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Nem tandíjra költik a hitelt

A 20 éves szegedi Szalma Nóra és 45 éves
édesanyja, Tóth Mónika is részt vesz az
idei anya-lánya szépségverseny döntőjében.

Szeged térképén már markánsan látszik,
hogy a nagyobb bevásárlóközpontok
egymás mellé húzódtak.

Öt éve létezik a diákhitel, amelyből Szegeden
tavaly hét és fél ezren kértek és kaptak. A legtöbb
hallgató a megélhetésre fordítja ezt a pénzt.

8. OLDAL

6. OLDAL

6. OLDAL

A három legfőbb közjogi méltóság a felelősségről - Az MDF nyugalomra int-A Fidesz megtartja demonstrációját

A hajnali csata után újabb tüntetések
Ttegnap hajnalban valóságos csata tombolt Budapest belvárosában, m i u t á n a Kossuth térről a
t ü n t e t ő k egy része a Köztársaság térre vonult.
Az ország három közjogi méltósága felelősségükre figyelmeztette a tüntetések szervezőit,
az M D F pedig az utcák kiürítésére adott közre
felhívást. Orbán Viktor bejelentette: megtartják szombati demonstrációjukat, a HÖOK viszont elhalasztotta a mára tervezett diákmegmozdulást. Szegeden tegnap este is tüntettek.
Lovas rendőröket és könnygázt is bevetettek a
rendfenntartó erők a budapesti Rákóczi úton, a
Köztársaság és a Blaha Lujza téren tegnap a hajnali háromnegyed 4-ig tartó utcai csatában. A
rend helyreállítása közben sokan megsérültek.
Sólyom László köztársasági elnök, Gyurcsány
Ferenc kormányfő és Szili Katalin házelnök találkozójáról kommüniké jelent meg, melyben a
három közjogi méltóság a tüntetések rendezőit
felelősségükre figyelmezteti. Dávid Ibolya tegnap közreadott felhívásában jobboldali összefogást sürgetett annak érdekében, hogy az utcákról
a politika az Országházba költözzön vissza. Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján fönntartotta a Fidesz véleményét, miszerint új kormányra van szükség, Gyurcsánynak távoznia
kell. Egyúttal bejelentette, hogy a Fidesz megtartia szombatra tervezett demonstrációját.
Nem sok jót ígér, hogy a Fitch hitelminősítő tegnap stabilról negatívra rontotta a magyar adósságkockázatot. A képhez az is hozzátartozik, hogy
külföldi pénzügyi elemzők szerint Gyurcsánynak
legalább addig maradnia kellene, míg a reformok
beindulnak. Este újra megtelt tüntetőkkel a budapesti Kossuth tér. Az összegyűlt mintegy 15 ezer
ember közfelkiáltásával megalakították a Nemzeti Kerekasztalt és alkotmányozó nemzetgyűlést
hívtak össze szeptember 22-ére a Parlament elé.
Szegeden is folytatódtak tegnap a tüntetések, a 900-1000 fős tömeg a Széchenyi téren
gyülekezett, majd elindult a Tisza Lajos körúton a múzeumig. Az útvonalat végig rendőrök biztosították. A szónokok, így Péter Árpád gyógyszerész elítélte a vandalizmust, de a
„az erkölcsi vandalizmust" is, követelve
Gyurcsány Ferenc lemondását.
Részletek a 2„ a 3. és az 5. oldalon

Rendőrök álltak sorfalat a szegedi városháza előtt, ahol a t ü n t e t ő k békésen hallgatták a szónokokat

Fotó: Schmidt

Király Leventét választották Jönnek a receptek
a nemzet színészének
Éppen a magyar dráma napján
lett a nemzet színésze Király Levente. A budapesti Nemzeti
Színházban közölték tegnap a
hírt, miszerint a Zenthe Ferenc
halálával megüresedett helyre
Szeged szeretett Kossuth-díjas
színművészét, a Szegedi Nemzeti Színház örökös tagját választották.
A 69 éves szegedi művész elmondta, a hírt egy próba után,
otthonában kapta Jordán Tamástól, és elsőként Törőcsik Mari
gratulált neki. Király Levente
nem számított erre a kitüntetésre, de nagyon örül kollégái elismerésének.
Bővebben a 4. oldalon

www.delmagyar.hu

írjunk együtt szakácskönyvet!

Bírósághoz
fordulnak

Soha nem volt még ennyire ízekkel teli a Délmagyarország és a Délvilág elektronikus és hagyományos postaládája, mint ezekben a napokban. Felhívásunkra folyamatosan érkeznek a receptek olvasóinktól,
kiváló séfek válogatják, sütik-főzik a legjobbakat. Alakul a szakácskönyvünk! Továbbra is biztatjuk a háziasszonyokat, háziurakat,
küldjék be legkedvesebb, legeredetibb, vagy éppen újszerűségükkel
hódító családi receptjeiket! És nyerjenek, hiszen a beküldők között
rendszeresen sorsolunk értékes konyhai felszereléseket, a végén pedig
valaki elviszi az 500 ezer forintos fődíjat is. És bekerülhet közös, színes, ünnepi szakácskönyvünkbe.
Séfjeink közül most a domaszéki Rózsakert vendéglő két mesterszakácsnőjét, Nagy Istvánné Irénkét és Bagi Emíliát mutatjuk be,
akik ízletes, egyéni kísérletező kedvről tanúskodó recepteket várnak
leginkább.

Mivel továbbra sem kapták meg
augusztusi
járandóságukat
a
mentőszolgálattól az ügyeletet ellátó Csongrád megyei háziorvosok, úgy döntöttek, hogy bírósághoz fordulnak, mivel tegnap lejárt
a kifizetésre megszabott határidő.
A mentőszolgálat pénzhiányra
hivatkozva tartotta vissza a szegedi, szentesi, kisteleki, mórahalmi
és csongrádi háziorvosok bérét,
annak ellenére, hogy a szükséges
összeget minden hónapban megkapta az önkormányzatoktól.

Részletek a Bizalmasanban

írásunk az 5. oldalon

Már csak 2 nap...

Jön, jön, jön az új
SkodaRoomsterí
Részletek a pénteki számban!
Az ö n $koda márkakereskedője:

IKESZAutÓ
A Kossuth-díjas színészt m e g h a t o t t a , hogy kollégái őt választották

Fotó: Karnok

Csaba

A megbízható megoldás

9

Andrea

Tel: 6 2 / 5 4 9 - 0 3 0

: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72/b.
Tel.: 06-62-425-430
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A három legfőbb közjogi méltóság figyelmeztetése -Az MDF nyugalomra int-A Fidesz megtartja demonstrációját

A hajnali csata után újabb tüntetések
tegnap
hajnali háromnegyed
négyre sikerült lovas rendőrök
és könnygáz bevetésével szétoszlatni a Köztcrsaság téren és a
Rákóczi úton kibontakozott zavargásokban részt vevő tömeget. Sölyoni László köztársasági
elnök, Gyurcsány Ferenc kormányfő és Szili Katalin házelnök közös nyilatkozatban hívta föl a tüntetések szervezőinek
figyelmet felelősségükre. Az
MDF jobboldali összefogást
sürgetett az utcák kiürítése erdekében. A H Ö O K lemondta a
mára tervezett diáktüntetést, a
Fidesz
viszont
megrendezi
szombati demonstrációját.

PÉNZÜGYI
ELEMZŐK
A VÁLSÁGRÓL

BUDAPEST (MTI)
A Kossuth téri tüntetők mintegy
háromnegyede szerda hajnalban
egy óra tájt elhagyta a teret, egy
részük a Köztársaság tér felé indult. A szónoki emelvényről közben arra biztatták az ott maradókat, hogy néhány órára inkább
menjenek haza, pihenjenek,
majd jöjjenek vissza.

