, több mint 31 milüó
forint értékben. Május utolsó
vasárnapján, gyereknapon tették közzé a nyertesek névsorát.
A fiatalok közül sokan személyesen vették át az oklevelet
Talmácsi Gábor világbajnok motorversenyzőtől A kérdésekre

-Anya, a világ tetejéről hfvlak"
- ezek voltak a 13 éves Jordán első
szavat, amikor felhívta édesanyját,
nyilatkozta Leigh Anne Drake az
Aísociated Presinek. aki GPS*n
követte fiáL
- Sok sírás volt es .Szrír rk-kl Szeretlek* - mondta az anyuka - Majd
a» mondtam, hozza haza a fenekét
- viccelődött.
A tinédzser, aki Bévesen már megmászu az afrikai Kilimandzsárót,
elmondta, egy iskolai festmény adla
az ötletet a Mount Everest megmászására. amely 8850 méter magas
Előtte a legfiatalabb tinédzser
aki megmászu a világ legnagyobb
negyét, a 16 éves Temba Tibeti volt
Nepálból,

ordau. aki édesapjával, annak

niegliHbl.uta Mount Everestet

A POSTALADAJABAN!
Csokiban van az orvosság
N— . h l ti»Bát—UL~*

Ai éusokoiádébon négyszer
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Amerikáhan a kutat. * pedig
azt bizonyították be. hogy az
(ét)csokoládé az idegrendszerre •» jótékony hatassál van.
A csokoládé ugyanő tartalma/. olyan anvagok.il. amelyek beindítják a szervezetben
az endortin - közismert nevén
a bokiogsághonnoii - tetmelését. Fiiben .tz esetben is az etcsoki tartalmazta a legtöbb
boldogsághonnon-tet melést
elősegítő am-agot. Az endortin
ráadásul a fájdalomé rzr.rl u
csökkenti.

I Kgynéd kutatás például mrg.űlupii..it*. hogy j rendszeresen (értsd: heti több alkalommal! csokoládét fogyasztók
között 70 Házalókkal keve
M-bbni kaptak szívinfarktust
v.igv vnTohamoU mint azok.
akik inkán vagv vintr sosem
ettek csokoládéi. Egv skócui
egvetemea pe&g aza állapították meg, hogy az infarktuson átesett betegek közül gvorsabban gyógyultuk azok. akik
átesve a betegségen rendszeresen fogyasztottak csokolá-

Abban minden kutató, orvos
és táplálkozási szakembet
egyetért. hogy a csokoládéhan. ezen belül is a magas ka
kaonutalmú étcsnkoládrban a
| szervezet számára sok hasznos tápanyag található A legfontosabb erek közül egy fl»vonoid nevű anttoxidáns.
amely oldja a vénügöket. meff
akadályozza a rákos sejtek kialakulását, és védi a bélrendszert. A csokoládéban talál• Itató szőlőcukor is. amely serI kenti az agyműködést, és noI wli a komcntiálóképrméget *.

/ s z t á r h í r e k '
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Lehet, hogy sokan úgy gon-

y ^ r e c e o t g

|

Az étcsokoládék tartalmazzák
a legtöbb jótékony hatású antioxidánst, 40 gramm étesoké
ban körülbelül 400 milligramm amioxidáns található
I (egyébként egy pohár száraz
l vörösbor is ennyit tartalmaz)

REAKCIÓK

^ u e l j f r á k

yj

dolják. hogy csokiból sosem
elég, mégis az orvosok azt
ajánlják, hogy az egészség
megőrzése céljából naponta
hat-hét gramm jó minőségű étcsokoládét kellene fogyasztani,
ez otvan hat-hét dekagramm
csokit jelent egy héten (egy kicsit több azért biztosan nem
árt), de azt sem árt hangsúlyozni. hogy az elfogyasztandó
csoki mindig jó minőségű étcsokoládé legyen.
(fbrrái:fihmianmo.hu I
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Fiatal sportolókat
támogat a MOL

"
-

sénél szempont volt a korábbi
jó eredmény, de a kuratórium
igyekezett azokat is előnyben
részesíteni, akiknek családi
vagy anyagi körülményei indokolták a támogatást.

- Kiket emelne ki a támogatottakközül?
- A támogatottak között van
a többi között Földházi Zsófia
háromszoros ifjúsági világbajnok és négyszeres ifjúsági EuGáborné Haáz Andrea, a progra- rópa-bajnok öttusázó. A Klaszmot kezelő Új Európa Alapítszis kategóriában pedig két
vány ügyvezetője válaszol
olyan fiatalember is a nyertesek
között van, akik máris nagyon
. - Kiknek tud segítséget nyúj- jó eredményekkel igazolták,
hogy érdemesek a támogatástani a MOL Tehetségtámogató
ra: Szalai Tamás korábbi U23Program?
as
Európa-bajnok kajakos a
- Azoknak a 10-18 év közötMOL Kajak-kenu Világkupán,
ti fiatal tehetségeknek, akik
hazai vagy nemzetközi versenyeken jó eredményeket értek
már el. Gyakran előfordul, hogy
kiemelkedő eredményeket elért
gyerekek számára egyesületük,
családjuk nem tudja biztosítani a továbblépéshez szükséges
megfelelő sporteszközöket vagy
a versenyekhez szükséges anyagi forrásokat. Nekik kívánunk
segítséget nyújtani.
- Milyen szempontok szerint
választották ki a nyerteseket?
- A felhívásunkra 910 pályázati anyag érkezett be, közülük
választotta ki a kuratórium a
támogatottakat 40 különböző
sportágban, az aerobiktól a vívásig. A támogatások odaítélé-

egy igen erős nemzetközi mezőnyben nyert egy ezüst- és egy
bronzérmet, ezzel is letéve
névjegyét a felnőttek között.
Szilágyi Áron felnőttcsapat-világbajnok kardvívó pedig a
nagy hagyományú padovai
Grand Prix versenyen olimpiai
bajnokot és címvédőt is megverve állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára.

- Mikor várható a következő
hasonló felhívás?
- A MOL Tehetségtámogató
Program művészeti-tudományos kategóriájában szeptem- i
ber végéig fogadjuk a pályá- i
zatokat. A fiatal sportolók jövő
tavasszal tudnak legközelebb
támogatást igényelni.
(x)

MEGYEI TÜKÖR
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MY FAIR LADY GÁLVÖLGYIVEL, BEZERÉDIVEL, SZÉLES LÁSZLÓVAL ÉS TOMPOS KÁTYÁVAL

HÍREK

Testvérpár lopott

AZ EGYIK SZOMSZÉDHOZ
HÁROMSZOR, a másikhoz kétszer tört be egy 19 és 16 éves
csanyteleki testvérpár, valamint
felgyői ismerősük. Főként az
elektronikai cikkekre utaztak, de
talicskát, vaskályhát, paplant,
szivattyút és befőtteket is elvittek. A lopott holmik egy részét
megtartották, míg a többit felgyői társuk segítségével egy 42
éves helybeli lakosnak adták el.
A tárgyak nagy részét megtalálták a rendőrök az orgazdánál,
akit szintén gyanúsítottként
hallgattak ki. A testvérpár és
segítőjük ellen dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette miatt indítottak eljárást.

Mesetábor

JÚNIUS 19-ÉIG lehet jelentkezni a makói könyvtár gyermekrészlegének nyári népmesei táborába. A tábort 3-4. osztályosoknak két időpontban, június
28-ától július 2-áig, illetve július 5-étől július 9-éig rendezik
meg naponta 9-15 óráig. A
résztvevőknek lehetőségük nyílik mesedramatizálásra, meseírásra, báb- és jelmezkészítésre,
a kézműves-foglalkozásokon
pedig korhű ékszereket készíthetnek gyöngyből, bőrből. Elsajátíthatják a gyöngyfűzés, a
gyöngyszövés, a dekorgumi-készítés, a szövés, a fonás és a
gyertyakészítés technikáját is.
A táborban előzetes jelentkezés
alapján, díjmentesen lehet részt
venni. Az érdeklődőket személyesen a gyermekkönyvtárban
(Széchenyi tér 6.) várják.

Új zöld kampány indul

Új SZEMLÉLETŰ KAMPÁNY
INDUL ŐSSZEL a környezettudatosság érdekében Szegeden tájékoztatott a Lélegzet Alapítvány projektvezetője. Simon
Gergely elmondta: a kampány a
korábbi környezetvédelmi akcióktól abban különbözik, hogy a
környezet iránti felelősségvállalás mellett tudatosítja, a fenntartható életmóddal a fiatalok
saját pénztárcájukat is kímélik.
Egy felmérés szerint Szegeden a
fiataloknak csupán 13 százaléka
véli úgy, pénzt takarít meg, ha
környezetbarát terméket vásárol,
52 százaléka szerint viszont ez
többletköltséget jelent. A kampány célja, hogy eloszlassa azt a
téves vélekedést, miszerint zöldnek lenni a gazdagok luxusa, hiszen a legtöbbször ennek éppen
ellenkezője igaz. Az elsősorban
középiskolás és egyetemista
diákoknak szóló kampányt Szeged mellett Pécsett és Debrecenben is megrendezik.

Olvasópróbát tartott a sztárgárda
Hat színházból verbuválódott a
szabadtéri nyitóprodukciójának sztárgárdája: Gálvölgyi Jánost, Venczel Verát, Széles
Lászlót, Tompos Kátyát és a
többieket július 2-ától láthatja
a közönség a My Fair Ladyben.
Nóvák Eszter irányításával tegnap tartották az olvasópróbát.
BUDAPEST
HOLLÓSI ZSOLT
A budapesti Hölgyválasz Táncstúdióban gyülekeztek tegnap
olvasópróbára a Szegedi Szabadtéri Játékok idei első produkciójának szereplői. A My
Fair Lady-re erős csapatot hozott össze a rendező, Nóvák
Eszter, aki testvérével és alko-

A virágáruslányból hercegnővé váló Elisa szerepét Tompos Kátyára
bízták.

Gramofon és metronóm
A szünetben Zeke Edit bemutatta a csapatnak jelmezterveit: valóságos divatbemutatót
láthat majd a közönség a
dómszínpadon. A színészek
Khell Zsolt díszletét - amelynek központi eleme egy óriási
gramofon és egy metronóm
lesz - makett és rajzok segítségével ismerhették meg.

tótársával, Nóvák Péter koreográfussal szüleiknek, Tatának
és Foltin Jolánnak köszönhetően már gyermekkoruktól viszszatérő vendégei a fesztiválnak. Elisa Doolittle szerepét a
Valami Amerika 2. sztárjára, az
elbűvölő ifjú színésznőre, Tompos Kátyára bízták. Higgins
professzort Széles László, az
anyukáját Venczel Vera, Pickering ezredest Gálvögyi János,
Alfréd Doolittle-t pedig Bezerédi Zoltán alakítja. Fekete Gizi is
kapott három kisebb szerepet.
A kőszínházhoz szokott művészek számára a Dóm tér nem
normális hely: a szabadtéri
színpadán eső vagy napközben
akár 50 fokos hőség is előfordulhat a próbákon - riogatta
köszöntőjében az alkalmi társulatot Bátyai Edina, a fesztivál
igazgatója, aki büszke arra,
hogy hat színház népszerű művészeit sikerült összehozni a 80
milliós szuperprodukcióban közülük többen most dolgozhatnak egymással először. Nóvák Eszter magával hozta a

A Pickering ezredest alakító Gálvölgyi János és a Higgins professzort játszó Széles László a budapesti Hölgyválasz Táncstúdióban tartott olvasópróbán. A SZERZŐ FELVÉTELEI
színművészetiről
másodéves
osztályát - a statisztéria egy részét a hallgatók adják.
Nóvák Eszter elmondta: bár
gyakran posztmodern rendezőnek titulálják, ez az előadás biztosan nem lesz posztmodern.
Inkább nagyon viccesnek szánják. Varró Dániellel készíttettek
új fordítást - erre különösen a
dalszövegek esetén volt szükség. A musical alapanyagául
szolgáló színműve, a Pygmalion cselekményét G. B. Shaw
1912-re tette; az előadást is meghagyják ebben a korban, csak

így érthető az iró emancipációval kapcsolatos álláspontja. Különösen izgalmas feladat volt a
virágáruslány számára lepusztult magyar nyelvet találni ma már alapból lepusztultság
jellemzi nyelvünket. A rendező
szeretné világosan elmondani a
történetet, ezt tartja a legfontosabbnak.
- Auuuuü! - Elisa kiáltásával indul a darab. - Már most jó!
- reagált Tompos Kátya meggyőzően fájdalmas kitörésére a
Higgins professzort alakító Széles László. Harsány nevetéssel

fogadta a csapat az indítást végig roppant vidáman zajlott
az olvasópróba. Mivel a színészek többsége ott olvasta először a szövegkönyvet, a „csóré
csiga csalán csúcsán cselleng"
és a hasonló nyelvtörő gyakorlatok osztatlan sikert arattak.
Különösen, amikor kiderült: első nekifutásra a profiknak sem
mindig sikerülhet minden.
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HUNGUEST HOTELHUNGUEST HOTEL
PANORÁMA**b-an lEUr^ta
már8900 Ft-tó/léjmár9900 Ft-ó/lfő/é)
fétpanztóval, fürdőjeggyel
a hévízi lóra.

Az i n t az idtgemmalni adói n

\

félpanzióval, korlátlan fürdő és

M k u z z i t . Üdülési oseAkel elfogadunk!

Szobafoglalás: Tel.: (06-831 342-895, (06-83) 341-580 Fax: (06-83) 340-485
E-mail: hotelhelios@hungueslhotels.com holelpanorama@hunguesthotels.com
www.hotelhelios.hunguesthotels.comwww.holelpanorama.hunguestholels.com

Vakáció bankkártyával
NYARALÁS

- M i n d e n h o l fizessen egyszerűen és biztonságosan

Nyaralásunk úti célja

lehet

külföld vagy belföld, Horvátország vagy akár a Balaton,
MasterCard® vagy Maestro®
kártyánkat soha ne feledjük
otthon, hiszen a bankkártya
használatának számos praktikus előnye van, bármerre is
járunk. Bankkártyával fizetni Magyarországon is ugyanolyan biztonságos, gyors é s
kényelmes, mint például Délvagy Nyugat-Európában.
Amennyiben elveszítjük vagy
ellopják készpénzzel teli tárcánkat, pénzünk megkerülésében
csak reménykedhetünk. Ugyanakkor, ha bankkártyánkkal történik ez, egy telefonhívással bár-

honnan azonnal letilthatjuk azt
bankunk éjjel-nappal elérhető
ügyfélszolgálatán, így senki nem
veheti igénybe a számlánkon
lévő pénzt.
Ráadásul SMS-értesítést is tu-

dunk k é r n i a v á s á r l á s o k r ó l /
készpénzfelvételekről, így rögtön
értesülünk a bankkártyánkkal
kapcsolatos pénzmozgásokról.
A hazánkban kibocsátott bankkártyák zöme külföldön is használható. Fizethetünk és készpénzt is vehetünk fel velük. Bankunk mindkét esetben középárfolyamon számolja a váltást,
ami kedvezőbb az itthoni pénzváltók valuta-eladási áránál. A
bankkártyás készpénzfelvételnek azonban költsége van, amelyet a kártyánkat kibocsátó bank
határoz meg. Ellenben a bankkártyás fizetés a legtöbb helyen
- szerte a világon - díjmentes,
azaz nem számítanak fel az üzletek pluszköltséget.
(x)

Évtizedek tapasztalata
az Ön kertjében!

