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Iskolai büfeslager

Képviselők négy keréken

A túlsúlyos diákoknak jót tenne, ha
az iskolai büfékben csak egészséges
élelmiszert árulnának.

Hat olyan közlekedési baleset is történt idén,
amelynek okozói vagy sérültjei politikusok
voltak. Erről kérdeztük a Csongrád megyeieket.

6. OLDAL

3. OLDAL

Rí
Már régóta ingyen ügyelnek

Ki használja a szegedi orvosok pénzét?

Három hónapja nem kapnak fizetést a szegedi központi ügyeletet ellátó háziorvosok,
valamint szakdolgozók. A mentőszolgálat
pénzhiányra hivatkozik, holott az önkormányzattól minden hónapban megkapta az
erre fordítandó összeget. Szeptemberben
ráadásul az orvosok szerződése is lejárt, így
azóta nemcsak hogy ingyen, hanem megbízás nélkül is dolgoznak.
Július óta nem kapják meg munkájukért járó
pénzüket a szegedi központi orvosi ügyelet dolgozói. Az ügyelet működtetője az Országos

Mentőszolgálat, mely az érintetteket nemrégiben levelében arról tájékoztatta, hogy fizetésképtelensége oka: a pénzhiány. Hogy az orvosok mikor juthatnak hozzá elmaradt bérükhöz, arról nem esik szó, ám a mentőszolgálat
további jó munkát kíván nekik.
Csakhogy az orvosoknak az ügyeleti ellátásról a mentőszolgálattal kötött szerződésében az áll: ha a kifizetés 15 napnál többet késik, azonnal és egyoldalúan szerződést bonthatnak. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy
szeptember óta már szerződés sem létezik, az
ugyanis augusztus 31-én lejárt.

- Szerződés nélkül, ingyen dolgozunk. Egyszerűen aljas módon kihasználják ellátási
kötelezettségünket - foglalta össze a jelenlegi
helyzetet Borsi Eva, a Magyar Orvosi Kamara
Csongrád megyei háziorvosi szekciójának elnöke. - Már augusztus elején kértük a mentőszolgálatot, hogy kössünk új szerződést,
hiszen az korábban határozott időre szólt,
ám a megjelölt időpontig ez nem történt
meg. Az pedig, hogy a bérünket sem kapjuk
meg hónapok óta, végképp felháborító.
Folytatás az 5. oldalon .

Dugóból dugóba a belvárosban
ÚTLEZÁRÁSOK

A reggeli és a délutáni csúcsban szinte átjárhatatlan a város, lámpától lámpáig araszol
a kocsisor a körutakon és a sugárutakon. Egérút végképp
nincs, a lehetséges kerülőszakaszokon ugyanis gázvezetéket cserélnek és aszfaltoznak.

SZEGEDEN

Amióta elkezdődött az iskola, budapesti méretű közlekedési dugók
alakulnak ki Szegeden reggel hét
és nyolc, valamint délután négy és
öt óra között. A körutakon és a sugárutakon méterről méterre, lámpától lámpáig araszolnak a kocsisorok. A város közlekedési fő ütőerei képtelenek megbirkózni az
autóáradattal. Az egyik kritikus
ponton, a Szent István téren szerencsére megszűnnek az útlezárások, annak pénteki átadását követően az autósok szombattól keresztülhajthatnak rajta.
Egérutat hiába keresnek az autósok. Akik korábban a József Attila sugárút felől a Huszár Mátyás
rakparton át próbálták lerövidíteni az útjukat, most az első akadályba a Novotelnél ütköznek.
Folytatás az 5. oldalon
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Csak a koalíción belül voltak átülések a városházán

25 mandátumra
154 képviselőjelölt
Újabb határidő járt le tegnap:
eldőlt, hogy Szegeden az önkormányzati
választásokon
mely pártok és civil szervezetek
állítottak kompenzációs listát.
Arról is döntés született, hogy a
megyeszékhelyen 154 képviselőjelölt indul a 25 mandátumért.
Szegeden tegnap délután négy
óráig tíz párt, szövetség, civil
szervezet állított területi kompenzációs listát az október elsejei önkormányzati választásokra. A Centrum 14, a Fidesz-KDNP 25, a Függetlenek
és a Jobbik-MFP 5-5, a Független Városi Szövetség - Magyar
Egyesület (FVSZ - Magyar Egyesület) 15, az MDF-Együtt Sze-

gedért
Egyesület
17,
az
MSZDP-Független Civil Fórum
12, az MSZP 33, az SZDSZ 12,
a Szegedért Egyesület 16 jelöltet
szerepeltet.
A „legnépesebbet", a szocialisták listáját az MSZP-SZDSZ közös képviselőjelöltje, Solymos
László városüzemeltetési alpolgármester vezeti, a második
Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester, a harmadik pedig Révész Mihály
önkormányzati
frakcióvezető.
A szabad demokraták kompenzációs
listájának
élén
az
MSZP-vel közös jelöltek, Nagy
Sándor alpolgármester, Kormos
Tibor frakcióvezető, Bartáné Tót
Mária képviselő állnak.
Az MSZP és az SZDSZ közös
polgármesterjelöltjének, Botka
Lászlónak polgármesternek a neve nem került föl a kompenzációs listára.
Folytatás az 5. oldalon

Démász: méltányos
az ár a részvényekért
A Démász Nyrt. igazgatósága szerint méltányos az EdF-nek a Démász-részvényekért felkínált 20 ezer forintos vételi ajánlata, ezért a
részvényeseknek az ajánlat elfogadását javasolja - közölte az áramszolgáltató vállalat a tőzsde honlapján hétfőn. Az EdF International,
a Démász jelenleg 61 százalékos főtulajdonosa augusztus 28-án tett
nyilvános vételi ajánlatot a valamennyi részvényre.
Az ajánlat közzétételével egyidejűleg az EdF kérelmezte a Budapesti Értéktőzsdétől a Démász-részvények kivezetését. Ez az jelenti,
hogy a Dél-Alföld utolsó tőzsdei vállalata is távozik a BÉT-ről. A 20
ezer forintos ajánlati ár 3564 forinttal, azaz 22 százalékkal haladja
meg azt a minimumárat, amelynek megfizetésére az ajánlattevő a
jogszabály szerint köteles, és 30 százalékkal magasabb az augusztus
22-i záróárnál. Az EdF szándékai szerint a tranzakcióval megerősíti
és racionalizálja üzleti tevékenységét Magyarországon, továbbá Közép-Európában.

Ot éve omlottak le a tornyok

MEGÉRKEZETT A HYUNDAI GYÁRI MÁRKAKÉPVISELET
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Világszerte az áldozatokra emlékeztek - 2973 ember halálát okozta a terrortámadás

VEGRE, VEGRE,
NA VÉGRE

GAZDASÁGOS

ÁRA: 79 FT (ELŐFIZETVE: 59 FT)

ALAPÍTVA 1910-BEN
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KEDVEZMÉNYEK ÉS AJÁNDÉKOK!

A K Á R 0 F T Ö N E R Ő V R ELVIHETŐ.
HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁSI AKCIÓ.
JÖJJÖN MIHAMARABB, HOGY LE NE MARADJON!

A New York-i ikertornyok összeomlásának
ötödik évfordulóján, tegnap a világ számos
helyén emlékeztek meg a terrortámadásokról.
Az' al-Kaida négy eltérített utasszállítóval
2001. szeptember 11-én 2973 ember halálát
okozta. Az Egyesült Államok lakossága 8 óra
46 perckor egy perces néma csönddel tisztelgett az áldozatok emléke előtt - öt éve ebben a
percben csapódott be az első eltérített gép a
Világkereskedelmi Központ egyik tornyába.
New Yorkban 9 óra 3 perckor, a második gép
becsapódásakor, valamint 9 óra 59-kor és 10
óra 29-kor, a két torony leomlása percében is
némán emlékeztek. Gyászünnepség volt a
Pentagonnál is, valamint Pennsylvaniában,
ahol a 93-as járat lezuhant. Megemlékezést
tartottak a NATO brüsszeli székhelyén is.
Részletek a 2. oldalon

www.delmagyar.hu
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A felkelő nap fényénél több ezren emlékeztek tegnap a 2001. szeptember 11-i repülőgépes
t e r r o r t á m a d á s o k r a a N e w York-i V i l á g k e r e s k e d e l m i K ö z p o n t h e l y é n

Fotó: MTI/EPA/Stan Honda
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Százhúszezer ecstasyt
foglaltak le egyszerre
Az eddigi legnagyobb kábítószer-fogásáról tartott sajtótájékoztatót a Budapesti Rendőr-főkapitányság tegnap: egy
múlt heti akcióban többek között 120 ezer darab kábítószergyanús tablettát foglaltak le.
BUDAPEST (MTI)

Rődler Norbert százados, a BRFK
kábítószer-bűnözés elleni osztályának vezetője elmondta: a kábítószer kiskereskedelmi értéke
150 millió forint lett volna. Az
ügyben a múlt héten három budapesti férfit vettek őrizetbe, őket
előzetes letartóztatásba is helyezte a bíróság. A banda valószínűleg
Hollandiából csempészte a kábítószert, hasonló mennyiségben.
A rendőrök a terrorelhárító
szolgálat kommandósaival ütöt-

tek rajta a csoporton, amikor az
éppen megérkezett kábítószert
vitték volna fel egy XVI. kerületi
lakásba, amit három hónappal
ezelőtt kifejezetten erre a célra
béreltek ki. Ekkor találták meg a
rendőrök azt a pótkereket is,
amit a bűnözők éppen fel akartak vinni a lakásba. A pótkerékben 12 nagyméretű csomagot találtak, csomagonként mintegy
tízezer ecstasy tablettával. A lakásban további 3,5 kilogramm
amfetamint és háromezer darab
ecstasy tablettát foglaltak le a
rendőrök.
A százados elmondta: a BRFK
eddig még nem foglalt le ilyen
mennyiségű kábítószert, és fontos az is, hogy nem futárokat, kisebb bűnözőket fogtak cl, hanem
azokat, akik a kábítószer felett
rendelkeztek.

Felfüggesztett a halálos
strandbalesetért

BUDAPEST (MTI)

Egy év két hónap felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki a Buda
környéki Bíróság tegnap az albertirsai strand üzemeltetőjére mint elsőrendű vádlottra. A fürdőben három évvel ezelőtt bekövetkezett tragikus balesetben egy hatéves kisfiú vesztette életét. A halálos baleset
2003 májusában akkor következett be, amikor a gyermek a strand
termálvizes medencéjének leeresztése közben a szívóhatás miatt beszorult a lefolyócsőbe. Az ügyész vádbeszédében rámutatott: a tragédiához több foglalkoztatási szabály megszegése is hozzájárult.

Vitanap
délelőtt
és délután
BUDAPEST (MTI)

A parlamenti pártok egyetértésével szeptember 19-én két politikai vitanap lesz az országgyűlésben - közölte az Országgyűlés elnöke tegnap, a házbizottság ülését követő sajtótájékoztatón. Szili Katalin elmondta: a munkanap első felében - a kormánypártok kezdeményezésére - az Ú j
Magyarország fejlesztési terv
címmel tartják meg a vitát mintegy ötórás időkeretben. Ezt követően, délután - szintén ötórás
időkeretben - A Gyurcsány kormány 100 napja: az első és a második Gyurcsány csomag című
vitára kerül sor, amelyet a Fidesz
kezdeményezett - közölte Szili
Katalin. A Házelnök elmondta: a
parlament öszi ülésszaka - a
rendkívüli ülésszakkal együtt várhatóan december 22-éig tart.

Olcsóbb lesz
a benzin
BUDAPEST (MTI)

A 95-ös benzin literenkénti
nagykereskedelmi árát bruttó 6
forinttal, a gázolajét pedig bruttó
5 forinttal csökkenti szerdán a
Mol - értesült az MTI piaci forrásokból tegnap. A Mol az üzemanyagok árát egy hete csökkentette: a benzinét akkor bruttó 10
forinttal, a gázolajét pedig 3 forinttal. Az e heti, szerdai árcsökkentést követően a kutaknál ismét 280 forint alá kerül az átlagos benzinár, de az egyes üzemanyagtöltő-állomások
között
10-15 forintnál nagyobb különbséget is tapasztalhatnak az autósok. A gázolaj átlagára a mostani
csökkenéssel szintén 280 forint
közelébe, illetve alá kerül, de
nagykereskedelmi ára magasabb
lesz, mint a benziné. A piacon a
korábban csúcsokat elérő nemzetközi jegyzésárak mérséklődésével magyarázzák az árváltozásokat.
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Ot éve omlottak le a tornyok
A világon számos helyen emlékeztek meg tegnap a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokról. Az Egyesült Államokban a
lakosság egyperces néma csönddel tisztelgett reggel országszerte az áldozatok emléke előtt
George Bush elnök felhívására.
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Az amerikaiak 8 óra 46 perckor
(közép-európai idő szerint 14 óra
46-kor) adóztak egy percig az áldozatok emlékének, 2001-ben ebben a percben csapódott be az első
eltérített repülőgép a New York-i
Világkereskedelmi Központ egyik
tornyába. Kofi Annán ENSZ-főtitkár és a Biztonsági Tanács is néma
csenddel rótta le kegyeletét. Az
amerikai elnöki házaspár már vasárnap este koszorút helyezett el
az ikertornyok helyén.

A terrorizmus csak nagyobb öszszefogással, több szabadsággal és
egymás iránti nagyobb toleranciával győzhető le - írja Gyurcsány
Ferenc miniszterelnök a szeptember 11-i terrortámadás ötödik évfordulóján az MTI-hez eljutatott
közleményében. „A Magyar Köztársaság kormánya nevében fejet
hajtok a 2001. szeptember 11-i
merénylet és a terrorcselekmények minden áldozata előtt" - irta
a miniszterelnök.

tő legjobban szavatolhatjuk jövőbeni biztonságunkat".
Bírálta Washington politikáját
rádiónyilatkozatában
Wolfgang
Scháuble német belügyminiszter, hangsúlyozva, hogy a terrorizmussal határozottan fel kell
lépni, de a jogállam alapelveit
semmi esetre sem szabad hatályon kívül helyezni. Ezzel összefüggésben a miniszter bírálta az
amerikai Központi Hírszerző
Ügynökség, a CIA titkos külföldi
börtöneit,
amelyek
létezését
George Bush amerikai elnök a
napokban ismerte be.

2973 áldozat
A támadások évfordulóján a
Ground Zero mellett a hozzátartozók felolvasták az áldozatok nevét.
Az al-Kaida a négy eltérített utasszálb'tóval 2973 ember halálát
okozta. Az évfordulón a központi
helyszínen, New Yorkban az első
néma tisztelgést továbbiak követték abban az időpontban, amikor
öt éve a második gép csapódott be
az ikertornyokba, illetve amikor a
két felhőkarcoló leomlott.
Az elnök hétfői programjában
szerepelt a terrortámadások másik két helyszínén rendezett
gyászünnepség is: a Washington
melletti Pentagonnál, valamint
Pennsylvaniában, ahol a United
Airlines 93-as járata lezuhant.
George Bush tegnap este, fő műsoridőben beszédet intézett a
nemzethez a Fehér Házból, az
amerikaiak elszántságát dicsérve
a terrorizmus elleni harcban.
Az egyesült államokbeli merényletekben elhunyt 67 brit áldozatról emlékeztek meg hozzátartozóik Londonban, az amerikai nagykövetség melletti emlékparkban tartott gyászrendezvé-

Az al-Kaida fenyeget

A hétfői amerikai sajtó George
Bush kormányát hibáztatta a terrorizmus elleni harc eddigi sikertelenségéért. A The New York
Times szerint ez a harc Afganisztánban „a legjobb esetben is holtponton áll, Irak pedig a terroristák
legjobb iskolája." „Szeptember 11.
nem a terrorhadjárat kezdő lövése
volt, csak az eddigi leghangosabb;
Egy New York-i tűzoltó rója le családjával kegyeletét az egykori Vi- a történtek gyökerei évszázadokra
l á g k e r e s k e d e l m i K ö z p o n t helyén
Fotó: MTI/EI'A/Mike Segar nyúlnak vissza" - írta hétfőn a
londoni The Times. A lap szerint
nyen. Nagy-Britanniából 120 TO-főtitkár a transzatlanti szoli- a terrorcselekmények sorozatát
rendőr utazott New Yorkba az ot- daritás fontosságát hangsúlyozta egy elveszett iszlám világ újjáélesztésének vágya vezérli, ennek
tani emlékünnepségre, illetve a terrorizmus elleni harcban.
figyelmen kívül hagyása, az izraeAndrás herceg is, akinek gépét a
li-palesztin konfliktus, illetve az
támadások napján fordították Európai kritika
vissza az Egyesült Államokból.
Az együttműködés fokozására afganisztáni és az iraki beavatkoA NATO brüsszeli székhelyén tett ígéretet az Egyesült Álla- zás okolása az al-Kaidának neveis megemlékezést tartottak, ame- moknak a terrorizmus elleni zett képződmény félreértése; az
lyen faap de Hoop Scheffer NA- küzdelemben az Európai Bizott- al-Kaida egy nagyon hosszú törtéság két magas rangú vezetője. net eredménye.
Franco Fattini uniós igazságügyi
Az Egyesült Államokkal szemés jogi biztos Michael Chertoff
beni még nagyobb ellenállásra
amerikai belbiztonsági minisz- buzdítja a muzulmánokat Ajternek írt levelében hangoztatta, man az-Zavahri, az al-Kaida terA vártnál kevesebb kárt okozott a gazdaságokban az öt éwel ezelőtti amehogy a terrorizmus elleni harc si- rorhálózat második számú vezerikai terrortámadás-sorozat, amelyben elpusztult a New York-i World Trade
kerének záloga a szövetségesek tője egy új videofelvételen, ameCenter (WTC). A világ legnagyobb gazdaságában, az Egyesült Államokban
együttműködése, fosé
Manuel lyet a C N N amerikai hírtelevízió
például arra számítottak, hogy lelassul a növekedés, a vállalatok a termeBarroso, az Európai Bizottság el- mutatott be tegnap. Zavahri szelés helyett a biztonságra koncentrálnak a munkaerő-felvételkor, felduzzadnöke kiemelte: „A tudatlanság és rint a nyugatnak felesleges megnak az árukészletek, és késedelmet szenvednek a nemzetközi szállítások a
a bizalmatlanság a terrorizmus erősítenie csapatait Afganisztánhatárátkelés szigorítása miatt. Ehelyett az első tőzsdei megrázkódtatások
stratégiájának nélkülözhetetlen ban és Irakban, mert ott már kuután kiderült, hogy csökkent a fizetett biztonsági alkalmazottak száma,
elemei. Erre azt a választ kell ad- darcra vannak ítélve. A terrorista
zsugorodtak az árukészletek, nőtt az áruforgalom, nem álltak le az irodanunk, hogy kitartunk elveink vezér két új térségben fenyegetőépítkezések Manhattanban, nem nőttek jelentősen a biztonságra fordított
mellett, azaz tiszteletben tartjuk zik támadásokkal: a Perzsa-öbölkiadások sem, és a gazdaság hatékonyabbá vált.
az emberi jogokat, amivel a lehe- ben és Izraelben.

a gazdaság a v á r t n á l jobban bírta
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Világszerte az áldozatokra emlékeztek - Többen bírálták Bush politikáját
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Szegeden idén nyáron a megszokottnál is több
szabadtéri rendezvény volt, ha jól emlékszem, a borfesztivállal kezdődött, aztán sörfesztivál, kiállítások,
foci-vb, grillfesztivál, kajak-kenu vb, szabadtéri színpad, paprikafesztivál, halléfesztivál... és még sorolhatnám. Szóval igazán mozgalmas nyár volt. Ennek
kapcsán a SZOTE-klub vezetősége úgy gondolta,
hogy méltó lezárása lehetne egy szintén szabadtéri rendezvény ennek a „pörgős" nyárnak. Szeretnénk mi
is hozzájárulni Szeged kulturális életéhez, szeretnénk
a szegedieknek és az itt tanuló diákoknak maradandó élményt nyújtani. Úgy gondolom, hogy a szabadtéri rendezvényeknek igen erős létjogosultsága van
Szegeden, sok megkérdezett vendégünk véleményére adva megszervezzük az „Egyfeszt" SZOTE-bulit
egy nagyon kellemes környezetben, a Dóm téren, szerda este 19 órai kezdettel. Nem titok, hogy
hagyományteremtő szándékkal kezdtünk a programba, amelyen idén élő koncertet ad Marót Viki
és a Nova Kultúr Zenekar, valamint a mostanában

Szegeden nagyon kedvelt Magna Cum Laude csapata.
Akinek nincs tengeri betegsége és van kedve játszani a Rádió 88-cal, az pedig jegyeket nyerhet(ett) a
SZOTE-klub exkluzív bulihajójára, amely a koncertekkel egy időpontban (19 óra) indul a tiszai
hajóállomásról (Novotel-rakpart). Itt az R'n'B és a
funky zene rajongói érezhetik majd leginkább jól
magukat, ugyanis Dj Tomsky fog zenélni. Az ide
érkező vendégeket koktéllal és szendviccsel várjuk.
Ezt követően mindenkit szeretettel várunk a SZOTEklubban a hajnalig tartó buliba, a zenét Patkós Attila
szolgáltatja.
Bízom abban, hogy sokak számára kellemes szerda
esti szórakozással egybekötött kikapcsolódást tudunk
nyújtani — mondta laki Zsolt, a SZOTE-klub ügyvezetője.
Várunk szeretettel minden szegedit és itt tanuló diákot
rendezvényeinkre!

(x)
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A vásárhelyi főiskola összefogná a futómadárral foglalkozókat

Tanítják a strucctenyésztést
Astrucctenyésztés fellegvára lehet Vásárhely, ha jövőre beindul
a helyi mezőgazdasági főiskolai
kar futómadaras programja. Az
intézmény saját tapasztalatok
alapján dolgozza ki a tenyésztés
tananyagát, és a termelőket öszszefogva az értékesítésben is segítene. Bár a vágásra érett madarak eladása most épp akadozik, a hús iránti kereslet még
mindig nő Európában.
Egy év múlva a hazai strucctenyészés központja lesz a vásárhelyi főiskola, ahol tanítani fogják a testes futómadár tenyésztésének tudományát. Az intézmény tavaly csatlakozott az európai uniós Leonardo-programhoz, melyben nyolc ország agrár-felsőoktatási, valamint kutatási intézete vesz részt. A vásárhelyi főiskola ezzel többmilliós
támogatáshoz is jut. Szeptember
végére elkészülnek a tananyag
helyben kidolgozott fejezetei tudtuk meg Mucsi Imrétől, a főiskolai kar főigazgatójától.
A intézmény tanüzemében három éve foglalkoznak struccokkal.
A két tojó és egy kakas évi „produktuma" 70-80 tojás, ami a hazai tenyésztési berkekben kiváló
eredménynek számít, átlagban
ugyanis évi 50 tojás a hozam. Egyéves koruk után a kicsiket eladják.
- A tanüzemben jelenleg húsz
növendék várja további sorsát.
Most ugyan akadozik a vágásérett jószágok értékesítése, de
ezen a helyzeten a tenyésztők integrálásával lehet változtatni jegyezte meg bizakodóan Mucsi
Imre, aki egyébként tagja az Országos Futómadár Terméktanácsnak is. Termelői csoportot
akarnak létrehozni, így a szapo-

|

KIL0JA HÁROMEZER FORINTBA
KERÜLHET
A strucchús leginkább a marhahúshoz hasonlít, de a baromfi jellegzetes íze is érezhető benne. Finom pörköltnek, sülteknek, töltve,
vagy akár csak szafttal - sorolta
Kiss Miklós, a főiskola tanüzemének állattenyésztési ágazatvezetője. A zúzája kétkilós, a mája egy
kifejlett sertéséhez hasonló nagyságú, a szíve pedig egy kilót nyom.
A madár húsáért kilónként akár
háromezer forintot is elkérhetnek.
Főként külföldön a struccbőr is
kelendő, ami nyersen 12-13 ezer
forintba kerül. A belőle készült aktatáskáért viszont kértek már el
250 ezer forintot is. Aki pedig
strucctojást szeretne reggelire,
annak 300-500 forintja bánhatja.
Igaz, cserébe 24 tyúktojással felérő rántottaadagból csemegézhet.

rítás mellett a tényleges, összehangolt tenyésztés is beindulhat
az országban, és az értékesítésben is segítséget nyújthatnának.
Az élő állatra és a vágás utáni exportra is van kereslet. A franciák,
a németek, az olaszok és a horvátok is kedvelik a strucchúst.
A főigazgató szerint igenis van
jövője a futómadarak tenyésztésének. Még akkor is, ha jelenleg
csak ezer család él Magyarországon, s mintegy négyszáz gazdálkodó foglalkozik struccokkal. Ez
a ma még egzotikusnak számító
futómadár azonban ennél több
családi gazdaságnak is munkát
biztosítana. Honosítani kell a tenyésztést - állapította meg - , ehhez pedig tenyésztési program
kell, ezt akarja adni a vásárhelyi
főiskola.

Világviszonylatban keresett árunak számít a strucchús, egy tavalyi szakmai világkonferencián az derült ki, a keresletnek csupán öt százalékát fedi
le a piac - mondta érdeklődésünkre Kovács János, -a Magyarországi
Strucctenyésztők Közhasznú Egyesületének titkára. Érdemes belevágni a
termelésbe, ugyanakkor Magyarországon még rendezetlen a futómadár-tenyésztés törvényi háttere, ez pedig sokszor gondot okoz. Hazánkban a jog
még vadmadárként tartja számon a struccot.
Fotó: Tésik Attila

Az egészségünkre nemcsak úgy általában kell vigyázni, hanem
mostanában különösen is. Ez a minimumkövetkeztetés,
amit a
polgár a napi hírek hallatán tudatosít magában. Nem
szeretnénk
abban a zűrös malomban (fel)őrlődni, ami manapság egy kórház,
vagy egy rendelő. Ahol - mint például a szegedi ügyeleten - három hónapja nem fizetik ki az orvosokat. Nem lehet tudni, miért.
A leginkább ez zavarja az embert. Hogy minden folyik. Össze visz sza van. így érezzük ezt minden változáskor, persze, és az egészségügy most változik, azt is mondhatnánk: végre! De miért nem tudunk megkönnyebbülten, a jobb reményében
fölsóhajtani'
A hétköznapi logika szerint a változások viszontagságait akkor
viseljük viszonylag könnyebben, ha a világosan
meghatározott
célhoz vezető lépések jól megtervezettek,
követhetők,
ésszerűnek tűnnek. Áldozatot is hajlunk vállalni ilyenkor - ha muszáj. És
akkor érezzük tűrhetetlennek
a viszonyokat, ha nem látjuk át,
mi miért történik, és halovány lila gőzünk sincs róla, mi lesz a végén az egészből.
Szegeden naponta röppennek föl hírek az önkormányzati és az
állami finanszírozású ellátások összevonásáról, hol a szülészeteket, hol a traumatológiákat emlegetik, hogy ugyanis megszűnik a
kórházi, átveszi az egyetem. Őrült izgalmakat váltanak ki ezek a
föl-fölreppenő hírek, egészségügyiek között, betegek és (még)
egészségesek között. Miért? Mert nem lehet tudni, sni miért terveződik-történik - vagy mégsem történik ?
Lehetnek ellátási párhuzamosságok,
amelyeket nem érdemes
fönntartani, mert túl drága. Eszünkbe juthat, hogy nem véletlenül álmodtak nagyot a Tisza partján és terveznek uniós pénzből
kétezer ágyas egészségügyi komplexumot,
ahol majd nyilván jól
szervezik - emberségesen és gazdaságosan - a betegek gyógyítását. De miért nem lehet világossá tenni már most, hogy ez és ez
lesz, és addig is ilyen és ilyen lépéseket kell tenni, ezért és ezért.
Miért kell itt mindig azt találgatni, hogy melyik a kósza ötlet és
melyik a valódi terv? És melyik hír a valódi és melyik az ál? És kinek az érdekében?
Kampányban nincs világos beszéd, csak kampánybeszéd
mondják. Minálunk meg örökké kampány van. Ez a baj.