Könnygáz
és lovasrendőrök

Lovas rendőrök elől menekülő t ü n t e t ő k tegnap hajnalban a budapesti Rákóczi úton

A Köztársaság téren összegyűlt
tüntetők
feloszlatása
során
könnygázt is használtak a rohamrendőrök az éjfél után 20
perccel kezdődött akció során.
Miután felszólították a tömeget,
hogy hagyja el a teret, megindultak a pajzsos rohamrendörök és
a lovas rendőrök a tüntetőkkel
szemben, akik köveket szedtek le
az Erkel Színház faláról, hogy
azokkal dobálják a rendőröket.
A Köztársaság térről kiszorított
tömeg a Rákóczi utat lepte el, ahol
lovas rendőrökkel és könnygázzal
oszlatták a sokaságot tegnap hajnali két óra körül, a demonstrálók
válaszul petárdákat dobáltak a
rendőrökre. A Népszínház utcában a tüntetők kukákat halmoztak
fel az úton és a villamossíneken,
kisebb úttorlaszokat építve belőlük. Állt a füst a Rákóczi úton,
több száz tüntető barikádot emelt
a Blaha Lujza téren padokból, a
körúton pedig politikai hirdetőtáblákból. A Blaha Lujza téren szétvertek egy parkoló rendőrautót,
majd felgyújtották. Megtámadtak
egy autóbuszt is, betörve annak
szélvédőjét. A tüntetők a házak oldaláról leszedett díszburkolati elemekkel dobálták a rendőröket,

akik háromnegyed 4-re tudták
végre szétoszlatni a sokaságot.

Sólyom, Gyurcsány
és Szili a felelősségről
Minden
tömegrendezvény
szervezőinek mérlegelnie kell,
képesek-e biztosítani, hogy a
résztvevők nem lépik át a törvényesség határát. Ez áll Sólyom
László köztársasági elnök, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és
Szili Katalin házelnök közös nyilatkozatában, melyet tegnap délután juttattak el az MTI-nek.
„A kedd esti és a szerda hajnali
erőszakos események tükrében
különösen fontosnak és időszerűnek tartjuk megerősíteni a köztársasági elnök tegnapi kijelentését, amely szerint minden tömegrendezvény szervezőinek mérlegelnie kell, hogy a saját rendezőik
és a rendőrség képesek-e biztosítani, hogy a résztvevők nem lépik
át a törvényesség határát" - olvasható a közleményben.
A három legfőbb közjogi méltóság arra is felhívja a figyelmet,
hogy az erőszakot tétlenül vagy
egyetértéssel szemlélő tüntetők

maguk is felelősséget viselnek.
Természetesen a békés gyülekezés és a szabad véleménynyilvánítás jogát mindenki az alkotmány
szerint gyakorolhatja - tették
hozzá. Mint kiemelték, az Országgyűlés keddi ötpárti politikai
nyilatkozatának tükrében is felszólítják a tömegrendezvények
szervezőit és résztvevőit, hogy felelősségük tudatában cselekedjenek, és tegyenek meg mindent az
ország békességének és az emberek nyugalmának megőrzéséért:'

Orbán Viktor: új
kormányra van szükség
A magyar kormány legitimitása
megkérdőjeleződött,
ezért
amennyiben az önkormányzati
választásokon a népakarat egyértelműen megvonja a bizalmat a
szocialistáktól, akkor a parlamenti pártoknak tárgyalások útján új,
szakértői kormányt kell alakítaniuk - mondta Orbán Viktor szerdai nemzetközi sajtótájékoztatóján, amelyen ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Fidesz csak békés,
demokratikus módszereket fogad
el. Úgy vélte: a kormány sorsa

KÖRÖZÖTTEK AZ INTERNETEN
Körözést adott ki a rendőrség több
olyan ember ellen - akiknek nevét
és arcképét is feltették a rendőrség honlapjára szerda délben -,
akik a főváros területén több helyszínen, demonstrációk során erőszakos, garázda cselekményeket
hajtottak végre. A rendőrség azok
segítségét is kéri, akik a fotókon
látható ismeretleneket felismerik.
(http://www.police.hu/friss/BRF20090920.html) A körözöttek
többsége a Magyar Televízió szék-,
házánál garázdálkodott, és részt
vett a Szabadság téri székház elfoglalásában. A rendőrség eddig
137 embert állított elő, és 98-at
vett őrizetbe rendzavarásért, illetve hivatalos személy elleni erőszakért.

mindenképpen
megpecsételődött, és amennyiben a szocialisták nem akarnak hasonlót elszenvedni, akkor mindenképpen
meneszteniük kell a miniszterelnököt. - Ha hiszünk a demokráciában, akkor a kormány nem teheti meg, hogy maradjon, ebből a

KÜLFÖLDI LAPOK A HAZUGSAG0KR0L ES A „BUDAPEST-SZINDR0MAR0L"
Ai egyik legtekintélyesebb amerikai lap, a konzervatív The Wall Street Journal
európai kiadásának (WSJE) szerdai vezércikkében a magyarországi események
kapcsán figyelmeztetett: lázadással nem lehet eltávolítani egy megválasztott vezetőt. „Magyarország miniszterelnöke nem az első politikus, aki hazudik a megválasztás érdekében, s akit azután a kiábrándulás miatt dühös szavazók le
akarnak mondatni. Ám a modern európai demokráciában egy apró kisebbség
erőszakos lázadása nem jelent legitim módszert egy választott vezető eltávolítására, függetlenül attól, hogy ezt a választási győzelmet mennyire csúfították el a
hazugságok" - szögezi le az újság.
A politikai hazugság beismerésével Gyurcsány Ferenc rámutatott a reformra
kényszerülő európai demokraták igazmondásának határaira - vélték szerdai
szerkesztőségi cikkeikben a francia napilapok elemzői. „Beismerésével, hogy a
választás megnyerése érdekében hazudott, Gyurcsány Ferenc mégiscsak valamennyi európai demokrácia arcába vágta az igazságot. Nem csoda, hogy sokkol
mindenkit. Franciaország még nem tart itt, de hét hónappal az elnökválasztás
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előtt valamennyi jelöltnek emlékeznie kell, hogy a legveszélyesebb fenyegetést
mostantól Budapest-szindrómának hívják" - írta a La Dauphine libérée című
regionális lap.
Szerdai brit lapkommentárok szerint Gyurcsány Ferencet gyakorlatilag saját
őszintesége sodorta bajba. A legnagyobb brit konzervatív napilap, a The Daily
Telegraph „Egy őszinte magyar" című szerkesztőségi elemzésében azt írta:
Nyugat-Európában a választók meglepődhetnének azon, hogy Magyarországon zavargások törnek ki, mert a miniszterelnök bevallotta, hogy hazudott.
Végül is ez az, amire politikusaink részéről számíthatunk, mégis Gyurcsány
Ferenc „brutális nyíltsága" okozott felháborodást - áll a tekintélyes jobboldali
brit lapban. A cikk szerint a magyar miniszterelnök, ahelyett, hogy mentegetné magát az őszintétlenség vádja alól - ahogy azt Tony Blair brit kormányfő
tette azzal az állításával kapcsolatban, hogy Iraknak tömegpusztító fegyverei
vannak - , beismerte, hogy a szocialisták vezette kormány következetesen hazudott a gazdaság állapotáról.

Fotó: MTl/Ftonéczy

Barnabás

szempontból annak sincs jelentősége, hogy a miniszterelnök mit
nyilatkozik - tette hozzá a Fidesz
elnöke, aki ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy pártja elutasítja
az erőszakot.
Közölte: megtartják a szombatra tervezett demonstrációjukat.

MDF-felhívás
az utcák kiürítésére
Összefogást szorgalmazott Dávid Ibolya a Fidesz, a KDNP és az
MDF frakcióvezetőjéhez szerdán
intézett felhívásában. „A magyar
jobboldal válaszúthoz érkezett.
Vagy összefogunk, és az Országgyűlés falai között teszünk meg
mindent azért, hogy a magyar politika újra őszinte és felelősségteljes legyen, vagy kiszolgáltatjuk az
ország polgárait a parttalan erőszaknak" - írta az MDF elnöke a
Felhívás a magyar jobboldalhoz
című dokumentumban.
Az MSZI> az SZDSZ és
Demszky Gábor főpolgármester
is fölszólította a Fideszt, hogy tekintettel a kialakult helyzetre ne tartsák meg szombatra tervezett demonstrációjukat.

XVI. Benedek pápa
Magyarországról
A pápa igazságos és békés megoldásért imádkozva, nyugtalansággal figyeli a magyarországi híreket. XVI. Benedek „nyugtalansággal kíséri figyelemmel a Magyarországról érkező híreket" és
azért imádkozik, hogy „mindegyik fél rátaláljon egy igazságos
és békés megoldásra".