A STIHL professzionális termékeivel
öröm a kert gondozása

7 182 F t x 5 h ó

/

Sfljét arö: 3 990 Ft f
\HiI8loiiOQ 35 910 Ft '
THM: 0%

További akciós termékeinket keresse szakkereskedéseinkben!
A z a k c i ó 2010. j ú n i u s 15-ig tart.

8 9 8 2 Ft x 5 h ó
Sajét eró:
4 990 Ft
Hitelősszeg: 44 910 Ft
THM: 0%

'1

Az akció a készlet erejéig érvényes. A hitellehetőségek nem minden kereskedésben érhetők
el egységes feltételekkel. A részletekről érdeklődjön telefonon, vagy személyesen az Ön által
Választott partnerünknél. A Credigen Bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Ez a hirdetés a Bank
részérói nem minősül nyilvános tájékoztatónak és ajánlattételnek. A hitelről részletes tájékoztatást az üzletben elhelyezett hirdetmények adnak Kamat 0%. kezelési költség: OV A 41/1997 (III251 Korm rendelet szerint a referencia THM értéke: 0% (100.000 H. 5 hónapi
B a n k

A N D R E A S STIHL KFT. 2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4
Telefon: (06-23) 418-054
www.stihl.hu

Fax: (06-23)418-106

E-mail: info@stihl.hu

STIHL
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MEGKÉRDEZTÜK SZEGEDI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 3. OLDALON

Csörög a telefon

Ön szerint drága a parkolás?

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

GYÖNGYÖSI ILDIKÓ
felszolgáló:
- Igen, nagyon drágának találom a
parkolási díjakat Szegeden. Főleg
úgy, hogy Kiskunmajsáról érkeztem,
ahol nem kell fizetni ezért. Itt egy
óra 380 forintba kerüL ami nincs
arányban azzal, amit kapok érte. Túl
sokat kémek túl kevés időért, de
ugyanez van Kecskeméten is.

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
JENEI GERGŐ
Június 2., 2 óra 25 perc, 3610 g.
Sz.: Czuczoná Henrietta és Jenei
Zoltán (Szeged).
TERHES ALEXANDRA CINTIA
Június 2., 3 óra 30 perc, 2830 g.
Sz.: Kovács Katalin és Terhes
Krisztián (Szeged).
TÁTRAY ÁDÁM BÁTOR
Június 2., 5 óra 8 perc, 4220 g.
Sz.: dr. Patocskai Anna Tünde és
dr. Tátray Márton (Szeged).
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
FARKAS KENDE
Május 31., 17 óra 58 perc, 4080 g.
Sz.: Rakonczai Jolán és Farkas
Csaba (Vásárhely).
SZENTES
MOLNÁR EDINA HANNA
Június 1., 9 óra 45 perc, 2920 g.
Sz.: Pálinkás Tünde és Molnár Tivadar (Szarvas).
SZABÓ KRISZTIÁN
Június 1., 9 óra 55 perc, 4060 g.
Sz.: Pintér Katalin Andrea és Szabó Krisztián (Szentes).
POLÓNYI MÁTÉ DÁNIEL
Június 2., 4 óra 9 perc, 3980 g.
Sz.: Csipak Natália és Polónyi Tamás Krisztián (Csongrád).
GRATULÁLUNK!

TOKODI JÓZSEF
burkoló:
- Drágának drága, de még mindig
olcsóbb, mint Budapesten, ahol
élek. Ott 460 forintot kell fizetni
egy óráért, ha a Nyugati környékén áll meg az ember. Vállalkozóként dolgozom, naponta legalább
nyolc, de inkább tíz órát. A parkolás majd 10 ezer forint egy héten.

HORVÁTH ERIKA
könyvelő:
- Igen, drága. Több ezer forintot
költök havonta parkolójegyekre.
Gyakran a belvárostól messzebb állok meg, ahol, más zóna lévén,
hosszabb ideig várakozhatok. Egyszer meg is büntettek. Ott álltam
meg, ahol szoktam, és nem láttam,
közben kihelyeztek egy tiltótáblát.

Szeged, baleseti sebészeti (felnőtt) ügyelet: traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.). Járó betegek: traumatológiai szakrendelés, 7-19 óráig (Tisza Lajos krt.
97.). Sebészet, nem baleseti: sebészeti klinika A részlege (Pécsi u.
4.). Felnőtt sürgősségi betegellátás és urológia: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt.
57.). Baleseti sebészet, 14 év
alattiak: gyermekgyógyászati klinika (Korányi fasor 14-15.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi fasor 10-11.). Gyermek és

felnőtt sürgősségi orvosi ügyelet: 16 órától reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17. (Szilágyi u.
felől). Tel.: 62/433-104 vagy 104.
S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat:
megyeszerte ingyenes:
06-80/820-111. Gyógyszertár:
Boldogasszony Gyógyszertár (Boldogasszony sgt. 35., tel.:
420-331), hétfő-szombat 22-7-ig.
T É R Í T É S E S FOGORVOSI ÜGYELET

DENTHA

FOGÁSZAT

O s z t r o v s z k y u. 12. • 30/206-9532

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

KERESZTREJTVÉNY - HOMOK SAPIENS

lük, hogy ez iroda, uram bocsá'
munkahely, és itt illik kulturáltan
viselkedni mindenkinek...
A pár nem értette meg, hogy ki
milyen esetben kaphat ideiglenes
útlevelet.
A vita azzal zárult, hogy az egyik
fél már megkapta a dokumentumot, és már a másiknak is kipostázták.
Körbenéztek, és mint akik jól végezték dolgukat, vigyorogva távoztak, nem törődve azzal, hogy
milyen perceket szereztek az ott
dolgozóknak és az ügyfeleknek.

A csattanó ezután következett. Én
ugyanis ott parkoltam, ahol a szóban forgó pár.
Hallottam, hogy hangosan nevetve
azt mondták: jól megmondtam a
sok hülye komm...tának.
Én az ott lévő ügyfelek nevében
köszönöm az iroda dolgozóinak és
a biztonsági őrnek, hogy ilyen légkörben is korrektek és nyugodtak
tudtak maradni, és végezték a
munkájukat!
Gratulálok a viselkedésükhöz!
Dankó István,
Szeged

UTANAJARTUNK

Gazdagok és szegények

Szívesen olvasnék a kétmillió
legszegényebbről is, és arról,
hogy mennyivel gyarapodott az
adósságuk.
Sajnos a mai világban lenézik a
szegényeket. Nem panaszkodásképpen mondom, de mielőtt
rossz véleményt formálnának ró-

SZEMÉTLERAKÓK
A 62/409-915-ös számról telefonáló olvasónk a szombati lapban
megjelent, Tele a szemétlerakó című írásunkra reagált. Szombaton
negyed négykor már neki sem engedték kitenni a hulladékot a gyálaréti telepen, arra hivatkozva,
hogy megteltek a konténerek. Az
üzemeltetőnek el kellene gondolkodnia a megfelelő kihasználtságon, hiszen az emberek többsége
hétvégén ér rá szelektálni és elszállítani a szemetet. És ez a tevékenység elsősorban a tavaszi és
nyári hónapokra korlátozódik,
ezért érdemes lenne ezeket a telepeket vasárnap is nyitva tartani.

IDŐPONT
A 30/523-6351-es számról olvasónk azt mesélte: pajzsmirigybetegsége miatt évente egyszer
rendszeresen jár kontrollra. Most
viszont gondja volt, és el akart
menni a rendelésre. Telefonon érdeklődött május 10-én, akkor azt
mondták neki, hogy június 1-jén
kérhet időpontot, mert minden
hónapban csak az első napon van
erre lehetőség. Olvasónk ezért
kedden szabadságot vett ki, és elment időpontot kérni, de azt
mondták: sajnos csak egy hónap
múlva, július 1-jén tudják előjegyezni. Olvasónk ezt felháborító-

Még van tennivaló bőven, de kedd óta használható a teljes körforgalom Szegeden, a Kossuth Lajos sugárút és
a Rókusi körút kereszteződésében. Az éjszakai felvételen teljes pompájában látható a fényárban úszó csomópont. FOTÓ: SAVANYA EDINA

E-MAIL

A lapban már többször írtak a
100 leggazdagabb magyarról, és
arról, mennyivel gyarapodott a
vagyonuk.

nak tartja. Egyrészt nem érti, a
betegek miért csak havonta egy
alkalommal kérhetnek időpontot,
másrészt az sem világos számára,
ha most van baja, ha most beteg,
miért kell heteket várnia az orvosi
ellátásra? Mi a helyzet a betegek
jogaival? - kérdezi. Azt is hozzátette: egy másik panasza is volt, 5
hét múlva tudták volna fogadni.
Ezért kénytelen volt magánrendelésre elmenni, ahol 10 ezer forintot fizetett az ellátásért.

ORVOSI ÜGYELETEK

Történet az okmányirodából

Egyik oldalon egy szemüveges házaspár. Igen agresszíven, egymást
felülmúlva reklamáltak bizonyos
ideiglenes útlevelet követelve.
Az egyoldalú eszmecsere folyamán még az odaérkező biztonsági
ember sem tudta megértetni ve-

DOBI LÁSZLÓ,
az Atikövizig igazgatója:
- Drága, de ez nem tartja vissza az
autósokat attól, hogy használják a
parkolóhelyeket, még akkor sem, ha
emelik a jegyek árát. A belvárosban
kevés a parkoló, szükség lenne további, esztétikus, a környezetbe harmonikusan illeszkedő férőhelyek kialakítására.

Körforgalom, éjszaka

POSTABONTAS

Május 31-én, hétfő délután 3 óra
körül Szegeden, a Huszár utcai okmányirodában jártam ügyeim intézése céljából, amikor az addig
csendes és normális munkafolyamatot és a földszint csendjét éktelen kiabálás és egyoldalú veszekedés törte meg.

FIGYELMETLEN AUTÓSOK
A 70/501-5112-es számról telefonáló szegedi olvasónk a Kossuth
Lajos sugárút 115. szám alatt lakik.
A házzal párhuzamosan, a járdasziget mellet hatalmas a víz, mert
meg van süllyedve az aszfalt. Az
ott közlekedőket rendszeresen lecsapják az autók. Olvasónk is kapott a minap egy nagy zuhanyt,
ezért arra kéri az illetékeseket, javítsák ki az utat, az autósokat pedig arra, hogy körültekintőbben
vezessenek.

luk, tudni kellene azt is, ki miért
szegény.
Elmúltam 40 éves, nincs munkám, de nem azért mert nem
akarok dolgozni. Az idén három
üzemorvos tanácsolt el a munkától a négyféle betegségem miatt.
Az önkormányzat adta lehetőségeket kihasználom, de sajnos az
adósságom csak gyarapodik.
És ez nem az én szégyenem.
Piegl Anikó, Sándorfalva

5-ÖS TROLIPÓTLÓ
A 30/591-1583-as számról a
Vértói úton lakók nevében telefonált olvasónk: miért nem lehet 5-ős trolipótlót is indítani,
amíg a nagykörút és a Csongrádi sugárút kereszteződésében
épül az új 10-es troli felsővezetéke?
Tapasztó Sándor, a beruházást irányító Szeged Pólus Kft. projektigazgatója elmondta, megbízták az
üzemeltető Szegedi Közlekedési
Kft.-t, hogy oldja meg a pótlóbuszok indítását.

Mai feladványunk Kari Jaspers német filozófus, elmeorvos (t1969) gondolatát teszi közszemlére.
Az előző rejtvény megfejtése: Nevetséges szerelmek; Elárult testamentumok.
KARL
JASPERS
GONDOLATA
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Politika, mindennapi élet, testi-lelki egészség

és a harmadik világ. Ezek a fogalmak egy

Egy tomboló
szerelem
levelei

ponton kapcsolódnak össze, mégpedig

Jaksity Kata műsorvezető munkájában
és életében. A legjobb formájában lévő
kétgyermekes családanya otthon is

alkalmazza a testi-lelki egészséghez

szükséges fortélyokat. Legutóbb egy

Első alkalommal adja közre Liz
Taylor azokat a szerelmes leveleket, amelyeket Richárd Burton írt
hozzá. A szenvedélyes, ámde viharos kapcsolatról tanúskodó levelek a Furious Love: Elizabeth Taylor, Richárd Burton and the Marriage of the Century (Tomboló
szerelem: Elizabeth Taylor, Richárd
Burton és az évszázad házassága)
című kötetben jelennek meg június 15-én. A "könyv szerzői, Sam
Kashner és Nancy Schoenberger
azonban a Vanity Fair magazin júniusi számában már részleteket közölnek
a levelekből.

országos egészségkampány

műsorvezetőjeként közvetített üzenetet

az emberek felé a tudatos, egészséges
életmód fontosságáról.
INTERJÚ
INZSÖL JÚLIA
- Mennyire lehet egy ilyen megmozdulással elérni, hogy az emberek lépéseket tegyenek egészségük megőrzése érdekében?
Nyilván hisz a mozgalom sikerében, ha az arcát adta hozzá.

pen. Taylor elmondása szerint mind a mai
napig ágya mellett őrzi.
„Minden bizonnyal te vagy a világ legjobb
A két híresség viszonya 1962-ben a Kleoszínésznője, ami rendkívüli szépségeddel páro- pátra című filmeposz forgatásán, Rómában
sulva egyedülállóvá tesz téged" - írta rajongva kezdődött. Mivel akkoriban mindketten házaegyik levelében Burton.
sok voltak, a Vatikán élesen bírálta őket az afA most 78 éves Liz Taylor egy levelet fér miatt. Burton két alkalommal is elvette a
azonban visszatartott, azt, amelyiket a szí- szépséges színésznőt, az első házasság
nészóriás nem sokkal halála előtt, 1964-től 1974-ig tartott, a második már jóval
1984-ben Svájcból küldött neki búcsúkép- rövidebb ideig, 1975 és 1976 között.

- Ezek apró lépések, amiket muszáj megtennünk, én pedig próbálok minden alkalmat megragadni, ahol ezt az üzenetet érthető, hétköznapi módon lehet közvetíteni. Tudjuk jól, hogy az emberek szeretnek lusták lenni és
azt mondani, hogy „majd elmegyek arra a szűrésre...!", mégis
csak akkor lépnek, mikor már késő. A másik fontos része az üzenetnek, hogy nem csak a 45 év feletti korosztály veszélyeztetett,
már a gyermekekben ki kell ala-

FOGAMZÁSGÁTLÓ FÉRFIAKNAK

Öt éven belül piacra kerülhet a férfiak számára kialakított fogamzásgátló szer, vélhetően nem tabletta, hanem injekció formájában. Az elképzelések szerint a hormoninjekciót kéthavonta kellene
beadni a férfiaknak ahhoz, hogy a nők által szedett tablettához hasonló hatást érjenek el az
anyaggal. A Münsteri, valamint a Hallei Egyetemen 2009 óta folynak kutatások a témában. Németországban jelenleg 80 pár vesz
részt a programban, mindeddig teljes megelégedettséggel - számoltak be a tudósok. A
münsteri szakemberek szerint az első injekció után három hónappal a férfiak
szervezete már nem termelt
spermiumot. Mint mondták,
a mechanizmus ugyanolyan
megbízható, mint a klasszikus tabletta
és a sterilizáláshoz hasonlóan biztos is.

JAKSITY KATA TITKAI: JOGHURT HÁZILAG, RENDSZERES SPORT, SOK MUNKA

„Most nagyon
a helyemen vagyok"

kítani az egészségtudatot. Nem
lehet elég korán megtanítani,
hogy mindenki odafigyeljen magára, ismerje meg a testét és
szükség esetén tegyen saját testi
épsége érdekében. Tudom, hogy
sokan voltak már, akiknél rosszindulatú elváltozást találtak egy
ilyen szűrővizsgálat során és itt
tették meg az első lépést a gyógyulás felé vezető úton.