Orbán Viktor Szegeden
és Vásárhelyen

t.a.

a jog meg vadmadarkent tartja számon

K é t t o j ó és egy k a k a s a f ő i s k o l a i k a r t a n ü z e m é b e n

SULYOK ERZSEBET

Orbán Viktor, a Fidesz-MPSZ elnöke Szegedre és Hódmezővásárhelyre látogat ma délután.

székházában. A rövid látogatást
fél négy körül belvárosi sétával
fejezi be - a járókelők a Kárász
utcán és a Dugonics téren találkozhatnak vele. A legnagyobb ellenzéki párt elnöke ezután Hódmezővásárhelyre utazik, ahol
Lázár János polgármester fogadja
a városházán, délután négy órakor. Rövid megbeszélésük után
Orbán Viktor megtekinti az Emlékpont-múzeumot.

MUNKATÁRSUNKTÓL
Szegedre látogat ma Orbán Viktor. A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség elnöke délután három
órakor találkozik a párt szegedi
polgármesterjelöltjével, Oláh Jánossal a Fidesz Victor Hugó utcai

Géczi József Alajos: Másfél másodperc alatt át lehet gondolni az életet

Országgyűlési képviselők négy keréken

Hat olyan közlekedési baleset is történt idén az országban, amelynek okozói vagy sérültjei politikusok voltak.
Megkérdeztük a Csongrád megyei országgyűlési képviselőket vezetési szokásaikról. Kiderült, az SZDSZ ügyvivője, az országgyűlés mentelmi bizottságának elnöke és Hódmezővásárhely polgármestere is részese volt már
balesetnek.
Lázár János szinte mindenhova gépkocsival jár. Hivatalos útjain sofőr, magánútjain ó maga ül a kormány mögé. - Bármikor, bárkivel történhet baleset. Hivatalos útjaim során szerencsére egyszer
sem kerültem veszélyes helyzetbe mondta a fideszes politikus. A hódmezővásárhelyi polgármester elmondása
szerint havonta öt-hétezer kilométert
tesz meg az utakon, ami átlagban napi
kétszáz-, évente hetvenkétezer kilométert jelent. Kiszámoltuk: a honatya egy
év alatt majdnem kétszer kocsikázza
körbe a Földet az Egyenlítő mentén.
Közlekedési balesete egyszer volt: tavaly
decemberben egy kerékpárost ütött el
Hódmezővásárhelyen. A hölgyet, aki
agyrázkódást szenvedett, maga szállította be a helyi kórházba.
Szintén kórházba került, igaz, tizenöt
évvel ezelőtt Sándor Klára. - A lélekjelenlétem mentett meg attól, hogy ne történjen nagyobb baj. Újszegeden, egy mellékutcából rohant bele egy kocsi az autómba,
pedig nekem volt elsőbbségem. Mivel
óvatos vezető vagyok, benéztem a kereszteződésbe, és amikor láttam, hogy a karambol elkerülhetetlen, még tudtam anynyit gyorsítani, hogy csak a kocsim hátul-

ját érje az ütközés. A bordáim így is eltörtek, és az orvosok szerint a második születésnapomat is akkor ünnepelhettem idézte fel a történteket az SZDSZ ügyvivője, akiben maradandó lelki nyomokat
mégsem hagyott a karambol. Bár a fővárosba - a pesti parkolás nehézségei miatt vonattal jár, más városokban kocsival

közlekedik. - Szinte mindig én vezetek. Nem ülök be olyasvalaki mellé, akinek
nem ismerem a vezetési szokásait. Vezetés közben megpróbálok a másik fejével is
gondolkodni - mondta el a politikus.
- Ötször annyit autózik az ember, ha
képviselő, mint akkor, ha nem lenne az magyarázta Géczi József Alajos. Ő már

Géczi József Alajos: A képviselőkkel történt balesetek száma nem kirívóan sok

csak tudja: a szocialista politikus a rendszerváltás óta tagja a parlamentnek. Mint
a mentelmi bizottság elnöke elárulta, a
képviselőkkel történt balesetek száma
nem kirívóan sok. Szerinte a politikusok
még óvatosabban is vezetnek az átlagnál,
hiszen tudják, ha hibáznak, rengeteg támadásnak lesznek kitéve. - A kocsit álta-

Fotó: Frank Yvette

A LEGUTÓBBIAK
Áprilisban Komássy Ákos, a Fiatal Baloldal
elnöke Mogyoródnál szenvedett súlyos balesetet. Utastársa a karambolban életét
vesztette. Június közepén Pécs polgármesterét szállították életveszélyes sérülésekkel a pécsi klinikára. Toller László szolgálati autójával Tamási és Dombóvár között
balesetezett. Sofőrje később belehalt sérüléseibe. Most szombaton Medgyasszay
László ütött el előzés közben egy motorkerékpárost, aki azonnal meghalt.

Iában akkor választom, ha egy napon több
programra is hivatalos vagyok. Van annyi
rutinom, hogy tudjam, bizonyos fáradtsági szint elérése után sem kávé, sem energiaital nem segít. Ilyenkor keresek egy
benzinkutat, ahol öt-tíz percre megpihenek. A zene, a csokoládé és a méz segít a
regei«rálódásban - magyarázta Géczi József, akinek kifejezetten a szegedi közlekedésről is van véleménye: az emberek
eleve feltételezik egymásban az agressziót. - Nem hiszik el, hogy valaki udvariasságból beenged egy másik autóst például a
körforgalomba. Ezt már többször is tapasztaltam, és az udvariasságomat az idegességváltotta fel - mesélte.
Tizenhárom éve azonban egészen
másfajta idegességet érzett: a a kecskeméti szélmalomnál próbált fékezni, de
nem sikerült neki. - Egy autós lassított
előttem, én is ráléptem a fékpedálra. A
kocsim fékhibás volt, nem tudtam elkerülni a karambolt. Azóta tudom, másfél
másodperc alatt az egész életét át tudja
gondolni az ember.
K. G. G.
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KÖRKÉP
BORDÁNY. Országos
roadshow-val mutatkozik be az
ország hét régiójában, nyolc
településen a szakembereknek
(önkormányzatok, intézmények,
civil szervezetek képviselőinek,
ifjúságsegítőknek) és a
fiataloknak a LOGO
mobilegység. A
mobilszolgálat egy mozgó
ifjúsági információs, tanácsadó,
szolgáltató és primer prevenciós
minibusz, amely szolgáltatásait
igénylés alapján, előzetes
menetrend szerint elsősorban
kistelepülésekre és városokba
juttatja el. Az országos roadshow
záró rendezvényét Bordányban
rendezik október 18-án. A
rendezvényekről tájékozódni a
Mobilitás Regionális Ifjúsági
Szolgáltató Irodáinak oldalain
lehet, awww.riszi.hu honlapon.
DESZK. A Dcszki
Mozgáskorlátozottak Közhasznú
Egyesülete ma 18 órától
rendkívüli taggyűlést tart az
idősek napközi otthonában. Az
összejövetel témája a
Mozgáskorlátozottak
Egyesületének Országos
Szövetségéhez való csatlakozás.
A soron következő rendes
közgyűlést október 10-én 18
órától tartják a faluházban.
- A falunapokon adták át a
település díjait. A Deszk
Községért Díj harmadik
fokozatát Molnár Sándor kapta.
Közművelődési Díjat a Szegedi
Táncegyüttes Deszki
Letye-petye tánccsoportjának és
Takács Péternének adtak át.
Közösségi Munkavégzésért
Díjban Dobó Vincéné részesült.
Hűség Deszkért ezüst
emlékplakettet Molnár Katalin
és Kószó Aranka kapott.
MÓRAHALOM. A helyi
választási bizottság letette esküjét
és megtartotta alakuló ülését. A
bizottság tagjai: Mócsán Mária,
Farkas Ferenc, Maczka Sándorné.
Elnök: Pintér Mátyásné, alelnök:
Dobó Lajos. A nyilvántartásba
vett jelöltekről közleményben
tájékoztatatják a lakosokat. A
bizottság a polgármesteri
hivatalban működik.
- A Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Tbrülcti Igazgatósága az Esély
Alapítvány Civil érdekképviselet
a homokháti tanyákon című
pályázati programját 1 millió
205 ezer forinttal támogatja.
Ebből többek között a Tanyai
Újság nyomdai költségeit
finanszírozzák.
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Vízforgató a megújult Gombában
Harmincmillió forintból újították fel az újszegedi Gombát. A
fürdő úszómedencéje vízforgatós lett és a wellnessrészleg is
gazdagodott egy infrakabinnal.
A rekonstrukciót jövőre folytatják.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Harmincmillió forintért két hét
alatt felújították az újszegedi
gyógyfürdőt, a Gombát, amely
tegnap óta újra fogadja a vendégeket. A beruházás legköltségesebb része a 25x17 méteres,
150-200 centiméter mély úszómedence rekonstrukciója volt.
A szegedi Korall Uszodatechnika Kft. huszonnégymillió forintért építette be a vízforgatót. Ezt
a m u n k á t mindenképpen el kellet végezni, mert ha nem teszik
meg, akkor december 31. után,
a
jogszabályok
értelmében,
nem üzemeltethették volna a
medencét. A Szegedi Fürdők
Kft. ügyvezető igazgatója Bánáti
Antal elmondta: havonta kétezer általános iskolás tanul ingyen úszni ebben a medencében. Idejár 100-150 óvodás, itt
úsznak a vízilabdások, a kajak-kenusok, az algyői és Tisza
Szezonban hétköznap ötszáz, hétvégén akár ezerötszáz vendég is érkezhet az újszegedi gyógyfürdőbe
ABLAKCSERE
Az újszegedi gyógyfürdő felújítása
a tervek szerint jövőre folytatódik.
Még 60-70 millió forint szükséges
ahhoz, hogy teljesen rendbe tegyék a Gombát. Pályázati pénzekre számítanak, hogy kicserélhessék a teljes ablakrendszert, hiszen az ablakkeretek rozsdásak,
az üvegek megkoptak.

volános labdarúgók. A Szeged
környéki általános iskolákból,
Kübekházáról és Deszkről is
hozzák a gyerekeket. A szezon a
hideg beálltával kezdődik, amikor hétköznap ötszáz, hétvégén
1000-1500 vendég érkezik az
újszegedi gyógyfürdőbe. - A társaságnak a gyógyfürdő a húzóágazata, mindig pozitív mérleg-

Az alapító okirat után, helyesen

Rövidítés: FVSZ
- Magyar Egyesület
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az egyéni választókerületi jelöltek és a jelölö szervezetek nevét
közöltük tegnapi számunkban a választási iroda adatai alapján.
Apró Juhász lános, a Dlusztus
Imrét szegedi polgármesternek
jelölő és 16 szegedi választókerültben egyéni képviselőjelöltet
indító egyesület elnöke az alapító
okiratra hivatkozva kért hibaigazítást lapunktól, mondván, a vá-

lasztási irodán is kezdeményezik
a szervezet nevének helyes rövidítését. A Független Városi Szövetség - Magyar Egyesület nevének helyes, az alapító okirat szerinti rövidítése: FVSZ - Magyar
Egyesület. Ez a szervezet jelölte
egyéni képviselőnek a szegedi
13. körzetben dr. Szirtesi Zoltánnét is, akinek - fönt említett tegnapi táblázatunkban - neve végéről lemaradt az „i"; elnézést
kérünk tőle és olvasóinktól.

gel zárunk - jelentette ki Bánáti
Antal.
A Gomba három gyógymedencéje közül kettőt összesen nyolc
nyakmasszírozóval láttak el, ami
már a nyitás napján, tegnap népszerű lett. A karbantartás idején
belülről teljesen átmosták a boltíves födém faszerkezetet és tetőablakokat, valamint felújították

a világítást és a szellőző rendszert. A rekonstrukcióból nem
maradhatott ki az öltözők és a
szociális helyiségek, valamint a
wellnessrészleg festése. Az utóbbi részen felújították a szaunát, a
gőzkabint és az álló szoláriumot,
a vendégek kívánságát teljesítve
infra kabint is vásároltak. A látogatók a fürdő minden szolgálta-

Kocsitolvaj

Bővült a játszópark
a Pille utcában

Gyorsított eljárás keretében
ítéltek el egy kocsitolvajt a makói városi bíróságon a napokban. A férfi nemrég a Szegedi
utcai parkolóból lopott el egy
százhúszezer forintos értéket
képviselő Ladát úgy, hogy a bal
oldali pillangóablakot benyomta, majd szétszedte a gyújtáskapcsolót és eltörte a kormányzárat. Az autót lakhelyére, Királyhegyesre vitte. Az udvarba
állt vele be, és leszerelte róla a
rendszámot, azzal, hogy majd
eladja. Az idegen kocsi egy utcabelinek tűnt fel, aki véletlen benézett az udvarra, majd bejelentést tett a rendőrségen.

PUSZTAMÉRGES. Ma 9 és 12
óra között vegyeskereskedés
várja az érdeklődőket a
művelődési ház előterében.

Meghalt egy ember a padon

SZATYMAZ. Szerdán 14 órától a
művelődési házban ülésezik a
képviselő-testület. Tájékoztató
hangzik el az önkormányzat
2006. évi költségvetésének első
félévi végrehajtásáról, majd
megtárgyaljak a 2006. évi
költségvetésről és annak
végrehajtásáról szóló
rendeletmódosítására vonatkozó
rendelettervezetet.
Beszámoló
hangzik el az önkormányzat
ciklusprogramjának
végrehajtásáról és tájékoztatnak
a helyhatósági választások
előkészületeiről.

Valószínűleg hajléktalan volt az a férfi, aki tegnap egy padon ülve meghalt a Boldogasszony
sugárúton, a vasutas kollégiummal
szemben.
Már órák óta ott ült mozdulatlanul,
mire a Béke Tanszék felől érkező, az Indóház téren lakó, szintén hajléktalan ismerőse felfigyelt rá.
Ó kezdett el intézkedni,
kért meg valakit a
kollégiumból, hogy telefonáljon a
mentőknek.
A szirénázva érkező mentő, és a nyomában
száguldó rendőrség keltett egy kis feltűnést a
környéken.
Összeverődött
úgy tíz ember, végignézték
az újraélesztési
kísérletet,
majd

szétszéledtek.
A halottat fekete fóliával takarták le, és ott hagyták egy ültő helyében a padon. Bebugyolálva,
mint egy avatásra váró
köztéri szoborkompozíciót.
Akit ott
láttunk
magunk előtt, és akiből már csak a cipője látszott, meg a padon mellette heverő baseballsapkája, ember volt. Két rendőr őrizte, amíg el
nem vitték. Az élet pedig ment tovább. Az emberek elsétáltak mellette, csak hajléktalan ismerőse maradt még ott egy darabig. Ette a ricát, héját a járdára köpte.
F. K.

ÜLLÉS. A Fontos Sándor
Alapfokú Művészeti Iskola
•
évadnyitó szülői értekezletet tart
ma 17 órától a művelődési
házban. A gyerekek
jelentkezhetnek néptánc,
rajzolás, festés, kézműves,
hegedű és zongora tanszakokra.
Az iskola a környező telep
üléseken élők érdeklődésérc is
számít.
VÁSÁRHELY. Kukorica- és
napraforgó-fajtabemutatót
rendeznek ma délelőtt 9 órától a
Hód-Mezőgazda Rt.-nél. Előtte a
kiállítási centrumban szakmai
fórumon esik szó a kukorica és a
napraforgó energetikai célú
felhasználásáról.

Fotó: Frank Yvette
tását egy belépővel használhatják. A felnőttjegy ára 800 forint.
- A belvárosi Anna fürdőben bevezetett és nagyon népszerű éjszakai fürdőzést a Gombában is beindítjuk. Minden csütörtökön és
szombaton este fél nyolc és éjszaka tizenegy óra között az újszegedi
gyógyfürdő is látogatható - tudtuk
meg Bánáti Antaltól.

Pászti Ágnes a felújított játszótér inászókájánál
MUNKATÁRSUNKTÓL

A tegnapi közterületi játékok átadásával befejeződött a szegedi
Felsővároson Pászti Ágnes képviselő játszótéri felújítási programja. A Felső Tisza-parton a tízemeletes házak mögött, a Pille
utcánál a játszópark a tizenéveseket kiszolgáló huszonöt méteres drótkötélpályával és az ovi-

Fotó: Frank Yvette

soknak felépített szikla- és kötélmászó toronnyal bővült. A drótkötélpályát a Tabán általános iskolások és a Széchenyi gimnáziu m tanulói nagy ovációval vették
birtokukba. Az Erdő utcánál homokozót, rugós mérleghintát és
bébihintát helyeztek ki. A képviselői alapból finanszírozott beruházás 1 millió 530 ezer forintba
került.

Megújult a szegedi
hangoskönyvtár
MUNKATÁRSUNKTÓL

Fotó: Karnok Csaba

Megsüllyedt a szegedi hangoskönyvtár padlózata, ezért az épületrészt
fel kellett újítani. A könyvtár épülete az önkormányzat tulajdona,
ezért a padlózat, a csatornahálózat, a burkolatok és a vizesblokk felújítását az IKV Rt. végezte el, s ennek költségei a társaságot terhelik.
A falra szerelt polcokat leszedték, a falakat és a nyílászárókat lefestették - ez 300 ezer forintba került, a számlát a Somogyi-könyvtár fizette ki - tudtuk meg Molnár Máriától, az intézmény fiókvezető osztályvezetőjétől. A hangoskönyvtár tehát megnyílt, s újra a megszokott
rendben várja olvasóit.

HÉTFŐ,

2006. SZEPTEMBER 11.

Hat párt, illetve civil szervezet mindkettőn jelöl

Sorsoltak a megyei
listasorrendről
MUNKATÁRSUNKTÓL

Csongrád megyében tizenkettő, illetve tizennégy párt és civil szervezett állított választókerületi listát.
A területi választási iroda (TVT)
tegnap, a listaállítók képviselőinek
jelenlétében sorsolással elkészítette, hogy a szavazólapokon milyen
sorrendben szerepeljenek a pártok
és a civil szervezetek.
A tízezer alatti lakosú településeken tizenkettő, a tízezer feletti
településeken tizennégy pártra
vagy egyéb szervezetre lehet voksolni október elsején, az önkormányzati választásokon. A választásra jogosultak Csongrád
megye két megyei jogú városában, Szegeden és Hódmezővásárhelyen nem szavaznak megyei
listára, csak képviselőjelöltekre,

azaz az urnák elé járulók csak
egy szavazólapot kapnak. A tízezer feletti lakosú településeken,
Csongrádon, Makón és Szentesen tizennégy, a megye többi, tízezer alatti településén tizenkettő
pártra vagy civil szervezetre lehet
voksolni az egyéni képviselőjelöltek mellett.
A listákra leadott szavazatok
alapján dől el, hogy az adott párt
vagy civil szervezet mennyi képviselője szerez mandátumot és
jut be a megyei közgyűlésbe.
Az MSZP-SZDSZ,
a Fidesz-KDNP és szövetségesei, a
Magyar Demokrata Fórum, a
Szövetség Szentes Felemelkedéséért Egyesület, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt és szövetségesei mind a két listán szerepelnek.

10 ezer alatti lakosú telepulesek
1. Makó és Térsége Polgármesterek Fóruma Egyesület
2. Szövetség Szentes Felemelkedéséért Egyesület
3. Magyar Demokrata Fórum
4. Harmadik Oldal Magyarországért Egyesület
5. Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Egyesülete
6. Mezőgazdasági Társaságok, Vállalkozók Csongrád Megyei Érdekvédelmi Szövetsége
7. Magyar Szocialista Párt - SZDSZ - A Magyar Liberális Párt
8. Kistelepülések Fejlődésért Egyesület
9. Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt - Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt - Magyar Függetlenségi Párt
10. Egymásért Szeged Környéki Települések Egyesülete
11. Magyarországi Szociáldemokrata Párt
12. Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt Kisgazda Polgári Egyesület - Nemzeti Fórum Egyesület - Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége - Vállalkozók Pártja

10 ezer feletti lakosú települések
1. Jobb Makóért Egyesület
2. Városépítők Társasága
3. Magyar Kommunista Párt
4. Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt Kisgazda Polgári Egyesület - Nemzeti Fórum Egyesület - Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége - Vállalkozók Pártja
5. Összefogás Csongrádért Egyesület
6. Magyar Szocialista Párt - SZDSZ - A Magyar Liberális Párt
7. Függetlenek Listája
8. Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt - Független Kisgazda-,
Földmunkás- és Polgári Párt - Magyar Függetlenségi Párt
9. Szövetség Szentes Felemelkedéséért Egyesület
10. Centrum Összefogás Magyarországért - Független Képviselők Szövetsége
11. Polgári Szövetség Makóért
12. Együtt Szentesért Egyesület
13. Jobb Csongrádért Egyesület
14. Magyar Demokrata Fórum

154 képviselőjelölt
Folytatás az 1. oldalról

A Fidesz-KDNP listáját a két
párt és az MDF-Együtt Szegedért
Egyesület közös polgármesterjelöltje, Oláh János vezeti, aki Botkához hasonlóan, de Dlusztus
Imrével (FVSZ - Magyar Egyesület) ellentétben nem indul egyéni
jelöltként. Második a KDNP vezető politikusa, Kalmár Ferenc
önkormányzati képviselő, harmadik
Balogh
László
volt
MDF-es, majd független országgyűlési képviselő, a KDNP tagja.
Az MDF-Együtt
Szegedért
Egyesület közös listájának élén
Ványai Éva (MDF), Bakai Csaba
(Együtt Szegedért Egyesület) és
Mécs László (MDF) áll.
Nem okozott meglepetést az
MSZDP-FCF 12 fős kompenzációs listáján az első két név, Beck
Zoltáné és Illés Mihályé, annál
inkább a harmadik, Nemes Lászlóé. Az SZKT volt igazgatóját a
jelenlegi városvezetés menesztette, az MSZDP-FCF listavezetője, Beck pedig még most is az
önkormányzat egyik vezetője, tanácsnok. Beck Zoltán ezzel kapcsolatban azt mondta, ő mindig
jó viszonyban volt Nemessel...
A Jobbik-MFP listáját Apáti
Bálint, Mizsik Attila és Rocskár
György, a Függetlenek listáját
Tóth András, Váradiné Kása Edit
és Dékány Györgyi, a Centrumét
Pászti Ágnes tanácsnok, Kiss lózsef Géza és Pál Mihály, a FVSZ
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- Magyar Egyesületét Apró fohász János, Dlusztus Imre és Bajusz Izabella, a Szegedért Egyesület listáját Csapó Balázs, Ökrös
Tamás és Kánitz József vezeti.
A
Fidesz-KDNP
és
az
MDF-Együtt Szegedért kompenzációs listájának első felében
két-két olyan politikus neve is olvasható, akik nem indulnak
egyéni mandátumért: a már említett Balogh Lászlón kívül Póda
Jenő a fideszes, Török Gábor
Miklós és Grünwald Vilmos Géza az MDF-es listán szerepel.
Az idén a korábbi évektől eltérően olyan nem fordult elő, hogy
baloldali vagy jobboldali politikus a másik oldalon indul mandátumért. Két centrumos, egy
szociáldemokrata és egy független önkormányzati képviselő,
Pintér Ferenc, Ménesi Imre, Molnár Gyula és Katona Gyula ezúttal MSZP-s jelöltként indul a választásokon.
O. Z.

Most az egérutakon cserélik a gázvezetékeket

Belváros: dugóból dugóba
Folytatás az 1. oldalról

A Novoteltől sem lehet megközelíteni a
Felső Tisza-partot, mert ott gázvezetéket
cserélnek. Az autósnak felesleges kilométereket kell megtennie a Háló utcán keresztül, hogy o n n a n hajtson rá a Felső Tisza-partra, majd a rakpartra. Arra a rakpartra, ahol a partfal felújítása miatt két
helyen is félpályás útlezárással találja magát szemben. A kocsisor olykor a Belvárosi
hídtól a rakpart északi végéig ér.
Tóbiás Zoltán, a Dégáz szegedi kirendeltségének vezetője azzal biztatja a szegedieket,
hogy a jövő hét közepére elkészülnek a gázvezeték cseréjével a Novotelnél, és újra meg lehet majd közelíteni a Felső Tisza-partot,
igaz, félpályás útlezárásra az aszfaltozás miatt számítani kell. Ezt követően viszont a
Maros utcán dolgoznak majd, és ott kell egészen a Festő utca magasságáig, október közepéig forgalomkorlátozásra számítani. Ha a
Novotelnél át is verekszi magát az ember,
már csak az Atikövizig rakpartfelújítása miatt kell várakoznia. Kozák Péter létesítményfelelős szerint a jövő hét végére befejezik a július elején elkezdett betonozást, amelyet városi rendezvények miatt kellett többször is
szüneteltetni.
A Dégáz m á s pontokon is lövészárkokat
vágott a városban. Tóbiás Zoltán szerint a
csatornázás miatt hoztak előre olyan gázvezetékcseréket, amelyeket csak évekkel
később végeztek volna el, így viszont egy
feltúrással megússzák az ott élők a kellemetlenségeket. A gázvezeték az oka annak, hogy a felújított Bakayt még alig lehet megközelíteni a Teréz utca felől. A csatornázok az aszfaltozást szeptember végére fejezik be, addig félpályás útlezárásra lehet számítani. Csak a tömegközlekedés
előtt nyitott az Attila utca Bartók tér és
kiskörút közötti szakasza, itt a jövő hét
végén végeznek a munkákkal.
F.K.
VILLAMOSSÍNEKET IS FELÚJÍTANAK
A Kelemen utca folytatásában, a Zrínyi utcában is
felújítják a villamossíneket. Október első felében
a Tisza Lajos körúttól az Eötvös utcáig, majd a
hónap második felében az Eötvöstől a Somogyi
utcáig zárják le a közlekedés elől az utat.

Útszűkület nehezíti a közlekedést a Huszár Mátyás rakparton
r

Ki használja a szegedi orvosok pénzét ?

HÍREK

Régóta ingyen ügyelnek
Folytatás az 1. oldalról

Borsi Eva elmondta, az érintett,
nagyjából kétszáz háziorvos, illetve házi gyermekorvos ügyeletenként nagyjából 20 ezer forinttól esik el, mely havi 3-4
ügyelettel számolva már tetemes veszteséget jelent. Náluk
is rosszabbul jártak azonban a
szakdolgozók, illetve a sofőrök,
akik közül sokaknak az ügyelet
jelenti a főállást. Ők három hónapja egy fillért n e m visznek
haza, a helyzet tehát esetükben
m á r a létfenntartásukat veszélyezteti.
- Arra is akadt már példa, hogy
a sofőrnek az ügyeleti autóba vásárolt motorolajat sem fizette ki
a mentőszolgálat - mesélte a háziorvosok vezetője.
Hogy a mentőszolgálat miért

hivatkozik pénzhiányra, érthetetlen. Az ügyeletet ellátók bérét ugyanis n e m a szervezet,
hanem a helyi önkormányzatok finanszírozzák, azok pedig
a szükséges összeget minden
hónap elején átutalják a mentőszolgálatnak.
Meg is lepődött a szegedi városháza közgazdasági irodájának vezetője, mikor a kialakult
helyzetről tájékoztattuk. Dobóné Molnár Terézia elmondta: szeptember 4-én megérkezett hozzájuk a Csongrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól a szükséges összeg, melyet m á s n a p már továbbítottak
is az Országos Mentőszolgálatnak - ahogyan tették azt az elm ú l t három hónap mindegyikében.
TÍMÁR KRISZTA

nem valaszoltak
Szerettük volna megtudni: hová
tűnik el immár harmadik hónapja
a szegedi ügyelet dolgozóinak bére, mely a mentőszolgálathoz
megérkezik, a munkavállalókhoz
azonban már nem. Kérdéseinket
tegnap délelőtt küldtük el Győrfi
Pál kommunikációs és PR-vezetőnek, aki lapzártánkig nem válaszolt. így azt sem tudtuk meg, mikor fizetnek, van-e a mentőszolgálatnak tudomása arról, hogy a
szerződés értelmében akár már
ma sem lennének kötelesek az
orvosok bemenni az ügyeletre, illetve azt sem, hogy az előző megállapodás lejárta után miért nem
kötöttek új szerződést az ügyelet
ellátásáról a háziorvosokkal.