Nemzeti Kerekasztal
és nemzetgyűlés
A tömeg közfelkiáltásával megalakították a Nemzeti Kerekasztalt a Kossuth téren, ahol mintegy

A Lehman Brothefs fontosnak tartja, hogy Gyurcsány
Ferenc miniszterelnök hatalmon maradjon, legalábbis a
következő hónapokig. A befektetési ház szerint ugyanis
addigra a jövő évi költségvetést már elfogadják, és
előbbre juthatnak a hoszszabb távú reformtervek kidolgozásában is. Amennyiben Gyurcsány távozna, azt
a piac egyértelműen negatívan ítélné meg, de ha távozása a hatalomból azután
történne meg, hogy a „dolgokat már elrendezte", M a gyarország pozitív középtávú
kilátásai nem változnának. Néhány hónap múlva, még
Gyurcsány kiválása sem változtatna a hosszabb távú reformok helyzetén, szemben
azzal, ha azonnal távozna olvasható a Dow Jones beszámolójában.
A tőkekivonást Magyarországról féken lehet tartani
mindaddig, amíg a mostani
kormány hivatalban marad vélekedik a CIB Bank. A piacok várhatóan idegesek maradnak a következő napokban, a forint és az államkötvények hektikusan mozoghatnak a kedvezőtlen hírek
hatására. A CIB Bank a magyar piacok stabilizálódására
nem számít az október 1-jei
választások előtt. A Credit
Suisse értékelése szerint
Gyurcsány Ferencnek, a
pénzügyi megszorító program atyjának távozása a forint euróárfolyamát a 280-as
szintre vinné le. ( Az árfolyam jelenleg 273,5 euró/forint.) „Gyurcsány kiválása
űrt hagyna maga után, felhígulna a pénzügyi csomag, és
elérhetetlen távolságba kerülne a 3,5 százalékos
GDP-arányos államháztartási hiánycél."
15 ezer ember gyűlt össze. A szónokok azt is bejelentették, hogy
szeptember 22-ére alkotmányozó
nemzetgyűlést hívnak össze a
Parlament elé. A Nemzeti Kerekasztal megalakulását Takács
András, a demonstráció egyik vezéralakja szerda este jelentette be.
Hírek szerint követeük, hogy a
parlament is oszlassa föl magát.
Volt szónok, aki az adófizetés
megszüntetésére szólított fel.
Bombariadó miatt félbeszakadt az Orbán Viktorral kezdett
beszélgetés a Hír Tv-ben tegnapeste. A Fidesz elnökével annak
ellenére kezdték meg a beszélgetést a televízió stúdiójában a műsorban jelzett időpontban, este
fél nyolckor, hogy mintegy negyedórával korábban már néhány percre félbeszakították az
adást bombariadó miatt. Este az
MTV-ben is bombariadó volt, az
épületet részlegesen kiürítették.

Önként jelentkezett az álrab A Fitch leminősítette
KECSKEMET (MTI)
Szerdán reggel önként jelentkezett a rendőrségen
ügyvédje kíséretében a rabdublőrként ismertté vált,
körözés alatt lévő Békési Zoltán - közölte a rendőrség. A dobozi férfit azért körözték, mert az eddigi
adatok szerint ó ülte le a Lukács Istvánra orgazdaság miatt jogerősen kiszabott börtönbüntetést mondta a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitány-

ság sajtószóvivője. A férfi kihallgatását a rendőrök
megkezdték.
A rendőrség közokirat-hamisítás bűntett elkövetésének gyanúja miatt folytatja a nyomozást. A ténylegesen elítéltnek le kell tölteni jogerős szabadságvesztését is, de őt egyelőre nem találja a rendőrség. Békési Zoltán dobozi lakos fogva tartása 2,5 millió forintba került az államnak, ami napi mintegy 7400 forintot jelent „teljes ellátással", őrzéssel együtt.

Magyarországot
BUDAPEST (MTI)

Az elmúlt napok budapesti eseményei sajnos meghozták az első olyan hírt, amely azt igazolja,
hogy felelőtlen és az országnak
káros dolgok történtek az elmúlt

napokban - mondta Veres János
pénzügyminiszter az MTI-nek
szerdán arra reagálva, hogy a
Fitch Ratings stabilról negatívra
rontotta a magyar deviza és forintadósság minősítésének kilátásait.
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A mocskolódó kommentárok taszítják a szegedieket

Vélemények-vandál módon
Az önkormányzati választások közeledtével egyre durvább választói reakciókkal találkozni az utcákon. Ennek részeként kerülnek mocskolódó feliratok a kampányplakátokra, vagy tépik le
azokat. A szegedieket arról kérdeztük: szerintük meddig tart a
véleménynyilvánítás szabadsága.
ciknak, de ez a prosztóság elfogadhatatlan.
Ugyanígy
egyetértek a k o r m á n y elleni
békés demonstrációval,
de
a m i a tévénél történt, az szörnyű - k o m m e n t á l t a a közeli
Lidiből érkező n ő az „extrafeliratos" plakátot. Egy másik,
babakocsit toló fiatalasszony
csak annyit látott az óriásplakáton, hogy piros - a felirat föl
se t ű n t neki.
A Csongrádi sugárúti Diófa
előtti hirdetőtáblán óriásplakát
HATÁROKAT FESZEGETNEK
sincs fent - feliratot viszont így
is kapott. Méteres betűkkel
jg| A szólás- és véleménynyilvánítási
„Kommunista-zsidó
szabadság majdnem abszolút jog, hirdeti:
bűnszövetkezet" Hogy a melaminek célja az állami cenzúra
lette álló cégplakátra vagy a hámegakadályozása - hangsúlyozta
Trócsányi László, az SZTE ÁJTK Al- ta mögötti tujasorra vonatkozik, n e m tudni.
kotmányjogi Tanszékének vezetője. E két jog csak rendkívüli körül- Ezt a napokban festhették
mények esetén korlátozható. Pélföl, mert én itt lakom, de még
dául akkor, ha gyakorlása megzanem láttam - mondta Vetró Jávarja a köznyugalmat, vagy gyűlö- nosné, akit nemigen befolyásolletkeltő. Ezekben az esetekben
nak a szavazásban az efféle felbűncselekményről van szó. Szairatok. Azt mondja, ebből csak
bálysértést követ el, aki másokat valakinek a primitívsége derül
megfélemlít, mások alapjogait
ki, s a vandalizmus kategóriájába
korlátozza. A plakátok mocskolótartozik.
dó „kommentárjainak" megítélése
- Abban bízom, hogy elmúalapos bírói mérlegelést kíván, de lik előbb-utóbb magától, mi
alapesetben csak rongálásnak mi- n e m t e h e t ü n k s e m m i t , legfölnősül.
jebb elfordítjuk a fejünket.

DARVASI LASZLO

A Szabadkai úton egy MSZP-s
óriásplakát arra biztat, szavazzunk az eddigi szegedi polgármesterre. Nyomtatásban az szerepel: Szavazzon Szegedre! Botka
László, MSZP-SZDSZ, mellette
pedig egy kereszttel áthúzott kör,
a voks jele. Aki máshogy szavazna, véleményét festékszóróval
ráfújt felirattal fejezte ki: „HALÁL';.
- Én n e m vagyok híve a szo-

Halál - áll a felirat az MSZP-s plakaton
Szerintem n e m kell az ilyen
idióták dolgaival foglalkozni vallja a kispiacon vásárló Körmöci Csilla.
A Szilléri sugárúton lévő politikamentes, autóreklámos óriásplakát is sértette valakinek a
szemét, ugyanis a napokban ráfújta: „Halál a vörös kutyákra!"
A József Attila sugárúton több
szocialista plakátot is megrongáltak, az egyikre az MSZP
szlogenjét használva festették
föl: „Megint bedőltök? Igen!
Igen!"
- Ebben legalább van humor,
de azért mégiscsak rongálás.
Szerintem ez már túl van a
szólásszabadságon, sajnálom,
hogy m a n a p s á g m i n d e n t büntetlenül megtehetnek egyesek
- beszélt benyomásairól Varga
Henrietta. A fiatal n ő szerint

Fotók: Schmidt Andrea

a legtöbben m á r észre se veszik az ilyesmit, csak elmennek mellette. így védekeznek
a politikai „agymosás" és a
hasonlóan agyatlan reakciók
ellen.
Kerestünk tegnap megrongált fideszes óriásplakátokat
is a városban, de n e m talált u n k . Ezt az is magyarázhatja,
hogy a legnagyobb ellenzéki
párt keveset plakátolt a mostani k a m p á n y b a n . A nagykörútit, amelyiken h é t f ő n még
szerepelt a „Fasiszta mocskok" felirat, tegnapra m á r teljesen letépték. Az Oláh fános
polgármesterjelölt arcképével
megjelenő k i s m é r e t ű plakátokat ugyanakkor több helyen is
l á t t u n k félig vagy egészen
megtépázva.
T. R.