- Az elmondottak tükrében hogyan neveli két kisfiát a tudatos,
egészséges életmódra, hogyan
működik ez a gyakorlatban?
- Azt gondolom, a legfontosabb
dolog, hogy jó mintát lássanak,
mert a rábeszélés nem célravezető. Nem mondom azt nekik, hogy
ezt nem szabad, csak annyit,
hogy: „Figyelj, ez azért nem jó,
mert..., és döntsd el te, hogy szerinted megéri-e." Mindenesetre a
fiaim engem nem látnak soha
szénsavas, cukros üdítőket inni
meg chipseket enni. Mindemellett látják azt is, hogy én
sokat
foglalko-

zom ilyen témákkal és minden új
információ gyorsan bekerül nálunk a gyakorlatba. Csak házi tejet, illetve házi tejtermékeket fogyasztunk. Magam készítek gyümölcsjoghurtokat, mindig az
idénynek megfelelő gyümölcsből. Ezek igazán egyszerű dolgok
és az emberek nem gondolnak
bele, hogy sokszor olcsóbbak is,
mintha a boltban készen vennék
meg. Egy picit persze hosszabb
ideig tart az elkészítése, mintha
csak levenném a polcról, de úgy
gondolom, megéri, mert semmiféle tartósítószert és káros anyagot nem tartalmaz. Legutoljára
indiai sajtot készítettem otthon,
és nagyon büszke vagyok rá!
- Édességre sem vágynak néha a
fiúk?
- Nálunk a gumicukrot az aszalt
gyümölcs helyettesíti és ők
ugyanúgy szeretik azt is. Persze

az életet nem kell aszkéta módon élni, vannak kivételes alkalmak, születésnapok, amikor
meg lehet szegni a szabályokat,
de a gyakorlat nem ez.
- Hasonlóan nagy hangsúlyt fektetnek a családban a mozgásra is?
- Kisebbik fiam úszni jár, a nagyobbik 6 évig vízilabdázott és
nemrég kezdett el egy újfajta
sportot, az akrobatikus kosarat. A férjem bokszedzésre és
fitneszre jár, én pedig amikor csak tehetem, eljárok
futni.
- Hogyan tudja összeegyeztetni a néha stresszel járó, sok
munkát a saját lelki egészségének megőrzésével?
- Három műsorom fut most a
tévében, az ATV-n a Jam című
politikai műsor, utána a Jam
Light, ami hétköznapi és
életmóddal kapcsolatos kér-

9) A legfontosabb dolog,
hogy a fiaim jó mintát lássanak, mert a rábeszélés nem
célravezető.

déseket tár fel, illetve A
világ arcai, amit nagyon szeretek,
egy Afrikáról szóló, a harmadik
világ dolgaival foglalkozó műsor.
Borzasztóan élvezem, hogy három, szinte teljesen különböző témával foglalkozhatok és ezért nagyon jól vagyok, nem bánom a
ik munkát. Mindennap tanulok
valami újat és tényleg jól érzem
magam a bőrömben.

NYARALÁSKOR A NŐK
NEM MERNEK VETKŐZNI
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Napfény, homok, tenger - nők milliói vágynak a nyaralás szabadságára.
Egy felmérés szerint azonban nem élnek
vele: a megkérdezett nők 75 százaléka
egyszerűen rosszul van már a gondolattól
is, hogy nyilvános helyen bikinire vetkőzzön. 10 százalékuk számára pedig
az szörnyű, hogy mezítláb menjen végig a tengerpart homokjában - derül
ki egy brit online felmérésből.
Az üdülési rémálom sokak számára már az utazás elején elkezdődik: 21 százalékuk azt mondta, rosszul érzi magát attól, hogy a repülőgépen nem
elég szélesek az ülések és szűk a hely. A
3300 válaszadó 73 százaléka azt mondta,
az üdülés egyik legszörnyűbb pillanata az
volt, amikor fürdőruhában kellett mutatkoznia.
Szakértők szerint a kutatás eredménye
rávilágít arra, hogy a nőket a nyár viseli
meg legjobban pszichésen: nem tudnak
eleget fogyni az év első néhány hónapjában, és szinte mindegyik elégedetlen az
alakjával. Pedig a napsütés, a jó idő általában optimistává teszi az embereket. A nyaralás azonban ma már nem kikapcsolódás,
hanem az önbecsülés és önértékelés egyfajta vizsgája, amelyen a mai fiatal
^
európai nők jó része elbukna.
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MÉLYDEPRESSZIÓS
CSOKIFALÓK

A depressziótól szenvedő emberek több csokoládét esznek, sőt,
minél súlyosabb az állapotuk,
annál többet - állapították meg
tanulmányukban amerikai kutatók. Beatrice Golomb, a Kalifornia Egyetem munkatársa kutatócsoportjával mintegy ezer felnőtt
csokoládéfogyasztását és hangulatát vetette össze. A résztvevők nem szedtek antidepreszszánsokat, nem voltak szívbetegek vagy diabéteszesek.
Az eredmények szerint a leginkább depressziós tesztalanyok
napi átlagban mintegy 11 gramm
csokoládét ettek meg, míg az
ilyen tüneteket nem mutató emberek 5 grammnál kevesebbet. A
felmérésben valójában havi fogyasztást vettek
figyelembe,
amely az első esetben tizenkét
adag 28 grammos csoki volt, a
második csoportnál öt adag, a
közepes mértékű depressziós tüneteket mutató embereknél pedig nyolc adag.
Úgy tűnik, hogy az eredmények nem magyarázhatók a koffein, zsír, szénhidrát vagy az
energia nagyobb bevitelével, hanem a csokoládéra specifikusak.
A vizsgálatban nem találtak érdemi különbséget a depressziós és
nem depressziós emberek között
más, nagy antioxidáns-tartalmú
ételek - így a hal, a kávé, a gyümölcsök vagy a zöldségek - elfogyasztott mennyiségében. A kutatók további vizsgálatokat tartanak szükségesnek az ok-okozati
összefüggés
megállapítására,
vagyis hogy a csokoládé a depresszió egyik okozója vagy éppenséggel ideiglenes gyógyír rá.
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CSÜTÖRTÖK

Márai Sándor a csókról:

„Egy csók mindig erényes; egy szó, mely a csókról beszél
mindig szemérmetlen."

ESZTI SZABÓ CSILLA

- -v. SáSSr3%.
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A kevésbé konzervatív államokban - amikor megjelennek az első tavaszi
napsugarak - kézen fogva
sétáló, csókolózó párokkal telnek meg a parkok,
az utcák.

AZ IGAZI SZEMPILLA

Férfiuralom
DARVASI LÁSZLÓ
TÁRCÁJA
Lerágott csont, de amíg a helyzet fennáll, beszélni kell
róla, sőt érdemes is. Itt van például a tudományos élet.
Mint halljuk a két szép fülünkkel, számszerűleg kimutatható, a tudósi pályákon legalább annyi hölgy kutat,
analizál, absztrahál, definiál és preparál, mint férfiú,
ám ezzel még a dolog egyáltalán nincs rendben. Számszerűleg ugyanis az is kimutatható, hogy a döntési pozíciókban a tudós urak vannak többen, mégpedig nem
is kevéssel. De a tudomány világától elballaghatunk a
konyha felé is. Annyi híres szakácsot látunk tévében,
bulvárban, itt és ott, és szinte mindenik férfi, és ha Stahl
Juditnak nem lett volna korábban tévés népszerűsége,
akkor ő sem vezetett volna szakácskodó műsort az egyik
csatornán. Pedig a nagymamák, az anyukák, a barátnők, a titkos szeretők sokkal több órát és napot, hetet és
hónapot tudnak le a konyhák embert próbáló párájában. A múltkor a nagycsarnokban azt kiabálta egy henteslegény, de tényleg, hogy nőknek marhahúst nem
adunk, a nők azonnal álljanak ki a sorból. Zengett az
egész épület. És röhögtek a tagok. Jó, ez vicc lehetett,
mert maga az érintett is nevetett, egy szőke, törékeny
szerkezet, akár a tavaszi ágacska, ott himbált a kezében
a hatalmas vesszőkosár, amit aztán ő telerakatott lábszárral, mi meg azon tűnődtünk, hány férfinek fog ő
pörköltet varázsolni. Mert hogy nem lánybuli lesz, az
biztos. Egy perzsa származású német fotós azt mesélte
nekünk, hogy például Iránban, vidéken, még mindig
négy feleség dívik, városokban pedig kettő.
Szicíliában nő nem veheti fel a telefont, ha a férfi
nincs otthon. Miért? Nehogy valaki idegen hím betyárkodjon, a mediterrán türkizkék éteren át tegye a szépet.
Egy német újság a minap írta, hogy egy holokausztműsorban csókolózó férfiakkal emlékeztek a nácizmus
meleg áldozataira. Mire a harcosabb német feministák
azt követelték, legott csókolózó leszbikusokra cseréljék
ki a férfiakat. Mondjuk ebben az esetben nem történt elnyomás, mert a nácik egyáltalán nem üldözték a leszbikus hölgyeket, a meleg férfiakat annál
inkább.
Hanem ám van az életnek egy
területe, amelyen már a nők
uralkodnak, mivelhogy ügyesen, okosan lerázták magukról a szorongató férfiigát. S
hogy melyik tenne az? Nos,
a reggeli kávéfőzés! Mert bizony szerte a világon sokkal
több férfi főz kávét reggel,
mint nő. És ha elkészül a
korai fekete, a hím alázatosan slattyog a hálószobába,
és majd csak ha a nő elkortyolta a kávét, veheti át őkelme az édes és gyönyörű világhatalmat.

Babahoroszkóp
Babahoroszkóp rovatunkba várjuk olvasóink 0 - 3 éves korú gyermekeinek,
unokáinak portréfotóit, illetve születési
adatait a születési hely, év, hónap, nap, óra
és perc pontos megadásával, hogy segítségükkel el
készítsük a picik rövid asztrológiai elemzését.
Fekete Kamilla
Szentes, 2008. július
22., 17.50
Igaz,
csak
néhány
perccel, de már az
Oroszlán jegyében jár
a Napja a család szemé fényének. Szívélyes, nyitott, odaadó, őszinte, optimista és büszke.
Hihetetlen képzelőereje van, és
élénk a fantáziája. Akkor érzi jól
magát, ha minden figyelem rá irányul, elismerést és csodálatot kap a környezetétől. Nem szereti, ha nemet
mondanak neki, a bírálatot és a
korlátokat nehezen viseli.
Igényes a külsejére, szereti
az elegáns ruhákat. Megválogatja azt is, hogy mit vesz fel, és

mit eszik meg. Gondolatai
gyorsak, néha hamarabb fut
végig a gondolat az agyában, mint hogy kimondaná, ezért előfordulhat, hogy hadarva beszél. Cselekedeteiben precíz és aprólékos, de kell egy
kis biztatás neki,
mert nem mindig hiszi el, hogy képes
* végigcsinálni, amit

I

Jelentkezzen! A kan-

csart@lapcom.hu-ra várjuk a jelentkezéseket. Az elemzéseket
Sári Marian okleveles asztrológus készíti el, elérhető a
70/380-0002-es telefonszámon.
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KAPOCS
ZSÓKÁT
IDEGESÍTI
Kapocs Zsóka
soha nem csókolózott az ut-

Csókok a parkban

Görög Ibolya protokoll-szaktanácsadó szerint azok,
akik igazán szeretik egymást, nem csókolóznak a
nyilvánosság előtt. Ezzel Kapocs Zsóka is teljesen
egyetért, már tinédzserkorában sem simult
feltűnően szerelméhez az utcán.

cán, társaságban például
kifejezetten
idegesíti, ha
valaki másfél
percenként
csókot ad a
párjának.
Fotó: Almási
Jonathan
Csaba

JOHANN
WOLFGANG
VON
GOETHE A
CSÓKRÓL:
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Egy leányka
és egy pohár
bor meggyógyítanak min-

ILLEM
KANCSÁR TÍMEA
Nyilvános helyen a csók közszeméremsértésnek minősül, legalábbis
Abu-Dzabiban. A Szex és New York
legújabb epizódja az Egyesült Arab
Emírségekbe kalauzolja a nézőt. És
az egyik főszereplő, Samantha igen
nagy bajba kerül - őrizetbe veszik
-, amikor egy dán építésszel közterületen kéjeleg. Mi, európaiak
túl konzervatívnak tarthatjuk a
felfogást, de azokban az országokban, ahol burkát viselnek a nők, igen kirívó,
ha valaki kiviszi az utcára a szexuális életét.
KÉZEN FOGVA, SZERELMESEN. A kevésbé konzervatív államokban amikor megjelennek az
első tavaszi napsugarak
M
- kézen fogva sétáló, csókolózó párokkal telnek meg a parkok,
az utcák. Van, hogy a padokon úgy
egymásra másznak a szerelmesek,
hogy az már nekünk okoz szégyenérzetet. Az ilyen viselkedést Kapocs
Zsóka színésznő például teljesen elítéli. A kézfogást sem -pártolja, csak
praktikus okokra hivatkozva használja.
ILLENDŐ VAGY SEM? - Ha például egy
tömegen szeretnénk keresztülvere-

kedni magunkat, akkor megfogom a
kedvesem kezét. Soha nem csókolóztam azonban még az utcán. Nem
azért, mert netán felismerhetnének,
és akkor csak alapot adnék a rosszindulatú megjegyzéseknek, hanem
mert egyszerűen nem oda való. De
Gzt soha senki
nem

tanította

nekem, már tiba^em°Zt-

relmi életük ugyanis már nemigen
szerepel a címlapokon, két évvel ezelőtt kijelentették, hogy a magánéletükről többet nem szeretnének
nyilatkozni.
MIT MOND AZ ILLEM? Görög Ibolya
protokoll-szaktanácsadó
szerint
akik igazán szeretik egymást, nem
csókolóznak mások szeme láttára,
nem simogatják egymást nagyközönség előtt: - Gondoljunk csak bele, ha például egy nő szexuális jelzései túl nyilvánvalóak, az nem csinos, hanem közönséges. A tizenévesek azért viszik ki a szexualitást az

Mi, európaiak túl konzervatívnak tarthatju|< a felfogást, de azokban az országokban,
a h o 1 b u r k a t v i s e l n e k a "ők, igen kirívó, ha
valaki kiviszi az utcára a szexuális életét.

tam illendőnek
- árulta el Zsóka. Társaságban például kifejezetten
idegesíti, ha valaki másfél percenként csókot ad a párjának. Először
elfordítja a fejét, de ha nem hagyják
abba a turbékolást, inkább feláll, és
elmegy. Az ilyen viselkedés nem közönség elé való - állítja.

KINYILVÁNÍTOTT ÉRZÉSEK. Pély Barna
és Galambos Dorina azonban nem
rejti véka alá érzéseit. Hét év után
sem csillapodott a szenvedély tüze,
a pár nemrégiben egy nyilv
nos helyen sem fogta vissza
magát: csókolóztak, és érzékien egymáshoz simultak - részletezte egy
országos
bulvárlap. A bensőséges
jelenetet
lencsevégre kapta egy lesifotós. Valószínűleg nem örültek
neki: pikáns sze-

utcára, mert így próbálnak lázadni,
minden eszközt bevetnek, hogy felhívják magukra a figyelmet. Egyébként ők is zavarban vannak egymás
miatt, általában a nagy villogásoknak is ez az oka. A szexualitás különböző megnyilvánulásai otthonra
valók, nemhiába az állatvilágban is
így alakult: elvonulnak, amikor párosodnak.

den nélkülözést, s ki
nem iszik s
nem csókol,
az annyi,
mintha halott
lenne.