KEVESEBBEN
A helyi választási iroda elutasította
Tóth András (Jobbik-MFP 5. vk.) és
Geröcs Ibolya (független 13. vk.)
képviselőjelölti nyilvántartásba vételét. Ha esetleg fellebbeznek, és
ügyükben nem születik számukra
kedvező döntés, akkor a megyeszékhelyen 154 képviselőjelölt indul
a 25 mandátumért. Ez huszonhárommal kevesebb, mint négy éve.
Sorukra várok a szegedi gyermekorvosi ügyeleten

Fotó: Segesvári Csaba

Fotó: Karnok Csaba

A VICTORIA SIKERE
A Cser Ádám vezette szegedi
Victoria Kamarakórus eddigi
legnagyobb sikerét érte el
Helsinkiben. A profi együttesek
számára meghirdetett Harald
Andersen nemzetközi
kamarakórus versenyen a
stockholmi Sofia
kamarakórussal együtt
megosztott második helyezést
ért el. A rangos zsűri nem tudott
dönteni, ezért nem adták ki az
első díjat.
JELÖLTEK A VTV-BEN
A szegedi városi televízió
megkezdte a 25 szegedi
választókerület egyéni
képviselőjelöltjeinek
bemutatátását. A választási
műsorok hétköznapokon
17.30-kor, illetve 18 órakor
kezdődnek. Az élő adásokban
választókörzetenként mutatják
be a jelölteket, illetve
programjaikat. A műsorokat az
adás napján 23.25-tól, illetve
másnap reggel 6.30-tól
megismétlik.
ZSIDÓ KULTURÁLIS
FESZTIVÁL KEZDŐDÖTT
A Budapest Klezmer Band Le
chajem Szeged! című koncertje
előtt Botka László polgármester
nyitotta meg tegnap este a
zsinagógában a II. Szegedi Őszi
Zsidó Kulturális Fesztivált.
Délután a Szegedi Zsidó
Hitközség dísztermében Kovács
Tamás László szobrász- és
grafikusművész, valamint
Tundó Klára grafikusművész
kiállítását ajánlották a közönség
figyelmébe. A Holdünnep című
tárlat szeptember 21 -ig látható.
A fesztivál keretében
legközelebb szombaton este 19
órától a neves amerikai
zongoraművész, feffrey Siegel ad
hangversenyt.
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Moszkvában zöldségtároló épül - ide várják a makói terményeket is

Gráf József a vöröshagyma
reneszánszát várja
A nyugati és a hazai piacon
csökken a kereslet a makói vöröshagyma iránt, a fogyasztók
inkább a gyöngébb, kevésbé
karakteres
salátahagymákat
keresik - összegeztük nemrég
a kereskedők t a p a s z t a l a t a i t .
Gráf József a g r á r m i n i s z t e r viszont l a p u n k n a k erre azt
m o n d t a , a keleti piacon még
m i n d i g van igény a szárított
hagymára, s ezt csak makóiból
lehet megfelelő minőségben
előállítani. A kormányközi
megállapodás nyomán épülő
moszkvai zöldségtároló tehát
a makói t e r m e l ő k portékáit is
várja.
Ma Makó körül és a közeli települések földjein alig több, m i n t
2900 hektáron termelnek vöröshagymát, ami töredéke az
évtizedekkel ezelőtti termőterületeknek. Gráf József, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter szerint a Maros-mentén
élő gazdák összefogásának eredményeképp növelni lehetne a
hagyma-termőterületet,
akár
hétezer hektárig is.
- A jelenlegi keresletcsökkenésre nem válaszolhat a termelés visszafogásával az agrárszektor, hiszen lehetőség van új
exportpiacok nyitására - érvelt
a miniszter. - Néhány éven belül szeretnénk, ha a makói és a
környékbeli gazdák legalább
megdupláznák a dughagymáról
termelt vöröshagyma mennyiségét.
Lapunk hasábjain
néhány
héttel ezelőtt megjelent a kereskedők tapasztalata, véleménye:
a nyugati, sőt most már a hazai

• Nem szeretne lemondani megszokott életviteléről!
• Egyre nehezebben tudja ellátni önmagát!

-

KERTVÁROSI ÖVEZETBEN, ÚJSZEGEDEN,
VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!
APARTMANOK 2 , 8 MILLIÓ FT-TÓL!
- L A K J U N K EGYÜTT! -

RENAULT

autókat alkotunk

SZÓLNA

kívánsághoz?

i . 2 6 9 9 OOO Ft-tól Renault Clio
Voyage limitált széna klímával és CD-radlóval
vag t j
24

»

O O O Ft havi törtesztőrészleitól
v m

3. 4 0 0

O O O Ft-Kí használtautó-beszámítási
„,
tedve/mány

a tvljvv H«MUHIL wtuU(.llvalu,il«trü CCVCH^CA I t H l o i i l t g M
a / a n l a t o b b a l * * Mtfcrcm(*Mif;ult.-Ual v a r j u k !
Ar aianialuá 2006 09 Ot felol 9 kes/let meieig egyes moiteUekte érvényesek egymassol
0% mái aleiil,ltokkal n«m vonhatok ímt». a 3 sjanlal * Voyage limitált s/enara nem
érvttnyes A tellunlelett Cho Voyago ke/tloar és havidíj kuérdlag speciális Rvnauli
Credit hnaiwlromiai érvényes, amely sva|citr»nk alapú árfolyam 172 HUF/CHF
(ZŰOti Üti 28 l fooyasrtés liter 1011 km vogyes I L 7,3. városi 5 2-1U.0; ors/Suuli
é.P-ti t.CO; kiturcsaiasiikm t1 Z t 79 (v Altnrattol tilggöen) A képért láthatd autú lllusftrociu A testietekről és lellelelekiAI ettfoklod|On mérkskeieskedésUtikbeit!

Molnár
• Autóház
•

Márkaképviselet

Kft.

Sikerrel működik a szegedi Fehér-tavon az agrár-környezetgazdálkodási támogatás. A halhozam ugyan csökkent a korábbiakhoz képest a természetvédelmi szempontok fokozott
figyelembevétele m i a t t - a kieső
bevételt azonban támogatás ellentételezi.

SZEGED,
Dorozsmai út 8.
Tel./fax: 62/420-062

||

GULIPÁNOK, VÖCSKÖK
Hogy már Kora tavasszal feltöltse
a gazdaság vízzel a tavakat, fontos, mert így például a gulipánok,
gólyatöcsök nem választják fészkelőhelyül a tóaljakat, így a későbbi feltöltés nem pusztítja el a tojásokat, a fiókákat - mondja Kókai
Károly, a Magyar Madártani és
Természetvédelmi
Egyesület
(MME) megyei csoportjának alelnöke. Hogy a már feltöltött tavat
ne eresszék le túl korán, szintén
fontos, mert különben a nádasban
fészket rakó különböző gémek,
kócsagok fészkeihez hozzáférnének a ragadozók.

kell tölteni, s a vízálláson augusztus végéig n e m lehet változtatni. A tavak haltáplálékt e r m ő készségét fokozó trágyázás csak mérsékelt lehet; műtrágyát egyáltalán n e m szabad
fölhasználni. A vízi növényzetet n e m lehet teljes mértékben
eltávolítani a tavakból.
Ez a támogatási forma az Európai Unió egész területén működik, de országonként eltérő
mértékben. A magyar pontytermelés legnagyobb riválisának
tekintett cseh halgazdálkodók
kétszer ennyi pénzt kapnak,
mert a természetvédelmi szempontokat fokozottan szem előtt
tartják.
- A madarak által elfogyasztott
hal értékének ellentételezésére
nem terjed ki a támogatás, de ennek megvalósulására is van remény - mondja az ügyvezető
igazgató. Azzal, hogy a Fehér-tó
bekerült a Natura 2000-es hálózatba, a hírek szerint az említetteket is ellensúlyozza a támogatás a közeljövőtől. így a madarak
is jóllaknak - és a pénz is megmarad.
F. CS.

Iskolai büfésláger a nyalóka, a csoki és a kóla

a Gesztenyeliget nyugdíjas lakó centrumban

w

Fehér-tó: együtt
a halak és a madarak

Egy ideje kezd zökkenőmentesebbé válni a szegedi Fehér-tavon
a halgazdaság és a természetvédelem együttműködése.
Ezt az teszi lehetővé, hogy a
gazdaság részt vesz a nemzeti
vidékfejlesztési terv keretében
megvalósuló extenzív haltermelés-, illetve a nádgazdálkodás célprogramban, s így hektáronként 52 ezer forint agrár-környezetvédelmi támogatást kap - t u d t u k meg Sztanó
Iános ügyvezető igazgatótól. Az
öt évig tartó célprogramon való
részvételre pályázni kellett - az
évet ez esetben szeptember elejétől augusztus végéig számolják
és a halgazdaság a napokban kapja meg a második
évi pénzt. A kft. 1900 hektárral veszi igénybe a gazdaság és
a természetvédelem együttes
működését lehetővé tevő táGráf József szerint hamarosan jelentősen megváltozik az étkezési divat
Fotó: Frank Yvette mogatást.
Miért szükséges az extenzív
piacokon sincs kereslet a nagy miszer-összetevő a szárított hazánkba fokhagymát exportá- hal-, illetve a nádgazdálkodás a
szárazanyag-tartalommal ren- hagyma, amit megfelelő minő- ló Kína piacán is hiány van fok- Fehér-tavon? Túl azon, hogy a
delkező makói hagyma iránt, ségben csak a makói hagymából hagymából, már tárgyalásokat terület nagy hányada a Kiskuninkább a kevésbé erős saláta- lehet előállítani. Nemrég ven- kezdtünk az ázsiai piaca jutás- sági Nemzeti Parkon belül működő Pusztaszeri Tájvédelmi
hagymákat veszik a vásárlók, dégül láttam az orosz kollégá- ról is.
hiszen ezek a divatos, modern mat, a találkozó több eredméA tárca vezetője még kitért rá: Körzet része, rendkívül fontos vitáplálkozási trendeknek inkább nye közül az egyik: döntöttünk hiszi, hogy hamarosan a táplál- zes élőhely, többek között a maegy orosz-magyar tulajdonú kozási divat is változni fog. dárvilág szempontjából is - így a
megfelelnek.
- Ez a folyamat meg fog vál- moszkvai zöldség- és gyümölcs- Vallja, hogy a hagyományos ma- ramsari egyezmény is vonatkotozni - jósolta a miniszter. - A tároló központ létesítéséről, gyar konyha nem egészségtelen, zik rá, és a Natura 2000 progtáplálkozási divat valóban mást ahová akár már egy év múlva is és hamarosan ismét reneszán- ramba is bekerült.
A program
működéséhez
mutat, ám tőlünk keletre, a ma- nagy mennyiségben várják a szát éli ez a zöldség, hiszen az
kói hagyma hagyományos pia- makói hagymaszállítmányokat igazi magyar ízhatás nélkülöz- több fontos korlátozást be kell
tartani. Ilyen például: a tavakat
cán, az orosz területeken még is. Ez biztos piaci hátteret jelent hetetlen alapja.
mindig kedvelt és alapvető élel- a makói gazdáknak. Érdekes: a
ILLYÉS SZABOLCS legkésőbb március végéig föl

GONDTALAN NYUGDÍJASÉVEKRE VÁGYIK?
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Van igény a gyümölcsre is
A magyar gyerekek harmada
túlsúlyos. Segítséget jelentene,
ha az iskolai büfékben csak
egészséges élelmiszert árulnának, amit most már rendelet is
előír. Szegedi körutunkon azt
láttuk: a cukorka, a csoki és a
műital még mindig jobban fogy,
m i n t a magos kifli, viszont már
keresik a gyerekek a gyümölcsöt.
A Rögtön jövök felirat mellett
egy doboz csoki fogadott a Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi
Középiskola büféjének ablakában, amikor egészséges termékeket kerestünk ott. Első benyomásunk azonban elhamarkodott
volt: Katona Bori bemutatta a
teljes kínálatot, amiben rostos
üdítő, magos kifli, gabonakeksz
és szárított almaszirom is volt a kóla és Snickers-halmok mellett. A kereslet érzékeltetésére a
büfés elmondta: amíg Túró Rudiból eddig két darabot adott el,
a szénhidrátbombával
felérő
Snickersből egy teljes dobozzal
fogyott aznap. A puffasztott
rizst, a joghurtot egyáltalán nem
kérik, nyalókára, szénsavas, cukros üdítőre annál inkább lenne
igény. Készítenek teljes kiőrlésű,
barna péksüteményből is szendvicseket - csakhogy az dupla
annyiba kerül, mint a finomlisztből sütött. Nem csoda, ha a
gyerekek az olcsóbbat viszik.
- Ha nem árulok cukrozott,
zsíros, egészségtelen dolgokat, a
gyerekek az automatából veszik
meg, vagy kimennek a boltba magyarázta a büfés. Valóban láttunk a folyosón egy üdítő-, mellette pedig egy csokiautomatát,
amiben viszont n e m volt áru.
Kérdés, hogy szándékosan nem
töltötték föl, vagy a diákok ették
ki belőle.

ENGEDÉKENY
SZÜLŐK
- Tavaly év vége óta rendeletben szabályozzák, mit
árulhatnak az iskolai büfék mondta el Fazekas Márta, az
ÁNTSZ megyei intézetének
megbízott egészségvédelmi
osztályvezetője. A rendelet
szerint mielőtt az iskolaigazgató szerződne a büfé üzemeltetőjével, ki kell kérnie az
iskola-egészségügyi szolgálat
- az iskolaorvos, védőnő véleményét. Csak akkor köthető szerződés, ha a szakember elfogadja az az Országos Egészségbiztonsági és
Táplálkozástudományi Intézet ajánlása alapján az árulistát. Ez az élelmiszer-automatákra is érvényes. A szülői
közösség azonban felülbírálhatja az iskolaorvos véleményét, a szerződés így is megköthető. Abban tehát, hogy a
büfékben még mindig egészségtelen élelmiszerek vannak, a szülői engedékenység
a ludas.

N e m mindegy, mi van az a u t o m a t á b a n

- Szívesen ennénk gyümölcsöket is, de az nem nagyon szokott
lenni - mondta a kezében jókora
péksütit szorongató tizenegyedikes Varga Dzsenifer és Kardos
Csilla, akik cukros üdítő helyett
ásványvizet kértek.
- Többféle százszázalékos gyümölcslé kellene, bár elég drága.
Azért persze lecsúszna egy-két
almáspite is. De az is gyümölcsös, nem? - kérdezte huncut
mosollyal a tizedikes Medgyesi
Zsolt.

Fotó: Schmidt Andrea

A Madách utcai általános iskolában is csupán egy őszibarack árválkodott a polcon, amikor odaértünk. A büfés néni
szerint elfogyott, m i n t ahogy az
a négy-öt joghurt is, amit naponta rendelnek. Ennél többet
sajnos n e m t u d n a k eladni. Beszélgetés közben néhány alsós
fut be, kis pénzükből cukorkát,
gumicukrot, nyalókát vesznek:
abból van bőven. A büfében
még pár barna kifli, gabonaszelet, két-háromféle rostos üdítő

növeli az egészséges kínálatot,
a barna kenyeres, paprikás,
uborkás szendvicseket már reggel eladták.
- Kicsi a gyümölcsválaszték:
almát, narancsot, szilvát is kellene árulni, azt például szívesen
ennék - árulta el a nyolcadikos
Fekete Carmen és Csontos Karola. Mint mondták, harmincfős
osztályukban hat túlsúlyos gyerek is van, ami az osztály húsz
százaléka. Ez még mindig jobb
eredmény, mint az országos átlag.
TOMBÁCZ RÓBERT
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A mocskos aknázó
Évek óta kétszer virágzik két vadgesztenyefa az ablakunk alatt.
Csodának számít. Nagy díszítő a természet, tavasszal, ahogy illik,
megrakja, akár a többit, mintha menyasszonyt kínálna esküvőre,
és ez a kettő halovány visszaemlékezésképpen, augusztus végén,
szeptember elején is hajt még néhányat. Lombjuk már nincsen,
egy-két gesztenye, érés előtt, és ott vannak a virágok.
Valamikor, nem is olyan régen, augusztus 19-én volt akkora jégeső Szegeden, csak a betonoszlopokat nem verte ragyásra, és akkor
minden falevél is odalett. Mi mást tehettek volna a kinti almafák,
újakat növesztettek, és szeptemberben virágba borultak. A nagy sietségnek az volt a haszna, hogy megmaradtak a fák, de a következő esztendő terméséből nem lett semmi.
A két gesztenyefát mostanában nem érte jégverés, mégis virágzik. Néhányan a lakók közül azt fontolgatják, jól meg kellene metszeni őket, majd megtanulnák a természet rendjét. Mások a tűzelhalást emlegetik, mert látják, a kurta kis utca minden fája vörhenyegesbe fordul nyár közepén már. Amikor a lenyugvó nap rak tüzet a felhőkben, annak is ilyen a színe, természetes ésszel van
mondva a túzelhalás.
Első pillanattól fogva tudom, mi a baj, de ne siessünk. A napokban
jártam újra Tiszadobon, a kastélykert óriásfái között szép számmal
vannak vadgesztenyék is, és mind vörösbe hajlik. Hol van ide Tiszadobi Pokolegyházán is túl. És a baj ugyanaz. A rádió is mondogatja,
országosan romlik a vadgesztenye és a nyárfa állapota.
Van már egynehány esztendeje, még a túzelhalás divatba jövetele előtt történt, hogy vakargathatta a füle tövét egynémelyik szakember a növényvédelem területéről. Ha jól emlékszem, az almafákon ütötte föl először a fejét a fertőzet, csak tudni nem lehetett első
nekifutásra, mi is lenne az. Én is találtam jelzéseket a kertünkben,
vakargattam én is, nem a fülemet, hanem a leveleket, és rájöttem
a lényegre: valami piszok féreg a levél színe és fonákja közé kvártélyozza be magát. Nagyokat röhög magában, amikor permetezik.
Külvilági társai - és asztaltársai a levelek pusztításában - halomra
halnak, ő meg vígan lakmározik.
Az aknázómoly aknamunkájáról van szó. Időközben változott a
gusztusa, az egedetlenül büdös diófalevélbe is beletojja tojásait, hogyne használná föl a gesztenye menedékét ? Nincsen az az ecetbe mártott metszőolló, amivel kigyógyulnának a fák ebből a nyavalyából.
Ha jól emlékszem rá, májusban szoktak rajzani a molylepkék. Mi, a
fák környékének utcai haszonélvezői észre nem vehetjük őket, és ha
észrevennénk is, nem mdunk ellenük tenni semmit. Mocskos féreg,
szapora jószág, minden fa minden levelébe bújtat leszármazottakat.
Az emberi elme azonban körülkerítette már, érdemes rá figyelnünk.
Egészséges fifikávalolyan rovarcsapdákat készített, amelyek elkapnak
belőlük néhányat, még röpülő komkban. Ekkor kell, mert csak ekkor
érdemes puskavégre kapni őket, és jól bepermetezni a fát a feje búbjáig. Emlékszem rá, idén is zúgtak a gépek éjszaka, hatalmas mennyiségű szert szórtak a fákra, de vagy elkéstek vele, vagy korán kezdték,
íme. itt a bizonyíték. Vagy a puskájuk volt rövid ?
Bizakodnunk még van időnk, fövő májusig. Talán a faleveleket is
eltakarítják. Eddig is kupacokba húzogatták, és ott is felejtették. A
következő nemzedék bölcsője lehet minden lehulló levél.
H.D.

M E G Y E I
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Harminc kiló a gyálaréti kertből

Télálló citrom és banán
Saját maga megtermelheti a
család számára szükséges citromot az ember a kertben, télálló citromfa segítségével mondja egy gyálaréti hobbikertész. Foglalkozik télálló banánfával is, ez szintén átteleltethető szabadföldön.
A gyálaréti Antal Róbert télálló
banán- és citromfákat nevel a
kertben. A növények télen-nyáron kinn élnek a szabadban. Ez,
ahhoz képest, hogy a banánt trópusinak ismerjük, a citromot pedig mediterránnak, meglepőnek
hangzik. De egyre többen foglalkoznak ilyen fákkal Szegeden halljuk a hobbikertésztől. Fólia
alatt is éi banán-, citromfa a gyálaréti kertben, és szabad ég alatt
is.
- Mit kell csinálni a banánfával, hogy túlélje a zimankós hónapokat? - kérdeztük, miután
erősen elképzelhetetlennek tűnt
számunkra a hóval lepett egzotikus növény. - Körbe kell rakni
kukoricaszárral, szalmával, majd
letakarni fóliával, akár a fügét jött a válasz. Az is megoldás,
hogy az ember visszavágja a törzset, s a csonkot takarja be a már
ismertetett módon, az is újrahajt
tavasszal. Sőt! Ha nem vágjuk
vissza, és körbe sem rakjuk semmivel, akkor ugyan lefagy mélyen a talaj alá a növény, de rizómájábólújranő.
Fantasztikus - gondoltuk magunkban, s mind kevésbé hittük a télálló banánt. Az általunk megkérdezett szakértők
sem hitték. Internetes információk szerint azonban létezik. A télálló banán, a Musa
basjoo - ezek szerint - Japánból
származik, gyors növekedésű,
akár ötméteresre is megnő, háromméteres magasság elérése

A télálló banán nemcsak fólia alatt vészeli át a telet, hanem anélkül is
után virágozhat és termést is
hozhat. Gyümölcse ízletes, ahhoz azonban, hogy beérjen, be
kellene vinni magát a növényt
a szobába - csakhogy ez a méretei miatt lehetetlen. Jól tápoldatozott, dézsában tartott, kisebb példányainak gyümölcsei
beérhetnek a lakásban - és saját termesztésű banánt fogyaszthat a család.
S a télálló citromfákról mit kell
tudni? Ezekkel aztán végképp
nem kell semmit csinálni: ha
egyszer kiültették őket a kertbe,
mindenféle fóliázás nélkül megmaradnak. A magyar citrom

évente négyszer virágzik - az első
virágzás még a kilombosodás
előtt történik, virágba borul az
egész fa a két első virágzásból
be is érik a gyümölcs. A leszüretelt citrom fagymentes helyen,
kamrában el is tartható - nem
kell boltban vásárolni. - Az én
két, szabadban tartott fám idén

Fotó: Segesvári Csaba

harminc kilót termett - mondja
a hobbikertész. Ősszel ugyanúgy
lehullajtja leveleit a citromfa,
mint bármely egyéb, és tavasszal
újrarügyezik. Károsítok nem károsítják - még annyira új ez a növény itt, hogy ellenségei nem értek rá meghonosodni.
F. CS.

PALMft, KAKTUSZ A SZABADBAN
Pálmákból is akad télálló. A szegedi Klauzál téren késő őszig is ott látható kenderpálmák kínai eredetűek, és nem jönnek zavarba, ha érkeznek a mínuszok. A
Hódmezővásárhely melletti Szikáncson több kertben találhatók télálló kaktuszok. A kivi - a közhiedelemmel ellentétben - nem trópusi, az is megmarad
mérsékelt égövön.

Az összeállítás a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében, az Európai Unió támogatásával készült.
A munkahelyteremtő

és a faluszépítő

beruházás

Európai uniós források az élet minden területére
www.nlh.hu honlapon. A dokumentum augusztusban

uniós finanszírozásból megvalósult fejlesztés nagyobb

település központjának megfelelő és esztétikus kivilá-

társadalmi vitára bocsáttatott. A főbb társadalmi part-

piaci biztonságot hozott a klárafalvi Németh Toll Kft.-nek,

gítását. A teljesség kedvéért a könyvtár előtti t é r r e

nerek és az országos érdekegyeztető fórumok után

hiszen a cég partnerei immár hosszú távú kapcsolat-

három zászlórúd került, melyeken a Magyar Köztársaság

szeptember 19-én az országgyűlés vitanapon tárgyal-

ban gondolkodnak, ez pedig kihat a térség gazdasági éle-

és Forráskút zászlaja mellé méltán búzzák föl a telepü-

ja. A kormány várhatóan szeptember 27-én fogadja el

tére.

lés központjának megújítását segítő Európai Unió lobo-

az Új Magyarország Fejlesztési Tervet, és október 1-

A m e g y e egy

jén nyújtja be az E U „kormányának", az E u r ó p a i

másik településén,

Bizottságnak.

góját is.

Forráskúton a falu

T Ö B B S Z Á Z JAVASLAT ÉRKEZETT

Lássunk most azonban két olyan projektet, melyek a

l ő t e r e újult m e g

Több mint 6 0 0 szervezettől, illetve magánszemélytől

jelenleg lutó Nemzeti Fejlesztési Terv segítségével való-

tavaly o k t ó b e r r e

csaknem 3 0 0 vélemény, javaslat érkezett a szeptem-

sultak meg Csongrád megyében. Két hete a két megyei

4 6 , 5 millió forint-

ber 4-i határidőre az Üj Magyarország Fejlesztési Terv

jogú város, Szeged és Hódmezővásárhely egy-egy beru-

ból. Ebből az uniós

társadalmi egyeztetése során. A z ország minden pont-

K é t h e t e n t e jelentkező összeállításunk célja, hogy

házásával foglalkoztunk. Ezúttal két kisebb település

és hazai támoga-

járól beérkezett észrevételek letölthetők a N e m z e t i

a C s o n g r á d m e g y é b e n e u r ó p a i uniós t á m o g a -

fejlődésébe pillantunk bele.

tás 3 9 , 5 millió lo-

Fejlesztési Ügynökség honlapján, a www.nfh.hu inter-

tásból megvalósuló p r o j e k t e k b e m u t a t á s á v a l é r -

Klárafalván tavaly szeptemberben zárult az a 3 0 4 mil-

rint volt. A f ő t é r

netes címen. A z írásos egyeztetéssel párhuzamosan a

zékeltesse, m e k k o r a fejlődési lehetőséget j e l e n t

liós projekt, melynek köszönhetően a helyi tollüzem

Forráskúton nem

dokumentumot az elmúlt hetekben megvitatta vala-

a közösséghez való t a r t o z á s . S o k a n t a l á n „csak"

bővíthette kapacitását. A z említett összegből 1 5 0 mil-

pusztán a falu köz-

mennyi regionális fejlesztési tanács, valamint napirend-

a z t é r z é k e l i k , hogy é p ü l , s z é p ü l k ö r n y e z e t ü k ,

lió lorint volt az uniós és a hazai támogatás. A z üzem

pontja, hanem az

jükre tűzték az országos makrolórumok, és egyeztet-

j a v u l n a k é l e t k ö r ü l m é n y e i k , d e n e m t u d j á k , hogy

párna- és paplantöltő gépeket vásárolt, együtt a hozzá-

itt kiemelkedő sze-

m i n d e z uniós p é n z b ő l t ö r t é n i k . C i k k s o r o z a t u n k

juk tartozó informatikai és más kiegészítő berendezé-

repet betöltő hagyományőrző rendezvények - aratóbál,

h a r m a d i k r é s z é b e n ismét k é t , C s o n g r á d m e g y e i

sekkel. A két új paplantöltő sor kapacitása a legna-

szüreti mulatság, falunap - egyik helyszíne is. A park a

p r o j e k t r ő l szólunk, és p e r s z e m e g i n t e m l é k e z -

gyobb Magyarországon, de a párnatöltő teljesítménye

beruházás előtt elhanyagolt képet mutatott. Esténként

t e t ü n k a r r a , h o g y m i is a z U j

is az elsők között van.

nem lehetett rendesen kivilágítani, és a pihenni, sétál-

Magyarország

Fejlesztési Terv jelentősége.