MÁR MEGSZOKTÁK
•

- Lassan már megszokjuk, hogy minden kampányban összefirkálják a plakátjainkat, arra viszont büszke vagyok, hogy Szegeden még nem láttam
megrongált Fidesz-plakátot - reagált Botka László a kampányplakátok
„kommentárjaira". Azt mondta, a szövegek radikalizálódása a tévéostrom
utánra tehető, de nem szedik le azokat, mert így legalább látható mindkét
oldal „keze nyoma". Oláh János jobboldali polgármesterjelölt szerint a poli-

tikai plakátok mindig ki voltak téve a rongálóknak, nem lát összefüggést a
kormányellenes tüntetések, a tévéostrom és az egyre mocskosabbá váló
plakátfeliratok között. Ők mindenféle fizikai, pszichikai és verbális erőszakot elítélnek és elutasítanak - így a mocskolódó plakátfeliratokat és a plakáttépkedést is.
A vandalizmust a fideszes Oláh János plakátja sem úszta meg

Elmarad a fővárosi
tandíj tüntetés
Elmarad a mára tervezett tandíjellenes demonstráció
Budapesten. Ekler Gergely, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) elnöke
ezt azzal indokolta, hogy olyan helyzet alakult ki a fővárosban, melynek alapján nincsenek meggyőződve
arról, hogy békés keretek között, eredeti céljaiknak
megfelelően tudnák megtartani a demonstrációt. A
HÖOK-nak a rendőrség és a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata is azt javasolta, hogy ne, illetve ne ebben az időpontban tartsák
meg a rendezvényt.
- Döntésünk meghozatalakor nem attól tartottunk, hogy a magyar hallgatóság nem tudna méltóságteljesen, a törvényes kereteket messzemenőkig
tiszteletben tartva megjelenni a Kossuth téren vagy
az Alkotmány utcán. Attól tartottunk, hogy a korábbi napokhoz hasonlóan szervezett provokáció
zavarja majd meg az alkotmányos jogukkal élő demonstrálókat - fogalmazott Ekler. A hallgatók fenntartják követelésüket, és felszólítják a kormányt,
hogy két héten belül készítse elő a felsőoktatási törvény módosítását a tandíj eltörlésétől. Ha erre nem
kerül sor, megtartják demonstrációjukat az önkormányzati választások után. Szegeden szeptember
13-án már demonstráltak.

szomorú éjszaka
Nagyon szimpatikus és bátor megoldás volt, ahogy a Jobbik a sikeres szegedi tüntetés megszervezését utólag „lejogdíjazta". Sikeres volt a tüntetés, mert békés volt, és mert kulturált volt. De
nem volt ez mindig így. S ha Budapestre, a néhány nappal ezelőtti
eseményekre gondolunk, eszünkbe juthat, és bizony jut is, az
1848-as ősz Szegeden, néhány nappal Kossuth látogatása után.
Kossuth október negyedikén
jár az esőáztatta,
ám annál
lelkesebb városban, s mond gyújtó hangulatú beszédet.
Szeged tombol. Láss csodát, a politika beköltözik a
templomokba is, Kossuth mint új megváltó szerepel az
igehirdetések
dramaturgiájában.
Jegyezzük meg, nyolc év múlva,
meganynyi halálos ítélet, az értelmiség lefejezése', s egyéb terrorisztikus ínyencségek
után ugyanez a város fogadja a legnagyobb pompával és hódolattal Ferenc Józsefet. E rövid festésű történelmi tablóra még Kádár 5 7-es május elsejéje odatolakodik.
Nos, Kossuth nem véletlenül érkezik 48 őszén Szegedre. Délvidéken a helyzet több mint aggasztó, nyár óta egyre nagyobb szenvedéllyel folynak a harcok a szerbek ellen.
A városi kórházak és magánházak
tele vannak
sebesültekkel. A város október 15-én új nemzetőr zászlóaljak
indítását
határozza el, a katonák összegyűlnek
a főtéren, anya sír, feleség sír, a katonák meg jól berúgnak, könnyű az újbor, jól
csúszik, kissé mustos, nem is veszi észre az ember, de már
megártott neki. Az első zászlóaljak közben elindulnak
Szóreg
felé, ott már áll a bál. A helyi szerbek állítólag maguk
között
osztották szét a nemzetőri
fegyvereket,
a magyarok
rájuk
rontanak, a szerb jegyző fiát, megfogják, addig
átkozódik,
míg agyonverik. Megérkeznek
a faluba az első szegedi nemzetőrök is, kisebb lövöldözés alakul ki, melyet az utolsó, még
útban lévő nemzetőr század hallva - s egyben hihetetlen
bátorságot tanúsítva - legott visszafut a városba, hogy jönnek,
jönnek a szerbek. A Fő tér pillanatok alatt megtelik, nem is
fér el a sokaság. Tornyokból kémlelik a Tisza túloldalát. S valóban, hatalmas porfelhő kíséretében
közeleg az
ellenség.
Igen, tucatnyi román marhahajcsár érkezik a vízhez. A már
aktivizálódó és szerveződő csőcselék egyenként vadássza le a
szegény román hajcsárokat, egyikük sem éri el a várkaput.
Vajh hogyan közvetített volna a jó Hír Tv az ezt kővető eseményekről?! Forradalmárokról és szabadságharcosokról
tudósított
volna ? Először is a szerb kereskedéseket fosztották ki, hol lőpor és
lőszer is volt, illetve egyéb, rablásra méltó csecsebecsék, megölték Zservitza, Damjanovits és Szubits nagykereskedőt,
aztán
megtaláltak egy-két tehetősebb zsidó polgárt. Később pedig a „fiatal forradalmárok" saját nemzetőreik ellen fordulnak, hadnagyokat lőnek le, illetve halálra sebzik a szolgabírót, ki őket békíteni
igyekezne. A szekerekre dobált halottakat a biztonság kedvéért
jól megrugdossák. Komor és baljós, kevéssé ismert éjszakája ez
Szegednek, egész éjjel folytatódik a fosztogatás, a pogrom és az
embervadászat. Egy tehetősebb polgár a Tisza partján rejtőzik el,
megőrül a félelemtől. Reggelre hatvan fölött van a halottak és az
áldozatok száma. Aztán lassan visszaáll a rend. A város vezetése
az áldozatok kárpótlását, a főbűnösök megbüntetését hirdeti ki.
Ám egyetlen ítélet, egyetlen retorzió sem születik a gyilkosságok
és a rablások miatt.

Makón nem volt
Jobbik-tiltakozás
MUNKATÁRSUNKTÓL
Elmaradt a Jobbik által tegnapra
meghirdetett tiltakozó akció Makón. Kedden a szervezet helyi el-

l e n t e n i az ú t l e z á r á s o k a t a rend-

nöke, Fazekas Ferenc azt nyilatkozata lapunknak, hogy a városban és környékén útlezárásokkal
demonstrálnak a kormány és
Gyurcsány Ferenc miniszterei-

őrkapitányságon, márpedig az
ilyesmit 72 órával előbb jelezni
kell. A (óbbik előreláthatóan
pénteken tartja meg tiltakozó akcióját Makón.

A politika válsága rontja pályázataink esélyeit

Veszélyben az uniós pénzek
Az ország fejlődése a tét, a következő hat év uniós
pénzei kerültek veszélybe a belpolitikai válság
miatt - erre figyelmeztetett az Európai Ügyek
Bizottságának két Csongrád megyei tagja tegnap
lapunknak nyilatkozva. A tüntetés miatt elmaradt a vitanap a parlamentben a Nemzeti fejlesztési tervről, pedig a d o k u m e n t u m o t szeptember 30-áig várja az unió.
Most, a jövőre kezdődő és 2013-ig tartó időszakban hozhatnának a pályázatok a legtöbb uniós
forrást az országba. Miután elmaradt a parlamenti vitanap a Nemzeti Fejlesztési Tervről, késik az előkészítő m u n k a . Az NFT-t a megállapodás szerint szeptember 30-áig kell elküldeni az
uniónak - a társadalmi és politikai vita után. A
tüntetések miatt kialakult közéleti válság közepette n e m tudni, erre a záró vitára mikor kerülhet sor. A menetrend szerint januártól indulhatnának a pályázatok.
- Az unió kifogásolta, amikor az MSZP a választási kampányban fölhasználta az NFT-t, most meg
hallgat Brüsszel, ez a legrosszabb, inkább mondana
valami rosszat - véli Nógrádi Zoltán fideszes ország-