KÍSÉRLET
Egy másik
kísérletben
arra kérték
az embereket, hogy
osszák szét
pénzüket
két befektetési forma
között. Itt is
azok vállaltak nagyobb
eséllyel kockázatot, akiket a döntés
előtt nő
érintett meg
a vállán.

A SZEMÉRMESSÉG RÖVID TÖRTÉNETE

A szélsőséges vallásosság jellemezte középkor után az emberek kissé szabadossá váltak a reneszánszban - magyarázta
Görög Ibolya protokoll-szaktanácsadó, aki hozzátette: az újkor
hajnalán azonban az angliai Viktória királynő meghatározó
uralkodónak számított, és ő nem tűrte a szemérmetlenséget.
Ez az öltözködésben is megnyilvánult, a viktoriánus korszakot
a zárt blúzok, bokát rejtő szoknyák jellemezték. Az utcán nem

volt szabad egymás kezét fogni. Az első világháború után ismét fordult a kocka, a charleston megjelenése sokat lazított az
átlagfelfogáson és a divaton: a nők már térdig érő szoknyát
hordtak. A nyílt szexualitás azonban még ekkor is tiltott volt,
ezért találták ki a tangót. A táncbeli mozdulatokba nem szólhatott bele a törvényhozó, bár kezdetben előfordult, hogy
azért tartóztattak le párokat, mert ezt az érzelmekben gazdag,
szinte perzselő táncot ropták.

A női érintés befolyásol

A váll, a kar vagy a hát gyengéd érintése is megváltoztatja az emberek kockázatvállalási hajlandóságát, különösen a női érintés hatásos a befolyásolás
szempontjából - állapították meg kis létszámú kísérleteik alapján amerikai és kanadai pszichológusok.
„Ez egy kommunikációs mód, amelyet orvosként
vagy kereskedőként érdemes észben tartani" - közölte
Jonathan Levav kutatásvezető. Mint hozzátette, az érintés az emberi viselkedés hirtelen, ám észrevétlen befolyásolásának igen hatékony módja.

Az egyik tesztben önkéntes férfiakat és nőket kértek
meg arra, hogy válasszanak anyagilag megtérülő vagy
kockázatos szerencsejáték között, miközben egy női
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vagy férfi munkatárs megérintette őket vállukon, karjukon vagy hátukon. Megállapították, hogy mindkét
nem képviselői nagyobb valószínűséggel választottak
szerencsejátékot a megtérülés garanciája nélkül is, ha
nagyobb biztonságban érezték magukat az érintés miatt. Különösen hatásos volt a női érintés.
A kutatók a korai anyai kötődés biztonságot nyújtó
emlékére vezetik vissza az eredményt. „Egy nőtől érkező,
támogatást feltételező egyszerű vállveregetés vagy hátlapogatás is előhívhatja azokat az érzéseket, amelyek hasonlítanak a biztonságérzethez, amelyet az anya nyugtató érintése nyújtott a gyerekkorban" - írták tanulmányukban.

PROGRAMPONT - NAPI KULTURÁLIS AJANLO ES TÉVÉMŰSOR

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Avatar (m. b.): 15 óra,
Streetdance - 3D (feliratos): 18
óra,
Vasember 2. (m. b.): 20 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Micmacs - (N)agyban megy a
kavarás (feliratos): 16.15, 20.15
óra,
Buddha elsüllyedt szégyenében
(feliratos): 18.15 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Revans (feliratos): 17,19.30
óra.
GRAND CAFÉ
Hangolás - Tonu Onnepalu és Lauri Sommer észt költők verses-beszélgetőkötetériek bemutatója a
szerzők részvételével: 17 óra,
Szilasi László Szentek hárfája
című regényének bemutatója:
20 óra.
PLAZA CINEMA CITY
Zöld zóna (feliratos): 13.15,15.30,
17.45, 20 óra.
Az utolsó dal (feliratos): 13.45.
16,18.15, 20.30 óra.
Szex és New York 2. (m. b ):
14.30,17.15, 20 óra.
Streetdance - 3D (feliratos):
14.15,18.15, 20.30 óra.
Nanny McPhee és a nagy
bumm (m. b.): 13.15.17.15,19.30
óra.
Perzsia hercege, az idő homokja
(m. b.): 13.30,14.45,15.45,17.18,
19.15, 20.15 óra.
Túl jó nő a csajom (m. b.): 16.15,
20.15 óra.
Robin Hood (feliratos): 14.15,
19.30 óra.
Titánok harca (m. b ): 18.30
óra.
Vasember 2. (m. b.): 17 óra.
így neveld a sárkányodat - 3D
(m. b.): 14.30,16.30 óra.

SZENTES
Párterápia. Színes, m. b. amerikai
akcióvígjáték: 17.30 óra,
Kecskebűvölők. Színes, feliratos amerikai-angol vígjáték: 20
óra.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Párterápia. Színes, m. b. amerikai
akcióvígjáték: 18.30 óra.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A MEGYEHÁZÁN (RÁKÓCZI TÉR 1.)
9.30 óra: Magyar Anna, a megyei
közgyűlés elnöke és Zakar Péter
történész, megyei alelnök nyitja
meg a Trianon után - nemzetegyesítés előtt című kiállítást,
megnyílt az Erdők világa című
nemzetközi gyermek-képzőművészeti pályázat díjazott munkáiból
készült kiállítás.
A VEDRES ISTVÁN ÉPÍTŐIPARI
SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN (HORVÁTH MIHÁLY UTCA 2-6.)
június 15-éig tekinthető meg a XX.
jubileumi szegedi rajzpedagógus-tárlat.
A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN
június 10-éig, vasárnap kivételével
10-18 óráig tekinthető meg Betűvetés-Könyvaratás 2010 - a Bába Kiadó dokumentum- és könyvkiállítása.
A TIK-BEN (ADY TÉR 10.)
megnyílt Benedek Attila képzőművész kiállítása, amely június
12-éig, hétfőtől péntekig 8-20,
szombaton 9-16 óráig várja látogatóit.
A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN
(ROOSEVELT TÉR 1-3.)
megnyílt Csontvárytól Szőnyiig Modern magyar művészet, válogatás a miskolci Hermann Ottó Múzeum anyagából, amely szeptember 12-éig tart nyitva,
megnyílt A pillangók zöld szigete
- Tajvan és a hatlábúak csodála-
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tos 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 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 Altajisztika Szegeden és
a keleti gyűjtemény című kiállítás.
A REÖK PALOTÁBAN
megnyílt XIII. Táblakép-festészeti
Biennále, megtekinthető július
11-éig, kedd-vasárnap 10-18
óráig.
AZ RKI SZEGEDI FIÓKINTÉZETÉBEN (DUGONICS TÉR 2.)
megnyílt Dragos Lumpan romániai
fotóművész Medvék és egyéb álarcok című kiállítása, amely június
30-áig várja látogatóit.

ISMERETTERJESZTÉS
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG MAGYAR EGYESÜLET SZÉKHÁZÁBAN (FŐ FASOR 9.)
17 óra: Ahol élünk, ahogy élünk,
amit örökül hagyunk - A Kárpátmedence energetikai földrajza; a Pilis, a gyógyító női szeretetforrás.
A HANSÁGI FERENC ALAPÍTVÁNYNÁL (KENYÉRGYÁRI ÚT 8.)
18 óra: A Magyarok Szövetségének mindenki tagja.
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
(DUGONICS TÉR 12.)

21 óra: Filmklub: Arctalan árnyak
- Závada Pál forgatókönyvével és
szereplésével készített múltkeresés.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN
14 óra: A vártnál is nagyobb sikerrel zárult a könyvtár és a Szegedi Idősügyi Tanács senior novellaíró pályázata. A beküldött írásokból összeállított kötet Naplementében címmel jelent meg,
amelyet ma mutatnak be. Vendég:
dr. Botka László Szeged polgármestere, Simái Mihály József Attila-díjas író, költő, valamint Boros
Gyula a Senior Center ügyvezető
igazgatója,
18 óra: Závada Pállal, a Jadviga
párnája, az Idegen testünk, a Milota szerzőjével beszélget Balog József újságíró. Az író legfrissebb
kötetének címe: Harminchárom
szlovák népmese.
A VÁROSHÁZA HÁZASSÁGKÖTŐ
TERMÉBEN
17 óra: Nóvák István DLA portréfilmje, valamint A művészetek kézfogása című könyv bemutatója.
A SZAB-SZÉKHÁZBAN
(SOMOGYI U. 7.)
19 óra: Inkubátor - Pigniczky Réka dokumentum filmje.

Z A V A D A
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Angol vígjáték [12]
13.15 Kvfzió Telefonos játék
14.45 Lassie
Amerikai-kanadai családi filmsorozat. 37. Állatterápia [12]
15.15 Capri - Az álmok szigete
Olasz filmsorozat. 29. [12]
16.25 Bűbájos boszorkák
Amerikai filmsorozat. 158. Aliz
Démonországban [12]
Utána: Tények
17.30 Joshi Bharat Talkshow [12]
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Áll az alku A játékshow [12]
20.15 Aktív A TV2 magazinja [12]

5.30 Topshop
6.00 Reggeli Reggeli magazinműsor
10.05 Topshop
12.00 RTL-hiradó - Déli kiadás
12.10 06-91/33-55-33
Hívjon! játsszon! Nyerjen!
13.30 Fél keHő
Magazin a legjobb történetekkel
14.40 Atomjárat
Amerikai akciófilm. 2/2.
16.25 Rubi, az elbűvölő szörnyeteg
Mexikóifilmsorozat,92.
17.25 Mónika - A kibeszélőshow
Show-műsor
18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás
19.05 Vacsoracsata
Gasztroreality
20.05 Fókusz Közszolgálati magazin
20.40 Barátok közt
Magyar filmsorozat. 5237-5238.
Közben: RTL-hírek
21.20 Esti Showder Fábry Sándorral
Szórakoztató show-műsor
Utána: RTL-hírek

23.10 Hottodigtan, holtodigtan
Amerikaifilmsorozat.1. évad,
1-2. Megcsalsz, meghalsz: Raktáron a halálom [16]
0.10 Helyszíni szemle
Német krimisorozat. 1. évad, 5.
Határtalan szerelem [16]
Kanadai-amerikai akció sci-fi soFsz.: Hannes laenicke (Dániel
rozat, 10. [16]
Koch), Anne Cathrin Buhtz (Vera
0.05 Tények este
Bergmann), Therese Hámer (Ca0.35 Ezo TV 06-90/602-022
rolin Moritz), Chariy HUbner
1.30 GSG 9 - Az étit kommandó
(Thomas Renner), Mirko Lang
Német akciófilm-sorozat. 15. Pat(Frederick Peyn)
kányok [12]
1.10 Reflektor Sztármagazin
2.20 Segfts magadon! (ism.)

20.50 jóban-rosszban
Magyar filmsorozat. 1219. [12]
21.25 Minden pasi disznó?
Kanadai vígjáték [16]
Közben: kenósorsolás
23.05 Painkitler Jane

VÍGJÁTÉK

21.25 MINDEN PASI DISZNÓ?
Miles egy igazi egyetemi Casanova.
Elhatározta ugyanis, hogy mire eljut a diplomaosztóig, elcsábít
egy-egy lányt az ábécé sorrendjében. Mézes-mázos stílusával nagy
sikere van, ám az igazi kihívást az
jelenti számára, ha a préda családneve minél egzotikusabban cseng.
Miles tehát lelkesen gyakorolja a
lepedőakrobatikát, amikor is az X
betűnél beüt a mennykő.

KRIMISOROZAT

Az ünnepi könyvhét alkalmából Szegeden, a Somogyi-könyvtárban
ma 18 órakor Závada Pállal (képünkön), a Jadviga párnája, az Idegen testünk, a Milota szerzőjével beszélget Balog József újságíró.
Az író legfrissebb kötetének címe: Harminchárom szlovák népmese.
Okos lányok, furfangos fiúk, sárkányok és táltos paripák szerepelnek e
könyv lapjain. Használd az eszed, és jó tett helyébe jót várj! Mulatságos
rövid mesék váltják a kalandos hosszabbakat, és feltárul egy néha ismerős, másutt új világ.

KONCERT ES BULI
SZEGED
A SZOTE-KLUBBAN
22 óra: 8 centi - Készítsd a napernyőt! Patkós Napsugár Attilával.
A FÉSZEK KLUBBAN
19.30 óra: Quattro-X-, Dark Cherry-, Kistópart utca-koncert.
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZ
TERASZÁN
19 óra: A Frankié Látó Quartet
koncertje.
AZ AFRICA CAFÉBAN
20 óra: A korongoknál Zalka
„Őrült" Attila.
A TAVERNA ÉTTEREMBEN
19 óra: Élő zene - Vecsernyés
Róbert.

Szegeden, a Grand Caféban ma 17 órától Tonu Onnepalu (balról) és
Lauri Sommer észt költők verses beszélgetőkötetének bemutatóját
tartják a szerzők részvételével. A Pluralica Alapítvány Hangolás címen indítja el szívzsebbe passzoló köbetsorozatát, amellyel megkezdett útját folytatva, mintegy újabb kulturális érintésként, külföldi szerzőket hoz közelebb a magyar olvasókhoz. A sorozat első darabja Tonu Onnepalu és Lauri Sommer kortárs észt költők életművéből válogat két magyar költő, Jász Attila és Weiner Sennyey Tibor
fordításában.
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0.10 HELYSZÍNI SZEMLE
Éjszaka kirabolják egy szupermarket trezorját, a biztonsági őrt,
Klausent pedig megölik. A jelek
szerint az őrt a boltban támadták
meg, majd kényszerítették a páncélszekrény felnyitására. A kódot
rajta kívül csak a boltvezető, Frau
Meinert ismerte, tehát rögtön rá terelődik a gyanú. Csakhogy neki alibije van a gyilkosság időpontjára.

12.00 Déli harangszó
12.01 Hiróra Benne:
12.01 Híradó
12.16 Időjárás-jelentés, sporthírek
12.30 Kárpát expressz
12.5S Záróra
13.45 Zenelánc
14.05 Harmónia
14.30 Hétmérföld Felsőpulya
15.05 Kalandozó
15.35 Egy lépés előre
16.25 Bűvölet
17.15 Magyar retró

14.10 Kikötő - Friss Kulturális hirek
14.20 Clipperton, a rejtelmes sziget
14.50 Vértanúink, hitvallóink
15.05 Nyelvében él a nemzet
15.40 Néprajzi kincseink
16.10 Női pulzus - A tudomány vonzásában
16.35 Második esély
17.30 Térkép
18.00 Híradó
18.35 Mese

19.30
19.50
19.55
20.00

18.15 1100 év Európa közepén
18.40 Esti mese
18.50 Thomas, a gőzmozdony
19.00 Afrika gyöngyszeme
20.00 Hiradó

19.50 Egy nejnél jobb a kettő
Olasz játékfilm
21.20 Híradó
21.30 Sport
21.35 Közbeszéd
2155 Váltó Gazdasági híradó
22.10 Kikötő-programajánló
22.25 Bohuslav Martinu: Alexandra
kétszer

18.40 MCLEOD LÁNYAI
Nick volt barátnője, Sally olyan hírekkel tér vissza, ami Tess és Nick
boldogságának végét jelentheti.
Stevie-nek egy titokzatos hódolója
akad, aki naponta ajándékokat
hagy a házánál. Rejtélyes betegség
üti fel a fejét a birkák között.