A fejlesztés előtt az üzem nyers tollat vásárolt föl, majd
azt földolgozva tovább adta európai paplan- és párna-

Kezdjük is talán ezzel. 2 0 0 4 - 2 0 0 6 - b a n a N e m z e t i

gyártó cégeknek. A vállalkozás ma már kész paplant és

Fejlesztési Terv az, melyen keresztül az Európai Uniótól

párnát szállít partnereinek, magasabb szintre emelve

megszerezhető, mintegy 510 milliárd forint fejlesztési

ezzel üzleti kapcsolatait. M i v e l a tollat az üzletlelek

támogatás eljutott, eljut a pályázókhoz. E program év

által gyártott huzatokba töltik, a kész áru továbbra is az

végével lezárul, azonban a közösség következő költség-

ő termékük, de az immár Magyarországon készül, itte-

vetési időszakában, 2 0 0 7 és 2 0 1 3 között szinte föl-

ni e m b e r e k n e k adva munkát. Szám szerint 65-nek,

foghatatlan nagyságú, 7 0 0 0 milliárd forintnyi fejlesz-

ezzel, valamint 2,5 milliárdos bevételével a vállalkozás

tési forrás áramolhat az országba. N o persze nem magá-

a makói kistérség egyik komoly gazdasági szereplőjévé

tól, hanem jó ötleteknek, kreatív pályázatoknak kö-

nőtte ki magát. A z informatikai iejlesztésnek köszön-

szönhetően. A z imént említett, óriási lorrás eredmé-

hetően a partnercégek az interneten keresztül nyo-

nyes kiaknázása az Üj Magyarország Fejlesztési Terv

mon követhetik a termék-előállítás minden mozzana-

segítségével történhet, mely t e r v m e g i s m e r h e t ő a

tát, ami fokozza bizalmukat. Összefoglalva tehát: az

ni vágyók már csak ezért sem időztek benne szívesen,
nem beszélve az öreg, tönkretett padokról. A változás
a korábbi állapotokhoz képest bizony szembeötlő. A
terepet szépen elrendezték, új Iákat, cserjéket telepítettek. Friss a gyep is, a mélyedésekben korában itt-ott
megjelenő pangó vizet szikkasztó árokba vezették. A
park és a fű öntözését automata berendezés biztosítja.
A megújult téren 2 0 , a környezetbe illő és jó minőségű
köztéri padot helyeztek el, környékükön 3 0 hulladékgyűjtő edénnyel. A tér új burkolatot kapott, mely nem
csak szép, hanem tartós is, e r r e a rendezvények miatt
szükség is van. A z addig meglehetősen hiányos közvilágítást 11 új kandeláberre cserélték. Ezek, valamint a
(öld alá fektetett, fél kilométernyi földkábel biztosítja a

tek róla az ágazatok képviselői is. A beérkezett vélemények, javaslatok feldolgozását a napokban végzik a tervezők. A partnerség eredményeként módosított anyagról tart vitanapot szeptember 19-én az országgyűlés, a
N e m z e t i Fejlesztési Tanács szeptember 25-én véleményezi a dokumentumot, melyet a kormány október
elsején nyújt be az Európai Bizottságnak.
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EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD, TÁPLÁLKOZÁS MINDEN KEDDEN
NAPI MELLÉKLETEK

GYOGY-IR

Szerda LÉGYOTT
Csütörtök BIZALMASAN
Péntek DÉLMADÁR
Szombat SZIESZTA
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S Z E R K E S Z T I : LÉVAY G I Z E L L A ,

DR. DÉZSI CSABA A N D R Á S •

A molettség is
veszélyes

A PROSZTATAPROBLEMAK KORAI FEUSMERESSEL GYÓGYÍTHATÓK

A megelőzhető népbetegség

Az enyhén túlsúlyosak életkilátásai egyes vizsgálatok szerint nem sokkal jobbak, mi
több, talán még rosszabbak is
a kórosan elhízottakénál.
km

A prosztatanapra a szakemberek igyekeznek felhívni a férfiak, illetve az őket szerető nők
figyelmét
illusztráció: mti
Korunk egyik népbetegsége a prosztatabetegség: az ezzel kapcsolatosan elvégzett műtétek
számát világviszonylatban csak a szemműtétek
előzik meg. Pedig a probléma rendszeres szűrővizsgálattal megelőzhető lenne. Ennek fontosságára hívják fel a figyelmet minden év
szeptember közepén.
Szeptember 15-e a nemzetközi prosztatanap,
melyen világszerte igyekeznek felhívni a figyelmet az idős férfiakat leggyakrabban érintő
betegségre. Arra, mely miatt a világon a második legtöbb műtétet végzik. Csak a szemműtétek száma előzi meg a prosztataműtéteket, ám ha figyelembe vesszük, hogy prosztatagondokkal csak férfiak, és közülük is elsősorban csak az ötven éven felüliek küzdenek,
máris látható, milyen jelentős problémáról van
szó.
- Egy társadalom minél iparosodottabb és
jómódúbb, az egyének minél inkább képesek
megélni a 70-80 éves kort, annál nagyobb a
valószínűsége, hogy prosztatabetegséggel találkozik, mivel ez az idős kor betegsége mondta Pajor László urológus professzor, a
Szegedi Városi Oktató Kórház főigazgatója. - A
fejlett országokban ez már annyira közismert
probléma, hogy az emberek beszélgetnek róla,
amikor szóba kerül egészségi állapotuk. Sajnos
nálunk ez nem így van: míg derék-, ízület- vagy

szemprobléma nálunk is téma lehet, a prosztata még véletlenül sem. Sőt: a legtöbben azt
sem tudják, mi az, és hol található.
A prosztata gesztenye méretű szerv, mely a
hólyag alsó pólusán helyezkedik el, körbeölelve a húgycsövet. Ez termeli az ondó oldatát,
vagyis amiben a hímivarsejtek úsznak. A prosztata idős korban megnagyobbodhat, mely vizelési problémákat okoz. Mivel a betegség jól
látható tünete a vizelet sugarának gyengülése,
kimutatására van egy teljesen fájdalmatlan
módszer: egy edénybe kell pisilni, az abban
lévő műszerek pedig pontosan bemérik a vizelés áramlástani mutatóit. A betegség egyébként vérből is kimutatható, az úgynevezett
prosztata specifikus antigén segítségével.
Az urológus professzor szerint nagyon fontos
lenne, hogy 55 év felett a férfiak részt vegyenek
szűrővizsgálaton. A prosztatanapon erre igyekeznek a szakemberek felhívni a férfiak, illetve
az őket szerető nők figyelmét. Akár időskori
prosztatamegnagyobbodásról, akár rákról van
ugyanis szó, a betegség mindkét esetben jól
gyógyítható. Korai stádiumban felfedezve a
prosztatarák például akár teljesen és véglegesen eltüntethető. A szűrővizsgálat lényege,
hogy a végbélen keresztül megtapintják a
prosztatát, valamint vért vesznek. Csupán egy
háziorvosi beutaló szükséges hozzá, így korunk
egyik népbetegsége pedig máris kivédhetővé
válik.
T.

AKKOR CSATLAKOZZ
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az EZERARC
CSAPATÁHOZ!

CSOPORTOK:
Gyerek: 4-10 év Tini: 10-16 év Felnőtt: 16 évtől
Fiúk, lányok jelentkezését várjuk!
BEIRATKOZÁS:
2006. szeptember 17., vasárnap 16-17-ig
Szeged, Bartók Béla Művelődési Központ
Szeged, Vörösmarty u. 3.
Információ: 06-70/3814-911

•

A túlsúly növeli a szívbetegség
és a rák kialakulásának kockázatát - vélik általában a szakértők, de nem tesznek különbséget az elhízás mértéke szerint.
Az amerikai Járványügyi és
Kórmegelőzési
Központ
(CDC), illetve a Nemzeti Rákintézet (NCI) tavalyi vizsgálatai azonban arra jutottak, hogy
a kissé elhízottak körében csak
némileg kisebb az említett kórok halálos rizikója.
Az egyik új vizsgálat félmillió
50 évnél idősebb ember adatait dolgozta fel: a vizsgálat 10
éve alatt az 500 ezerből mintegy 61 ezren haltak meg. A nők
körében a normál súly feletti
hízással párhuzamosan megnőtt, míg a férfiaknál a túlsúlyosaknál az átlagoshoz képest nem nőtt a halál bekövetkeztének kockázata.
Általánosan elfogadott tétel,
hogy a túlsúlyos emberek jelentős egészségkockázattal élnek. Arról azonban szakmai vita zajlik, miért van az, hogy a
kevésbé elhízottaknál olykor
nagyobb lehet a betegség-, illetve a halálos veszélyeztetettség kockázata. Több tényező is
nehezíti az adatok pontos értelmezését, s különösen igaz ez
a dohányzásra. Ez ugyanis jelentősen megnöveli a halálhoz
vezető tüdőbetegségek előfordulását, ugyanakkor viszont a
dohányosok többnyire kevesebbet nyomnak a mérlegen.
A második tanulmányt a koreai Jonszej és az amerikai Johns
Hopkins Egyetem kutatói készítették: 1,2 millió 30-95 év közötti koreai egészségállapotának
változását követték nyomon 12
éven át. A 82 ezer 372 haláleset
elemzésében figyelembe vették
az illető testtömegindexét is. Arra a meglepő eredményre jutottak, hogy a rák kialakulása, illetve a halál nagyobb arányban
következett be a kissé túlsúlyosak körében, mint a kifejezetten
elhízottaknál.
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A férfiakat is sújtja
a klimax
Életűnk delén túljutva előbb-utóbb kellemetlen fizikai és
lelki jelenségekkel kell együtt élnünk: naponta hőhullámokat, csapongó kedélyállapotot, és ennek összes mellékhatását kényszerülünk elviselni. Kinél egy-két évig, kinél
hosszabb ideig tart ez az állapot, amit tömören a klimax
időszakának nevezünk.
Az ENSZ egészségügyi szervezete, a WH0 kormegjelölése
szerint: középkorúnak tekinthetők a 45-59 év közöttiek; öregedők a 60-73 éves korúak; öregnek minősülnek a 74-90
évig terjedő korosztályba tartozók, az aggkort pedig 90 év felett érik el. Életünk egyik jelentós periódusa a. változás, vagy
klimax kora, amelybe a negyvenedik életév után kerül az ember. A Statisztikai Hivatal adatai szerint hazánk lakosságának
48 százaléka elérte, illetve már meghaladta a negyvenéves
kort. A nemek arányait tekintve 44 százalékuk férfi és 52 százalékuk nő. A félreértések elkerülése végett leszögezhető: a
klimax nem egyenlő az öregséggel, változást jelent, és ez
mindkét nemnél bekövetkezik, tehát tévedés azt hinni, hogy
ez női sajátosság. A férfiaknál ez a változás általában az ötvenedik év körül alakul ki, ha előbb, az a korai klimax. A késői
klimax a hatvanas években bontakozik ki. Mindkét nemnél a
változás időszakát fizikai, pszichés jelenségek, tünetek kísérik, ezek ismeretében felkészülhetünk a kedvezőtlen hatások
kivédésére, elkerülésére, az esetleges panaszok enyhítésére.
A férfiak klimaxának hátterében is a szervezet hormontermelésének csökkenése áll, de sokaknál szerepet játszik az
érelmeszesedés, a vércukorszint emelkedése, a vérnyomás
ingadozása. Mindezek nemcsak a nemi vágy csökkenésében, a szexuális potenciazavarokban nyilvánulnak meg, hanem az életvitelben, munkában, a mindennapokban. így
például alvászavar, ingerlékenység, a tűrőképesség csökkenése észlelhető náluk, s beállhatnak depresszív állapotok
is. Gyakori ebben az időszakban, hogy az emberi kapcsolatok lazulnak, munkahelyi problémák is keletkeznek. Megjelenhetnek értékítéleti hibák, jellegzetes a fiatalokkal szembeni féltékenység,
miközben a változás korában élő
férfi
önmagát
csalhatatlannak
véli.
A problémák feloldásában segíthet, ha az is tudatosul az illetőben, hogy a férfiaknál is megjelenik a klimax. A jelenségek forrását
tehát az ember elsősorban önmagában keresse. A változás nehézségein
átsegít: az életmód, az életfelfogás átértékelése, a
céltudatos táplálkozás, a kevés alkoholfogyasztás,
sok mozgás, adott
esetben pszichoterápia,
esetleg
gyógyszer.

kállaiit* Itt!

ALLERGIA- ÉS
CANDIDA

12.

ILLUSZTRÁCIÓ: SCHMIDT ANDREA
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PRAXIS

SZERETNEL MANÖKEN LENNI?
FOTÓZÁSON. DIVATBEMUTATÓN RÉSZT VENNI?
ÖNBIZALMAT SZEREZNI?
MEGTANULNI TÁNCOLNI,
SMINKELNI?

k.

2006. SZEPTEMBER

VIZSGÁLAT

TARTÓS:
A tökéletes külső éjjel és nappal!
Ri-soft* lining orvosi sminktetoválás a Medifat Szépségklinikán.
3. generációs csúcstechnológia,
a tetoválógépek Rolls-Royce-a!

ELEKTROHOMEOPÁTIÁS
KEZELÉSSEL

Kozmetológiai,
Lézersebészeti és
Fényterápiás Intézet
Bőrgyógyászati

és

Allergológiai

Klinika

Szakorvosa.

LÉZERTERÁPIA
- TARTÓS

MORA I N T É Z E T

SZŐRTELENÍTÉS

>l

- RÁNCTALANÍTÁS

LÉZERES
BÖRFIRTRÜTRS
VISSZÉRKEZELÉS

EPILALHS
tartós szőrtelenítő módszer
F O R R Á S

LÉZERES
TETOVÁLÁSELTÁVOLÍTÁS

kozmetikai és testtetoválás

BEVEZETŐ ÁRON!

M f i G f i N K L I N I K f i

PLASZTIKAI SEBÉSZET
Tel.: 62/431-899 • www.plasztika.net

ÉS ARCBŐRTARTÓSAN ALACSONY ÁRAK
Szemöldök
30 000 Ft
Szem körbe
42 000 Ft
Szájkontúr
34 000 Ft
Extra szájlény
10 000 Fl

FIATALÍTÁS

Bejelentkezés: 62/54-52-52
Cím: S z e g e d , K o r á n y i f a s o r 6.

MediFat® a testfogyasztás és
a szépség orvos szakértője
Bejelentkezés:
Szeged, Feketesas u. 27.
Tel.: 62/452-774

www.kozmetologia.net
Minden lézeres beavatkozást
klinikai szakorvos végez.

Kedd, 2006.
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Egészség és emberlépték
Nem hangoztatni ketl folyton, hogy az emberek kocsi helyett járjanak kerékpárral vagy gyalog, ha kedves az életük, azaz ha tenni
akarnak egészségükért, hanem megteremteni annak lehetőségét, hogy csúcstechnológia nélkül, pusztán izomerő segítségével
eljuthassanak egyik pontból a másikba, saját lábukon.

Labdán ülve - az íróasztalnál

Erre pedig mind kisebb a lehetőség. Mint egy orvoslás témájú
internetes portálon olvasható: az utóbbi évtizedekben „egészségtelen világot" építünk, mely világ egyenesen kényszeríti arra az
embereket, hogy autóval tegyék meg a távolságot az otthon és a
munkahely között. Rengetegen nap mint nap csak néhány lépést
tesznek meg önerőből, s nem azért, mintha átütően lusták
lennének, hanem mert a közlekedés egyetlen módja a gépkocsi,
illetve a közjármű. A mai világ motorizált közlekedőkre van szabva,
a lehető legtermészetesebb, hogy ingázik az egyén - ha szegény,
azért, ha gazdag, akkor meg azért, csak épp máshonnan közelíti
meg munkahelyét.
De ha közel lakik, akkor sem fér bele az idejébe, hogy gyalog
menjen be a céghez. Ha biciklivel valahogy még beleférne, akkor
hétköznapi életveszély szlalomozni a gépkocsik közt, reggel a
reggeli csúcsforgalomban, délután a délutániban. Amerikában
megfigyelték: egy új lakótelep - ahol az üzletek, a különböző cégek
irodái nem egy-egy mamutépületen belül foglalnak helyet, hanem
külön-külön, szétszórva, ugyanakkor tele van kerékpárutakkal,
járdákkal, és sok a park is - frissen odaköltözött lakói nagyon rövid
idő alatt leszoktak arról, hogy egy métert se tegyenek meg kocsi
nélkül, ami pedig általánosan elterjedt dolog arrafelé, még sokkal
inkább az, mint nálunk. Helyette mindenhová gyalog vagy két
keréken mennek - legalábbis a lakóparkon belül. Ha emberléptékű
környezetben élnénk, mire az ember elérne a munkahelyére, eleget
is tehetne az aznapra szükséges kilométerigényének. És emellett
persze ott várakozna a garázsban a kocsi, ha nyaralni akarnánk
menni, vagy - ősz lévén - a nyaralásból visszajönni. S még
visszajönni is szívesebben jönnénk vissza egy emberléptékű
környezetbe, mint egy ilyenbe.
FARKAS CSABA

Esemény utáni tabletta
vény nélkül
Az Amerikai Élelmiszer- és
Gyógyszerhatóság
engedélyezte, hogy 18 éven felüli nők
recept
nélkül
vehessenek
„Plan B" esemény utáni fogamzásgátló tablettát.
A „Plan B" nagy dózisban
tartalmazza a hagyományos

fogamzásgátló
tablettákban
használt hatóanyagokat, és a
védekezés nélküli szex után
még 72 óráig hatásos. Közegészségügyi aktivisták érvelése szerint ez a kritikus idő túl
rövid az orvosi vényhez kötött
gyógyszerek beszerzéséhez.

Fizioterápia szakemberrel.

Önállóan is végezhetünk

Egy könnyen beszerezhető óriáslabdán ülve is lehet dolgozni íróasztalnál: tartásjavító testhelyzetet veszünk föl rajta ülve mondja a szakember, illusztrálva, milyen
széleskörű lehetőségei vannak a fizioterápiának. S mozogni otthon Is lehet, nem
kell okvetlen konditermekre költeni. A
gyógytornászok a közelmúltban tartották
világszerte a fizioterápia világnapját.
Az SZTE általános orvoskara központi
fizioterápiai és oktatási csoportja minden
betegnek biztosít fizioterápiát, akár mozgásszervi, akár bármely egyéb megbetegedéssel kapcsolatban került klinikára.
De a fizioterápiának gyógyászati intézményen kívül is óriási a szerepe - hívja föl
a figyelmet Thékes Lászlóné vezető gyógytornász. Már az iskolás korban végzett
játékos mozgáselemek is tekinthetők fizioterápiának: fölmérések szerint az általános iskolában az évek előrehaladtával
ugrásszerűen növekszik a hanyag testtartású, gerincferdüléssel, lúdtalppal,
gyenge hátizomzattal rendelkező, túl-

hasonló

gyakorlatokat

súllyal küzdő tanulók száma, s számukra
minden, ezt ellensúlyozó mozgás gyógyír.
Akik pedig egészségesek, azok számára:
megelőzés. A testnevelésórákon a pedagógusok mindent megtesznek a gyerekek számára megfelelő mozgás biztosításáért. Emellett azonban - a testnevelésórák kis száma miatt - minden
további, létező mozgásra nagy szükségük
van a diákoknak, legyen az akár az iskolába való eljutás, illetve az o n n a n való
hazajutás is. Ha a szülő nem fuvarozza el
autóval gyermekét a n e m túl távoli iskolába, s n e m szállítja haza, h a n e m a
gyermek gyalog, vagy biciklivel megy - az
máris betegségmegelőzés. Illetve h a már
kezd kialakulni valamilyen, mozgásszegénységgel összefüggő baj, mozgásterápia.
Óriási divatja van a konditermekbe,
wellnessközpontokba járásnak, rengeteg
pénzt elköltenek erre az emberek - pedig
otthon is végezhetők olyan gyakorlatok,
melyekkel megelőzhetők mozgásszervi
betegségek, melyek e nélkül előbb-utóbb
beköszöntenének. Ha csak néhány, kü-

(Orvos-Természetgyógyászati Központ)
az első magyar stresszkutató, Fazekas 1. Gyula professzor elvei és saját
nemzetközi tapasztalataink alapján testi-lelki-szellemi betegségek
modern gyógyítása történik.
6724 SZEGED, Hétvezér u. 18.
Bejelentkezés: 62-556-556 • E-mail: stressclinic€Vnet.hu

s&s
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Dr. H A R T A I
fül-orr-gégész

és audiológus,
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Plusssz Zizzz 50 db (kalcium- és vitamintartalmú készítmény
399 Ft helyett 2 9 9 F t

Ligetszépe caps. 45 db/45 nap (koleszterinszint-csökkentő,

30 főről a kért helyszínen i»l
FOG I Al .KOZÁS-Eti ÉSZSÉGÜG Yl

9 0 p e r c 4 0 0 0 Ft
Részletekről érdeklődi:
BELVÁROSI NAPOZDA
G u t e n b e r g u. 3.
TeL: ( 6 2 ) 4 5 2 - 3 3 0
Egészségkártya-elfogadó hely

VIZSGÁLAT

or./jhukut! in.

Bejelentkezőt:

06-30/588-8236
Internen www,ice,hu

GONDOK VANNAK A HALLÁSÁVAL?
^

'

ÚJ HALLÁS, ÚJ ÉLET!

TARTÓS SZŐRTELENÍTÉS "*»]

Ingyenes

hallásvizsgálat

szállítással!

KEZELÉS

M I N I I P L KÉSZÜLÉKÉVEL

díjmentes

Vidékiek útiköltségét

beteg-

megtérítjük!

Tb-támogatással. közgyógyosoknak. Tempó és MÁV EgészségpénztáF
tagjainak a legkorszerűbb hallásjavító készülékek, fül mögötutól
mély hallójáratig. Elemek, jelzőrendszerek, mobiltelefonhoz induktív
hurok, egyéni uszodai fülilleszték, zajvédő.
D R . M A D A N I S H A H R A M Idópoat-egreztetés: 2 0 / 2 5 5 - 3 8 9 3
P a r k Medical Center. Mega Kft.. Szeged. Stefánia 9.

6724 SZFGIIX ZOITÁN U 10 * WW'WCtíiMI Hli
H l 62/451-921 M d f t l l ; 3 0 / 5 7 7 5110
NYITVA TARTÁS: H- P: 8 - 20 H, SZO, V: 8 - 18 H

Keressen bennünket bizalommal!

969 Ft helyett 729 F t

STÍLUS ÉS MINŐSÉG
AZ ESZIK OPTIKÁBÓL

Vitamin A caps. 40 db/40 nap (szürkületi vakság, fényérzékenység,
1599 Ft helyett 1199 F t

Barna rizs 1 kg

259 F t

-

kamillatea fiit. 25 db
hársfavirág tea fiit. 25 db
cickafarkfű tea fiit. 25 db

289 Ft
419 Ft
269 Ft

-

csalántea fiit. 25 db

289 Ft
4 4 9 Ft

Szegeri. Tisza L. krt. 75. (a körforgalomnál) • Tel.: 62/420-642

4 9 9 Ft

D R . K R I Z S A JUDIT

4 9 9 Ft

SZENT ISTVÁN TÉRJ
LÉZERCENTRUM
BÍMC.YŐGYÁSZATI

Árnika krém homoktövisolajjal 250 ml
(reumatikus, ízületi fájdalmak esetén)

yk^tfíte

Mézaroma krém méhviasszal 250 ml
(bársonyossá, puhává varázsolja a bőrt)

4 9 9 Ft

GYÓGYNÖVÉNY ÉS REFORMHÁZ üzleteink

k bzssriokpi

JjjplÉTI

szAstm

LENÍTÉ8

szemölcsök,
'tEyek e l t á v o l í t á s a

Szegeden, a SAS Patika mellett (62/424-993),

aii;

a CORA Áruházban és HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN,

,időpont egyeztetése:
T«L:»/425.&34 {8-12,14-18 b)
t m

az Andrássy út 1. alatt találhatók!

A

M K « § * e t ( N T (
( • A Z S á t

A BITKSSf

S I K K I I

K A K S t l A T B A i ?

14 7 0 0 F T / D B
CSZIK
További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
*
Szemész szakorvosi rendelés

Aloé vera balzsam 250 ml (gyulladáscsökkentő, hámosító,
regeneráló)

M l

24 500 Ft/db helyett

Pannonhalmi ízületi tea fiit. 25 db
(ízületi gyulladás kezelésére, fájdalomcsillapító)

g
|

ZEISS multifokális szemüveglencsék kedvezménnyel!
— Gradal Top E (széles távoli látómező, ideális közeli rész)
— Gradal Brevis (rövidcsatornás, kis méretű keretekhez)
— Gradal RD (munkahelyi használatra kifejlesztett lencse)

Kiváló és megbízható minőség - bio teák:

s&s

főorvos

PSK.UA2

Á^'.ie a Kjéí u-tyv*!-

V I L Á G H Í R Ű L.UMENTS C F G

látási gyengeség esetén)

osztályvezető

Magánrendelése: GYÓGY-PALOTA Szeged, Szent F. u. 8.
Rendelés: hétfő: 18-20-ig • Bejelentkezés: 62/550-797,20/247-3668

Reergin tabl. 20 db (hogy szellemi és fizikai frissességét

zsírbontó, menstruációs fájdalmakra)

TAMÁS

GYERMEK ÉS FELNŐTT BETEGEK GYÓGYÍTÁSA 1

megőrizze)
gyermekeknek)

KELTA THALASSO
TERÁPIA

O R V O S I L F.ZERFK GYÁRTÁSÁBAN
569 Ft helyett 2 8 9 F t

ARTÉRIÁS ÉRVIZSGÁLAT
AZ ÉRELMESZESEDÉS
KORAI ÉSZLELÉSÉRE. „
A SZÍVINFARKTUS
|
MEGELŐZÉSÉRE,
|

ZSÍRBONTÓ KÚRA

HAJSZÁLÉR

A z á r m a g á é r t beszél:

F. CS.

SOO Ft-tól

§

GYOGYNOVENYÉS R E F O R M H Á Z

lönböző erősségű gumiszalagot beszerzünk, és ezekkel nap mint nap edzünk,
illetve ha vásárolunk egy óriáslabdát, és
az íróasztal melletti m u n k á h o z erre ülünk
rá - tartásjavító ülést tesz lehetővé és
könnyen-megszokható-, máris hatékony
fizioterápiás foglalkozást végzünk. A séta,
kocogás szintén rengeteget használ.
Hogy futás helyett kocogást szoktak ajánlani a szakemberek, nem véletlen: a hoszszabb ideig tartó, lassú futás sokkal hasznosabb, mint a rövid időt igénybe vevő,
gyors - azoknak is, akik testtömegükből
akarnak leadni.
S mennyi mozgásra van szükség egy
ülőmunkát végző embernek, egészsége
megőrzéséért naponta? Fél óra n e m elég,
de sokkal több, mint a semmi. Mint
Thékes Lászlóné mondja, a kitartás nagyon fontos, ha egyszer elkezdtük, ne
időnként, kampányszerűen, h a n e m folyamatosan, m i n d e n n a p végezzük a gyakorlatokat. Jobb, ha otthon, egészségesen
végezzük, ingyen - mint később betegen,
és pénzért. De ha utóbbi s t á d i u m b a n
vagyunk, akkor sem késő.