nök lemondását követelve. Tegnap reggel kiderült: elmarad a
demonstráció, mert a szervezők
elmulasztották előzetesen beje-

gyűlési képviselő, az Európai Ügyek Bizottságának
tagja. - Nem tudom, a mostani hangulatban mikor
lehet megint leülni és higgadtan tárgyalni erről. A
késés éppúgy rontja a magyar pályázatok esélyeit,
mint a belpolitikai helyzet. Valamilyen hitelesítő
eseményre, és higgadt tárgyalásra lenne szükség.
Ami a késlekedés lehetséges következményeit
illeti, a bizottság szintén Csongrád megyei tagja,
az MSZP-s Szirbik Imre osztja Nógrádi véleményét. A szentesi polgármester arra hívta föl a figyelmet lapunknak nyilatkozva, hogy észnél kell
lenni, minél hamarabb meg kell tárgyalni a
Nemzeti fejlesztési tervet, mert arról van szó,
hogyan lehet minél több uniós forrást hozni az
országba.
- Ezért volt fontos az az ötpárti nyilatkozat,
amelyhez nekem is közöm volt, és amely elítéli
az erőszakot. Arra van szükség, hogy az utcáról ahol semmit sem lehet érdemben eldönteni megint a parlamentbe kerüljön át a politika
hangsúlya. Remélem, azok, akik az utcára vitték
az embereket, minél hamarabb vissza is hívják
onnan őket - mondta Szirbik.
B. A.

Alma és útblokád
A Magosz elnöke, Jakab István tegnap Szegeden
jelentette be, hogy szervezetten vonulnak majd
utcára és alakítanak ki útblokádokat.
A rend érdekében szervezettség nélkül nem vonul
utcára a magyar gazda - közölte lakab István, a
Magosz elnöke, országgyűlési képviselő tegnap
Szegeden. Arra a kérdésre, hol és mikor zárják le az
utakat, nem tudott válaszolni. Azt mondta, még
csak most kezdődött el egy országos demonstráció
előkészítése, előreláthatóan hétfőn dől el, mikor,
milyen módon indul meg alkotmányos keretek között a gazdák demonstrációja. Döntés született
azonban arról, hogy elhatárolódnak a szélsőséges
megoldást alkalmazó csoportoktól. Csongrád megyében már kedd este megalakult a demonstrációs
bizottság, vezetője a vásárhelyi családi vállalkozó,
Ozgyin Mihály.
A parlament előtt békésen demonstrálókkal szolidaritást vállal a gazda-érdekképviselet. A Magosz,
amely a Fidesszel választási szövetséget kötött, és
országgyűlési képviselői a legnagyobb ellenzéki
párt padsoraiban ülnek, teherautókat indít vidékről a fővárosba élelmiszerrel és gyümölccsel. Az első szállítmány tegnap már meg is érkezett, információink szerint Győr-Moson-Sopron megyéből.
F.K.
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KÖRKÉP
ALGYŐ. Algyö napja, valamint
Süli András születésének 110.
évfordulója alkalmából kiállítást
rendeznek a kecskeméti Naiv
Művészek Múzeumának
anyagából - Süli András képeiből
- a könyvtárban. A szervezők
kérik azokat, akiknek
tulajdonában Süli Andrásfestmény van, hogy a
gyűjtemény teljesebbé tételéhez
adják kölcsön azokat a kiállítás
idejére. A könyvtár
telefonszáma: 62/517-170.
- Ma délután 14 órától az
anyatejes világnap alkalmából
tartanak rendezvényt a faluház
emeleti klubtermében.
Homeopátiával az anyatejért
is... címmel dr. Hörchcr Andrea
bel-, tüdő- és homeopátiás
szakorvos tart előadást.
Baba-mama tornát tart Reigl
Imola, majd termékbemutató
kezdődik.
KISTELEK. Dr. Zacher Gábor
toxikológus tart előadást ma
délután 7 órától a
rendezvényházban.
Átadják a piaccsarnokot, és
egyben vállalkozói fórumot
tartanak holnap este 6 órától.
MÓRAHALOM. Pénteken 19
órakor a közéleti kávéház
rendezvényeként az Aranyszöm
Rendezvényház nagytermében
képviselők beszélnek az elmúlt
négy évben végzett
tevékenységükről,
eredményeikről, illetve a további
feladatokról. A
kerekasztal-beszélgetés címe:
Képviselők voltunk 2002-2006.
ÜLLÉS. Az egészséghét mai
eseményei: nőgyógyászati
rákszűrés 8 és 12 óra között a
tanácsadóban, gyógyntasszázs
9-től 14 óráig a gondozási
központban. Véradás lesz a
művelődési házban 10-től 14
óráig. A véradókat 1 7 órakor
köszöntik, emléklapokat
adnak át. A természetes
gyógymódokkal, a
fogyókúrákkal kapcsolatos
életmód-tanácsadást tart 10
órától dr. Petrovné Ráti Lilla, a
vizsgálat n e m ingyenes. Csak
egészségesen c í m m e l
vetélkedőt és gyümölcsnapot
tartanak az óvodában. A
művelődési házban használt
ruhák vására lesz 8 és 13 óra
között. C s e c s e m ő r u h á k a t
gyűjtenek egész héten a
gondozási központban. A Reiki
Klub 17 órától Vissza a
természet gyógyító erejéhez
címmel rendez összejövetelt.
Természetgyógyász,
mozgásterapeuta, alternatív
masszőr szolgáltatásai vehetők
igénybe.
.
SZEGED. A T ö m ö r k é n y István
Művelődési Házban
(Szeged-Szóreg, Magyar utca
14. | ma este 6 órakor nyitják
meg Pillanatok címmel Iványi
Lívia kiállítását. A kiállítást
megnyitja: Botka László
polgármester és T ó t h Attila
művészeti író. Közreműködik:
Székhelyi József színművész,
illetve az Akropolisz
T á n c s z í n h á z . A tárlat
október 13-áig tekinthető
meg.
ZÁKÁNYSZÉK. A
képviselő-testület ma 16
órától ülést és
közmeghallgatást tart a
művelődési házban.
Beszámoló hangzik el a két
ülés közötti döntésekről,
intézkedésekről, a testületet
érintő eseményekről és a lejárt
határidejű határozatok
végrehajtásáról, majd
beszámoló a 2 0 0 2 - 2 0 0 6 . évek
ö n k o r m á n y z a t i ciklusának
eredményeiről. Szó lesz a
közbiztonság helyzetéről,
v a l a m i n t az ö n k o r m á n y z a t I.
féléves gazdálkodásáról.
Napirenden szerepel a Térségi
Vízmű-üzemeltetési
Intézmény átalakulása.
Végül előterjesztések
következnek.
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Sírva fakadtam, ez az igazság"

Király Levente a nemzet színésze
Nem számítottam erre, de nagyon örülök neki - mondta a kiváló szegedi színművész, Király Levente, akit tegnap éppen az irodalmi-színházi ünnepen, a
magyar dráma napján - a nemzet színészének választottak.
Király Levente Kossuth-díjas színművészt választották a nemzet színészének a Z e n t h e Ferenc halálával megüresedett helyre - közölte a budapesti
Nemzeti Színház tegnap. A Szegedi
Nemzeti Színház örökös tagjának megválasztásáról a nemzet színészei szűk
körben, a sajtó nyilvánossága nélkül
döntöttek.
A népszerű szegedi művész alig egy órával azelőtt értesült a hírről, hogy telefonon utolértük.
- Próba után hazaérve lepihentem egy
kicsit. Ekkor hívott fel lordén Tamás, és
arról érdeklődött, milyen egészségi állapotban vagyok - mesélte Király Levente. Majd hozzátette: azért kérdezi, mert hamarosan nagyon sokan fognak telefonálni. Merthogy én lettem a nemzet színésze. Ezek után átadta a kagylót Törőcsik
Marinak, aki régi jó barátom, és aki gratulált. Hát, sírva fakadtam, na... Ez az igazság.
A 69 éves, Kossuth-díjas érdemes műKirály Levente a Kopogós römiben Pásztor Erzsivel. A legnagyobb elismerésben részesült
NÉVJEGY
A Budapesten született Király Levente főiskolai tanulmányai után kezdő színészként került vidékre, 1959-től a Szegedi Nemzeti
Színház tagja, 1986-tól örökös tagja. A Kossuth- és Jászai-dijas érdemes művész „jóformán mindent" eljátszott már, ahogy maga
mondta, „csak operát nem énekelt". Emlékezetes Mercutio volt és nagyszerű Firsz a Cseresznyéskertben, Kerekes Feri a Csárdáskirálynőben. Eljátszotta az Irma, te édes című
darabban Nestort, a Charley nénjében Bobot,
a La Mancha lovagjának Sanchóját, a Hegedűs a háztetőn című darabban Tevje szerepét. Játszott a Denevérben, a Chicagóban, a
Jézus Krisztus szupersztárban, a Hyppolit a
lakájban, a My Fair Ladyben, a Vízkeresztben, a Sok hűhó semmiért című darabban, a
Három nővérben, Az ügynök halálában. Művészetét 2002-ben a színikritikusok díjával
ismerték el.