20.21 Sporthírek
20.24 Időjárás-jelentés
20.25 Afrika gyöngyszeme
21.20 Stingers
22.05 Záróra
22.55 McLeod lányai
23.40 Algír Amerikai film
1.20 Ez történt ma reggel
3.00 Parasztok

FILMSOROZAT

21.20 STINGERS
A Rossi család szoros, zárt egységet alkot, de Church lassacskán
megismeri a családfőt, Brúnót, valamint Dinót, aki a legtöbb piszkos
munkát intézi és intézteti. Az akció
során rájön, hogy Bruno testvére, a
gyönyörű Christina lehet a gyenge
pont, mivel keveset tud a valódi
bűnesetekről.

ASZTALFOGLALÁS: ( 6 a )

5.20 Váltó Gazdasági híradó
5.30 Gazdakör
6.00 Hattól nyolcig
8.00 Térkép - Reggel
8.40 Arcélek Csáky Zoltán műsora
8.55 Lélek Boulevard
9.25 Újrakezdés
9.55 Újrakezdés
10.30 Család-barát
11.30 Kívánságkosár
14.00 Híradó

18.40 jamie és a csodalámpa
19.00 Philip Marlowe esetei

23.05 Maurice Ravel: Pásztoróra
0.05 EtnoKlub
1.15 Kikötő - Friss Kulturális hirek
1.25 Vers
1.30 Himnusz

V Telin
(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és vonzáskörzete)
0.00 Hangos képújság 1.00 Képújság hang nélkül 4.00 Hangos
képújság 8.00 Receptvarázs 8.30
Album: Vajda Júlia 9.00 Színház
9.25 SZÓ-TÉR extra - Határ-Látó Határ 9.55 Könnyűzene 10.30
Hangos képújság 13.00 Deszkí
magazin 13.45 Egész életen át...
Egyetemről mindenkinek 14.15
Vegyed-e? - fogyasztóvédelmi
magazin 14.45 Könnyűzene 15.30
Receptvarázs
16.00 Színház
16.25 SZÓ-TÉR extra - Határ-Látó-Határ 16.55 Könnyűzene 17.30
Képújság 19.00 Szegedtől karnyújtásnyira - Mórahalom - városi magazin 19.30 SZÓ-TÉR 20.15
Törzsasztal 20.45 Egész életen

4 3 3 - 1 5 7

GŐry Pince & Terasz,

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI

8.00 Híradó
8.0S Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Srpski ekran
9.2S Unser Bildschirm
9.50 A magyar írásbeliség története
10.20 Mesélő cégtáblák
A Párizsi Nagy Áruház
10.40 A magyar kutya
11.05 Épített szépségek
11.30 Átjáró

FILMSOROZAT

&:%

HARMINCHÁROM
SZLOVÁK NÉPMESE

7.00 Hiradó
7.05 Sporthírek
7.15 Időjárás-jelentés
8.00 Hiradó
8.05 Sporthírek
8.1S Időjárás-jelentés
9.00 Üditő Szilágyi Tibor műsora
9.55 Nappali
12.00 Déli harangszó
12.01 Hiradó délben
12.15 Időjárás-jelentés, sporthírek
12.30 Kárpát expressz
13.00 Szomszédok Magyar teleregény
13.35 Rondó
14.05 Romafórum
14.35 Ez történi ma reggel
16.25 Körzeti híradók
16.35 Hírek
16.45 Teadélután
17.40 Don Matteo Olasz bűnügyi filmsorozat, 24/22. Kövér tehén, sovány tehén
18.40 McLeod lányai
Ausztrál tévéfilmsorozat. 32/30.
Híradó este
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Hogy volt!?... - Extra
Tévéhumor, 8.
21.00 Csütörtök este
21.30 Horváth Ádám 80!
22.25 Kassza
Baló György műsora
23.45 Prizma
0.00 Hírek Benne: időjárás-jelentés
0.05 Sporthírek
0.10 Mementó
0.20 Nappali

*

j

DUNA
5.25 Teleshop
6.00 Segfts magadon!
6Z5 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Staht konyhája
9.10 Babapercek
9.20 Tetekvfz Telefonos játék
10.45 Teleshop
11.45 Kalcium kölyök

P A L
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5.05 Sabrina, a tiniboszorkány
5.35 Sabrina, a tiniboszorkány
6.00 Két pasi meg egy csajszi
6.30 Szivek szállodája
7.30 Ki ez a lány?
8.25 Gyilkos sorok
925 Smallville - az ifjú Superman
kalandjai
10.15 Szívek szállodája
11.10 Feleségcsere

Amerikai krimisorozat
16.00 Ki ez a lány?
Amerikai vígjátéksorozat
17.00 Segítség, szüld vagyok!
Amerikai valóságshow
18.00 Feleségcsere
19.00 Jó barátok
Amerikai vigjátéksorozat

6.00 Madonna-koncert
Angol koncertfilm
8.05 Scooby Doo! - Az első rejtély
Amerikai-kanadai vígjáték
9.25 Streetdance - Step Up 2.
Amerikai zenés film
11.00 A boldogító talán
Amerikai-angol romantikus vígjáték
12.40 Horton
Amerikai animációs film
14.05 Alzheimer-kór 3. - A tudomány állása szerint
Amerikai dokumentumfilm-sorozat
15.00 Csokileckék
Olasz vígjáték
16.35 Két nő - egy ház
Amerikai életrajzi filmdráma
18.20 Esti mesék
Amerikai vígjáték
R.: Adam Shankman. Fsz.: Adam
Sandler, Keri Russell, Guy Pearce,
Russell Brand, Richárd Griffiths

19.25 Egy kapcsolat szabályai
Amerikai vígjátéksorozat
1955 Egy kapcsolat szabályai
Amerikai vigjátéksorozat
20.25 Gyilkos számok
Amerikai krimisorozat
21.20 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
22.10 CSI. New York-i helyszinelók
Amerikai bűnügyi sorozat
23.10 Esküdt ellenségek. Különleges
ügyosztály
Amerikai krimisorozat
0.05 CSI. A helyszínelők

20.00 Puskás Hungary
Magyar életrajzi film
22.00 Buliszerviz 3. - A gólyák éve
Amerikai vígjáték
R.: Harvey Glazer. Fsz.: jonathan
Bennett, Kristin Cavallari, jerry
Shea, Nestor Aaron Absera, Kurt
Fuller
23.40 Nem fogadott hívás
japán-amerikai-német horror
1.10 Két szerető
Amerikai romantikus filmdráma
3.00 A Baader-Meinhof-csoport
Német-francia-cseh filmdráma

át...
Egyetemről
mindenkinek
21.15 Könnyűzene 21.30 Hangos
képújság

18.30 Artista 19.00 Szegedi hírek
19.25 Mese 19.30 Körút 20.35
Hírháló - az ország hírei 21.00
Utolsó esély. Amerikai katasztrófa-akció film 23.00 Szegedi hírek
23.25 Képújság

Amerikai valóságshow
12.00 Segítség, szülő vagyok!
Amerikai valóságshow
13.00 A médium Amerikai krimisorozat
14.00 A médium Amerikai krimisorozat
15.00 Gyilkos számok

VÁROSI TV

S Z E G E D

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi hírek
7.55 Artista 8.25 Szemközt 8.40
Képújság 17.00 Ne kockáztass!
Egészségmagazin 17.30 Képújság
17.45 Verseny 18.15 Szemközt

16.00 Hódmezővásárhely Megyei
jogú Város Közgyűlése 0.00 Képújság

delmagyar.hu
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IncatlanBÖRZE
AlBERLETET KINAL
• S Z E G E D , Rókusi krt.-i
1,5 szobás, bútorozott lakás hosszabb távra olcsón
kiadó. Érd.: 06-30/6045908.(093644611)

MAGANHAZ
• A P Á T F A L V Á N összkomfortos parasztház a falu
végén beköltözhetően eladó. Buszmegállóhoz, bolthoz közel. 3.700.000 Ft.
62/2 1 3-632(093645023)
• MAGYARCSANÁDI,
70
m 2 -es, kandallós, felújított
ház eladó: 1.400.000 Ft.
62/48 5-208(093645623)
• M A K Ó , Báró J ó s i k a utcában 4 +1 szobás, rendezett
téglaház eladó. Tel.: 62/
212-823.
06-30/3998177.(093644633)
• N A G Y M Á G O C S O N kockaház eladó. Érd.: 06-30/
235-88-49,06-70/240-8424(093236126)
• S Z E G E D , Kecskeméti utcai, 3 szintes luxusház,
nappali + 5 szoba, szauna,
jakuzzival eladó, elcserélhető! 50.000.000 Ft. 0630/62 8-46 1 4(093645203)
• SZEGEDFELSŐVÁROSI,
csendes
környezetben lévő, exkluzív kialakítású magánház
(107 m 2 + 300 m 2 telek)
eladó.
06-30/9784-339
(093645185)
• SZEGED-PETŐFITELEP I , C s a p utcai, 100 m 2 -es,
gázfűtéses magánház 40
m 2 -es melléképülettel, 890
m 2 -es telken eladó. 06-30/
555-09 78(093543801)
• S Z E G E D - T Á P É I , 84 m2e s ház 70 m 2 -es melléképülettel, garázzsal, felújítva,
elcserélhető alsóvárosi, I.
emeleti, 70 m 2 -es, garázsos társasházra vagy eladó. Ár: 22.800.000 Ft.
Érdeklődés:
06-30/414931 1 .(093542512)

• S Z Ő R E G E N 100 m 2 -es
téglaház 637 m 2 -es telken
eladó. Irányár: 12.500.000
Ft. 62/48 5-208(093646624)
• T I S Z A S Z I G E T E N vegyes
építésű, komfort nélküli,
felújításra szoruló családi
ház
eladó.
Irányár:
6.500.000 Ft. 06-30/3588546(093236703)
• 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.
06-30/22939 81 (093543260)
• ÚJSZEGED-MAROSTŐI
városrészen ötéves, 178
m 2 -es, földszinti magánház
garázzsal, 750 m 2 telken,
parkosítva, igényesnek eladó.
06-20/473-8998
(093543630)

PANELLAKÁS
• CSORBAutcai, 60nr-es.
1 +2 külön bejáratú, III. emeleti lakás 6.900.000 Ft-ért
eladó.
06-30/628-4614
(093645199)
m 2 -es,

• G Y Í K utcai 55
kétszoba-hallos, erkélyes,
felújított, I. emeleti lakás
7.100.000 Ft-ért eladó. 0630/2 1 8-1971 (093645195)

• M A K Ó I , belvárosi, igényes, I. emeleti, 55 m 2 -es
lakás bérleti jogát szegedi
bérleti jogra cserélném. 62/
4 85-208(093645633)
• S Z E G E D , Kemes utca:
kétszoba-hallos, I. emeleti,
felújított lakás sürgősen eladó 6.800.000 Ft-ért. 0630/62 8-4 8 3 2(093646196)
• S Z E G E D , S z a m o s utcai,
72 m 2 -es, panelprogramban felújított lakás eladó.
Irányár: 8,8 M Ft. 62/4852 08(093645620)
• S Z E G E D E N , a Csillag téren panelprogramos lakás
azonnali átadással eladó.
Tel.:
06-30/633-2358.
(093645113)

Ahol nem csak vadétel van! • Szeged, Maros utca 37. • Http://iliespan/.io-vadaszctterem.hu

NONSTOP

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

(üzenetrögzítő

is)

© Apróbörze
TEGLAEPITESU LAKAS

• C S U K A utcában, Belváros felőli részen, 99 m 2 -es,
jó elrendezésű társasházi
lakás eladó 15.500.000 Ftért.
06-70/630-2079
(093645080)
• H É T vezér utcai, 42 m2es, igényes kialakítású, fiatalos, I. emeleti, erkélyes
lakás eladó. Érd.: 06-30/
97 84-33 9.(093645183)
• HÓDMEZŐVÁSÁRHEL Y E N , kertvárosi, földszinti, 61 m 2 -es téglalakás eladó. Irányár: 7.300.000 Ft.
Tel: 06-30/342-9043. Alaprajz,
képek:
www.floortour.com/hu/ft/
f8m1 3509(093646569)
• S Z E G E D , Feketesas utcában 180 m 2 -es, négyszobás, két fürdőszobás, igényesen felújított, napfényes lakás eladó. 06-30/
93 5 2-830(093441267)
• S Z E G E D , Sóhordó utcai,
60 m 2 -es, kétszobás, erkélyes, II. emeleti, klímás lakás eladó 10.600.000 Ftért.
06-30/460-3581
(093646202)
• S Z E G E D , Árvíz utcai, 1,5
szobás, 1. emeleti, emelt
szintű, szerkezetkész, erkélyes lakás alkalmi, kulcsrakész
áron
eladó
11.300.000 Ft-ért. Tel.: 0630/62 9-03 60.(093645201)
• Ú J S Z E G E D E N , a Fésű
utcában földszinti, 46 m2es, felújításra szoruló lakás
eladó. Irányár: 6,4 millió Ft.
Érdeklődni munkanapokon
a 62/434-401-es telefonszámon lehet. (093645489)

• SZEGED-BELVÁROS,
Bolyai u. 24,26., 80 m 2 -es,
szép, II. emeleti, társasházi
lakás eladó 16.000.000 Ftért.
06-30/978-2028
(093646643)

ALLAST KINAL

PELTEX K E R

mintaPaloma házt.
I papír Mo-i forgalmazója, I

Az AQUAPLUS Kft.

felvételt hirdet

vízmű-és uszodaüzemeltetés területére

• SZEGED-BELVÁROSI,
szép
környezetben,
jó
adottságú és állapotú, 3
szobás, társasházi lakás
kedvező áron eladó. 06-30/
665-43 63(093645178)

- m i n i m u m szakirányú középfokú

m 2 -es,

- felhasználói szintű PC-ismerettel

• T E R É Z utcai, 58
kétszobás, 2 erkélyes, felújított téglalakás
alkalmi
áron eladó 10.400.000 Ftért.
06-30/628-4614
(093645197)

• T I S Z A L . utcai, 85 m 2 -es,
II. emeleti, modern, igényes
lakás akár kisebb lakás
beszámításával is eladó.
06-30/9 7 84-339(093645179)
• S Z E G E D , Ősz utcai, kétszobás, 54 m 2 -es, földszinti, jó elrendezésű, teraszos
lakás sürgősen eladó. Tel.:
06-30/9784-339.
(093645190)

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ
• SZEGED-SÁRGAÜ D Ü L Ő T E L E P E N , Kiskőrössynél vízparti, 3 szintes,
komfortos, téliesített nyaraló saját stéggel eladó.
Tel.: 06-30/9352-830. Email:
wassfamily@tonline.hu (093441264)

ÜZLETH., MŰHELY, IRODA
• SZEGED-BELVÁROS,
Vadász 2/B alatt irodák
kiadók. Parkolók az udvarban.
30/9688-911.
www.papick.hu/Vadasz
(093645431)

KFT.,

TERÜLETI
KÉPVISELŐI

technikusi v é g z e t t s é g g e l

munkakörbe.

- gépkocsi-vezetői jogosítvánnyal

Jelentkezés feltételei:
szakmai gyakorlat, s
saját autó.

üzemviteli vezetői
munkakörbe
munkatársat keres.
ELŐNY:

email címre vagy

jó fellépés, n a g y teherbírás,

„

ISO m i n ő s é g i r á n y í t á s i rendszer

§

ismerete, felsőfokú s z a k i r á n y ú

|

4400

Nyíregyháza,

S í p u. l O . c í m a l á .