HENNAFESTES!

STRESSZ BETEGSÉGEK-ben szenvedi mint
* Depresszió, kilátástalanság, boldogtalanság* önbizalomhiány, érzékenység
* Menedzserbetegségek, kiégettség, álmatlanság
* Túlsúly, anorexta, bulémia
* Krónikus fáradtság, kimerültség, türelmetlenség
* Fej-, hát- & izomfájdalmak
* Mániák, kényszermagatartások, agresszivitás* Szexuális problémák
* Családi & párkapcsolati problémák
* Fóbiák, pánik & félelmi állapotok
* Szenvedély-magatartások & -betegségek * Egyéb STRESSZ betegségek?

A FAZEKAS Stressz & Gyógycentrumban

ILLUSZTRÁCIÓ: SCHMIDT ANDREA

te'"'

OLVASSA EL DR. LENKEI GÁBOR
CENZÚRÁZOTT EGÉSZSÉG C. KÖNYVÉT!
ORVOS ILYÉN ŐSZINTÉN TALÁN MÉG SOSEM BESZÉLT.
* Hogyan és miért akadályozza meg a gyógyszeripar,
hogy ó n egészséges legyen?
|
• Hogyan hoznak létre mesterségesen betegségeket?
1
Olvassa el a könyvet és tudja meg, hogy milyen egyszerű lenne egész- °
ségesnek maradni!

Ha kiolvasta a könyvet, jöjjön és vegyen a
könyvben ajánlott napi vitamincsomagokat!
Vitaminok nagy választékban kaphatók.

VEGYE MEG ;
A KÖNYVE

Nyitva; h.-p. 9.30-1730-ig

Jó Közérzet Központ
6725 Szeged. Szövetkezeti út 26.
Telefon: +3662 44+679
e-mail jokzKerzetkozpcnt@inviteLhu

;( +

TI

2700 Ft •:
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MEGKERDEZTUK AZ OLVASOT

CSOROG A TELEFON

Szokott-e meccsre járni 1

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz fudit újságíróval, a Kapcsolatok oldal szerkesztőjével oszthatják meg, aki - hétfőtől péntekig - 9 és 12 óra között hívható a 30/218-111 l-es
mobiltelefonszámon, amelyen SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatoké'delmagyar.hu címre
küldhetnek.
SEGITOKESZSEG
A 70/249-1821-ről szegedi olvasónk a segítőkészség mintapéldájaként említette, hogy vasárnap az
Öthalmi úton, a motokrosszverseny alatt bekapcsolva felejtette a
lámpáját, így autója akkumulátora lemerült. A mellette parkoló
autós azonban pillanatokon belül
a segítségére sietett a gyermekeivel együtt, és megtolták kocsiját.

LELE ZOLTÁN
munkanélküli:
- Régebben kézilabdáztam, szerettem is űzni ezt a sportot, de
ma már nincs időm rá. Sem
meccsre járni, sem a televíziós
közvetítésekre nem tudok időt
szakítani, de tudom, hogy Makón van foci- és kézilabdacsapat
is, amely országos bajnokságokban szerepel.

KARDOS RÓBERT
informatikus:
- Figyelemmel kísérem a fociés a kosárlabda-eredményeket,
ezek a kedvenc sportjaim. Mécsesekre azonban ritkán járok. Mivel szegedi vagyok, a makói csapatok meccseit nem nézem, a
szegedi mérkőzések közül is általában csak egyet látok egy bajnokságban.

ORMANDLAKY RAMÓNA
tanuló:
- Igen, szoktam járni: a kiszombori focicsapat hazai mecscsein rendszeresen ott vagyok.
Nekem ók a kedvenceim. Sok
barátom van a csapat tagjai között, ezért szurkolok nekik. Azt
hiszem, most a harmadik helyen állnak a saját bajnokságukban.

MEGJÖTTÜNK

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika
(az új klinikai tömbben, Semmelweis u. 6.
szám) veszi fel és látja el, sebészeti (nem
baleseb!) és urológiai felvételi ügyeletet a
II. kórház (Kálvária sgt. 57.) tart. valamint
a sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária
sgt. 57.) mindennap 8-24 óráig fogadja a
sürgős ellátást igénylő, felnőtt betegeket. A
gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinikán történik.
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől) Tel: 62/474-374, vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

Hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30 SZEGED
óráig, szombaton, vasárnap és munkaszu- GREGUS HUNOR
neb napokon pedig reggel 7.30 órától más- Szeptember 4., 20 óra 10 perc, 3700 g. Sz.:
nap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kos- Kovács Tímea Szilvia és Gregus Tamás
suth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől) (Mélykút).
Tel.: 62/474-374, vagy 104
KUN DOMINIK SÁNDOR
Szeptember 9., 1 óra 10 perc, 3680 g. Sz.:
s.o.s.
Valach Erika és Kun Sándor (Békés).
LELKISEGÉLYBARNA ROLAND BÁLINT
SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye Szeptember 9., 6 óra 2 perc, 3180 g. Sz.:
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem Hérke Andrea és Barna Krisztián (Szeged).
BÍRÓ CSONGOR
díjmentes) 62/548-294.
Szeptember 9., 5 óra 25 perc, 2700 g. Sz.:
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
Bárány Erzsébet és Bíró Lajos (Pirtó).
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órá- GARABUCZILAURA IBOLYA
Szeptember 9., 22 óra 40 perc, 4020 g. Sz.:
tól 02 óráig: 62/249-529.
Szabó Csilla Klára és Garabuczi "Sándor
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
(Orosháza).
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órá- TANÁCS KINGA
Szeptember 9., 23 óra 20 perc, 3700 g. Sz.:
tól 02 óráig: 62/212-515.
Ördög Erika és Tanács György (Szeged).
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó gyógyszertár. Szeged. Klauzál tér 3., TÖMBÖLYÁRON
este 10 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős Szeptember 10., 4 óra, 3430 g. Sz.: dr. Hajnal Andrea és dr. Tömböly Csaba (Deszk).
esetben! Tel.: 62/547-174
HORVÁTH RÉKA
Szeptember 9., 20 óra 17 perc, 3350 g. Sz.:
Nádi Mónika és Horváth Gábor (Szeged).
TISZTELT OLVASOINK!
Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket ese- PAPPfÁZMIN
tenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, Szeptember 10., 12 óra, 3400 g. Sz.: Kurucz
amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. A leveleiket csak tel- Hortenzia és Papp Kálmán (Vásárhely).
jes névvel, lakcímmel/telefonszámmal fogadjuk. A lapban azon levelek, e-mail üzenetek je-BÁN FI FLÓRA
lennek meg, amelyeknek írói nem kérik anonimitásukat. Kéziratot továbbra sem őrzünk meg Szeptember 10., 19 óra 45 perc, 3100 g Sz.:
és nem adunk vissza.
Bugyi Anikó és Bánfi Szabolcs (Szeged).

IKV ZRT.
I W M I U M M U H f t

tf

v a c m m u n u i m m ó rwa.

PÁLYÁZATOT HIRDET
a SZEGED, FONÓGYÁRI ÚT 24. sz.
alatti TELEPHELYÉN
667 m2-es, valamint
623 m2-es RAKTÁRHELYISÉG
(utóbbi üzletté átminősíthető!)

licit útján történő BÉRBEADÁSÁRA.
A telephely zárt, őrzött, autópályáról könnyen
megközelíthető, kitűnő lehetőség nyílik parkolásra és rakodásra. A helyiségek mellett igény
szerint irodahelyiségek használatát is biztosítjuk.

Induló bérleti díj:
2

667 m -es raktár esetében: 550 Ft/m2/hó + áfa
623 m2-es raktár esetében: 650 Ft/m2/hó + áfa
(a bérleti díj összege a rezsi költségét
nem tartalmazza)

A pályázatok benyújtási határideje:
2006. szeptember 22. napja
További

MARTON IMRE
sportvezető,
a
sportbizottság
tagja:
- Igen. Mint sportember figyelem
a helyi csapatok bajnokságokban
nyújtott teljesítményét. Büszke
is vagyok az NB l-es és NB Il-es
foci-, kézilabda- és sakkeredményekre. Az egyesületek utánpótlás-nevelése pedig okot ad a bizakodásra itt, Makón.

részletes

62/472-672/167-es

információ:
mellék

KARSAI VIKTÓRIA LORINA
Szeptember 8., 22 óra 5 perc, 3180 g. Sz.:
Simon Roxána és Karsai Tibor (Szeged).
KÜRTI DORKA
Szeptember 9., 9 óra 43 perc, 2630 g. Sz.:
Mészáros Adrienn és Kürti Gábor (Szeged).
TÚRI BOGLÁRKA
Szeptember 11., 1 óra 50 perc, 4320 g. Sz.:
Fehér Anita és Túri István (Baks).
VÁSÁRHELY
LŐRINCZ DÁNIEL
Szeptember 9., 14 óra 45 perc, 3670 g. Sz.:
Kis Mónika és Lőrincz István (Vásárhely).
HARANGOZÓ ZORKA
Szeptember 10., 3 óra 43 perc, 3440 g Sz.:
Bánfi Orsolya és Harangozó Zoltán (Vásárhely).
LANTOS OLIVÉR
Szeptember 10., 16 óra 2 perc, 3150 g. Sz.:
Hevér Ágnes és Lantos Tamás (Szeged).
JELENFI ESZTER VIKTÓRIA
Szeptember 10., 19 óra 40 perc, 4150 g.
Sz.: Csölle Éva és Jelenti Péter (Szeged).
MAKÓ
ENGEDI MÁRK ISTVÁN
Szeptember 7., 10 óra 40 perc, 3500 g. Sz.:
Diós Zsuzsanna és Engedi Krisztián (Makó).
KOZMA MÁRIÓ GÁBRIEL
Szeptember 7., 15 óra 10 perc, 2900 g. Sz.:
Kozma Brigitta és Lakatos István (Királyhegyes).
Gratulálunk!

és a szárazság ugyan kicsit megviselte a fákat, de a kht. munkatársai gondozzák, locsolják azokat.
Ha valamelyik mégis kipusztulna,
azt pótolják.
TÉGLA
A 70/580-0689-ről érkezett SMS
küldője jelezte, hogy Szegeden, a
Híd utcában lévő eperszínű nagy
ház teteje alatti részen billeg néhány tégla. Mi lesz, ha leesik?

BOKROS
Csongrád-Bokrosról
telefonált
Dani Ágnes, és azt panaszolta,
hogy szombaton éjjel kiskorúak
petárdáztak a főutcán. A szülők
felelőtlensége döbbenetes, nem
volna szabad hagyni, hogy az éjszakában csatangoljanak,
és
ilyen tűz- és balesetveszélyes játékot űzzenek a gyermekek.

PARLAGFŰ
A 30/299-3926-ról panaszolta
tápéi olvasónk, hogy a Rév, illetve a Rába utcában, a csatornapart szélén sok a parlagfű.
ÁLLOMÁS
A 20/455-6943-ról küldött SMS
írója javasolja, hogy a gyönyörűen felújított nagyállomáson a
csillárt rendszeresebben kellene
tisztítani, mert nagyon elcsúfítják a rajta lévő rovartetemek.

FÁK
A 30/365-1446-ról újszegedi olvasónk, jelezte, hogy a Temesvári
krt.-on néhány hónapja telepített
fák egy részét a kiszáradás veszélye fenyegeti. Kovács János, a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht.
közterület-fenntartási igazgatóhelyettese elmondta: a nyári meleg

Mára

PALÁNKAI UTCA
A 30/468-8815-ről panaszolta
kecskési olvasónk, hogy a Palánkai utcából a kitermelt földet a
mai napig nem szállították el.

kérdeztük:

Szokott-e
meccsre járni?

Következő kérdésünk:
Evett-e már
strucchúst?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

IGEN

•

NEM

Az SMS számlázása normál tarifa szerint történik.

06-30/30-30-921
Vagy szavazhat az interneten is: www.delmagyar.hu

IKV ZRT.

IKV ZRT.

I M M U M H f l f l f i Él
V M M t N M Z D á U M N t Ó MMI.

I N C M U M H C Z i U t Éf
V M M M M Z D i l H O D Ó ZKV.

PÁLYÁZATOT HIRDET
a SZEGED, KELEMEN u. 4.
szám alatti
ÜZLETHELYISÉG
BÉRLETI JOGÁNAK
LICIT ÚTJÁN TÖRTÉNŐ
ÉRTÉKESÍTÉSÉRE.

PÁLYÁZATOT HIRDET
a SZEGED, DEÁK FERENC u. 28-30.
szám alatti irodaházában,
414 m2 alapterületen, földszinten
és galéria szinten elhelyezkedő
IRODAHELYISÉGEK, valamint pince
szinten elhelyezkedő
RAKTÁRHELYISÉGEK

Az üzlethelyiség 73 m2 alapterületű,
szerkezetkész állapotú,
felújított épület pince szintjén helyezkedik el,
a Belváros üzleti központjában.

Pályázati alapár:
b r u t t ó 5 OOO OOO F t .
i

A pályázatok benyújtási határideje:
2006. szeptember 22. napja
További részletes információ:
62/472-672/167-es mellék

licit útján történő BÉRBEADÁSÁRA.
Az irodaház a város központjában található,

könnyen megközelíthető, az épület körüli
parkolás lehetősége biztosított.
Az irodahelyiségek mellett szociális helyiségek
használatát is biztosítjuk.

Induló bérleti díj:

1500 Ft/m2/hó + áfa (a bérleti díj összege
a rezsi költségét nem tartalmazza)

A pályázatok benyújtási határideje:
2006. szeptember 22. napja
További

részletes

62/472-672/167-es

információ:
mellék
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ÚJ ESÉLYEK AZ EURÓPAI UNIÓVAL SZENTESEN ÉS 10 KISTELEPÜLÉSEN
A Nemzeti Fejlesztési Terv célkitűzései úgynevezett operatív programokon keresztül valósulnak meg. Ezek egyike a Humánerűforrás-fejlesztési Operatív Program ( H E F O P ) , mely
2004-tűl ez év végéig 1 9 1 milliárdos támogatási kerettel ( 7 5 % - b a n uniós, 2 5 % - b a n hazai forrás) segíti többek között azokat a programokat, melyek fókuszában áll a
humánerűforrás fejlesztése, a foglalkoztatottság növelése (az életminőség és egészségi állapot javításával), a magasabb képzettség elérése (az egész életen át tartó tanulás
felnőtt-továbbképzési programokkal), így biztosítva az alkalmazkodókészséget, illetve az előnyös munkahely-változtatást a munkaerűpiacon. A z alábbiakban a H E F O P keretében a megyében megvalósuló számos projektekből mutatunk be kettőt. A z egyik program a szegedi kistérségéhez tartozó tíz településen segíti a hátrányos helyzetűek boldogulását, a másik pedig Szentesen ad új esélyt a fogyatékkal élőknek és családjaiknak.

HA ESELYT ADSZ EGY FOGYATÉKKAL
ÉLŐNEK, ÉLETBEN TARTHATSZ
EGY CSALÁDOT
Szentes Város Gondozási Központja 1997
óta ad nappali ellátást és munkalehetőséget
elsősorban értelmileg sérült, de kisebb részben mozgásukban is fogyatékos emberek,
fiatalok részére. Az intézmény eddig csak 10
embert tudott megfelelő körülmények között
fogadni, holott igény ennek legalább a kétszeresére mutatkozik. Ráadásul az esélyegyenlőségi törvény és más vonatkozó rendelkezések a felújítást és bővítést megelőzőnél
jóval komolyabb környezeti feltételeket írnak
elő.
Akárcsak a Dél-Alföld más területein, a
rendszerváltozás után Szentesen is romlottak
a foglalkoztatási, munkavállalási esélyek. A
probléma hatványozottan jelentkezett a valamilyen fogyatékkal élő emberek körében, és
sújtotta családjaikat is. Hiszen gondoljuk
csak meg, ezek az emberek folyamatos felügyeletet, ápolást igényelnek, így erre
megfelelő intézmény híján a feladat valamelyik családtagra hárul, aki így szintén nem tud
munkát vállalni. Ezért volt szükség egy olyan
ellátási rendszer kiépítésére, amely legalább
vagy legfeljebb félig védett környezetben
szolgálja napközben a fogyatékos embereket.
Az eddig őket ápoló családtag így munkát tud
vállalni, maga a család pedig leküzdheti
egzisztenciális problémáit. Ez sarkallta Szentes Város Gondozási Központját arra, hogy
európai uniós forrásra pályázzon.
Érdemes megismerni, hogy a projekt szempontjából kik tartoznak a célcsoportba.
Lehetőséget kaphatnak az enyhén értelmi
fogyatékos, mozgásfogyatékos, beszéd- és
látásfogyatékos, olvasás- és írászavarokkal
küszködő, mentálisan retardált fiatal és középkorú emberek. Több fiatal gyerekkori agydaganat miatti műtét, agyhártyagyulladás
következtében lelassult szellemi és mozgásszintre jutott, illetve néma lett. Konkrét példákat említve, van a célcsoportban halmozottan sérült ember, aki mozgásszervi fogyatékossága mellett olykor labilis szellemiértelmi zavarokkal küzd, viszont jó képességű,
hiszen Szentesen, a Horváth Mihály Gimnáziumban le is érettségizett. Van súlyos
látásfogyatékos, többen magatartászavarral
vagy Down-kórral küzdenek, előfordul dadogás és hadarás. A célcsoportba tartozók többsége elvégezte a tanulásban akadályozottak
speciális iskoláját. Ezeknek a különböző

módon sérült, vagy halmozottan sérült embereknek korábban egyáltalán nem volt lehetőségük arra, hogy a társadalom egészséges tagjai közé integrálva hasznos tevékenységet végezzenek.
A Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programjának keretében elnyert támogatás összege csaknem 10 millió forint, de önkormányzati és civil segítséggel a beruházás 10,6 millió forintból valósulhat meg. Ebből az
összegből az önkormányzat által fönntartott
intézmény központi telephelyén akadály-mentesítették a főépületet, kialakítottak benne egy
személyzeti étkezőt és tartózkodót, illetve
WC-t mozgáskorlátozottak számára, korszerűsítették a tálaló- és kiszolgálórészt.
A központi telephely másik épülete a tulajdonképpeni foglalkoztató. Ezt egy nyitott
veranda beépítésével, néhány első fal elbontásával tágasabbá, világosabbá tették, illetve
fölújították a vizesblokkokat is. A beruházás
során gondoltak az energiatakarékosságra is,
így a projekt hosszú távon megtérül, nem
szólva a fölűjított, korszerűsített épületek
külleméről.

VEDETT KÖRNYEZET A CSALADERT
A

projektben

érintett

épületek

átalakítása, korszerűsítése befejeződött.

Jelenleg a használatbavételi engedély
beszerzése zajlik, így mondhatjuk, hogy a
beru-házásban részt vett szakemberek,
köztük Hódi József projektmenedzser
valamelyest megnyugodhatnak, és
átgondolhatják, mekkora jelentőségű a
munka, amit az Európai Unió
támogatásával elvégeztek.
- Ez nagyon jelentős előrelépés az
intézmény életében - mondja Hódi József.
Eddig karbantartásokra évente 1-2 millió
forintot tudott költeni az önkormányzat,
most ennek a sokszorosát használhattuk fel.
A pályázati anyagban szerepel a „védett környezet" kifejezés. Hogyan értelmezhető ez a mindennapi ember
számára?
Ez valóban szakzsargon. Azt jelenti,

hogy a fogyatékkal élők foglalkoztatása
nem piaci körülmények között történik,
hanem alkalmazkodik a dolgozó
képességeihez, teljesítményéhez. Ezt a
fajta foglalkoztatást egyébként az állam is
támogatja. Megváltozott munkaképességűeket eddig is foglalkoztattak Szentesen, de
ami a gondozási központban történik,
teljesen új, és komoly igény mutatkozik rá.
Természetesen fontosak a megújult,
korszerűsített épületek és a bennük
dolgozó, hozzáértő szakembergárda, de a
hangsúly mégiscsak a fogyatékkal élők
ellátásán van. Mi lehet a munka legfontosabb eredménye?
Hogy a fogyatékkal élők családja óriási
segítséget kap. A szülőknek nem kell
otthon maradniuk napközben, tudnak
munkát vállalni, ezzel pedig az egész
család jobban élhet.

jj

HAL HELYETT HAL0": A SZOCIÁLIS SZAKMAI MŰHELY

E kifejező címmel jellemezhető projekt összefogását és az ezzel kapcsolatos pályázat beadását Deszk Község Önkormányzata vállalta magára. A megvalósításra 10 Szeged környéki település, Deszk, Algyő, Bordány, Dóc,
Röszke, Szatymaz, Újszentiván, Tiszasziget,
Üllés és Zsombó állt össze, ha úgy tetszik

ve Csongrád megye Magyarország leszakadó térségeihez tartozik. Ez egyebek között a
fejlődést segítő beruházások elmaradására, a
termelő cégek, vállalkozások hiányára
vezethető vissza. Jellemző a munkaerőpiacon,
hogy a munkát keresők száma megközelíti a
meghirdetett álláshelyek kétszeresét. Az ered-

könyvellátásra. Sok a mozgáskorlátozott, a
fogyatékkal vagy tartós betegséggel élő. Ők
ugyancsak segítséget kapnak a programtól.
Az uniós pályázatoknak köszönhetően a
következő években új munkahelyek sokasága jöhet létre a térségben. A lehetőségeket
azonban csak a megfelelő információkkal,
képzettséggel rendelkezők
tudják majd megragadni. A
boldoguláshoz így az érintetteknek szükségük lesz
segítségre. És ezzel érkeztünk el a projekt lényegéhez.
A 10 település szociális
dolgozói eddig nem rendelkeztek megfelelő európai uniós, informatikai és
munkaerő-piaci ismeretekkel. A továbbképzésnek,
majd a végzettekből összeálló információs hálónak
köszönhetően azonban a
rászoruló családok immár
megfelelő segítséget kaphatnak a munkavállaláshoz.
Ugyanakkor az is cél, hogy
a szociális szakemberek
bírják az embert próbáló
munkát. Azaz rendelkezzenek olyan készségekkel
és képességekkel, amelyek
birtokában elsajátíthatják a
munkájukhoz nélkülözhetetlen, kiégés elleni stratégiákat.

konzorciummá. A több mint 20 millió forintos uniós támogatást nyert projekt ezúttal
nem látványos építkezésekben ölt testet,
hanem szociális és gyermekvédelmi szakemberek, önkéntesek továbbképzésében,
együttműködési hálózatának létrehozásában.
A hálózat a Szociális Szakmai Műhely nevet
viseli.
Tény, hogy gazdasági teljesítményét tekint-

mény: jelentős munkanélküliség, ebből fakadóan pedig nem egyszer súlyos szociális
problémákkal küzdő családok sokasága. A
szóban forgó 10 településen is viszonylag
magas a regisztrált munkanélküliek száma,
ezen belül is megugrott a pályakezdőként
munkát keresők aránya. Több mint 1600
gyermek szorul rendszeres gyermekvédelmi
támogatásra, ingyenes étkeztetésre és tan-

Maga a szakmai programsorozat egy 120 órás
továbbképzésből és egy
projektzáró konferenciából
áll. A képzés és a konferencia lebonyolításához
szükség volt megfelelő technikai háttérre,
így kis teljesítményű személyi számítógépekre, mobil számítógépasztalokra, laptopra,
digitális kamerára. A számítógépek egyebek
között a résztvevők kapcsolattartását, a stratégiai szövetség kialakulását, így a Szociális
Szakmai Műhely hatékony és gyors
működését segítik az internet közvetítésével.

SEGITSEG AZ EGYENNEK ES A CSALADNAK
A pályázatért és a program végrehajtásért Hild Anikó projektmenedzser felel.
Mint mondja, a Szociális Szakmai Műhely
tulajdonképpen beindult. Megvannak a
résztvevők, a megfelelő eszközök és a tananyag is.

júniusban kezdett, október 29-ére pedig mindhárom csoport végez a 120 órás képzéssel.
A projekt egy konferenciával zárul, itt,
Deszken. Mi minden történik majd a program zárórendezvényén?
A konferenciát 2007 januárjában rendez-

Mit várhatnak a programtól a 10 érintett település lakói?
Szeged környéki településekről lévén szó,
a munkaerő beáramlik a városba. Aki ott nem
kap munkát, helyben legtöbb esetben csaknem esélytelen. A képzést elvégző szociális
szakemberek személyesen ismerik a településeiken élőket, tudják, hogy kinek milyen
segítségre van szüksége. Természetesen ez
nemcsak egyénileg, hanem családi szinten
is értendő. A továbbképzések így közvetve
segíthetik a hátrányos
helyzetűek
életminőségének javítását. A projekt eredményeképpen a 10 Szeged környéki település szociális szakemberei átfogó képet kapnak egymás munkájáról, a települések helyi
problémáiról, és az együttműködés során
további pályázati lehetőségeket is ki tudnak
használni.

A Z OLDAL
MEGJELENÉSÉT
AZ EURÓPAI UNIÓ
- A tananyag 3 modulból áll. Egy mentálhigiénés tréningből, egy pályázatírási, illetve egy informatikai képzésből. Utóbbi kettőt
akár egynek is vehetjük, annyira szorosan
kapcsolódnak egymáshoz. A 45 szakembert
a 10 érintett település „delegálta" a képzésbe a lakosság számarányának megfelelően, de
a nemek közötti esélyegyenlőség is fontos
szerepet kapott. Oktatásuk 3, 15 fős csoportra bontva zajlik. Az első csoport idén

zük. Itt lesznek a képzésben résztvevők és
nagyon sok önkéntes, összesen 100 fő. Lesznek előadások egyebek között a
munkaerőpiacról, az esélyegyenlőségről,
magáról a projektről és a második Nemzeti
Fejlesztési Tervről. Lehetőség lesz az eddigi tapasztalatok megbeszélésére, ötletelésre,
az információáramlás beindítására, hiszen a
cél a hosszú távú közös munka, az
együttműködési hálózat kialakítása.

TÁMOGATTA
Magyarország célba ér
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NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ
1,9.45 óra.
En. a nő és plusz egy fö: 13.15, 15.30,
17.45, 20 óra.
Távkapcs: 13.30, 15.45, 18, 20.15
óra.
Vadászpilóták: 20 óra.
Miami Vicc: 14.45, 17.30, 20.15 óra.
Rém rom: 13.30, 15.30 óra.
A United 93-as: 18, 20 óra.
A testőr: 18, 20.15 óra.
Las Bandidas: 15.45 óra.
Ház a tónál: 17.30, 19.45 óra.
Garfield 2.: 14, 16 18 óra.
A Karib-tenger kalózai - Holtak
kincse: 14.30, 17.15, 20 óra.
Túl a sövénven : 13.45 óra.
Szakíts, ha bírsz!: 15.45 óra.
Verdák: 13.30 óra.