Elutasították
Sziráky
fellebbezését
A Csongrád Megyei Bíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasította
Sziráky Miklós fellebbezését, azüllési férfi képviselőjelöltként nem
indidhat az önkormányzati választásokon, és nem is szavazhat.
Mint azt kedden megírtuk, a
Csongrád Megyei Területi Választási Bizottság megtagadta
Sziráky Miklós képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét. Az Üllésen élő, ausztriai állandó lakással rendelkező 68 éves
férfit a helyi választási bizottság
szeptember 9-i határozatában
képviselőjelöltnek nyilvánította.
A területi választási bizottság azzal indokolta döntését, hogy Sziráky állandó lakása Ausztriában
van, így Magyarországon nem
szavazhat és nem választható.

vész elmondta: különösen megFiatotta,
hogy fővárosi kollégái őt, egy szegedi, azaz
vidéki színészt választottak maguk közé.
- Én persze soha nem tartottam magam
„vidékinek", hiszen Szeged egy nagyváros,
és nagyon jó hely, benne az én színházammal, de azért Pestről nézve ez mégiscsak
vidék, így ez a választás mégiscsak nagy
dolog.
Hivatalos indoklást, hogy miért rá esett
a választás, Király Levente még nem kapott.
- Törőcsik Mari mondott rólam mindenféle szép dolgot, de ezek az én számból
már hencegésnek tűnnének, úgyhogy
nem is szeretném megismételni - mondta. Arra a kérdésre, számított-e a színészeknek járó legnagyobb megtiszteltetésre, egyértelmű nemmel felelt.
- Úgy tudom, a múltkor már szóba kerültem. De kishitű ember vagyok, nem

TIZENKETTEK
A nemzet színésze elismerést a jutalmazottak életük végéig viselik, egyszerre tizenketten birtokolhatják. Ha valamelyikük elhalálozik, a címet újraadományozzák. A nemzet színészei életük
végéig havi 500 ezer forintos juttatást kapnak. Első alkalommal 2000. augusztus 22-én a címet Agárdy Gábor, Berek Kati, Bessenyei Ferenc, Darvas Iván, Garas Dezső, Kállai Ferenc,
Lukács Margit, Máthé Erzsi, Psota Irén, Raksányi Gellért, Sinkovits Imre és Törőcsik Mari kapta
meg. Sinkovits Imre helyére 2001-ben Avar István, Lukács Margitéra 2002-ben Komlós Juci,
Bessenyei Ferencére pedig tavaly Zenthe Ferenc lépett. A nemzet színészei a mostani alkalom
előtt legutóbb az év elején ültek össze, akkor Agárdy Gábor halálát követően Szabó Gyulát választották maguk közé.

akarom belelovalni magam semmibe.
Még a Kossuth-díjat sem hittem el, hogy
megkapom, és most is: egyelőre még csak
ülök, meredek magam elé, és hitetlenkedem. De azért csak kiderül mindig, hogy
ez a szakma számon tartja az embereket.

És ha ez így van, az nagyon jó. A nemzet
színészét a szegediek október 6-ától a
Csaó Bambino című tragikomédiában láthatják a nagyapa szerepében a Kisszínházban.
T. K.

Megoldás született a székházügyre

Kilencvenkilenc évig
maradhat az ipartestület
Kilencvenkilenc éves tartós bérletbe veheti volt tulajdonának, a
Horváth Mihály utcai palotának egy részét a Szegedi Ipartestület.
A rendszerváltás óta próbálta
visszakapni az ötvenes években államosított ingatlanait,

köztük a Kisszínháznak is helyet adó épületet a Szegedi
Ipartestület, a polgármesterek-

A döntés jogerős, ellene nem
lehet fellebbezni.

AIDS-szűrés
Az utóbbi években folyamatosan
emelkedik a regisztrált magyarországi új HIV-fertózöttek szánta. Míg 2003-ban még csak 63
új esetről tudtak, 2005-re ez a
szám meghaladta a százat. A
tényleges fertőzöttek száma pedig ennél is több, hiszen nem
mindenki kerül nyilvántartásba.
Az ÁNTSZ Csongrád Megyei Intézete ezért szeretné felhívni a lakosság figyelmét az ingyenes
AIDS-tanácsadás és HIV-szűrés
lehetőségére, melyet az intézet
Derkovits fasori épületében végeznek szerdánként 12 és 16 óra
között, valamint csütörtökönként 7.30 és 11.30 között.

Fotó: Schmidt Andrea

Az ipartestület bérelheti volt tulajdonát

kel
folytatott
tárgyalások
azonban n e m vezettek eredményre. A n n a k ellenére sem,
hogy a megyében a többi hét
ipartestület visszakapta korábbi ingatlanait. Az előző ciklusban jutottak el odáig az egyezkedések, hogy pénzbeli megváltás is szóba került, á m az
összeg nagysága n e m oldotta
volna meg a testület elhelyezését. Az ipartestület tizenhatodik éve albérletben él saját tulajdonában.

Ribizsár Péter és Blaha Gyula, a Szegedi Ipartestület két
elnöke tájékoztatta l a p u n k a t
arról, hogy a székházügy megoldódott: tegnap ü n n e p i közgyűlés keretében vették 99 évre tartós bérletbe az eddig is
használt helyiségeket
Botka
László polgármestertől. Ez határozott időre szóló, kedvező
feltételeket t a r t a l m a z ó szerződés, amelynek értelmében az
ipartestület preferált szervez e t k é n t fizeti a bérleti díjat közölték az elnökök.
A
hajdani
ipartestület
1927-ben vásárolta meg a Horváth Mihály utca 3. szám alatti telket, m a j d a mesterek saját
kezük m u n k á j á v a l építették
meg a székházat és a mellette
álló képcsarnokot is. A háború
után az összes ingatlant államosították. A Horváth Mihály
utcai székház 1950-ben először a városé lett, m a j d
1952-ben a magyar államé,
1958-ban pedig újra visszaszállt a városra.
F.K.
Fotó: Schmidt Andrea

NYUGDÍJASKLUBOK PÉNZE
Az elmúlt években kétszeresére
emelkedett a szegedi
nyugdíjasklubok száma, jelenleg
65 szervezethez 5932 nyugdíjas
tartozik. Az önkormányzat
pénzügyi támogatását, az
idősügyi alapot a klubok maguk
osztják szét arányosan. A pénzt
összejövetelekre, klubéletre,
kirándulásokra,
megemlékezésekre fordítják, és
rászorulókat segítenek belőle. A
teljes összeg a tavalyi kétszerese:
tízmillió forint. A támogatás
egyik felét márciusban vették át a
klubvezetők, a másik felét tegnap
adta át a városházán Botka
László polgármester.
MEGSZÉPÜLT
AZ IDŐSEK KLUBJA
Megújult a szegedi belvárosban az
időseket ellátó központ a Dáni és
a Gogol utca sarkán: 3,6 millió
forintból építtette át az
önkormányzat. A helyiséget
napközben negyvenen látogatják.
Innen szervezik meg a
házigondozói ellátást és az idősek
étkeztetését. A klubban modern
tálalókonyha és új vizesblokk
készült, újraburkolták és festették
a közös helyiségeket, korszerű
fűtőrendszert szereltek fel.
DÍJNYERTES FŐUTCA
A hét végén a REevolutio
Budapest 2006 nemzetközi
ingatlanfejlesztő fórumon és
vásáron mutatták be a
közép-kelet-európai térség
országainak, régióinak,
városainak és fejlesztőinek
terveit, köztük Szeged biopolisz
programját a Szeged Pólus
Fejlesztési Kht. prezentálásában.
Az uniós finanszírozásra váró
tervek között a „Szeged Fő utcája,
a Tisza" nyerte el a legígéretesebb
projekt címet.
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Nem fogják zavarni
a díjátadót - ígérik
A tüntetés Szegeden folytatódik, de a demonstrálók nem tervezik, hogy megzavarják pénteken az Európa-díj átadását.
Apáti Bálint, a Jobbik szegedi
elnöke azt mondta: ő el sem
megy az ünnepségre.
A kedd éjjeli szegedi tüntetésen
elhangzott: vasárnapig folytatódik a demonstráció. Pénteken
délután a városháza előtt kapja
meg Szeged az Európa-díjat Guy
Lertgange-tói, az Európa-díj bizottságának elnökétől. A demonstráció szervezőitől azt kérdeztük: tervezik-e, hogy megzavarják a díjátadót.
- Szegedi lokálpatriótaként
büszke vagyok a díjra, ezért szeretném, ha a tüntetés nem zavarná az ünnepséget - nyilatkozta
Szűts András, egyetemi hallgató.
Hozzátette: bár a hétfői megmozdulás szervezői között volt
(a keddire már nem hívott embereket), nem irányítója az esemé-