DUGULÁSELHÁRlTÁS garanciával. mindennap. Érd.:
+36-30/945-7577,
62/533999, Szász Péter (093543949)

Élelmiszerüzletünkbe
két műszakos műszakrendbe
szakirányú végzettséggel
rendelkező,

• G Á Z K É S Z Ü L É K E K szervizügyelete folyamatosan.
Szeged, 06-20/335-6114.
(093337685)

leinformálható
műszakvezetőt
(legalább 3 éves szakmai
gyakorlattal)
keresünk.
Fényképes önéletrajzát
referenciahelyek megjelölésével
a DM ügyfélszolgálatára
(Szeged, (iutenherg u. 5. sz.)
kérjük eljuttatni „Megbízható
093645504" jeligére.
• A M A K Ó I S Z I G N U M informatika, angol, rajz szakos
tanárt keres a következő
tanévtől. Informatika szakon feltétel az egyetemi
végzettség. Jelentkezni önéletrajzzal június 10-ig az
igazgato@szignum.hu címen lehet. (093645315)
• F O T Ó Z Á S O K R A , bemutatókra, versenyekre hajmodelleket keresünk 14-30
éves korig. Jelentkezés 818 óráig: 06-70/650-5080.
(093645642)

• LAKSPED!
Költöztetés
igény szerint. 62/497-358,
06-30/630-4690(093338758)
• ÜVEGEZÉS,
KERETEZ É S . Kovács üveg, 62/414140.(092316250)

TANFOLYAM
• K I S H A J Ó - V E Z E T Ő I tanfolyamot
indít
az
MM A R I N E R Bt., 06-30/24932 43.(093645639)
• M Ü K Ö R Ö M É P Í T Ő OKJstanfolyam induljúniusban,
06-30/3 7 6-1702 (09364420?)

TÜZELŐANYAG
• TÜZIFAAKCIÓ
június
ban, darabolva vagy kuglizva.
06-30/620-4244.
(093644947)

NOVENY

Önéletrajzokat június 1 5 - i g
várjuk a peltex.lk@gmail.com

SZOLGALTATAS

ÁLLÁST KINAL

Péntek esténként

10) S t ü s z i V a d á s z É t t e r e m amaifogiaik: 02/315-040 hangulatos élő zene!

c f s t ^ - V ' X í ®

° EGY KIS •
SZÓRAKOZÁSRA
VÁGYIK?
KAPCSOLÓDJON
KI VELÜNK!

• DÍSZNÖVÉNYEK,
Szeged-Kecskéstelep, Gera S .
18. Nyitva: h.-szo. 62/427991 .(093133437)
• K Á P I A paprikapalánta eladó.
Érd.:
06-20/4221 8 1 7 . (093644839)

végzettség, angolnyelv-tudás.
Jelentkezni lehet kézzel írt,
fényképes önéletrajzzal a

• C S O N G R Á D környékén
piaci árusításhoz vállalkozókat keresünk. Kereseti
lehetőség: 300-600 E Ft/
hó. Telefon: 06-70/7783 8 85.(093543456)

megjelenést követő 1 héten belül a

6762 Sándorfalva,
S ö v é n y h á z i ú t i . levélcímre.

SZOLGALTATAS
DUGULÁSELHÁRlTÁS csa
tornakamerázással, 17 éve,
éjjel-nappal.
62/499-992
(093544345)

wm<!BtüÉ@Énfil!)/
játékok

SZEGED

Gyászközlemények

MEGEMLEKEZES

SZEGED

uf

„Miért v a n az, a j ó k után m i n d i g a
jobbak mennek."
Fájó s z í v v e l e m l é k e z ü n k

GYÁSZHÍR

RÓZSA MIKLÓS
h a l á l á n a k 10. é v f o r d u l ó j á n .
Szerető Felesége, Lányai, Vejei,

„ F o g t a m a kezed, ú g y z o k o g t a m érted,

-

..........

hittem, h o g y e r ő m visszatart téged.

Unokái

N e m leszel m a g á n y o s , o d a f ö n t m á r v á r n a k ,
Ajd, U r a m , n y u g a l m a t É d e s a n y á m n a k ! "

DÍXMVjY

M e g r e n d ü l t szívvel tudatjuk m i n d a z o k k a l , akik
szerették é s tisztelték, h o g y

ti

ÖZV. JEREMIÁS BORBÁLA
NAGY BORBÁLA

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

szegedi lakos, h o s s z ú s z e n v e d é s u t á n fáradt szíve

8 8 é v e s k o r á b a n m e g p i h e n t . T e m e t é s e 2010. j ú n i u s 7 - é n 13 ó r a k o r lesz a z A l s ó -

GYÁSZHÍR

v á r o s i t e m e t ő b e n . D r á g a e m l é k é t szeretettel m e g ő r i z z ü k .
Bánatos lánya és családja

Megrendülten tudatjuk, hogy

BÁNFI PÁLNÉ
AMBRUZS EMÍLIA
Mély fájdalommal tudatjuk,

hogy

édesanyánk,

rettünk,

PUSZTAI NÁNDORNÉ

HORVÁTH PÁL

KATONA MAGDOLNA

forráskút! lakos, 6 4 éves

2010. m á j u s 2 9 - é n e l h u n y t . T e m e t é se 2010. s z e p t e m b e r 2 0 - á n 12 ó r a k o r
lesz a B e l v á r o s i t e m e t ő b e n .

100 éve velünk ébred!

DÉLMAGYARORSZÁG
IDŐUTAZÁS A DÉLMAGYARORSZÁGGAL KIÁLLÍTÁS 100 ÉV DOKUMENTUMAIBÓL
2010. május 13-tól június 26-ig.
A100 éves múltra visszatekintő Délmagyarország napilap
történetét bemutató tárlaton az elmúlt évszázad legfontosabb
eseményeiről tudósító lapszámok mellett korabeli fotók
és kéziratok láthatók.

Tekintse meg ön is a kiállítást!

Mély fájdalommal tudatjuk, h o g y sze-

93645192

A

KORDÁSNÉ FODOR ERZSÉBET
(ZSÓKA)
58 éves k o r á b a n elhunyt. Temetése
j ú n i u s 7 - é n 13 ó r a k o r lesz a S z a t y m a zi t e m e t ő b e n .
CnA^/tUIK

A gyászoló család
O J

T e m e t é s e j ú n i u s 7 - é n 13 ó r a k o r a k a t o korában

elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztat á s a j ú n i u s 4 - é n 17.30 ó r a k o r a F o r Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága

Nyitva tartás:
• hétfő, kedd, szerda, péntek: 9-19
• csütörtök: 13-19 • szombat: 10-16 óráig.
i

é v e s a DÉLMAGYARORSZÁG

Gyászoló család

93644983

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

GYOVAIJÁNOSNÉ
VINCZE ÁGNES
mindszenti lakos, 62 éves korában

szerettünk,

KISPÁL ANDRÁSNÉ
CSÁSZÁR JOLÁN

e l h u n y t . T e m e t é s e j ú n i u s 8 - á n 10 ó r a k o r lesz a m i n d s z e n t i t e m e t ő b e n .

71 é v e s k o r á b a n e l h u n y t . T e m e t é s e
j ú n i u s 7 - é n 14 ó r a k o r lesz a K i s k u n -

^ —

dorozsmai temetőben.

„Éltél, a h o g y kellett v a g y

9,5445,2

Gyászoló családja

a h o g y lehetett, m o s t az ö r ö k
b é k e ölel át és a szeretet."

Fájdalommal tudatjuk, hogy Édesanyánk,

OHÁTIMRÉNÉ

Köszönetet m o n d u n k m i n d a z o k n a k ,

IRÉNKE
76 é v e s k o r á b a n e l h u n y t .

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hamvait

v é g a k a r a t a szerint s z ű k c s a l á d i k ö r b e n
helyezzük örök nyugalomra.
Szerető családja

akik drága szerettünk,

BALLÁNÉ KISS VERONIKA
temetésén megjelentek,

részvétük-

kel, v i r á g a i k k a l g y á s z u n k b a n o s z t o z -

Fájó s z í v v e l t u d a t j u k , h o g y d r á g a
szerettünk,

AMBRUZS ANTAL
H ó d m e z ő v á s á r h e l y , K é s m á r k u . 22.
s z á m alatti l a k o s , 8 5 é v e s k o r á b a n
e l h u n y t . B ú c s ú z t a t á s a 2010. j ú n i u s
7 - é n 9 ó r a k o r lesz a k a t o l i k u s t e m e tő ravatalozójából.

tak. Ezúton m o n d u n k köszönetet a
deszki t ü d ő s z a n a t ó r i u m orvosainak,

Helyszíne:
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár,
Szeged, Dóm tér 1-4.

likus t e m e t ő b e n .

ráskúti temető u r n a f a l á n á l .

gyászoló család

Fájó szívvel t u d a t j u k , h o g y s z e r e t t ü n k ,

Hódmezővásárhely, Csengettyű köz 4 .
alatti l a k o s 8 6 é v e s k o r á b a n e l h u n y t .

Gyászoló család
J

QTFuUQStn

ápolóinak áldozatos munkájukért.
93645105

Gyászoló család

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382 Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 6791
Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197.
6800 Hódmezővásárhely, Dr Imre József u. 1. Tel./fax: 62/534-985, 62/534-986 Márvány Kft. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597-360 Flóra Center Kft., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged,
Bartók tér 10. 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u.
2/A. Tel.: 62/425-864 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.:
267-567

MAKÓ
GYÁSZHÍR
Ezúton tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték, h o g y

TÓTH JÓZSEF
apátfalvi

l a k o s , 77 é v e s

korában

e l h u n y t . T e m e t é s e j ú n i u s 4 - é n 11 ó r a k o r lesz a z A p á t f a l v i t e m e t ő b e n .
nixxcxco

Gyászoló család

SPORT

2 0 1 0 . J Ú N I U S 3.,

CSAPATBAN MÁSODIK HELYEK, EGYÉNIBEN VISZONT KÉT ELSŐSÉG JUTOTT A SZEGEDI TE-NEK

Ezüstös év aranyos zárással
A Szegedi TE férfi tekeegyüttese a csapatsorozatokban (hazai
szuperliga, Bajnokok Ligája, világkupa) második helyen zárt,
egyéniben azonban két aranyérem is jutott Karsai László révén a klubnak.
SZEGED
MÁDI JÓZSEF
A lényeg: a Szegedi TE férfi tekecsapatát továbbra is a világ
legjobbjai között tartják számon. A hazai mezőnyben a
Zalaegerszeggel
együtt kiemelkedik, a Bajnokok Ligájában és a világkupában pedig

A szezon legjobbja
Két bajnoki cím és egy ezüstérem az egyéni országos bajnokság oroszlányi döntőjében
(napi és összetett egyéni, valamint Kiss Norberttel párban
második hely), a csapat szuperliga legjobb idegenbeli átlaga; huszonegy pályára lépés,
ebből húsz siker a szuperligában; győzelem a Világkupa
döntőjében (Boris Benedik ellen); győzelmek a Bajnokok
Ligája nyolcad- és negyeddöntőjében, valamint elődöntőjében - mindez a Szegedi TE
idei legjobbja, Karsai László
mérlege. Mint látszik, valamennyi sorozatban főszerepe
volt a csapat legrutinosabb játékosának, egyben csapatkapitányának. Ha rajta múlik,
nem hiányoznának az aranyérmek a Szegedi TE idei csapateredményei közül.

csak a német Zerbst volt nála
jobb - mindkét sorozatban a
döntőben kapott ki a germán
kirakatcsapattól a Szeged. A
fájóbb az utóbbi vereség volt,
hiszen a budapesti Vk-fináléban szinte végig a szegediek
vezettek, ám egy jól időzített
német csere, valamint a „minden mindegy" felfogás átsegítette a Zerbst gárdáját a holtponton, amelynek eredménye
mindössze négyfás (!) vereség. A szegediek számára viszont remekül zárult az idény,
hiszen Karsai László az egyéni
ob két számában is az élen
zárt.
- A világkupa-vereség nagyon fájt, és ugyan a Bajnokok Ligájában is volt esély, de
a második helyet sikerként értékeltem. A hazai bajnoki
ezüstérem számomra kudarc,
igaz, nem feledhetjük el, hogy
a Zalaegerszeg is ott volt a B L
négyes döntőjében, azaz a zalaiakat is a világ legjobbjai
között tartják számon - vélte
Karsai Ferenc klubelnök. - A
tavasz mérsékelt volt, talán
csak Kiss Norbert és Karsai
László hozta magát egyenletesen. Ha a szuperliga-címvédés
sikerül, maximálisan elégedett lennék a szezonnal, így
viszont van
hiányérzetem.
Most azon vagyunk, hogy a
következő idény végén visszaszerezzük az elsőséget.
A szegedi csapat június
15-éig edzésben marad, majd
egy hónap pihenő után, július
15-én kezdi meg a felkészülést, amelyben szerepelnek a
szokásos világranglista-verse-

Rostás Károly labdarúgóedző

- Mi a siker titka?
- A bajnokság 6. fordulójában vettem át a csapat szakmai
munkájának irányítását. Az
őszi szezon után azt mondtam a
vezetőknek, csak akkor maradok, ha olyan játékosok érkeznek az együttesbe, akik sikeréhesek, akik motiváltak. Jelentős vérátömlesztésen ment keresztül a gárda, majd egy teljes
csapatra való futballista érkezett. Érdekes módon a labdarúgók maguktól
jelentkeztek,
egyedül egykori játékosomat,
Kis Krisztiánt invitáltam, de őt
is csak akkor, amikor már elköszönt a HFC-től.
Tíz év alatt volt oka az örömre Szegeden Fekete Lászlónak. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
nyek (Podbrezova - Szlovákia, Apatin - Szerbia), valamint a szegedi férfi tekesport
tizenöt éves ünnepe július
31-én.

- Látom, hogy más utat
kell járnunk, mint ebben a
szezonban. Erőteljes szakmai
munkára van szükség, néhány klasszis ugyanis ráült az

DEBRECEN
MUNKATÁRSUNKTÓL
Debrecenben jó most szurkolónak lenni: a Loki az évadban
mindent megnyert: bajnokságot, magyar kupát. Ligakupát,
bejutott a BL főtáblájára. A
DVSC-TEVA második csapatára
sem lehet rosszat mondani, a
NB II Keleti csoportjában dicséretesnek mondható a már szinte
biztos feljutónak számító Szolnok mögötti második helye.
A Makó (fehérben) veszélytelen volt a DVSCII. kapujára. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

ró Péter fejese tette biztossá a
lefújás előtt tíz perccel.

Kolozsvári János: - A bek-

kelésnek

csak ez lehetett

a vége.

További eredmény: Bak-

talórántháza-MTK II. 0-7.
A bajnokság állása
1 Szolnok
2 Debrecen II.
3 Vác
4 REAC
5 Vecsés
6 Mezőkivesd
7 BKV Előre
8 MTKII.
9 Makó
10. Bőcs
11 Hajdúböszőrm.
12 Kazincbarcika
13 Békéscsaba
14 Cegléd
15 Baktalóránth.*

26 16 6
27 16 4
26 14 7
26 14 5
26 11 7
26 11 7
26 9 9
27 10 5
27 10 5
25 8 11
26 9 7
27 8 5
27 7 6
26 5 9
26 1 3

eredményeire, és nem százszázalékosan végezte el a feladatát. Ebben mindenképpen
fejlődni kell - mondta Karsai
Ferenc, aki elárulta: tíz dicsőséges év után távozik a csapattól Fekete László (Zentára
igazol), a helyére pedig a BKV
Előre válogatottja, Pete II.
László érkezik.