PROGRAM

PONT

^ ^

i.'OtUHAfO I I «

»

E-mail címünk: ajanlo(« delmaRyar.hu
müz1
SZEGED
11ELVAROS1 MOZI
ZSIGMOND
VILMOS
TEREM
15.30, 20 óra: A szabadság vihara-,
17.45 óra: Tibetben a lélek.
BALAZS BELA TEREM
16.15, 18.30, 20.45 óra: Thank you
for smokins.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
16, 20.30 óra: Aaltra,
18.15 óra:
Egyedeneim.
GRAND CAEE
17 óra: A szavak titkos élete. Spanyol
film;
19 óra: Kebab kapcsolat. N e m e t film ;
21 óta: A pokol.
Francia-olasz-belga-japán film.

VÁSÁRHELY
MOZAIK
MOZI
17.45 óra: Garfield 2. Színes amerikai
yermekfilm;
f40
o óra: Facér fimniy. Színes amerikai
film.
SZENTES
15.30 óra: Lemming. Színes francia
filmdráma;
17.30 óra: Verdák. Színes amerikai
animációs film;
20 óra: Halálos szívdobbanás. Színes
írancia filmdráma.
KÜZÉLET
SZEGED
Az ifjúsági házban

I'LAZA C1NEMA
CITY
Lány a vízben: 13, 15.15, 17.30,

• MEZŐGAZDASÁGI kereskedelmi cég sándorfalvi telephelyére keres 1 fő irodavezető és 1 fö sofőr munkatársat. Pályázati anyagot
szeptember 18-ig az imreszanka@farmmix.hu e-mail
címre kérjük, vagy a 6762
Sándorfalva. Szt János dülö
2/9
címre.
Céginfó:
www.farmmix.hu
További
információ:
06-30/6601535. (54994893)

Állást kínál
• A FORRÁS Hotel éttermi
felszolgálót, éttermi takarítói
és konyhai fekete mosogatót keres Érdeklődni személyesen a munkaügyön: 913.30-ig. (54996004)
• BIZTOS jövő az ingatlan
szakmában!
Átképzéssel
felveszünk vezetőkel! 06-1/
210-4673 (54994712)

• CORA bevásárlóközpontban található vendéglátóüzletünkbe szakképzett szakácsot keresünk. Érd.: tel: 30/
329-7186 (55095033)

• TELEPÜLÉSSZOLGÁLTA
TÓ kit 1 lő C. E kategóriás
logosltvánnyal
rendelkező
gépkocsivezetőt keres felvételre. változó munkavégzésre. ADR vizsga előnyt
jelent. Ugyanitt 1 fó gépjármüszerelöt azonnali kezdéssel felveszünk Érd.: 30/
9253-293 (54994928)

• INGATLAN befektetéssel
foglalkozó
cég
értékbecslöket
keres
átképzéssel isi Tel.: 06-1/
225-1390. (54994959)
• JÓL képzett kőműveseket, brigádokai, jogosítvány
nyal rendelkező segéderőket felveszek. Fizetés megállapodás szerint
06-20/
467-37-17 (54994095)

• W I N N E R WORK K f t
(7906-4/2002)
azonnali
kezdéssel, időszakos csomagolási munkára
keres
kollégákat. Jelentkezni: 62/
426-320. h.-p.: 14-16-ig.
(55095067)
HIRDITÉSFiLVÉTIl
(SONGIÁDON:
Tourinform Csongrád

• SZEGEDI kft keres felvételre lakatosokat. Érdeklődni:
30/489-6626. (54994940)

Sientkiromsig tér 8.
63/570325

Gratulálunk

Újszegedre,
iá.

M y i t r a i

Z s i g m o n d n á l £

90.

születésnapod
szeretettel

alkalmából

köszöntünk,

jó egészséget kívánunk.
i f j . Nyitrat család
és a Muzsla család,

ti;
Ördögit

A n t a l n é n a k

1

születésnapjára.
a napok,
elérted

Azt

Kiszomborról

Röszkére,

Múlnak

kívánjuk,

teltiek

az 5 0

az
évet.

boldogan.

Édesanyád
párja,

és a család többi

tagja

Mórahalomra,

Ábrahám
és Csúcs

Antal
Emília

2 5 . házassági évfordulója

alkalmából

szívből gratulálunk: Edina, Anita,
Mama és a Németh család
Ha üzenetet szeretne küldeni, keresse fel személyesen
ügyfélszolgálati Irodáinkat vagy hirdetöirodáinkat!

Könyvművészet a Somogyi-könyvtár
régi és ritka könyveinek tükrében
című kiállítás. A tárlat 2006. október
21 -éig tekinthető m e g a könyvtár
nyitvatartási rendje szerint.

Az egyetemi fiivészkert (Lövölde út
42.)
10 órától 18 óráig;
a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.)
9 órától 18 óráig várja látogatóit.

A Kézműves Pince és Galériában
(Kálmány L. u. 21.) megnyílt
Dobrovich Zsófi, a Szegedi Szépmíves
Céh szabadiskolájának tehetséges,
Szekeres Mihály-ösztöndíjas
hallgatójának kiállítása. A tárlat
oktober 11 -éig, m u n k a n a p o k o n
10-18 óráig szombaton 1 0 - 1 4 óráig
látogatható.

ALGYŐ
8 óra: Falugazdász fogadóóra (Pál
Andrea);
17 óra: Hagyományőrző Együttes
(Eke fózsef);
18 óra: az Algyői Hagyományőrző
Citerazenekar (Süli Tibor).
KONCERT. BULI
SZEGED
A fATE-klubban
22 órakor: T á n c h á z
a Rozsdamaró zeneitarra].

A máltai játszótéren
16 órakor:
egészség- és életmódnap.

A SZOTE-klubban
Rockbuli.

A Csongrád Megyei
Önkormányzat
Székháza földszinti Csanádi
Termében 15 órakor: Tamasi Mihály:
A változó agrárvilág fél évszázada Szociográfiai riportok, t a n u l m á n y o k
' 1 9 5 7 - 2 0 0 6 ) című könyvének
L"m u t a t ó j a .
be:
A Csongrádi sgt. 81. szám alatti

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Somogyi-könyvtárban
mggnyílt
Bicskey Zsolt festőművész Órzok
című kiállítása. A tárlat október 8-áig,
hétfőtől-péntekig 10-19 óráig,
szombaton 10-16 óráig tekinthető
meg;
a könyvtár aulájában megnyílt

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

eramiaszimpozium <
szeptember 20-áig látható
m u n k a n a p o k o n 10-18,
szombatonként 1 0 - 1 3 óráig.

22 órakor:

62/567-835

A Fekete Házban (Somogyi u. 13.)
megnyílt Salvador Dali Az aranykor
grafikai sorozatok világirodalmi
művekhez című kiállítása. A tárlat
október 1-jéig, hétfő kivételével
naponta 10-18 óráig látogatható.
Az Alsóvárosi
Kultúrházban
t Mahelka Béla festőművész
kiállítása, mely hétfőtől-péntekig
10-18 óráig látható.
A megyeháza aulájában (Rákóczi tér
1.) megnyílt Gyenes Kálmán, Nagy

(üzenetrögzítő

is)

Apró börze
Apróhirdetése +80 Ft-ért megjelenik az interneten is! www.delmagyar.hu
Gépjárművezető-képzés
• CARSCHOOL Autósiskola
tanfolyamot indít szeptember 14-én, 17 órától Oktatás délelőtt és hétvégén is!
Szeged, Tisza L. krt. 83. 62/

• OSZLOPOS tuják, gömbtuják, dfszfák, egyéb dísznövények széles választéka,
akciója! Bolgár Díszfaiskola
Szeged-Kecskéstelep, Gera
S. 18., 62-427-991. Nyitva
egész nap, vasárnap délig.
(54893271)

424-025. (54994667)

RENDKÍVÜLI AKCIÓ
Használt Nexiák
550 000 Ft-tól,
akár 10% befizetésével,
hiteles vásárlás esetén s
autóbeszámítás.
§
ALFA AUTÓHÁZ
Hódmezővásárhely

Szántó K. J. u. 149. -Tel.: 62/246-568

• CSILLAG Kft. Autósiskola
ÖSZI AKCIÓJA. Személygépkocsi-vezetői
tandíj
69.900 Ft-tól, és ebből is
30% visszaigényelhető, igy
a tandíj- adókedvezménnyel
48.930 Ft. Az akciós ár 28
elméleti és 29 gyakorlati
órát
tartalmaz.
Szeged,
Londoni krt. 10. Tel.: 62/
426-433, 30/383-7889. AL1170, nyt.sz.: 06-0160-05.
(54994473)

Háztartási gép

Suzukik
AKCIÓS ÁRON
380 000 Ft-tól
ELADÓK. Hitelre is.
Alfa Autóház Kft.
Hódmezővásárhely
Szántók. J. u. 149
Tel.: 62/246-568
• MITSUBISHI Galant 1 8
1993; 590 000 Ft-ért. hitelre
is eladó. Alfa Auióház 2
Plusz Kft. Hmv.-hely, Szántó
K. J. u. 149. Tel.: 06-62/
246-568. (54994875)
• PEUGEOT 106 XR, 1998,
850.000 Ft. Hitelre is. Alfa
Autóház 2 Plusz Kft. Hódmezővásárhely, Szántó K. J.
u. 149/A. Tel.: 62/246-568.
(54994809)
• RENAULT 11-es dízel,
1990-es 185.000 Ft-ért eladó. Alfa Autóház 2 Plusz
Kft.
Hódmezővásárhely,
Szántó K. J. u. 149, Tel.:
06-62/246-568 (54994864)

• GÁZKAZÁN FÉG, kombi,
fél áron eladó. Költözés miatt. Tel.: 30/639-2188, 30/
664-1254. (54994985)

Ingatlancsere
• RÖVID és hosszútávú hitelek ügyintézése a legjobb
kondíciókkal.
06-70/28784-10. (54994822)

• SZEGED SZENTMIHÁLY,
Fehérparti, 900 nm-es zártkert vlzzei, árammal, építési
tervrajzzal eladó. 30/2485537. (54994907)
Könyv
• A KÖRÚT A n t i k v á r i u m
vásárol használt könyveket,
könyvhagyatékokat, magánkönytárakat. régi és új kiadású könyveket. Tisza L.
krt. 59. 30/955-89-79, 62/
315-322. (54893627)

• CIRMOS kiscica oltva ingyen elvihető. Lakásba is!
Érd.: 70/316-3590. (55095034)

• FESTMÉNYEK, grafikák,
régiségek, teljes hagyatékok, műtárgyak folyamatos
felvásárlása Körút Régiségkereskedés, Tisza L. krt. 59.
30/955-8979, 62/315-322.
(54893629)

• INGATLANKÖZVETÍTŐ
ÉRTÉKBECSLŐ O K J - S
képzés indul szeptember
22-én
Szegeden.
Tananyaggal,
részletfizetéssel
74 000 Ft. Kapós Kft. 20/
375-9079. (54892977)

Panellakás
• FELÚJÍTOTT, 2 vagy 2,5
szobás
lakást
keresek,
készpénzes vevő, 7-8 M
között,
06-30-462-02-04.
(55095045)
• SÓLYOM utcában 1+2
szobás. I. emeleti lakás +
garázs eladó. Érdeklődni:
06-30-925-9090
Irányár:
8.5+2 M Ft. (54994924)
Pénz, értékpapír

Ne fizessen előre
a hitelért!
Szabad felhasználású hitelek
8 napon belül
6 9 5 0 Ftlmilliólól
(4,76 THM)
Terhelés, B A R , végrehajtás
nem akadály.
06-40/423-423

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával
62/485-774,
Szeged. (54994743)
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (54690633)
• IRHA , BÓR , VELÚRKA
BÁTOK, szörmeáruk tisztítása, festése, javítása, béléscsere, cipzárcsere. H.-p.:
9-12, 13-17-ig. Szo.: 912-ig. Szeged, József A.
sgt. 77/A. Csongrád, Szentesi út 7/A. Hmv.-hely, Kossuth tér 6. (Hód Juvella
mellett). Makó, Deák F. u.
19/A (péntekenként 10-12ig, 13-17-ig). (54893345)
• LAKSPED! Költöztetés,
szállítás, lomtalanítás garanciával. rekeszek biztosításával. A hét minden napján. Díjtalan felmérés. 62/
497-358, 30/630-4690. 20/
455-1446. (54993993)
• REDŐNYÖK, reluxák,
szalagfüggönyök, harmonikaajtók, szúnyoghálók AKCIÓVAL. Tel : 62/640-603;
30/9457-201. (54792349)
• SZILÁNK* 6 2 / 4 2 5 - 5 5 5 .
Üvegezés, képkeretezés.

Közlemény
Magánház

• AKCIÓ! -30% tujákra.
Nyírfa,
hársfa,' tulipánfa,
rhododendron, sövénynövények,
fenyőfák
Szeged,
Körtöltés utca 31. Tel.: 0630/448-3747.
http://
abeliaskert.atw.hu. (54994823)

A z apróhirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

A Bálint Sándor Művelődési
Házban
(Temesvári krt. 42.) megnyílt
Alsómocsolád - 2006 - Á Szegedi
Szépmíves C é h és Lyra Alapfokú
Művészeti Iskola nyári
művésztelepének beszámoló
kiállítása. Á kiállítás megtekinthető
szeptember 17-éig szombat és
vasárnap kivételével 10-18 óra
között.
A Bartók Béla Művelődési
Központ
B Galériájában megnyílt Fontos
Sándor festőművész emlékkiállítása.
A tárlat szeptember 22-éig tekinthető
meg, m u n k a n a p o k o n 1 0 - 1 8
óráig.
A Kass Galériában (Vár u. 7.)
megnyílt a Szlovákiai magyar
könyvillusztráció 1 9 9 0 - 2 0 0 5 című
kiállítás. A tárlat október 22-éig,
hétfő kivételével naponta 1 0 - 1 7 óráig
látható.
Az Olasz Kulturális
Központban
megnyílt a XI. táblakép-festészeti
biennále. A kiállítás szeptember 16áig, hétfő kivételével naponta 1 0 - 1 8
óráig tekinthető meg.

A 165 éves T I T

BECSÜS
bútor-szőnyeg;
festmény
szakirányú tanfolyamot ;
indít,
vala

m in t ANG
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Meghívó
A Délépítő Építő és Szerelő Z á r t k ö r ű e n M ű k ö d ő
Részvénytársaság igazgatósága
é r t e s í t i Tisztelt R é s z v é n y e s e i t , h o g y
2006. o k t ó b e r 13-án ( p é n t e k ) ,
15.00 órai k e z d e t t e l
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉST TART
a Társaság székhelyén
( S z e g e d , Bocskai u . 10-12.) a z u d v a r i t á r g y a l ó b a n .
A rendkívüli közgyűlés napirendje:
1. Az alapszabály 2006. évi gazdasági társaságokról
szóló törvény változása miatti módosítása
2. Új igazgatósági tag választása
3. Egyebek
A rendkívüli közgyűlésen a részvényesek az alapszabályban
meghatározott módon szavazhatnak, a részükre kiosztott szavazólapokkal.
A határozatképesség biztosítása érdekében minden tulajdonos megjelenésére feltétlenül számítunk.
Határozatképtelenség esetén a törvény előírása szerint megismételt közgyűlés időpontjáról később intézkedünk.
Délépítő Zrt. igazgatósdga
Szeged, Bocskai u. 10-12.

• VAGYONŐR (OKJ) tanfolyam indul szeptember 25én, 8 órakor, Szegeden,
Deák F. u. 22. szám alatt.
Tanfolyamdíj 30.000 Ft +
vizsgadíj.
Fegyvervizsgára
felkészítő tanfolyam díja:
10.000 Ft + vizsgadíj. Kérjen tanfolyami tájékoztatót
telefonon
(20/9-721-847,
62/325-294) Engedély száma: 06-0103-02 Latencia
Oktatási Stúdió. (54893197)

NÉMET

nyelvtanfolyamokat
kezdő és középhaladó
szinten, heti 2x3 órában.
30%-os adókedvezményt
még 2006-ban igénybe
veheti!
Részletfizetési lehetőség!
Jelentkezni:
Szeged, Kárász u. 11.
Tel.: 62/426-733; 426-090
FAT: 0040: nyt. sz.: 06-0045-06

• GYÓGYMASSZÖR OKJ-S
Szolgáltatás
képzés indul szeptember
22-én Szegeden. Jegyze- • DUGULÁSELHÁRÍTÁS
tekkel,
részletfizetéssel garanciával,
mindennap.
190 000 Ft. Kapós Kft. 30/ Érdeklődni: 06-30/9457-577,
323-29 20. (54892957)
06-62/533-999, Szász Péter.

•
KÖNYVFELVÁSÁRLÓ
kft. Ingyen hívható 80/820-820.

• SZEGEDEN vagy külterü• OLASZ azbesztmentes
letén, keresünk magánházat
hullámpala 990 Ft/db-tól
lakható
melléképülettel,
Most a 250x110-es hullámvagy tanyát, illetve téliesített
pala 4560 Ft helyett csak
üdülőket (Subasán). Cseré2490 Ft. ukrán cement 2590
be tudunk adni érte 2 összFt/q. oltott mész 1850 Ft/q.
komfortos lakást egy tárBetontermékek széles vásasházban, zöldövezetben,
lasztékban,
pl.:
40x40x8
kiváló helyen, jó közlekepázsitrácskő 305 Ft/db Új
déssel. Érd : 30/664-1254.
műanyag oszlopzsalu több(54994981)
féle méretben kapható. Rókusi Tüzép Szeged, Szatymazi u. 2. Tel.: 62/476-876
Növény
(54994586)
Gazdit keres

Oktatást vállal

Régiségek

István, Szita László, Varga András
Fénnyel írt világ című fotókiállítása.
A tárlat szeptember 15-éig tekinthető
meg, hétköznap 8 - 1 8 óráig,
szombaton 8 - 1 2 óráig, vasárnap
zárva.

Tanfolyam

és

Építőanyag

évek,

éld meg a dupláját

és Élete

NONSTOP

rendelőben 15 órától: fogantatásra
felkészítő és meddőséggel kapcsolatos
tanácsadás. Előzetes idopontegyeztetés (vagy bejelentkezési: a
3 0 5 1 0 - 8 2 2 4 - e s telefonszámon.

A közéleti kávéház rendezvénye az
Apostolok tanyája klubban
(Vadkerti
ter. Elérhető a 74-es és a 83-as
busszal) 17 órakor: A civil tömörülés
fontossága a választásokon. A
Független Civil Fórum estje.
Vendégek: dr. Dobai Dezső, a f ó r u m
elnöke és Illés Mihály, a Független
Civil Fórum című újság
főszerkesztője.

• SZERKEZETLAKATOST
keresek felvételre AWI-hegesztés előny 30/205-5427. (55095039)

• DINAMIKUSAN fejlődő
cégünkhöz, ragasztóanyagok forgalmazásához termékismerettel
rendelkező
értékesítő kollégát keresünk
Csongrád megyéből Számlaképesség, gépkocsi szükséges. 60 000 Ft költségtérítést. 80.000 Ft alapot +
lutalékot biztosítunk. 06-20/
4342-420. (54994580)

i égj

part

A Nemzetiségek
Házában 13 órakor
német, 14 órakor görög nyelvórák.

• SZERKEZETLAKATOS
munkatársakat keres szegedi székhelyű kft Jelentkezni
lehet: 30/349-5526. 15-18
óra között. (54994615)

• BOBCET minirakodöra
nehézgépkezelöt felveszek
Érd.: 20/393-0392. (54994980)

t f W H .

(Felső Tisza

2.) 9 órától: b a b a - m a m a torna.
Vezeti: Reigl Imola;
12 órától ingyenes számítógéphasználat internetezési lehetőséggel;
16 órától babaváró - szülésre, szülői
szerepre felkészítő tanfolyam. Vezeti:
Ráczné G y é m á n t Andrea védőnő;
18 órától Akropolisz Táncstúdió fiatalok táncpróbája. Színpadi táncok
alapjai. Vezeti: Kerek Attiláné.

Téglaépitésü lakás
• NÉMET OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó ingatlanokat
keresünk!
06-1/
210-4904. (54994708)

• PIACKÉPES ngatlanokat
keresünk megvételre!' Tel.:
06-1/225-1905. (54994958)
Tüzelőanyag

• AKCIÓS nyelvtanfolyamok!
Bábel
Nyelvstúdió
Szeged, Szilágyi 2., 62/437522, www babel-szeged.hu.
(54892724)

• AKAC tűzifa szállítással
eladó.
06-30/517-6674.

• ANGOL kezdő, haladó
nyelvoktatás. 30/3380-783.
(54994840)

(54994741)

• GYÓGYPEDAGÓGIAI asz
szisztens (felsőfokú, OKJ-s)
tanfolyam indul szeptembertói, szombatonként Szegeden, a Széchenyi gimnáziumban (Felső Tisza part
25.), 62-475-574, 06-30626-7171. (54994976)

• TŰZIFA 1870 Ft/q-tól,
brikett 3800 Ft/q, lengyel
lángborsó 3850 Ft/q. Rókusi
Tüzép. Szeged, Szatymazi
u. 2 Tel.: 62/476-876.
(54994593)

• JÓGATANFOLYAM kezdőknek Kossuth Zsuzsanna
Iskolában szeptember 19töl keddenként, 17-19 óráig.
Juhász
Julianna, 06-20/
216-7547. (54994847)
• KÉZ-, lábápoló, mükörömépítö OKJ-s tanfolyam
szeptemberben. 06-30/3761702. (54994841)
• KÉZ LÁBÁPOLÓ, műkörömépltó OKJ-s képzés indul Szegeden szeptember
15-én. Jegyzettel, anyagokkal, eszközökkel 119 000
Ft Kapós Kft 30/288-2092,
www.alfakapos.hu. (54791926)
• MASSZŐR (frissítő) tanfolyam szeptemberben. 30/
3380-783. (54994814)

(55095016)

• AKÁC és hulladék tűzifa
eladó,
06-30/946-8612.
• AKÁC, hulladék tűzifa eladó. 20/450-4692. (54994948)

• TŰZIFA megrendelhető
köbméterre, szállítással. 0620/367-5676. (54994960)

TISZTELT
HIRDETŐINK!
Apróhirdetéseink
mindkét lapban
magjaiannek,
azért az
apróhirdetések
megrendelésekor
kérjük
a helységnév
feltüntetését,
amely
(a helységnév)

• ÁLLAMILAG elismert EU
PÁLYÁZATÍRÓ tanfolyam
indul szeptember 12-én a
Munkaügyi Központ támogatásával. Érd.: Unicornis
OS 62/481-928, 30/3239661.
(54792102)

Szakképzés
Magyar Könyvvizsgálói K a m a r a
Oktatási Központ
Tanúsítványszám: 01-0588-04
SZAKKÉPZÉSEK - 2 0 0 6 . ŐSZ
• Okleveles könyvvizsgáló
• Adótanácsadó
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző
• Tb-ügyintéző
• Mérlegképes könyvelő
• Könyvvizsgáló asszisztens
AD0- ES JARULEKVALT0ZAS0K 2 0 0 6 - 2 0 0 7 . |
A 2006 júliusában elfogadott
adótörvény-változások ismertetése.
Előadók a Pénzügyminisztérium vezető munkatársai.
Időpontja: 2006. szeptember 27.
Információ: Szeged, Kossuth L. sgt. 17.
Tel.: 542-500 www.szamvlteloktatas.hu

HÉTFŐ,
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5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50-9.00 Napkelte
9.00 Napló '56 9.04 Pláza. Olasz tévéfilmsorozat, 109-110 10.00
Napi mozaik. Benne: 10.55 Mit
főzzünk ma? 11.25 Szabadság tér
17. 11.35 Szilágysomlyó. A gepida
királyok aranykincsei (ism.) 12.00
Déli harangszó 12.01 Híradó délben
12.30 Kék fény. Bűnügyi magazin.
Válogatás 13.00 Srpski Ekran. Szerb
nyelvű nemzetiségi magazin 13.30
Unser Bild-schirm. Német nyelvű
nemzetiségi magazin 13.55 Van öt
perce? Mozart: Kis éji zene -1. tétel
(ism.) 14.05 Max, a zsaru Portugál
bűnügyi tévéfilmsorozat, 1. Nyomtalanul 15.00 Kilátás a Nagy-Kopaszról Tokaj és környéke 16.00
Szomszédok 16.35 Emeljük fel szívünket 16.40 Katolikus krónika
17.10 Magyar elsők Az első magyar ujjlenyomat (ism.) 17.30 Híradó 17.40 Körzeti híradók 17.50
Napló '56 (ism.) 18.00 Bűvölet
Olasz tévéfilmsorozat, 106.
19.00 Híradó este
19.33 Sporthírek, időjárás-jelentés
19.40 Tv-taxi Mi Önöket
szállítjuk, Önök a híreket
19.55 Hírek röviden
20.05 Életképek
20.40 Önök kérték - különkiadás
Bilicsi Tivadar felvételeiből
21.05 Kedd 21 Könnyeden
a politikáról!
22.00 Kedd este
22.30 Route '56, az én '56-oni
23.00 Kultúrház (ism.)
23.30 Hírek Benne:
időjárás-jelentés
23.35 Sporthírek
23.40 Napló '56 (ism.)
23.45-1.31 Egy titkos ügynök
magánélete Angol tévéfilm

6.00 Laktérítő. Otthonteremtő magazinműsor 6.25 Tények reggel
6.55 Mokka - A TV 2 reggeli magazinműsora. Utána: Koffeinmentes Mokka 9.10 Szóda. Telefonos
játék 10.10 Teleshop 11.30 Hajrá,
skacok! Mexikói filmsorozat, 147.
12.20 Észbontó Telefonos vetélkedő 13.20 A kőszívű ember fiai, 2/2.
Magyar film 15.00 ló barátok Amerikai vígjátéksorozat, 112-113. A
verekedős lány; A zsaru (12| 16.00
Lisa csak egy van Német filmsorozat, 161. [12] 16.30 Az elveszett
ereklyék fosztogatói Német-fran-

cia-amerikai kalandfilmsorozat, 2.
A fejetlen apáca 112] 17.30 Bűbájos
boszorkák Amerikai filmsorozat,
163. A fényképész 112] 18.30 Tények Hírműsor |12|
19.00 Jóban-rosszban Magyar
filmsorozat, 367. (12)
19.30 Aktív A TV 2 magazinja 112|
20.10 Áll az alku Szórakoztató
vetélkedő
21.10 Irigy Hónaljmirigy - Mese
habbal, avagy 77 mirigy
népmese [12]
22.15 Kényszerszünet ír-angol
krimi |16|
Közben: kenósorsolás
0.30 Tények este
1.00 Moziverzum Mozimagazin
[12]

1.30 Huncut fiúk Német
vígjátéksorozat, 10. [16]
2.00 Sírig tartó barátság
Amerikai filmsorozat, 6.
No comment! |12|
2.50 Macerás ügyek Magyar film
4.15 Aktív A TV 2 magazinja [12]

k

l

u

6.00 Hírek 6.05 Az utolsó éden 6.30
Agora 7.00 Hírek 7.05 Civil fórum
7.45 Világhíradó 8.00 Hírek 8.05 Kikötő 8.10 Isten kezében 8.35 Bioritmus 8.50 Holly csapata 9.15 ízlések
és fotonok 9.45 Charly, majom a
családban 10.30 Derrick 11.30 Kívánságkosár 14.00 Talpalatnyi zöld
14.30 Az utolsó előtti út 15.00 Modern művészet 15.25 Város a vár
alatt 15.45 A „zenei" '56-ról három
tételben 16.40 Halak, vizek... 17.10
Charly, majom a családban 18.00
Híradó, sport, időjárás-jelentés 18.30
Mese
19.00 Ciao Bella
19.25 Mindennapi kenyerünk
20.00 Hannibál tanár úr
21.30 Híradó, sport,
időjárás-jelentés
21.55 Közbeszéd
22.15 Kikötő
23.15 Az elnök emberei
0.00 III. Európai Arany Művész Díjátadó Gála 0.50 Vers 1.00 Himnusz
1.05 Híradó, sport, időjárás-jelentés
1.25 Mese 1.30 Sportaréna 2.25 Labdarúgó-mérkőzés 4.05 Világhíradó
4.15 Világunk 5.00 Közbeszéd