nyeknek, csupán „egy a demonstrálók közül". Szűts azt
szeretné, ha a tiltakozás továbbra is békésen folyna, ezért hangsúlyozta: bármilyen radikális
cselekménytől elhatárolódik.
Apáti Bálint, a Jobbik szegedi
elnöke azt mondta: nem készülnek külön a díjátadóra, sőt ő el
sem megy az ünnepségre. Arra
kéri a jobbikosokat, hogy ők se
menjenek, és „ne hagyják magukat provokálni". Apáti hozzátette: mivel az események spontán
alakulnak és percről percre változnak, ezért szerinte nem kellene megtartani a szombati ünnepséget.
Oláh János a Fidesz szegedi elnöke, polgármesterjelölt korábban úgy nyilatkozott: a demokrácia megcsúfolása, hogy Botka
László polgármester kampánycsendet kér az ünnepség idejére,
hiszen az ő számára mindez
kampányesemény is.
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A tüntetés elmaradásáról szóló SMS-ek ellenére mintegy ezren tiltakoztak

A harmadik este Szegeden

G. ZS.

Szegeden nem marad el a kerékpáros demonstráció

Bicikliznek,
nem politizálnak

T ü n t e t ő k az Anna-kútnál. Fiatalok jártak az élen

Szegeden nem marad el, Budapesten viszont nem tartják meg a
pénteki kerékpáros demonstrációt. A helyi szervező elmondta: ha
bármilyen politikai felhang lesz, azonnal megszakítják útjukat.
Szegeden nem marad el a péntekre, délután fél hatra meghirdetett kerékpáros felvonulás közölte Dovalovszki András, az
egyik főszervező. Ezt annak kapcsán jelentette ki, hogy a Critical
Mass elnevezésű budapesti kerékpáros demonstrációt nem
rendezik meg. Az ottani szervezők azért döntöttek így, mert
nem szeretnék, ha a megmozdulást politikai célokra használnák
fel.
- A kerékpáros felvonulás rendezőiként szeretnénk elkerülni
még az esélyét is, hogy a Parlament mellett elhaladó több tízezres belvárosi rendezvényt bármilyen módon fel lehessen használni az igazi üzenetétől eltérő célokra - áll a budapesti szervezők
közleményében.

A szegedi szervező sem szeretné, ha bármilyen incidens kikezdené az egyébként pártpolitikától mentes demonstráció jó hírét.
- Ha bármilyen politikai felhang lesz, azonnal megszakítjuk
a Dóm térről induló 15 kilométeres városi túránkat. Zászlósok
sem jöhetnek velünk - jelentette
ki Dovalovszki András. Hozzátette: már ma délután 5 órakor a
Dugonics téren várják az önkénteseket, akik hajlandók segíteni
a kerékpárutak környékének
megtisztításában. A bokrok és
fák metszését a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. szakembere
irányítja és a szegedi cég biztosította a zsákokat valamint a nyesőollókat.

Az első cégek
a logisztikai
központban
A Szegedi Ipari és Logisztikai Központba beköltöző első
négy céggel írt alá tegnap megállapodást Botka László,
Szeged polgármestere. Közel kétszáz új munkahely jön
létre a régi ötös út mellett.
A Szegedi Ipari és Logisztikai Központba (SZILK) 2007 elején
négy cég költözik - jelentette be tegnap Botka László polgármester, országgyűlési képviselő - , vezetőikkel tegnap írták alá
a megállapodást az épülő beruházás helyszínén. A polgármester egyben azt is nyomatékosította, hogy az ötös út melletti, frekventált területen fekvő 47 hektárra ipar települ,
amellett, hogy az ország egyik legnagyobb logisztikai bázisát
hozzák létre. A központot ipari parkként is bejegyeztetik.
Az első ütemben elkészülő csarnok- és irodaépület december végére készül el a GlobalLog Kft. beruházásában.
Amennyiben nem fejezik be az évvégéig a munkát, elveszítik a jogot arra, hogy a területet bővíthessék. A GlobalLog
gazdasági társaság - amelynek a szegedi önkormányzat
mellett a Masped Zrt., a Zollplatz Kft. és a MÁV Kombiterminál Kft. a tulajdonosa - egyelőre csak 9,6 hektárt birtokol, a fennmaradó 37 hektárra pedig vételi joga van. Az
M43-as autópálya felé eső nagyobb részt akkor adja nekik a
város, ha az év végéig teljesítik vállalásaikat. A beruházás
nagyságrendje közel egymilliárd forint - ezt a cég saját tőkéből és hitelből fedezi.
A részben tulajdonos Zollplatz Kft. mellett az elsők között
költözik a SZILK-be az Eurosped Nemzetközi Fuvarozó és
Szállítmányozó Zrt., a Finomöntöde Kft., amely befejezi tevékenységét a város közepén, és egy olasz tulajdonú, fémmegmunkálással foglalkozó cég, a Zinkve Kft. A kitelepülő
szegedi cégek között említik a későbbiekben a Hansa-Kontakt Kft.-t is, amely országos logisztikai bázist üzemeltetne.
Botka László elmondta, a céggel előrehaladottak a tárgyalások. A SZILK-ben becslések szerint kétszáz új munkahely
jön létre, mivel többek között a finomöntöde is bővíti termelését. Az ipari park és logisztikai központ a várakozások sze. rint öt éven belül teljesen benépesül.
F.K.

CS. G. L.

Körülbelül ezren t ü n t e t t e k tegnap este hét
órától a harmadik napja tartó szegedi demonstrációsorozaton, ami az előzetes híresztelések ellenére nem a szocialisták
székháza, hanem a városháza előtt kezdődött el. A több napja hallható és jól ismert
jelszavak mellett ezúttal egy új rigmus is
felhangzott: a t ü n t e t ő k a Hír Tv megvédése
mellett tettek hitet. A tüntetés ma este hét
órakor a Széchenyi téren folytatódik.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A szervezők által tegnap este fél hétre meghirdetett időpontra a szocialista párt szegedi
székháza, a Belvedere előtt több sajtómunkatárs, határőr és rendőr sorakozott fel, mint
ahányan tüntetni szerettek volna. Néhányan
ugyan szállingóztak az épület környékére, de
még este hét órakor is azt kérdezgették tanácstalanul, vajon hova is kell menniük. A
bizonytalanság egy idő után elmúlt, miután
telefonon megkapták az utasítást: irány a
Széchenyi tér! A kisebb szervezetlenséget
egyébként az okozta, hogy a nap folyamán
többen is olyan SMS-t kaptak, miszerint a
rossz időjárás miatt a tüntetés elmarad.
Fél nyolc körül a városháza előtt nagyjából
250-300 tüntető követelte Gyurcsány Ferenc