- A tavaszi eredmények önmagukért beszélnek, ha márciusban
kezdődött volna a bajnokság, a
dobogóért harcolna az őszi szezon előtt lesajnált Mindszent.
Gondolom, elégedett?
- Téved, maradéktalanul
nem vagyok az. A tavasz elején
a kelleténél több döntetlen is
becsúszott, lehetne 8-9 ponttal

is több. Ebben kicsit magamat
is hibáztatom, ugyanis nem
mértem fel a fiatalok rutintalanságát a hátsó alakzatban. A
nagy sorozatunk onnantól datálódik, amikor a tapasztalt Kis
Krisztián a védelem közepére
került.
- Hét évet dolgozott a HFC csapatánál. Nem hiányzik a magasabb osztály, az NB III?
- Hazudnék, ha nemmel válaszolnék. Főleg azért, mert
Marton Bencéékkel öröm volt
dolgozni. De nem panaszkodom, mert jó közegbe, fejlődni
képes és akaró csapathoz kerültem. Farkas Norbert elnök
úr szívügyének tekinti a mindszenti futballt, sokat tett és tesz
érte. A következő évadra is maradok, a célunk természetesen
már nem a bennmaradás kiharcolása lesz, hanem az első
nyolc közé kerülés. Sőt: azt
gondolom, ha szerencsénk is
lesz, és minden összejön, a
négy közé is befurakodhatunk.

Fociünnep

A labdarúgó NB II Keleti csoport
utolsó fordulójából előrehozott
mérkőzésen a 2. helyen álló Debrecen II. otthonában kétgólos vereséget szenvedett a Makó FC.

Debrecen ll.-Makó FC 2-0 (1-0)
Labdarúgó NB II, Keleti csoport. Debrecen, 150 néző. Vezette: Takács.
Debrecen II.: Verpecz - Ludánszki, Kardos, Bíró P., Korhűt - Nagy R.,
Spitzmüller, Lucas, Katona - Szilágyi, Etogo. Edző: Kondás Elemér.
Makó: Czirbus - Szamosszegi, Dálnaki, Tóth l„ Krucsó - Magyar,
Puskás - Kulacsik, Bány, Schreiber - Maróti. Edző: Kolozsvári János.
Gólszerzők: Kardos (11-esből) a 45., Bíró P. a 80. percben.
Csere: Bány helyett Nagy A. (-) a 65., Nagy R. h. Éles a 70., Szilágyi P.
h. Angyal és Krucsó h. Kószó (-) a 83., Lucas h. Barzsó a 85. percben.
Sárga lap: Krucsó az 55., Tóth I. a 60.. Korhűt a 67., Szilágyi a 79.,
Dálnaki a 90. percben.

AKI VÁLASZOL:

MINDSZENT
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Hiányoztak a makói gólok

kizárólag a védekezéssel voltak
elfoglalva, az első félidőben
csak Kulacsiknak, a másodikban pedig Marótinak volt helyzetfélesége. A Debrecen vezető
gólját 11-esből a Tisza Volán
SC-ben évekkel ezelőtt játszó
Kardos szerezte, igaz, a szünet
után a második hazai büntetőt
viszont ugyanő a felső lécre
vágta. A házigazdák sikerét Bí-

KÖZÉPPONTBAN
Sorozatunkban aktualitásokkal
- sikerekkel, kudarcokkal foglalkozunk. Az Arany Ászok
labdarúgó megyei I. osztályában a kiesőjelölt Mindszent tavasszal parádésan szerepel (az
őszi 13 pontjával szemben, ebben a szezonban már 26-ot
gyűjtött), a HFC volt trénere,
Rostás Károly (képünkön) a
mezőny egyik meghatározó
csapatát hozta létre.

VERESEGGEL JUBILÁLT MAGYAR GYÖRGY

Igaz, az utolsó fordulóból
előrehozott tegnapi meccsen
nem teljesen igazolták a debreceni fiatalok, hogy miért is állnak ilyen előkelő helyen a tab e l l á n . Semmi k ü l ö n ö s e t nem
játszottak, annyira motiváltnak
sem tűntek, de még így is magabiztosan tartották otthonukban a három pontot. A vendég
makóiak - akik közül Magyar
György csapatkapitány 300. tétmeccsét játszotta az MFC-ben -

CSÜTÖRTÖK

4
7
5
7
8
8
8
12
12
6
10
14
14
12
22

*Hat büntetőpont levonva.

4 5 - 2 6 54
50-25 52
4 2 - 3 0 49
70-32 47
4 2 - 2 8 40
36-3440
35-36 36
52-46 35
44-45 35
2 8 - 3 1 35
29-32 34
33-49 29
31-44 27
35-48 24
21-87 0

CSONGRÁD. Szombaton ünnepli
megalakulásának 100. évfordulóját Csongrád labdarúgása. A
jeles dátum tiszteletére a szervezők egész napos programmal
kedveskednek. A sportpályán 9
órakor kezdődik az esemény,
10.30-tól pedig az öltözőben
megtekinthető a 100 éves a
csongrádi foci című kiállítás. 13
órától a Csongrád-Mórahalom
ifi bajnokin szurkolhatnak a nézők, ezt követően pedig Bedő
Tamás polgármester, Bakai Csaba, a CSLSZ elnöke, Magyar Anna, a megyei közgyűlés elnöke
és Vincze László országgyűlési
képviselő mond ünnepi beszédet. Az egykori csongrádi labdarúgó kiválóságok is szerelést öltenek, lesz emléktábla-avatás,
bemutatót tart a Csongrádi Fitnesz SE, de a helyi fúvószenekar
is fellép. 17 órától az Arany
Ászok labdarúgó megyei I. osztály legjobbja, a Csongrádi Tiszapart SE a Mórahalom gárdájával harcol a pontokért, majd
az 1960-ban aranyérmet nyert
együttes lép pályára. A meccs
utáni, a játéktéren kezdődő focibálon a Reflex együttes szolgáltatja a talpalávalót.
M M M M H n m

Sporttábor
SZEGED. Az újszegedi Gellért
Szabadidőközpontban ezen a
nyáron is szerveznek sporttábort. A gyerekek a heti turnusokban a tenisz, a fallabda, az
íjászat, a falmászás, a strandröplabda, a vívás, a labdarúgás
és a kosárlabda közül választhatnak. Jelentkezni mindennap a 401-539-es telefonszámon
és az infi@gellert.hu e-mail
címen lehet.

DÉL-AFRIKA. A jövő pénteken
kezdődő dél-afrikai labdarúgó-világbajnokságra
készülő
holland válogatott három góllal jobbnak bizonyult a szintén
vb-résztvevő Ghánánál a Rotterdamban lejátszott felkészülési mérkőzésen. A portugálok
is nyertek, míg Costa Rica idegenben meglepetésre nyert Sionban Svájc ellen.

Hollandia-Ghána

4-1

( 1 - 0 ) . Gólszerzők: Kuyt (30.),
van der Vaart (72.), Sneijder
(81.), van Persie (87., 11-esből),
illetve Gyan (78.).

Portugália-Kamerun 3-1

(1-0). Gólszerzők: Raúl Meireles (32., 46.), Nani (81.), illetve
Webo (69.).

Svájc-Costa

Rica

0-1

( 0 - 0 ) . Gólszerzők: Parks (57.).

Többek között az amerikai
születésű Giuseppe Rossi, valamint az AC Milán csatára, Marco
Borriello sem került be a jövő
pénteken kezdődő labdarúgó-világbajnokságra kijelölt 23
fős olasz keretbe.

Marcello Lippi, a címvédő
szövetségi kapitánya rajtuk kívül a kapus Salvatore Sirigunak,
a hátvéd Mattia Cassaninak és a
középpályás Andrea Cossunak
köszönte meg az eddigi munkát. Mauro Camoranesi térdsérülése ellenére maradhatott.
A keretben kilencen (Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro,
Gianluca Zambrotta, Camoranesi, Daniele De Rossi, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, AT
berto Gilardino és Vincenzo
Iaquinta) vannak, akik tagjai
voltak a négy évvel ezelőtti
aranyérmes alakulatnak. Az
olaszok a csoportkörben a
vb-újonc szlovákokkal, valamint Új-Zéland és Paraguay
legjobbjaival találkoznak.

Harry Kewell, a török Galatasaray sérült játékosa is helyet kapott az ausztrál válogatott 23 fős keretében. Pim Verbeek szövetségi kapitány 14
olyan futballistát visz magával a vb-re, aki a négy évvel
ezelőtti tornán is szerepelt.

Bordányi győzelem
RÚZSA. A megyei II. osztály Homokháti csoportjában a Bordány és a Forráskút találkozóját május 16-án a pálya használhatatlansága miatt elhalasztották. Bordányban tegnap
sem lehet játszani, ezért Rúzsa
adott otthont a mérkőzésnek.
Bordány-Forráskút 3-1 (2-0)
Rúzsa, 100 néző. Vezette: Tóth G.
Bordány: Tari - Masír, Bán (Süli

R), Császár, Hegedűs, Dobó, Nógrádi (Szügyi), Kozma, Stefkovics
(Tóth I.), Donciu (Kovács S.), Szabó Zs. Edző: Szűcs Dénes.
Forráskút: Szászi - Fodor G.
(Ocskó), Tarján, Gresák (Kovács.
Á.), Goda, Gedai, Kálmán, Szűcs G.
(Fülöp), Szabó A., Repkó D„ Nagy
S. Edző: Huszár János.
Gólszerzők: Kozma, Stefkovics
M„ Kovács S., ill. Szabó A.
Jók: az egész csapat, ill. Kocsis Á.

SPORT 15

Zsiga: búcsú egyesben A DÉL-KONSTRUKT SZTE-SZEDEÁK MESTERE MÁSODIK FELJUTÁSÁT ÜNNEPELHETTE
PÁRIZS. Zsiga Máté (képünkön)
egyesben elbúcsúzott a francia
nyílt teniszbajnokságtól. A Szegedi VTK versenyzője a junior fiúk küzdelmében 1 óra 14 perces
mérkőzésen szenvedett vereséget az Ausztráliában győztes,
Párizsban az 5. helyen kiemelt
brazil Femandeztől.
A felnőtt nők viadalának negyeddöntőjében a világelső Serena Williams hatalmas csatában, három szettben kikapott az
ausztrál Samantha Stosurtől. Ezzel biztossá vált, hogy a nők mezőnyben új győztest avatnak.
A 12-szeres Grand Slamgyőztes Williamsnek a harmadik játszmában mérkőzéslabdája volt, ám nem tudta kihasználni, Stosur végül 2 óra 24 perc
alatt diadalmaskodott. A másik
ágon a szerb Jelena Jankovics
magabiztosan nyert a kazah Jaroszlava Svedova ellen.
E r e d m é n y , juniorok, fiúk, egyes, nyolcaddöntő:
Fernandez (brazil, 5.)-Zsiga
(10.) 6:3, 6:1. Nők, egyes, negyeddöntő: Stosur (ausztrál,
7.)-S. Williams (amerikai, 1.)

Bonifert: Ez nehezebb volt
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- A csoport! Egészen más világ!
Egy komoly kihívás!
- Tisztában vagyunk vele,
hogy sokkal komolyabb és keményebb
meccsek
várnak
ránk. Ha minden igaz, sikerül
együtt tartani a keretet. Erősítéseink között szerepel egykori szegedi játékosok visszacsábítása, velük már beszélgettünk, de még nem egyeztünk
meg senkivel. Azt is tudjuk,
hogy csak magyar játékosokkal nem vehetjük fel a versenyt, légiós is kell a csapathoz. Ebben is megfontoltnak
kell lennünk, csak olyan kosarast szeretnénk szerződtetni, aki tényleg erősítésnek
számít.

SZEGED
SÜLI RÓBERT

r

l >

letve tanulás mellett játszik
majd a következő idényben,
úgy gondolom, hogy tudom
együtt csinálni a két dolgot.

Bajnok lett a Dél-Konstrukt
SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata. Bonifert Domonkos
vezetőedző második feljutását
ünnepelte edzőként a Tiszaparti csapattal. A tréner az
egész idény alatt hitt az osztályváltásban, az aranyérem
megszerzésében.

f

6:2, 6:7 (2-7), 8:6. Jankovics
(szerb, 4.)-Svedova (kazah)
7:5, 6:4. Az elődöntőben:
Schiavone (olasz, 17.)-Gyementyjeva (orosz, 5.), Stosur-Jankovics.

Tarolt a Tornádó Team

- Két feljutást is megélt edzőként a Szedeákkal, melyik volt a
nehezebb?
- Ez! Jóval kiegyensúlyozottabb volt a bajnokság, mint
2001-ben. Most négy-öt csapattal kellett megharcolnunk
a feljutásért, és már az alapszakaszban is komoly meccseket kellett játszanunk.
- Hitt a feljutásban?
- A vezetőknek mindig
mondtam, hogy nekem célom az A ligába kerülés, egy
edző mindig komoly célokat
tűz ki maga elé. A bajnoki
rajt előtt a dobogó valamely
fokának megszerzése volt az
elvárás, így ebben benne volt
a feljutás is. Sikerült, de nehéz volt. Szerencsére a csapat az egész idényben jól
szerepelt. Kaptunk pofonokat. Elég csak a kecskeméti,
a szolnoki vagy éppen az
egyik nagy rivális, a Jászberénytől elszenvedett vereséget megemlíteni. A vesztes
meccsek után leült a csapat,
megbeszélt mindent. Talán
ez is a siker titka volt, nem

Bonifert Domonkos büszke bajnoki aranyérmére, FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
volt
széthúzás,
mindenki
egyfelé tolta a szekeret.
- Idény közben Fodor Péter Debrecenből érkezett a csapathoz.
Sokan azt mondják, hogy két dudás nem fér meg egymás mellett.
Erre alaposan rácáfoltak.
- Péterrel kiválóan lehet
együtt dolgozni. Különböző a
habitusunk. Ő a nyugodtságot,
a megfontoltságot képviseli, remekül kiegészítettük egymást.
Úgy gondolom, hogy kettőnk
közös munkája eredményre ve-

zetett: A csoportos lett a
Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák.
- Munka mellett edzősködött.
Komoly hivatása van, a Naturtex
Kft. alkalmazottja. Mi tesz a következő idényben?
- Gellért Ákosnak hálával
tartozom, hiszen sok mindent
tolerált a trénerkedés miatt.
Egy komoly, Európában jegyzett cégnél dolgozom, ahol jól
érzem magam, és ezt az állást
szeretném megtartani. A játékosok nagy része is munka, il-

- Nagy szükség lesz a város támogatására is.
- A Pick Szeged férfi kézilabdacsapata után nekünk
van a második legnépesebb
szurkolótáborunk. Négy éve
az NB II-ből jutottunk el az A
csoportig. A keret nagy része
szegedi, fiatal, egyetemista játékos. Támogatóink már biztosítottak
bennünket
arról,
hogy mellettünk maradnak,
azonban a város támogatására is nagy szükségünk van.
Úgy gondolom, hogy az eredmények alapján bizonyítottuk, Szegednek szüksége van
a férfi kosárlabdára, az emberek igénylik ezt a sportágat,
szeretik a Szedeákot.