í r Telin
(S7 csatomán 147,25 MHz-en)
00.00-07.00 Hangos képújság
07.00 Mandala - Mandalafestés,
manuál- és Mora-terápia (ism.)
07.30 Betekintő - Önkormányzati
magazin
Algyőről
(ism.)
08.00-19.00 Hangos képújság
19.00 Deszki magazin - Falukrónika
(ism.) 19.30 Pályairány - HEFOP
1.1. program (ism.) 20.00 Miénk a
város - előzetes 20.05 Tréning Fókuszban a vizes sportágak (ism.)
20.50 Szó-tér - Civilek a SZIN-en,
fogyasztóvédelem
(ism.)
21.20-00.00 Hangos képújság

(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en) 00.00 Képújság
07.00 Önkormányzati választás
2006. (ism.) 23. körzet jelöltjeinek
bemutatása 07.30 Szegedi Hírek

5.30 Topshop 6.00 Reggeli.
Ébresztőshow 8.35 Reflektor [12]
10.00 Receptklub (ism.) 10.15 06
91/334-334. Hívjon! Játsszon! Nyerjen! 10.45 Topshop 11.45 Receptklub 12.00 Híradó - Déli kiadás,
http Avww.online.rtl klub.htvhirek
12.10 06-91/334-455 Hívjon! Játszszon! Nyerjen! 13.30 Ez az életem
Amerikai vígjáték |12| 15.05
Disney-rajzfilmsorozat A gumimacik 15.35 Csacska angyal Argentin
filmsorozat. 2. évfolyam, 110. 16.30
Balázs - A szembesítőshow 112]
17.30 Mónika - A kibeszélősnow
[12] 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Te vagy az életem
20.05 Fókusz Közszolgálati
magazin 112]
20.40 Barátok közt Magyar
filmsorozat, 3529-3530. |12]
21.15 A piszkos tizenkettő
Amerikai háborús kalandfilm
[16]

0.10 XXI. század - A legendák velünk élnek Kedd esténként az RTL
Klub műsorán! [ 12,] 0.45 Reflektor
Sztármagazin [12] 1.05 Igaz történetek: A torony hősei Amerikai film
[12] 2.30 Inuyasha Japán animációs filmsorozat [16] 3.05 Fókusz
Közszolgálati magazin (ism.| [12]

Igjtjína

5.25 Világhíradó 5.35 Gazdakör

GYÁSZHÍR

5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50-9.00 Napkelte
9.00 Elet apával. Amerikai film
11.00 Kárpát expressz 11.25 „Száz
vasutat, ezeret.. ." A magyar vasutak
története. Sáfrány József ismeretterjesztő sorozata, 66. 12.00 Déli
harangszó 12.01 Híradó délben
12.30 Kék fény Bűnügyi magazin
13.00 Válaszd a tudást! Regények
csatája 15.00 Gyöngyöspata temploma 15.25 Napnyugta 18.00 Életre kelt könyvek Magyar dokumentumfilm-sorozat, 8/5. Hannibál
tanár úr 18.30 Klikkerek 18.55 Esti
mese
19.05 Membrán
19.30 Híradó este
20.00 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 Kultúrház
20.35 Filmidő: Verseny a
szuperbombáért
21.35 Kultúrház
22.05 A ménesgazda Magyar film
23.45 Záróra
0.35 Századvég Olasz bűnügyi tévéfilmsorozat, 122. 1.25 Klikkerek
1.50 Membrán 2.10 Nekem ne
lenne hazám? Szabados Tamás
honismereti műsora. Pincék és gesztenyék 2.25 Gyöngyöspata temploma 2.50 Századunk - Ötven éve
történt Bokor Péter és Hanák Gábor
dokumentumsorozata 3.15-5.17
Válaszd a tudást!

5.30-22.30-ig Alföldi hírmondó,
93,1 MHz 66,29 MHz
6.00 Reggeli krónika. 6.45 Reggeli
párbeszed 7.30 Dél-alföldi krónika
7.45 Lapszemle 8.00 Kapcsolás a
Kossuthra 15.00-18.00-ig Zenés
délutáni magazin 18.30-22.30-tg
Nemzetiségi műsorok
a
rjühűmi

(FM 89,9 MHz)
0.00 Vegyes zene 18.00 Hullámtörés
(new wave, dark, industrial - DJ
Megyeri
& Sokol)
20.00
Betonkeverő (metál Varga Balázzsal
és Bátki Balázzsal) 22.00 Vegyes

PLUSZ
(FM 100.2 MHz)
Telefon: 62635-635; SMS: 303030-035
0.00 Még több igazi sláger 6.00
Kakukk - Boldizsár Kata, Bende
Gábor és Vass Imre 10.00 Juventus
Plusz - Kis Kata 14.00 Rádió Plusz
Top 20 - Kis Kata 15.00 Sztereó, akívánságshow - Molnár Balázs és

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, testvér és rokon,
SZÖRÉNYI ENDRE
nyugalmazott rendőr alezredes,
életének 61. évében, váratlan hirtelenséggel elhunyt. Temetése szeptember 15-én, 14 órakor lesz az Üllési temetőben. Előtte gyászmise 13 órakor. Minden külön értesítés helyett.
Gyászoló család
C 3(1114 ÚM

Egy hajnalon mély álomba merült szeretett
halottunk örökre magunkra hagyott 72 éves
korában.
DR. KAKUSZI LÁSZLÓ
közgazdász
végső búcsúztatására 2006. szept. 18-án, 10 órakor kerül sor a Belvárosi temető hamvszóró parcellájában. Egy szál virággal lehet búcsúzni.
Mélyen gyászolja családja
és hozzátartozói
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
ROSTÁS IMRE,
szegedi lakos (volt Tejipari dolgozó) 74 éves korában elhunyt. Temetése 2006. szeptember 13-án,
13 órakor lesz a Hódmezővásárhelyi római katolikus temetőben.
55095064
Gyászoló család

„Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen. Drága lelked
nyugodjon békében."
Szerettünk,
MASA M I K L Ó S
életének 82. évében elhunyt. Temetése szeptember 13-án, 12 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
550950H
Gyászoló szerettei

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
LAPU ISTVÁN
58 éves korában váratlanul elhunyt. Búcsúztatása szeptember
13-án, 15 órakor lesz az Alsóvárosi
temető ravatalozójából.
55095025
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
SZÉNÁSI ANDRÁS
69 éves korában, hosszú szenvedés
után elhunyt. Temetése szeptember 15-én, 13 órakor lesz a Dugonics temető ravatalozójából.
Egy szál virággal emlékezünk.
54994039
A gyászoló család

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szeretett barátunk,
MINORITS VILMOS
FERENC
életének 49. évében váratlanul
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2006. szeptember 14én, 13 órakor lesz a Domaszéki
temetőben.
54994954
Gyászoló barátai

• TV

vaúmi/i v«oa rcuvéio

16.00

Vallási

műsor

17.00

Gyerekeknek: mesefilm-összeállítás
17.30 Híradó 17.45 Nap kérdése
18.00 Vásárhelyi Magazin 20.00
Híradó 20.20 Nap kérdése 20.30 A
Krónika Filmstúdió filmje 22.30
Híradó 22.45 Nap kérdése 23.00
Vallási műsor (ism.) 0.00 Képújság

00.00 Képújság 07.00 Híradó (i'sm.)
07.30 Képújság 13.30 Délvidéki
várak és kastélyok 4. Tolnai
kastélyok 14.00 Tér-erő 14.30
Csillagszem 15.00 Bencze-show.
Vendég: Adagio együttes 15.30
Nyitott Egyetem 16.00 Pénzhalász.
Telefonos nyereményjáték 17.00
Uniós
sikereink
itthon.
Magyarország célba ér 17.30
Képújság 19.00 Magazin 19.30
Képújság 20.00 Magazin (ism.)
20.30 Hírháló 21.00 Túl gazdag, 2.
rész Amerikai film 23.00
Mindörökké Júlia! Argentin
tévéfilmsor., 97. rész

b

Gyászközlemények

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
ÖZV HAJDÚ MIHÁLYNÉ
75 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése szeptember 15én, 13 órakor lesz a református
temetőben.
54994379 Gyászoló unokája és férje

07.55 Aréna (ism.) 08.25 Zamatos
utazások 7. rész - Andalúzia (ism.)
08.55 Képújság 15.00 Bencze-show
- beszélgetések hírességekkel 15.30
Nyitott Egyetem 16.00 Pénzhalász
- telefonos nyereményjáték 17.00
Uniós
sikereink
itthon
Magyarország célba ér 17.30
Önkormányzati választás 2006. 25.
körzet jelöltjeinek bemutatása 18.00
Önkormányzati választás 2006. 12.
körzet jelöltjeinek bemutatása 18.30
Aréna (ism.) 19.00 Szegedi Hírek
19.25 Mese 19.30 Fogadóóra 20.00
Nagyító 20.30 Hírháló - az ország
hírei 21.00 Túl gazdag, 2. rész.
Amerikai film 23.00 Szegedi Hírek
(ism.) 23.25 Önkormányzati
választás 2006. (ism.) 25. körzet
jelöltjeinek bemutatása 23.55
Önkormányzati választás 2006.
(ism.) 12. körzet jelöltjeinek
bemutatása

„Te, aki annyi szeretetet adtál, Te,
aki mindig mellettünk álltál, Te,
aki soha sem kértél, csak adtál, a
szívünk szakad meg, hogy örökre
elhagytál."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
TÓTH ISTVÁNNÉ
RÓZSA MÁRIA
49 éves korában, hosszú betegség
után elhunyt. Búcsúztatása 2006.
szeptember 15-én, 11 órakor lesz
a Kiskundorozsmai temetőben.
54994951
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
ÖZV BIACSI
GYÖRGYNÉ
T Ó T H ILONA
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
55095029
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Édesanyánk,
ÖZV. KOLLÁR
ISTVÁNNÉ
temetésén fájdalmunkban osztoztak.
54893373
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak az ismerősöknek, szomszédoknak, kollégáknak, akik drága
szerettünk,
SZÉL I M R E
temetésén megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
54994407
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
GYURIS F E R E N C
temetésén megjelentek.
54994707
Gyászoló család

Boki 19.00 ízirájder - Juhász Kund
20.00 Rádió Plusz At Night - Alex
22.00-24.00 Rádió Plusz DJ's At
Night

FM95.4^Rádió88
Hírek, időjárás, szegedi programok
minden óra 55. percében.
6.00 Cafe 88, az édes ébredés Szalma Emese, Patkós Attila 10.00
luice - Száraz Ferenc 14.00 Szieszta
- Nacsa Norbert 16.00 Lécei - Tóth
Péter, tel.: 62444-088, SMS: 3(130
30-188 19.00 Euroexkluzív európai toplisták - Gyuris Péter,
Bálint Gergely 21.00 Csak zene és
hírek minden órában

(Adástelefon: 62533-777, SMSszám: 0630-267-77-77)
6.00-9.00 |ó reggelt! (félóránként
hírekkel)
9.30-11.00
a
Napraforgóban előzetes választási
körkép a Rádió 7 műsorában 12.00tól óránként hírek
14.10
Humorpercek 14.30 Női magazin.
Benne Kovács László, a ZS&M+K
Autósiskola vezetője, gyakorlati
szakoktató és Vad Róbert, a
Csongrád Megyei Baleset-megelőzési

GYÁSZHÍR

oíx«i

6.00 Napzárta (ism.) 6.10 Reggeli
Hangadó. Benne: 7.00 Makó és
térsége hírei,
kalendárium,
horoszkóp és a nap témája 10.00
Déli Mozaik. Benne: közlekedési
információk, friss hírek és minden,
ami érdekes 11.00 Kistérségi
magazin 12.40 Sporthírek 14.00
Egészségpercek
15.00
Kívánságműsor. SMS: 06-202204444, Tel.: 510 110 18.00
Napzárta. A nap híreinek
összefoglalója 18.00-tól 6.00 ig
Makó és a térség legjobb zenéi,
megszakítás nélkül!

06.00 Ice express 08.00 Müzli
ll.OOCool-túra 12.00 Koktél 16.00
Ice DJ 17.00 Ice city 18.00 Nekem
80 19.00 Ice DJ dupla 21.00 Sport
22.00 Retro 00.00 Ismét Ice

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
SIPOS JÁNOS
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
A gyászoló család

55095073

MEGEMLEKEZES
„Ma is úgy, mint réges-régen, ő volna végső
menedékünk. Minden, mi fáj, mi szívünket
tépi, elpanaszolhatnánk néki, fejünket áldott
keblére hajtanánk, ha vobia még drága jó Édesanyánk."
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
ÁRVA MIHÁLYNÉ
BORKA MÁRIA
halálának 2. évfordulóján.
55095032
A gyászoló család
,fNe zokogj a síromnál, hisz nem vagyok ott.
Én nem alszom ott. Ezer szélként szaladok,
vagy gyémántként ragyogok, szőlőfürtön fény
vagyok, lettem szelíd őszi zápor, pirkadat,
mely lágyan táncol, gyors madár az égen távol.
Ne zokogj a síromnál, hisz nem vagyok ott.
Nem vagyok HALOTT."
Szeretettel emlékezünk
ÁRVA M I H Á L Y N É
BORKA MÁRIA
elköltözésének 2. évfordulóján.
55095026
Szerető lánya Marika és családjai

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

MEGEMLEKEZES
„Dolgos kezed megpihent, hosszú, küzdelmes
évek után, elmentél tőlünk messzire, oly távol,
de szívünkben itt leszel, míg élünk e világon."

Tisztelt Hirdetőink! Gyászközleményeket a megjelenés előtti
munkanapén 9 éráig tudunk elfogadni.
Gyásskezlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

r

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa, após,
V E T R Ó JÁNOS,
földeáki lakos életének 85. évében elhunyt. Temetése szeptember 12-én, 14 órakor lesz a
Földeáki temetőben.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
Ö Z V BÁLINT P Á L N É
H E G Y K Ö Z I MATILD
temetésén megjelentek, gyászunkban együtt érző részvétüket nyilvánították.
55095019
A gyászoló család

Emlékezünk
S I M O N SÁNDOR
(mérleggyári dolgozó)
halálának 30. évfordulója alkalmából.
Fiad, menyed, unokáid
54994466
és dédunokád

Bizottság titkára lesz a vendégünk
19.15 Top 10 - a Rádió 7
slágerlistája 20.15 Humorest 23.00tól reggel 6 óráig zenei válogatás.
Közben hajnali 2 és 4 órakor
hírösszefoglaló.

SZENTES
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
I M R E MIHÁLYNÉ
G R Á N I C Z MARIA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Gyászoló családja
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SZERDA,

Fodor Rajmund szerint most megint a magyarokon a sor

Győztes edzőmeccs

Emelt fővel veszítettek

MUNKATÁRSUNKTÓL
A Bodrogi Bau-Vásárhelyi Kosársuli legutóbb egy B-ligás lengyel csapattal mérkőzött, és szerzett biztos győzelmet. Ezúttal is remekül
dobtak Nyilasék - 12 sikeres triplát sikerült összehozni, nem is rossz
dobószázalékkal. A védekezésben most is akadtak hibák, de jól küzdött a csapat. A sérült Drahos és Kováts ezúttal keveset játszott.
Jegyzőkönyv:
Bodrogi Bau-Vásárhelyi Kosársuli-Cracovia (lengyel) 104-77
(29-23, 22-13, 26-17, 27-24)
Kosársuli: Drahos 6/6, UTASI 11/6, NYILAS 24/18, Kukla 8, GÉMES 14. Csere: Czibere 8/3, Kováts 10, Böszörményi 5/3, Vas 4, Bodrogi 2, CSORBA 12, Komáromi. Edző: Czuprák László.

VÍZILABDA
Hiába játszott az Európa-bajnokságon végig kiválóan a
magyar férfi vízilabda-válogatott, az álomdöntőben egy
góllal alulmaradt a házigazda
szerbekkel szemben. A mieink legrutinosabbját, a szegedi születésű Fodor Rajmundot természetesen bántja a
vereség, de már a jövőre gondol.
A Belgrádban rendezett vízilabda
Európa-bajnokság fináléjáig felejthetetlen produkcióval rukkolt ki Kemény Dénes együttese.
Parádés, gólerős teljesítményével
elsöpörte útjából a riválisokat, de
mint az elmúlt évi vb-döntőben,
vagy a pár hete megrendezett Világkupa-fináléban, a kontinensviadal utolsó mérkőzésén megint
az ősi vetélytárs szerb gárda bizonyult jobbnak.

Nekik állt a döntő
- Bánt, persze, hogy bánt az
ezüstérem, úgy érzem, inkább
nekünk állt a döntő, mint a
szerbeknek - mondta pólócsapatunk legrutinosabb tagja, a
351(!) válogatottsággal büszkélkedő, szegedi születésű Fodor
Rajmund. - Pedig a finálé elejét
nagyon elkaptuk. Annak ellenére vezettünk 5-2-re, hogy a kiállítási arány kilenc öt volt a „plávik" javára. Igazságtalan lennék, ha a bírókra fognám a vereségünket, nem vezették rosszul
a meccset, bár az is igaz, hogy a
spanyol Borrell és a török 7liIga
néhányszor a kárunkra tévedett.
De még egyszer mondom: nem
rajtuk múlt! Sajnos a találkozó
végén támadásban bizonytala-
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Federer a trónon
A svájci Roger Federer nyerte a
férfi egyest az év utolsó tenisz
Grand Slam-tornáján, az amerikai nyílt bajnokságon, miután a
döntőben 2 óra 27 perc alatt,
négy játszmában győzött a hazai
közönség előtt szereplő Andy
Roddick ellen.
Federer sorozatban harmadszor diadalmaskodott a US Ope-

nen, és pályafutása kilencedik
GS-tornáját nyerte meg. Az idén
győzött az Australian Openen és
Wimbledonban, a Roland Garros
fináléjában pedig a spanyol Rafael Nadaltól kapott ki.
Eredmény, férfiak, döntő: Roger Federer (svájci, l.)-Andy
Roddick (amerikai, 9.) 6:2, 4:6,
7:5,6:1.

A Kecskeméttől kapott ki a szegedi csapat
Fodor Rajmund teljesítményére nem lehet panasz az Eb-n
nok voltunk, pedig mennyire
akartuk az aranyat! Dénes taktikai utasítását is betartottuk, a
rettegett Sapicsot is tökéletesen
semlegesítettük.
Mégsem sikerült. 2001, 2003
után zsinórban harmadszor is a
szerb játékosok nyakába akasztották az aranyérmet. Vajon min
múlott a siker?

Apró momentumok
- Sok apró momentumot
említhetnék. Kezdeném a legfontosabbal, a fórkihasználással. Hátrányban szerintem remekeltünk, de a létszámfölényes szituációkban rendre hibáztunk. Igaz, ugyanez állt a
hazaiakra is. Meg aztán a sérült Biros hiányát is megérez-

tük. Peti m i n i m u m egy gólt
biztosan dobott volna, és a védekezésünkben is fontos szerep jut neki. Arról nem is beszélve, hogy a találkozó végére jószerivel elfogytunk, annyi
volt akkorra már a kiállítás, a
kipontozódás. Mindegy, ez a
hajó már elúszott... Azt mondom, ennyi fiatallal ilyen remek meccset játszani a házigazda szerbekkel, mindenképpen dicséretes.
Kikaptunk
ugyan, mégis emelt fővel jöhettünk ki az uszodából.
Rajmiék a meccset követően
visszabuszoztak a szállodájukba, megvacsoráztak, összepakoltak, majd hajnali negyed
egykor elindultak hazafelé.
Fodor tegnap reggel már buda-

MTI-fotó

pesti lakásában szoríthatta
magához kislányát, Nadine-t.

Nem mumusok
- Tele van a hócipőm, amikor azt
hallom, hogy a szerbek immár a
mumusaink - mondta kissé megemelve a hangját. - A tavalyi
vb-döntő óta tény, csak ők nyertek,
de azt sem szabadna elfelejteni,
előtte pedig az egymás ellen játszott hét találkozóból hatszor mi
győztünk. Maximum azt vagyok
hajlandó elfogadni, hogy fordult a
kocka. Most majd megint mi következhetünk. A fő cél Peking, de
még hamarabb a jövő márciusi,
melbourne-i világbajnokság. Az
olimpia előtt nem lenne rossz referencia egy újabb aranyérem...
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Második a Starcopy
RÖPLABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Starcopy-Szeged élvonalbeli
férfi röplabdacsapata Dabason
vett részt előkészületi tornán,
melyen rajtuk és a házigazdákon
kívül a Kecskemét és a Csepel
szerepelt. A Tisza-partiak először a hazaiak ellen léptek pályára és 3:1 (18, 17, -20, 20)-re
nyertek. A döntőben a Phoenix-Mecano Kecskeméti RC következett. A „hírős város" csapata az esélyeknek megfelelően
magabiztos 3:0 (18, 18, 16)-ás

36 hónap után, októberben véget ér a szegedi csatornázás

BjM

győzelmet aratott Nusser Elemér
edző tanítványai ellen.
A Starcopy-Szeged (Csíkos Gábor, Torma Péter, Strezeneczki
Gyula, Péter Csaba, Csányi Dániel, Bondor Tamás, Tánczos Tamás, Oltványi Olivér, Böjti Róbert, Trenka Zoltán) a második
helyen végzett a tornán.
RÖPIS PROGRAM
A Starcopy-Szeged szeptember
16-án Kecskeméten a Hírös-kupán
vesz részt a házigazdák, a Dág és
a MAFC társaságában, majd szeptember 23-án bajnokin fogadja az
újszegedi sportcsarnokban a
Kecskemétet.

M^
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Ujabb szegedi utcákban köthetnek a lakók a rendszerre
A kivitelezés kezdete óta a lefektetett
ve7.cték hossza 179,3 km, ebből 118 km
gyűjtővezeték, 7600 db házi bekötés és
üzembe helyeztek 19 közterületi átemelőt
is. 2006. augusztus 23-án új rész átadásátvételi eljárása kezdődött, ennek során
3 közterületi átemelővel 15 km csatorna
üzembe helyezése fejeződött be. A
szentmihályi házi átemelős rendszer átadás-átvételi eljárása e héten lezárul. Az
érintett lakosok, miután a Csemete munkatársaitól személyesen átveszik a rákötési értesítőket, 3 hónapon belül rá kell,
hogy csatlakozzanak az üzemelő rendszerre. Az alábbiakban azon utcák nevei
olvashatók, melyekben a Szegedi
Víziközmű Működtető és Fejlesztő Rt.
üzembe helyez egyes csatornaszakaszokat. Ez azonban nem jelenti feltétlenül,
hogy az adott utca teljes hosszában min-

Ismét fontos állomásához, és lassan csaknem a végé
hez érkezett Szeged szennyvízcsatorna hálózatának
bővítése és fejlesztése. A majd' 37 millió eurós beru
hazas során október végéig csaknem mindenhol fold
be kerülnek a csövek, számos helyen pedig
megkezdődhetnek a lakossági rákötések. Utóbbiak
persze szigorúan csak akkor, ha a csatorna
üzemeltetője erről személyre szélé értesítést küldött.

denki ráköthet a rendszerre. A rákötéssel mindig meg kell várni a személyre vagy ingatlanra
szóló értesítőt.
Béketelep: Régi posta út, Csallóközi utca.
Kecskéstelep: Bódi Vera utca. Kiskundorozsma:
Bethlen utca, Jerney utca, Vályogos utca, Jász
utca, Felszabadulás utca, Dorozsmai út, Széksós
út. Petőfi telep: Göndör sor, Ibolya utca. Rókus:
Bakay Nándor utca, Csemegi utca, Cserzy
Mihály utca, Pozsonyi Ignác utca, Vasas Szent
Péter utca. Szentmihály: Erdei Ferenc utca,
Ponty utca, Harcos utca, Szérűskerti sor. Szőreg:
Templom tér, Makai utca, Nagykikinda utca,
Barázda utca, Jácint utca, Szív utca, Szerb utca,
Hősök tere. Tápé: Nyilassy utca, Verecke utca,
Tigér utca, Ostrom utca, Abony utca, Árnyas
utca, Arató utca, Csertői utca, Kurucz utca,
Honfoglalás utca, Csatár utca, Csiki utca, Kőrös
sor, Beregi sor, Újföld sor, Régész tér. Új-Petőfi
telep: Hangos utca, Acél utca. Dárda utca,
(FIZETETT HIRDETÉS)

Dalos utca, Otthon utca, Búzavirág utca, Só
utca, Füge sor. Újszeged: Marostői utca.
A csatornázás komplikált folyamata számos
munkafázisból áll, ezek egyike a szakzsargonban
víztartási próbának nevezett művelet. Ennek
célja, hogy kiderüljön, nem áramlik-e valahol
talajvíz az új csövekbe, egy ilyen jelenség ugyanis elvezethet egyebek között az új útpálya megsüllyedéséig is. A próba gyors elvégzése miatt is
fontos, hogy a lakosság csak akkor kössön rá az
új hálózatra, ha arról megkapja a személyre
vagy ingatlanra szóló értesítést. A minap több
helyen is kiderült a víztartási próba megkezdésekor, hogy valaki idő előtt rákötötte házát a frissen épített rendszerre. Ez akadályozza a szakemberek munkáját és késleltetheti a többi lakó
csatlakozását a hálózathoz. A kisebb nehézségek
ellenére is elmondható azonban, hogy októberben véget ér a 36 hónapos szegedi óriás
beruházás, (x)

Ma rajtol
a foci BL
LABDARÚGÓ BL
A labdarúgó Bajnokok Ligája fő'
tábláján ma és holnap (kezdés:
20.45-kor) nyolc csoportban
megkezdődik a küzdelem.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A 32 gárda 16 országból kvalifikálta magát, a legtöbben Angliából .(Chelsea, Manchester United, Arsenal, Liverpool). A címvédő Barcelona a bolgár Levszki
Szófiával „melegít" be. Érdekes
találkozó lehet a Chelsea-Werder Bremen összecsapás, hiszen
Sevcsenkóék egyelőre nincsenek
csúcsformában. A Liverpool is
megizzadhat a Fehér Csabát is a
soraiban tudó PSV ellen.
A csoportkör 1. fordulójának
mai programja; A csoport: Chelsea (angol)-Werder Bremen (német) - Viasat3 (20.45), FC Barcelona (spanyol)-Levszki Szófia
(bolgár). B csoport: Sporting Lisboa
(portugál)-Internazionale
lolasz), Bayern München (német (-Szpartak Moszkva (orosz).
C csoport: Galatasaray (török)—Bordeaux (francia), PSV
Eindhoven (holland)-Liverpool
(angol) - Viasat3 (22.55). D csoport: Olympiakosz Pireusz (görögj—Valencia (spanyol), AS Roma-Sahtar Doneck (ukrán).
Szerda, E csoport: Dinamó Kijev (ukrán)-Steaua Bucuresti (román), O. Lyon (francia)-Real
Madrid (spanyol) - m l (20.45). F
csoport: Manchester United (angol)-Celtic (skót) - Viasat3
(20.45), Köbenhavn (dán)-Benfica (portugál). G csoport: Porto
(portugál)-CSZKA
Moszkva
(orosz), Hamburger SV (német)-Arsenal (angol). H csoport:
Anderlecht (belga)—Lille (francia), AC Milán (olasz)-AEK
Athén (görög) - Viasat3 (22.55).