A PICK SZEGED, A SPORTOLÓK VÁLOGATOTTJA, A SPORT KLUB ÉS A MÉDIA CSATÁJA
Remek eredménnyel zárta az országos görkorcsolya diákolimpiai
döntőt a Szegedi Tornádó Team csapata. A Tisza-parti egyesület 36
versenyzővel - a KDE és a Tuti SE csapataival kiegészülve - 13 arany-,
6 ezüst-, és 5 bronzérmet szerzett, ez a siker pedig azt jelentette, hogy
a szegedi klub - képünkön az érmesek - lett a legeredményesebb a
döntőben. Egyéni legjobb eredmények, háromszoros diákolimpiai bajnok: Monostori Eszter, Dékány Bence, Hülber Dániel, Kétszeres győztes:
Dobos Barnabás, Horesnyi Szilvia. Győztes: Ozsváth Lili. FOTÓ: DM/DV

Bezdán aranyérme
SZEGED. Újabb sikereket értek
el a Szegedi Biliárd SE versenyzői: az egyéni magyar 9-es
pontszerzőversenyen az A lic e n c e s e k m e z ő n y é b e n Bezdán
Attila aranyérmet nyert, Habó
Alex és Székely Alin ötödik lett,
míg Neszt Tibor a kilencedik
helyen végzett. A B licencesek
között Papp Attila szintén kilencedik lett.

A szegediek O B Il-es fás
csapata idegenben, Orosházán aratott győzelmet bajnokiján.
E r e d m é n y : Jóbarátok Biliárd Klub Orosháza-Szegedi Biliárd S E 4-6. A Szegedben játszottak: Kószó Gábor,
Faragó László, Fehér Zoltán,
Tornai Domonkos, Petres Tamás.

Vízilabdatorna a Napfényfürdőben
Szombaton 11 órától négycsapatos vízilabdatornát rendeznek - a 100 éves Délmagyarország az egyik főszervező - az
újszegedi Napfényfürdőben. A
meghívásos viadalon a Pick
Szeged, a szegedi sportolók
válogatottja, a szegedi médiaválogatott és a Sport Klub csatázik.

Az egyik résztvevő a szegedi
sportolók válogatottja. Világbajnok, Európa-bajnok sportolók alkotják a keretet. Gyökös
Lajos, Petrovics Kálmán, Bohács Zsolt, Kanyó Dénes, Debreczeni Hajnalka, Nagy Péter,
Kiss Zsolt, Völgyi Dániel, Tanács Attila, Simándi Árpád,
Nyilas István szerepel a csapatban. A Pick Szeged férfi kézi-

SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
„Jó ég! Vízilabdázni?" - kérdeztek vissza legtöbben, akiket a szervezők - a 100 éves
Délmagyarország az egyik játékra,
pólózni
invitáltak
szombat délelőttre (11 órakor

Hamarosan itt az esküvőjük időpontja?
Szeretnék, hogy sok ember lássa
n
Ni 7/ A
a boldogságukat?
~
Hétfőnként megjelentetjük 3-3 pár
esküvői fotóit a Délmagyarországban
és a Délvilágban - azokét, akik a legtöbb aznapi újságot megrendelik.

lesz az első meccs) az újszegedi Napfényfürdőbe.
Igazi sztárparádé lesz a
„Sportolók kicsit másként"
amatőr vízilabdatornán.
A
négy résztvevő már gőzerővel
készül, legalábbis fejben, hiszen egyik csapat sem gyakorolt előtte élesben.

labdacsapata most a vizben
mutathatja be, hogy milyen játékerőt képvisel, a jelenlegi játékosok mellett egykori kedvencek is a keretbe kerültek.
Vadkerti Attila, Simon Bence,
Lele Ákos, Vancsics János, Bajusz Sándor, Berta Róbert, Porobic Haris és Habuczki Tamás alkotja a Pick csapatát. A másik
két résztvevő a szegedi médiaválogatott és a Sport Klub televízió csapata.

alakult egy védő- és egy támadósor, igazán senki
sem
úszott. Egy biztos, érdekes
meccseket láthatnak majd a
nézők. Az eseményen ott lesz
az Universitas Szeged OB l-es
női vízilabdacsapata is, a torna végén egy bemutató mecscset játszanak majd a kupa
válogatottjával. A meccsek
között szinkronúszó-bemutató színesíti a programot.

A vízilabdatorna kispályán
zajlik, így nem kell attól tartaniuk a nézőknek, hogy a játékosok közül valaki „belefullad" a medencébe. Bár évekkel ezelőtt volt már ilyen mérkőzés, akkor pár perc után ki-

óra: Pick Szeged-Sport Klub,
11.35: Médiaválogatott-Sportolók válogatottja. 11.50: III.
helyért. 1 2 . 2 0 : Döntő: 1 2 . 4 0 :
Szinkronúszó-bemutató.
13:
Gálameccs az Universitas Szegeddel.

A program, szombat, 11

7

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

A 3 nyertes által megrendelt példányokat
a megjelenés napján kiszállítjuk.
További részletekért és a játékszabályzatért kattintson a

www.delmagyar.hu/sokboldogsagot

éves a DÉLMAGYARORSZÁG

oldalra!
93543970

MOZAIK
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100 EV - 100 IDEZET
DONSAG! BIOETANOL: E85
311,9
328,9 • Bio E85:232 „Általában
válogatós
vagyok az olvasmányaLPG: 170

imban, de ha egyszer
rátalálok egy jó könyvre,
addig nem teszem le,
amíg el nem olvasom.
Ilyenkor megszűnik számomra a valóság (...) Az
olvasási láz valószínűleg
gyerekkoromból származik. Apám a reggelizőasztalnál olvasta az újságjait. Az sem volt mindegy,
hogyan vannak összehajtva! Bizonyos családi
hierarchia szerint juthattunk a lapokhoz mi, a
többiek:
apám
után
anyám, aztán én. Aztán
megbeszéltük. Nem voltunkgazdagok, de polgári
miliőben eltünk, amelynek szintén megvolt a sajátos hierarchiaja."

Hála
virágnyelven
•

*

SZEGED
BOBKÓ ANNA
Kutatások bizonyítják: a növények bizonyos hullámtartományban beszélnek egymással. Ezt persze az emberi fül
nem érzékeli, de műszerrel
fogható.

(1998. január 8.)

Micsoda hangzavart tapasztalhatnánk mostanában
Szegeden - a Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit
Kft. munkatársai ugyanis 120
ezer tő egynyári növényt ültetnek ki a városban.

A Dugonics téri körforgalom színes szirmú lakói valószínűleg a Figyelmetlen autósok miatt gyakran csengető
villamosokra
panaszkodnának vékony virághangon.
A terelőszigetek virágföldjén csücsülő begóniák
és büdöskék pedig napsugár
után áhítoznának. Mostanában a hídon és a Dóm téri
kandelábereken lógó muskátliknak sem lehet túl jó
kedve a sok eső és az erős

Hőgye Zsuzsanna

színművész

SZORVANYOS ZÁPOROK

Erősen felhős lesz az ég, de helyenként rövidebb időszakokra már kisüthet a nap
Szórványosan várhaté záporeső. Élénk lesz a változó irányd szél.
Szeged

20°

Mórahalom

Hódmezővásárhely

20°

Mindszent

20°

Szentes

20°

Békés-

csaba

21°

Makó

21°

Szolnok

19°

Csongrád

19°

Kecskemét

19°

Orosháza

Kistelek

'

cCi

cCi

O
Sí/?

19°

19°
21°

További kilátások
Pénteken újabb csapadékzóna éri el a a Dél-Altőldet, számottevő mennyiségű
csapadék várható. Majd szombaton a nap első felében felszakadozik, csökken a
felhőzet, és az időszak végégig napos, száraz, egyre melege bb idő várható.

100 éves
a DÉLMAGYARORSZÁG

A környezetgazdák 120 ezer tő egynyári növényt ültetnek ki a városban. FOTÓ: VERÉB SIMON

szél miatt, pedig a környezetgazdák mindent megtesznek, hogy a kedvükben járjanak: a 60-70 fajta növényt
folyamatosan
gondozzák.

A napos oldalról

| KALENDÁRIUM
A
A
A
A

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

4.49
20.35
0.18
11.02

Ahhoz, hogy meggyőződjünk róla, hálásak is ezért,
nincs szükség virágnyelven
értő műszerre - elég csak rá1 ISTEN ÉLTESSE!
juk néznünk.
KLOTILD, KEVIN
A Klotild germán, német eredetű női név. Elemeinek jelentése: dicsőséges, híres és
harc. A Kevin kelta eredetű
férfinév, jelentése: kedves, szíves, nemes, szelíd, finom.
Ma ünnepel még: TILDA.

EZT IRTUK
1 ÉVE: Fél év alatt 7 kiváló
szakember távozott a szegedi
pszichiátriai klinikáról: többségük nyugaton vállalt munkát,
egzisztenciális okok miatt.
5 ÉVE: A levéltárban fennmaradt tervek szerint szépítik
meg a szegedi nagyállomást.
10 ÉVE: 24 kínai állampolgárt
fogtak el a Mórahalmi Határőrizeti Kirendeltség járőrei Mórahalom és Ásotthalom között.

LOTTOSZAMOK
A16 éves Durkó Dóra Szegeden, a Kossuth Zsuzsanna szakközépiskolában tanul, egészségügyi szakon. Konduktornak készül. Mottója: „Nem elhatározás kérdése, kibe zúgsz bele. És ez így van rendjén. Ha szeretsz valakit, hát szeresd!" FOTÓ: KIRÁLY ISTVÁN ANDRÁS

SKANDINÁV LOTTÓ
A: 16,19, 20, 25,26, 30, 32
B: 2, 7,12,17,18, 29, 32

A NAP VICCE

HOROSZKOP
KOS (III. 21-IV. 20.): Hihetetlen
elszántságának köszönhetően ma
őrült tempót diktál munkahelyén,
amivel riválisai nem vehetik fel a
versenyt. Ha estére nagyon kimerül, próbálja kipihenni magát!

OROSZLÁN (VII. 23.-VIII. 23.):
Új szomszédjával nagyon hamar
összebarátkoznak, mert mindketten azonos gondolkodásmódúak.
Könnyen felkaphatja a vizet, mert
rokona alaptalanul megvádolja.

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Már
megjelenésével is sikerül felhívnia
magára egy üzleti rendezvény
résztvevőinek figyelmét, és miután bemutatja nekik egyedi üzleti
tervét, rajongani fognak önért.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Kövesse felettesei utasításait, ne ellenkezzen
velük, mert azzal most veszélybe
sodorhatja munkahelyi pozícióját
is. Otthonában sok feladat vár önre, amelyeket nem háríthat másra.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Estére
meghívást kap egy nagyszabású
rendezvényre, amelyen számos
befolyásos ember is jelen lesz. Elragadó egyéniségének köszönhetően valaki felfigyel önre.

BAK (XII. 22.-1.20.): Magánélete
remekül alakul, mindenkivel harmonikus a kapcsolata, sőt rendkívüli egyéniségével ma akár új romantikus partnert is találhat magának.

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Ügyeljen
étrendjére, még a nagy rohanásban is elegendő időt kell arra fordítania, hogy rendszeresen egyen.
Egy családi probléma megoldása
sok türelmet igényel.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Egyik
régi szomszédja szeretné, ha üzleti tanácsokat adna neki. Ne álmodozzon munkahelyén, maradjon
realista. Céljait tartsa szem előtt,
legyen kitartó.

VÍZÖNTŐ (1.21.-11. 20.): Kisebb
érzelmi viharba került, így nem
tud feladataira koncentrálni. Csak
akkor tudja tisztázni zűrös magánéleti helyzetét, ha őszinte! Nézzen
szembe érzelmeivel!

RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Eldob magától egy remek lehetőséget, mert
nem találja eléggé izgalmasnak.
Az estét egy fantasztikus butin
tölti barátaival, és megpróbál új
ismerősöket szerezni.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Izgalmas híreket kaphat korábbi kollégájáról, és büszkeséggel tölti el,
hogy valamikor együtt dolgozott
az illetővel. Az esti összejövetel %
nem a tervei szerint alakul.

HALAK (II. 21.—III. 20.): Reggel
üzleti útra indul, de a nagy rohanásban könnyen otthon hagyhat
valamit. Indulás előtt mindent ellenőrizzen! Az új környezetben
kreatív ötletei támadhatlak., , „

J&.-J.Uqx

A pesszimista olyan ember,
akinek mindig igaza van, de
sosincs öröme benne.

Részeg
papagájok
LONDON. Részegnek tűnő papagájsereget kúrálnak Ausztráliában. A madarak nem ittak alkoholt, hanem rejtélyes kór támadta meg őket - olyan, amely
az emberi részegséghez hasonlatos állapotba juttatta a szárnyasokat. Több száz ékfarkú lóripapagáj zuhant kábultan a
földre Darwinban, közülük
mintegy kétszázat kezelnek állatklinikán. A papagájokat a
tünetek alapján fejfájás kínozza, erőtlenek. Az eddigi laboratóriumi tesztek nem tudták felfedni a jelenség okát.
• « * í JlZfiJQ -rty

Péntek

Szombat

0
Max:20
Min: 1Ó5
Esős

Max:25
Mln:13
Napos

Vasárnap

0
Max:26
Min:ll°
Derült

Hétfő

0
Max:28
Mln:12°
Derült

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

VÍZÁLLÁS

ORVOSMETEOROLOGIA

A TISZA Csongrádnál 723
cm, Mindszentnél 739 cm,
Szegednél 676 cm (hőfoka
18,3 °C).
A MAROS Makónál 237 cm.

Továbbra is meleg-, illetve hidegfront együttes hatásával
kell számolni. Esetenként fejfájás, rossz közérzet jelentkezhet.

A bandita neve: Tata
USA. Az amerikai Szövetségi
Nyomozó Irodának (FBI) olyan
sok munkát ad egy kopasz, köpcös és nehezen nyakon csíphető
férfi, aki a rendőrség szerint 21
bankot rabolt ki az Egyesült Államok keleti és középső részén,
hogy becenevet adott neki: „Tata banditának" hívja. Fényképét
hamarosan kiplakátolják abban
a reményben, hogy így sikerül a
nyomára akadni. A férfi ránézésre 50 és 60 év közötti, magassága körülbelül 180 centiméter,
kopasz és testes. Tizenkét szö-

vetségi államban körözik: Alabamában, Arkansasban, Georgiában, Kansasben, Floridában,
New Yorkban, Oklahomában,
Texasban, Mississippiben, Missouriban, Tennesseeben és Virginiában - jelentette be az FBI.
„Tata banditáról" sokkal többet nem is lehet tudni. A névadást az FBI úgy magyarázta:
szokásos módszer, hogy megkülönböztető nevet adnak a sorozatos bankrablások elkövetőinek, mert ez is támpontot jelent a lakosságnak.

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
Ma ünnepli 85.
születésnapját

Tony Curtis (ké-

pünkön)
kétszeres
Golden
Globe-díjas, magyar származású
hollywoodi színészlegenda, szexszimbólum,
producer, író. Bemard Schwartz
néven született New Yorkban,
családja Mátészalkáról származik. Egy keveset beszél magyarul. 130 filmben szerepelt. 18

évesen bevonult a haditengerészethez, a háború után színészként folytatta pályafutását Kaliforniában. Olyan vígjátékokban
láthattuk, mint a Minden lében
két kanál (Roger Moore-ral) és a
Van, aki forrón szereti (Marilyn
Monroe-val és Jack Lemmonnal). Curtis a filmezést mára lecserélte a festészetre, képeit híres galériák állítják ki. 2009-ben
jelent meg önéletrajzi kötete, a
Hollywood hercege, amelyet
Budapesten is dedikált.

fi C U K R f i S Z - F f i G Y I D I S Z K O N T n y á r i a j á n l a t a :

• Fagylaltgépek - Fagylaltporok, ostyák
• Csokiszökökutak - Belga csokoládék, csokidíszek
• Tortaszökökutak - Tortaállványok, esküvői díszek
• Muffintortaállvány - Muffínsütö, muffinpapír
Finom nyarat kívánunkl
Szöged. B a k a y N. u. 24. Tel.: 62/44-39-77
N y i t v a : h-p. 8 - 1 7 , szo. 8-13 óráig.