A Vásárhely és a Makó idegenben hangol a szombati megyei rangadóra

Bemutatkozik itthon a Pick
Holnap 18 órakor első hazai bajnoki mérkőzést játssza a Pick
Szeged együttese. A HNKC és a Makó idegenben szerepel.
SZÁZHALOMBATTA
^ ^
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NB I FFI KÉZILABDA
Ilyen is régen volt, hogy az első
osztályú férfi kézilabda-bajnokság második fordulójában mind
a tizenkét csapat holnap pályára
lép. A Komló-Tatabánya összecsapás kivételével - amely
17.30-kor kezdődik - a többi
helyszínen, így Szegeden is 18
órakor kezdődik a mérkőzés. A
Pick a két év után ismét NB l-es
Százhalombattát fogadja az újszegedi sportcsarnokban.
Már a Magyar Kupa pécsi eseményein saját szemünkkel győződhettünk meg arról, hogy Sótonyi László edző jó munkát végzett. Nem kellett különösebb
szakértelem ahhoz, hogy megjósoljuk, ez a Százhalombatta nem
ugyanaz, mint amelyik kiesett a
bajnokságból. Sőt azt is megkockáztathatjuk, hogy Mohácsiéknak nem lesz kiesési gondjuk. Ezt
igazolja a sikeres bajnoki rajtjuk
is, hiszen hazai pályán, telt ház
előtt 26-21 -re legyőzték a Győrt.
A vendégek csapatát volt szegediek erősítik: Perget Zsolt kapus, és Bécsi János. De sorolhat-

juk tovább azoknak a nevét, akik
több sikeres évet töltöttek már el
a legmagasabb osztályban: Kertész Balázs, Mohácsi Árpád.
Ennyit az ellenfélről, a hazai
csapatban Milorad Krivokapics
tegnap délután is orvosi vizsgálaton vett részt.
- Sajnos olyan szerencsétlenül
csúsztam el, hogy még mindig
szúr a térdkalácsom. Én szeretnék
játszani, de megbeszéltük Kurtes
edzővel, hogy egyelőre nem erőltetem a pályára lépésemet.
További hír, hogy megtartották
a Bajnokok Ligája selejtezőjének
visszavágó
mérkőzéseit.
A
Pick-csoportba a várakozásnak
megfelelően a fehérorosz Brest
Meskhov került, miután az első
mérkőzésén holland ellenfelét, a
Volendamot 31-23-ra verte meg,
azonban a visszavágón csak
25-24-re kapott ki.
A Pick-bérleteket ma és holnap
8-tól 14 óráig a Bakay Nándor utcai sportirodán, vagy 15 órától az
újszegedi sportcsarnokban lehet
átvenni, illetve megvásárolni.

A Németh Toll Makó NB l-es
újonc női kézilabdacsapata hazai
pályán vereséggel kezdte a pontvadászatot: 31-25-re nyert a
Győr. Holnap következik idegenben a Ferencváros.
- A Fradi az első fordulóban éppen a HNKC SE-vel játszott, megnéztem a mérkőzést - mondta Szá-

va Flórián, a Németh Toll vezetőedzője. - Számunkra szombaton,
éppen a Vásárhely ellen „kezdődik"
a bajnokság, azzal a találkozóval
kapcsolatban lehet már pontban
vagy pontokban gondolkozni. De
természetesen készülünk a Ferencváros ellen is, nem akarunk beleszaladni egy nagy verésbe.

Szegedi és vásárhelyi érmek

Az Öthalmi úti motokrosszpályán ismét sikeres versenyt bonyolított le a Motor-Art SME.
A szegedi és a vásárhelyi sportolók - három klub képviseletében - jól szerepeltek az amatőr kupasorozat 10. fordulóján.

nócz Rolland (mindkettő Center MSC,
Vásárhely). 250 kcm extra. 1. Schrenckh
Péter (Kóka KSK), 2. Márta Ferenc (Motor-Art SME), 5. Nagy János (Motor-Art
SME). 125 kcm A: 1. Pekárik László
(Motor-Art SME). 250 kcm A: 1. Kovács
András (Reál Motor). 125 kcm senion
1. Polgár Gergely (Cross Racing Team),
2. Jákob Béla, 3. Czeglédi Lajos (utóbbi
keltő Motor-Art SME), 5. Sándor József
(Szegedi MSE), 8. Borza Tibor, 10. Dö-

mösi Ferenc (utóbbi kettő Motor-Art
SME). 250 kcm senior• 1. Forgács József (Nyári Pál SE), 9. Liszka Richárd,
11. Koszó József (utóbbi kettő Motor-Art
SME). 125 kcm B-. 1. Szatyina Gábor
(Tutul MSE), 2. Bódis Roland (Center
MSC, Vásárhely), 7. Zámbó Mihály (Motor-Art SME). 250 kcm B: 1. Kovács
Kornél (Lánger MSE), 2. Szalai János
(Szegedi MSE).
i.p.

Ismét felbőgtek a motorok a
szegedi Öthalmi úti motokrosszpályán: nyolc kategóriában 87 versenyző nevezett és
állt rajthoz az amatőr kupasorozat 10. fordulójában. A futamok izgalmas csatákat, látványos küzdelmeket hoztak, a
kilátogató mintegy 1500 néző
egy pillanatig sem unatkozott.
Volt olyan futam, ahol az utolsó 80 méteren dőlt el az elsőség, a dobogós helyezések sorsa. A szegedi és a vásárhelyi
„porfelhőlovagok"
(a
Motor-Art SME, a Szegedi SME és
a Center MSC képviseletében)
jól szerepeltek, szorgalmasan
gyűjtötték az érmes helyezéseket. Nem csoda, hogy Farkas
János, a házigazda Motor-Art
elnöke elégedetten értékelt:
- Kicsit több nézőre számítottunk - mondta a klub első embere -, de összességében nem
panaszkodom, minden tökéletes volt. A verseny hangulata,
színvonala jó, magas volt, és a
rendezésre sem érkezett semmilyen panasz vagy észrevétel. Annak külön örülök, hogy sportolóink kitettek magukért, remekül szerepeltek. A viadalt természetesen jövőre is megrendezzük.
Győztesek és megyei helyezettek.
125 kcm extra: 1. Horváth Pál, 2. Za-

Makó KC: TYETYÁK - Dombegyházi 2,
POLGÁRT. 5. MINIK 4, VÖRÖS 8, Kovács
1. A. 3, POLGÁR Z. 5. Csere: Avramov
(kapus), Cselovszki 1, Madár 2, Pusztaszeri 3, Szabó P, Varga, Kovács II. A. 1.
Edző: Farkas József.

Farkas József: - Az első félidőben idény eleji játékot produkáltunk, a másodikban viszont már
kihasználtuk a helyzeteinket és
magabiztosan nyertünk.

Perger a szegedi közönség egyik kedvence volt

Fotó:

TISZAFÖLDVÁR-SZEGED-DOROZSMA
27-25(13-10)
NB l/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Tiszaföldvár, 350 néző. Vezette: Szikszai,
Szilágyi.
Szeged-Dorozsma: Prezenszki - Avar 4,
Szepes, Mendebaba 1, Fejes 5, Bessenyei 2, Balda 3. Csere: Kiss 0. (kapus),
Gyenes Kálmán Nagy, Sziládi, Ignácz 3, Fekete Szabó,
Major, Lele 7. Edző: Girícz Sándor.

A Hódmezővásárhelyi NKC SE
NB l-es női kézilabdacsapata
holnap 18 órakor a Vác (kikapott
29-22-re a Debrecentől) vendégeként lép pályára.
- A Fradi ellen az volt a gond
(24-33), hogy a második játékrészben nem tudtuk felvenni, követni ellenfelünk nagyobb ritmusát - vélekedett

Kiss Szilárd, a HNKC SE vezetőedzője. - Érdekes, hogy a
Vác is átalakult, és éppen
ezért gyorsabb lett, a Vasas felkészülési tornáján kikaptunk
tőlük. De ez már a bajnokság,
és ha felvesszük az ő tempójukat, végig agresszívan, agilisan játszunk, lehet esélyünk a
pontszerzésre.

Tornagyőztes
a Tisza Volán serdülő
A Tisza Volán kupájáért második alkalommal megrendezett serdülő fiú kézilabdatornát a házigazda együttes nyerte.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az Etelka sori csarnokban lebonyolított serdülő fiú kézilabdás
eseményre meghívást kapott a serdülőbajnok PLER, illetve a jó
erőkből álló Alba Regia csapata. A véletlen úgy hozta, hogy a körmérkőzéses lebonyolításban az első meccs egyből rangadó volt,
ugyanis a PLER a Tisza Volánnal mérkőzött - mindegy hol, és mikor utánpótlásszinten ezek az összecsapások kuriózumnak számítanak. A végig magas színvonalú találkozón a hazaiak szinte az
egész időtartam alatt magabiztosan vezetve nyertek 3 góllal
(21-18) a bajnok PLER ellenében. A mérkőzésen igen jól teljesített a védelem, és mindig volt olyan egyéni teljesítmény, amely
előrébb vitte a csapatot.
A kupa második mérkőzésén a PLER 38-22-re nyert az Alba Regia
ellen. A tornagyőzelmet eldöntő összecsapáson a Tisza Volánnak, a
kissé fáradt Alba Regia ellen, a kitűnő védekezése, és a gyors lerohanó
játéka dominált, amely a végeredményben is meglátszott, hiszen a
Bartók, Bella edzőpáros együttese úgy nyert 38-16-ra, hogy a szegedi
csapat minden játékosa szerephez juthatott.
Bartók Csaba, a Tisza Volán SC utánpótlás vezetőedzője így
összegezte a tornán látottakat: - Az ilyen tornák segítik a felkészülést, a fejlődősét a nagyon tehetséges játékosokból álló utánpótláscsapatainknak, reméljük, hogy a bajnokságra is kitart a
lendület.

Czene újra itthon
MUNKATÁRSUNKTÓL

Fotó: Segesvári Csaba

A kézilabdában a második vonalban is elkezdődött a bajnokság, a négy Csongrád megyei
csapat ötvenszázalékos nyitányt produkált. A Makó KC és
a Szeged-Algyő NKC nyert
(utóbbi játék nélkül), míg a két
dorozsmai alakulat vereseget
szenvedett.

MAKÓ KC-FEHÉRGYARMAT
34-28 (13-13)
NB l/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Makó, városi sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Kiss, Kóbor.

Születésnapi buli a SZUE-ban

Repkedtek a m o t o r o s o k a szegedi versenyen

MÁSODIK VONAL

MUNKATÁRSUNKTÓL

NB I NŐI KÉZILABDA

Ezerötszáz néző izgulta végig a Motor-Art versenyét

M0T0KR0SSZ
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Vasárnap születésnapi bulit tartanak Szegeden, a SZUE-ban. A
Szegedi Fürdők Kft. szervezésében délután két órától várják
azokat akik szeretnének játszani
és mozogni. Ezen a napon kedvezményes belépővel mehetnek
be a felnőttek (500 Ft), és a gyerekek (250 Ft). Több vizes egyesület is bemutató tart: a Szegedi
Úszó Egylet, a Muréna Búvárúszó Klub és az Universitas női
vízilabdacsapata szórakoztatja a
publikumot.

Vérbeli sztárvendége is lesz az
eseménynek: Czene Attila olimpiai bajnok úszóval is találkozhatnak. Szeged szülötte természetesen bekapcsolódik majd a
programba. A felsorolt programon kívül még kvízjáték, családi
váltóverseny, kapura lövő verseny és öregfiúk vízilabda-mérkőzés is szerepel a születésnapi
összejövetelen.
A Partfürdőn délután két órától
Turulversenyt rendeznek. Nevezni (ingyenes!) a gyongyijoo@yahoo.com címen lehet,
egyéni- és páros számokra.

Giricz Sándor: - Az első bajnoki mindig feszültséget jelent,
ezt csapatunk nem viselte el.
Pontatlanul játszottunk,
tizenegy ziccert hagytunk ki, így nem
is lehet nyerni.
MÁTÉSZALKA-SZEGED-DOROZSMA KSE
23-20(10-8)
NB l/B-s női kézilabda-mérkőzés. Mátészalka, 210 néző. Vezette: Hargitai, Kollár.
SZKKSE: BOROSNÉ - Vadászy, Hódi,
Kormány 1, DOBÓ 4, CSÁKI 4, Horváth K.
2. Csere: Tóth 0. Kamuti (kapusok),
SZÖGI 7, Deák 2, Horváth Z. Edző: Ördögh József.

Ördögh József: - Küzdeni tudásból, lelkesedésből jelesre vizsgáztak a lányok, sajnos a cserepadunk egyelőre rövidnek bizonyult.
SZEGED-ALGYŐ NKC-HAJDÚNÁNÁS
10-0
NB l/B-s női kézilabda-mérkőzés.
A vendégcsapat tizenhárom játékosából
tíznek(!) nem volt érvényes sportorvosija,
ezért a mérkőzést nem játszották le. A
két pontot, 10-0-s gólkülönbséggel az
Algyő kapta meg.

Dankó Ervin: - A jó rajt végül
is megvan, de nem így, nem
ilyen körülmények között szerettük volna megszerezni a két pontot.

Loki-siker
A labdarúgó Borsodi Liga 5. fordulójának záró összecsapásán a
címvédő Debrecen hazai környezetben könnyedén verte Brnovic
(22., 47.), Dzsudzsák (51.) és Sidibe (90.) góljaival 4-O-ra a Vác
csapatát. Sikerével a Loki, a szintén 13 pontos Zalaegerszeget
jobb gólkülönbségével megelőzve, a tabella élére ugrott.

Nyeremény
BUDAPEST (MTI)

A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 36. fogadási hét nyereményei a jövedelemadó levonása után a következők:
13 plusz egy és 13 találatos
szelvény nem volt. A 12 találatosok (5 darab) 591 ezer 312, a
1 l-esek (60 darab) 49 ezer 276,
míg a 10 találatos szelvények
(712 darab) egyenként 6921 forintot érnek. A helyes tipposzlop
a következő: 2, 1, X; X, X, X; X,
1, 1; 2, 1, X, X; 1. A góltotón 6
találatos szelvény nem volt. Az 1
darab 5 találatosra 116 ezer 953
forintot fizetnek.
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Az utolsó fecskék

Napsütés

ügyelete

FARKAS CSABA
Most, hogy elmúlt már Kisasszony - szeptember 8.,
Kisboldogasszony napja, egyszersmind Mária, Adrienn -, Th. folyamatosan nézi az eget: elmentek-e a
fecskék (a néphit szerint Jlyentájbün kelnek útra,
nem véletlenül nevezik a régiségben Featkehajtó
Kisasszonynak ezt a dátumot, s ugyancsak nem véletlenül tartották az öregek az ősz első napjának).
Tavaly - úgy emlékszik Thakács - napra pontosan
ekkor mentek el; most még három nappal Kisasz
szony után még itt voltak. A Dugonics tér, az Aradi
vértanúk tere környékén, és általában a nagyáruház körzetében, tele volt a nagy kékség molnárfecskével a lefelé hajló, hétvégi délután, ldöröl időre
mintha sőlyomveszedelem zavarta volna meg őket,
hangjuk megváltozott, magasabbá hosszabbá vált,
egymásnak jeleztek. Összetömörülve szálltak, a
céltalannak látszó, valójában rovarok nyomábani
libegésböl határozott irány lett. ahogy iramlottak el
a ragadozó elöl, vagy épp elébe mentek, csapatosan
igyekezve zavarba hozni - de Th. nem látta a sólymot sehol. Eltakarták a háztetők, vagy nem is létezett, csak tömeghisztéria söpört végig a fecskeseregen. Aztán megnyugodtak, folytatták a lepkeszerű
csapongást tovább.

ciák a tévében; egyébként a hegedű húros teste a
népköltészetben a nőt, a vonó a férfit jelképezi, ám a
Halál is játszhat hegedűn, luhász Gyula, a legszegedibb versíró saját költészetének
szimbólumaként
ábrázolja a hegedűt; a hét szabad művészetben a
megszemélyesített Zene. - Ám térjünk vissza a valahai sámánhitből ittmaradott kisasszonyhoz: elsétál az éjjel haladó szekér előtt, a lovak lába földbe
gyökerezik; vízen járók szekerére ül, s a szekér elmerül; fújtatnak az ökrök, ha a közelben van, és a
megkísértettek haja égnek áll. Ha az istállóban alvók közé belép, a legényeket táncba hívja, s tánc
közben a kisasszony házak tetején röpíti partnerét;
a legény másnapra megbetegszik, elveszti erejét.
Árokparton kidőlt fánál - arra kötötte föl magát - fej
nélkül kisért, fejszével fenyegetve, ki arra jár. Kincset őriz, és midőn a kincset ki akarják ásni, elébb fekete kutya jelenik meg, majd ö maga. Forgószél támad, porfelleg, s mire elül-a kisasszony, kincsásók,
kincs: sehol. „Talán nem véletlen, épp Kisasszonykor találkoztam Olíviával" - mondja magában Th.
„Ment, ment az utcán, férjével, fiával, és szebb volt,
mint valaha. Az a nap nem az én napom volt." Th.
előtt kék lángokkal lobogott a világ.

Kisasszony napja... Mária születésének napja (Nativitas fíeatae Mariae Virgutis) egyszersmind virágok
születésnapja is. E napon keletkezett pl. a hunyor,
azaz keletkeztek a hunyorok, lehetőséget adva a tudatos hibridizációnak, és így létrejött a százszorszép
(Bellis perennis). Aki kimegy ezen napon a határba,
s megnézi a vaspirosan hideg napfölkehét - miközben lehelete fehéren gőzöl a napkorongban megláthatja Szűz Máriát, ás megtekintheti a nap körüli
rózsákat. Kisasszony napja... Van egy másik is, nemcsak a krisztianizált, hanem az ekkori sámánhithői
ittmaradott, női kísértet, szabálytalan tündér: táncol, tapsol, szekérre ül, álmában az egyénnel tiszteletlenül beszél, kincsei őriz. Hegedül is, mint a Grá-

...De aztán csak telt a ósz tovább, s nem mentek el a fecskék pontossággal Kisasszony napján.
Mi több, még egy sarlósfecske-fiókáról is kapott
hírt Thakács (a sarlósfecske nem is fecske, pontosabban: több, mint fecske; legkorábban költöző
madarunk, utolsó példányai augusztus elején, a
hidegfronttal távoztak el, Afrika iránt. Honnét
hát ez a fióka? Nyilván északról, talán épp
Dél-Svédországból, nem bírta az itteni, kontinentális, hideg éjszakákat. Megfogták, jó helyre került, talán megmarad). A nap, mely az egyiknek
maga a születés, a másiknak élet - az emberek
ekkor vetik a búzát -, a harmadikat távozásra
készteti, a negyediknek a halál.

Hordozható
beszélőgép

Kísrtetts.

Mai ügyeletes
újságírónk Timár
Kriszta. Kollégánk 12 és
17 óra között
a
30/
218-1111- es
telefonszámon fogadja a hívásokat. Munkatársunkkal közölhetik ötleteiket,
véleményüket, javaslataikat.
A lap kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket pedig az ingyenesen hívható 06/80-821- 821-es
számon vagy a 62/567- 864-es telefonszámon a terjesztéssel foglalkozó kollégáinknak jelezzék!

Száraz, meleg levegő alakítja időjárásunkat, így derült, napos lesz az idő. A
legmagasabb nappali hőméréséklet 25 fok körül alakul.

Saját néma kislányának megsegítésére tízéves munkával hordozható beszélőgépet fejlesztett ki
Fabrice Leblat francia feltaláló:
szerkezete nagy feltűnést keltett a
kelet-franciaországi Strasbourgban rendezett találmányi kiállításon. A Leblatphone nem a betűket
alakítja át hanggá vagy szótaggá,
hanem betűkombinációkkal jelöb
a különböző hangokat, amelyeket
a szerkezetébe épített szintetizátor
hangszórója aztán pontos kiejtéssel szólaltat meg. A kézi számológép nagyságú, zsebben elférő, kétnapos autonómiával rendelkező
berendezés 60 billentyűjének
kombinációival 1786 hangot lehet
clőálh'tani, így bármely francia szó
kiejthető. Az AFP-nek elmondta:
azért hozta létre a gépét, hogy néma kislánya is hangjelzéssel hívhassa fel a figyelmét bármire, bárhonnan - mivel egy későbbi változat telefonra is rákapcsolható lesz.

Hódmező-

vásárhely
Szentes

ISTEN ELTESSE!

Makó

MARIA
Mária a héber Mirjam görög és latin fordításokban módosult alakja. Jelentése ismeretlen. A középkorban, sőt később is - spanyol
nyelvterületeken máig - szívesen
adták fiúknak is második keresztnévként, egyrészt hogy biztosítsák
a gyermek számára a Szúzanya védelmét, másrészt a sorozásoknál a
női név segíthetett megúszni az
akkor évtizedekig tartó katonáskodást. Több olyan összetett keresztnév is van, amelynél vagy az
első, vagy a második a Mária; például Mária Antoinette, Mária Terézia, Mária Valéria, Mária Magdaléna, Annamária. Az egyik leggyakoribb keresztnév, amelynek
sok becéző alakja van. Kevesen
gondolnak arra, hogy például Kiss
Manyi, ez a csodálatosan gazdag
tehetségű színésznő is eredetileg
Mária volt.
Egyéb névnap: Gujdó, Ibolya,
Irma, Marion, Tóbiás.

Fenyegető
e-mailek
PÁRIZS (MTI/AFP)
Tollbamondással leplezett le egy
Jacques Chirac elnököt ismételten megfenyegető internetezőt a
francia rendőrség. Az Avignonban
élő férfi a világhálón több tucat fenyegető e-mailt intézett az államfő címére, pénzt követelt és merénylettel fenyegetőzött. A rendŐrség egy telefonszám alapján
azonosította és letartóztatta a 26
éves fiatalembert, aki azonban tagadta, hogy a zsarolóleveleket ő írta. Ekkor a nyomozók tollbamondást szerveztek, és kitűnt: a férfi
elfogott leveleiben ugyanazokat a
hibákat követte el, mint a diktálásra írt szövegben.

és buliba jár
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Fotó: Frank Yvette

A matektanár elképedve kérdezi tanítványától:
- Mondd, fiam, egyedül oldottad meg ezt a nehéz
egyenletet?
- Nem egyedül, tanár úr,
hanem két ismeretlennel.
®a|ojpj|
j y j a a u o y !í

t »

//

••

0
0
0
0
0
0

Szagad

Csongrád
Kistolok

••

26°

Mórahalom

25°

Mindszent

25°

Békés,
osaba

25°

Szolnok

25"

Ksosksmét

25°

Orosháza

Döglött kutyával elkövetett fejbecsapkodásban mondott ki bűnösnek a bíróság egy nőt az Egyesült Államokban.
A 33 éves hölgy egy ebtenyésztőt vert fejbe legalább harmincszor minőségi reklamációként
sajátos „fegyverével", frissen kimúlt ölebével, amelyet a tenyésztőnél vásárolt pár nappal
korábban. A nő annyira feldühödött az eb „selejtességén", hogy
már reggel hat óra előtt a tenyésztő házánál volt, berontott
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További kilátások
azonban többnyue erősen felhős lesz az ég. többfelé lesz esö, záporeső, helyenként
zivatar.
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Vízállás:
A Tisza Szegednél 181 cm (hőfoka 18,3 C°), Csongrádnál 71 cm,
Mindszentnél 140 em. A Maros Makónál 55 cm.
A Nap kel: 6 óra 1 7 perckor, nyugszik: 19 óra 3 perckor.
A Hold kel: 21 óra 1 perckor, nyugszik: 12 óra 30 perckor.
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ST. LOUIS (MTI/AP)
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A hétvégéig folytatódik a túlnyomóan napos, száraz, meleg időjárás. A hétvégén

PÁRIZS (MTI/AFP)

A NAPOS OLDALRÓL. Kasza Flóra a szegedi Deák Ferenc Gimnázium tizedikes tanulója. Speciális angol tagozatra jár, ahol
heti öt órában tanulják az idegen nyelvet. Emellett egy éve második nyelvként felvette a spanyolt. Szándéka ugyanis, hogy az
Ibériai-félszigeten vállal munkát. Azt mondja, a spanyol kultúra nagyon szimpatikus számára, többször járt már ebben az országban. Érettségi után kozmetikusnak szeretne jelentkezni,
mert közel áll hozzá a szépségápolás. Nyolc évig zongorázott,
de ezt a rengeteg tanulás miatt abbahagyta. Szabadidejében fut
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minőségi kifogásával, fennen
„lobogtatva" a döglött ebkölyköt,
és azon melegében „garanciális
cserét" követelt. Erre a férfi nem
volt hajlandó, a vita dulakodássá
fajult, a nő pedig a corpus delictivel többször fejbe vágta.
A megtámadott szerencséje,
hogy nem dán dogokat tenyészt,
hanem csak csivavákat.
A nő ellen eljárást indított a
rendőrség, jóllehet - mint kiderült - a tenyésztő hanyagsága
miatt pusztult el az öleb, mivel
még nem lett volna szabad elválasztani az anyjától.

Tolószékben,
de nem
védtelenül
NEW YORK (MTI/AFP)
Tblószékben ült ugyan az 56 éves
Margaret Johnson, de korántsem
volt védtelen. Ezt a saját kárán tudhatta meg az a férfi, aki hátúból
megpróbálta letépni a hölgyről a
nyakláncát. A kiszemelt áldozat
ugyanis habozás nélkül pisztolyt
rántott, és lőtt, vállán megsebesítve támadóját - mondta el a New
York-i rendőrség szóvivője.

Az epébe mártott tollú ember
VÍZSZINTES: 1. Vető József
(+1977) újságíró aforizmájának
első része. 11. Buenos ... 12. Archeológus. 13. Fúrészes élű maláji tőr. 15. London folyója. 16.
Tanúsító. 18. Aranyifjú, régiesen. 19. Agyafúrtság. 20. Ijedt.
21. Bővít. 23. Vércsoport. 24. Alkatrész!
26. ... Romanum, az
antik Róma főtere
volt. 28. Ormányos
trópusi emlős. 30. Sivatagi arab vándorpásztor. 33. Ázsiai állam, fővárosa Bagdad. 34. Nála magasabb helyen. 35. Becézett Anna. 37. Kabátot felsegít. 38.
Hangoskodás, lárma.
40. Tinta, németül.
41. Fémek savmaradékokkal alkotott vegyületei.
FÜGGŐLEGES: 1.
Becézett Virginia. 2.
Idegen női név. 3. Itt
van, fogd! 4. Kerítés
szélei! 5. Irídium jele.
6. Fogadási összeg. 7.
PVC. 8. Vegytan. 9.
Vízi
sportlétesítmény. 10. A bencés
rend alapítója (V. sz.).
T>Az aforizma mákíjNze. 14. Csapot

tó eszköz. 20. Verssorok vége
összecseng. 22. 1573. évi horvátországi parasztfelkelés vezetője
(Máté). 25. Függönytartó rúd.
26. Fényes levelű szobanövény;
kaucsukfüge. 27. Megváltozott
tulajdonságú egyed. 29. Kotyva-

lék. 31. Ülepít. 32. Vizesvályú.
36. Perzsa uralkodói cím volt.
39. Részben hajít! 40. Tépkedni
kezd!
Előző rejtvényünk megfejtése:
A félelemnek külön érzékszervei
vannak.