Fotó: Schmidt Andrea

miniszterelnök lemondását, valamint az új
választások kiírását. A jól ismert jelszavakat
skandáló tüntetők - ismét elhangzott a „Táncolj, Feri, búcsúbuli", valamint a „Magyar
rendőr velünk van" - új rigmust is találtak
maguknak. Egyre többször hangzott fel a
„Megvédjük a Hír Tv-t" jelmondat is. A demonstrálók egyik leghangosabb csoportja
egyébként azok a 16-17 év körüli lányok voltak, akik többek között a szegedi polgármester, Botka László politikai életből való eltüntetését, valamint Gyurcsány Ferenc Dunába
dobását skandálták átszellemülten. A városháza előtt felsorakozott rendőrök eközben
némán, majdhogynem unalmas tekintettel
őrizték az épületet. Nyolc óra körül lépett a
tüntetők elé Péter Árpád gyógyszerész, aki arra kérte a demonstrálókat, békés, de hangos
menetben vonuljanak végig a Kárász utcán,
kanyarodjanak rá a Tisza Lajos körútra, majd
forduljanak a múzeum felé.
A m e n e t ezután rendben el is indult: a
Tisza Lajos körúton már legalább kilencszáz t ü n t e t ő haladt végig és állította meg
annak forgalmát. Az útvonalat mindenhol
rendőrjárőrök biztosították. A tüntetők végül fél 9-re értek a múzeumhoz, amelynek
zászlórúdjára felhúzták a nemzetiszínű
zászlót. Ezután ismét Péter Árpád szólt a

tömeghez. Az MTV székháza előtt lezajlott hétfő esti rombolásról kijelentette,
mindenféle
vandalizmust
elítélnek.
„Ugyanakkor az erkölcsi vandalizmust
sem tűrjük el" - utalt Gyurcsány Ferenc
balatonőszödi beszédére. Hozzátette: a politikának szolgálnia kell a nemzetet, n e m
pedig elnyomnia. A demonstrálók ezután a
demokrácia védelme mellett tettek hitet,
és elhatárolódtak attól a csoporttól, akik
tegnapelőtt még a miniszterelnök felakasztását szorgalmazták.
Érdemes megemlíteni, tegnap este egyetlen
pártmozgalom sem képviseltette magát a demonstráción, még a Jobbik transzparensei is
hiányoztak a tüntetők soraiból. Péter Árpád
megköszönte a rendőröknek, hogy biztosították a rendezvényt, és elmondta: ma
ugyanezen az útvonalon vonulnak majd végig. Ezért arra szólította fel a demonstrálókat, hogy ma este 7 órakor - még akkor is, ha
a tüntetés elmaradásáról szóló SMS-eket
kapnak - ismét jöjjenek a Széchenyi térre.
Végül elárulta, ma fontos, országos bejelentést tesznek: megválasztják a „nép valódi
képviselőit".
A háromnegyed tízkor véget érő demonstráció után békésen vonultak el a tüntetők a
múzeum elől.

Az augusztusi ügyeleti díjat nem kapták meg a Csongrád megyeiek

Lejárt a határidő, bírósághoz
fordulnak a háziorvosok
Ibvábbra sem kapták meg augusztusi díjazásukat a mentőszolgálattól az ügyeletet ellátó Csongrád
megyei háziorvosok. Mivel tegnap
lejárt az erre szabott határidő, az
érintettek bírósághoz fordulnak.
Az elmaradt háromhavi díjazásból a
megadott határidőig csak kettőt fizetett ki az Országos Mentőszolgálat a
Csongrád megyei háziorvosoknak.
Bár az érintettek szeptember 20-áig,
tegnapig haladékot adtak, az augusztusi munkájáért járó összeget eddig
az időpontig sem kapta meg senki.
Mint arról korábban többször beszámoltunk, az ügyeletet működtető mentőszolgálat - bár szerződés
szerint a számlák beérkezését követően 15 napon belül lenne köteles fizetni - pénzhiányra hivatkozva hónapokig visszatartotta a szegedi,
szentesi, kisteleki, mórahalmi és
csongrádi háziorvosok bérét. Tette
mindezt annak ellenére, hogy a
szükséges összeget minden hónapban megkapta az önkormányzatoktól.
Miután az ügyből országos botrány keveredett, a mentőszolgálat
megkezdte az elmaradások rendezését. Ezt látva a háziorvosok hajlandóak voltak arra, hogy bár szerződésük értelmében már régen megtagadhatták volna az ügyeleti munkát, tovább dolgozzanak. Csakhogy

Borsi Éva

Fotó: Karnok Csaba

tegnap lejárt a türelmi idő, utolsó
havi számláikat pedig még mindig
nem rendezték. Úgy döntöttek tehát: jogi útra terelik a kérdést.

- Az érintett 230 orvos és 50
szakdolgozó nevében egyrészt fizetési felszólítást küldünk az Országos
Mentőszolgálatnak
m o n d t a el Borsi Eva, a Csongrád
Megyei Orvosi Kamara háziorvosi
szekciójának elnöke. - Mivel
azonban ez eddig sem vezetett
eredményre, egyúttal fizetési meghagyást n y ú j t u n k be a Fővárosi
Bíróságra. Ha igényünket elfogadják, inkasszó kerül a mentőszolgálat számlájára, és az első beérkező összegből levonják a n e k ü n k
járó összeget.
Borsi Éva az üggyel kapcsolatban
még megjegyezte: egyre több kétségbeesett telefont kap olyanoktól, akik
elmaradt díjazásuk miatt anyagi
gondokkal küzdenek. - Szerettem
volna segítséget kérni a hivatalos
szervektől is - mondta - , de leveleimet sem a szegedi önkormányzat
egészségügyi irodája, sem az egészségügyi bizottság tagjai nem méltatták válaszra.
T. K.

AZ ELS0 FECSKE
Mivel az ügyeleti ellátásról a mentőszolgálattal kötött szerződésben az áll, hogy ha a
kifizetés 15 napnál többet késik, a háziorvosok azonnal és egyoldalúan szerződést
bonthatnak, egy mákéi orvos ezt augusztus 4-én meg is tette. A mentőszolgálat azonban ezt nem fogadta el, sőt: a hivatalosan megküldött levél tanulsága szerint még őt
vádolják azzal, hogy nem tesz eleget a jogszabályban előírt folyamatos ellátási kötelezettségének.

ALZHEIMEB-KONFEBENCIA
SZEGEDEN
Szeged ad otthont a hazánkban
tizedszer rendezett
Alzheimer-kór konferenciának.
A Hunguest Hotel Forrásban

péntekig tartó tudományos
eseményen részt vesz a
Nemzetközi Alzheimer
Társaság alelnöke, az angol dr.
Nori G r a h a m is. A háromnapos
rendezvényre közel 250
részvevőt várnak. A szellemi
leépüléssel foglalkozó hazai
szakembereken kívül az
USA-ból, Angliából,
Görögországból,
Spanyolországból érkező
orvosok és kutatók tartanak
előadásokat legújabb
eredményeikről. A konferencián
egyben centenáriumi évfordulót
is ünnepelnek: a német
származású Alois Alzheimer
100 évvel ezelőtt írta le a
központi idegrendszer
pusztulásával járó betegséget.
KÉPZÉSI KÖZPONTOT
AVATTAK
Képzési központot, Skills
Laboratóriumot adtak át a
Szegedi Tudományegyetem
Sebészeti Műtéttani
Intézetében. A jelentős
EU-pályázati források
segítségével kialakított
oktatóhelyet Szabó Gábor, az
egyetem rektora, Mikó Tivadar,
az orvoscentrum elnöke,
valamint Benedek György, az
általános orvostudományi kar
dékánja jelenlétében bocsátották
a hallgatók rendelkezésére.
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A harmadik körút fűzi fel a bevásárlóközpontok zömét

A szegedi belváros néhány
szeplővel megúszta
Szeged térképen már markánsan látszik, hogy a nagyobb áruházak, bevásárlóközpontok egymás mellé húzódtak, „egy bokorban"
árusítanak.
Több,
az
autósoknak
kedvező
shopping center jött létre másfél évtized alatt. A belvárost elkerülték a nagyáruházak, emiatt a gyalogoszónában csak kis
üzletek találhatók.
Szeged építészeti szempontból
egységes belvárosa eleve kizárta
annak lehetőségét, hogy néhány
épület eltakarításával nagyobb
bevásárlóközpont települhessen
a kiskörúton belülre. De még a
nagykörúton belüli építkezésnek
sem volt soha reális lehetősége.
Az utolsó ötven évben mindössze két áruházat pottyentettek
a történelmi belvárosba - az
egyik a Szeged Nagyáruház, a
másik a Domus, amelyből most
éppen tescót alakítanak ki - ,
mindkettő felépítése óriási viharokat kavart már a maga idejében, negyedszázaddal ezelőtt is.
Ráadásul egyik előtt sem parkolhatnak tömegek. Az európai
nagyvárosok második világháború utáni, sétálóutcákba épített
áruházaihoz
természetesen
mélygarázsokat vagy parkolóházakat építettek.
A meglévő adottságoknak köszönhetően a város gyalogosövezetében a jövőben is a kis üzletek
szolgálják majd ki a vásárlókat.
Még a kifejezetten a belvárosokban Árkádokat építő cégcsoport,
az ECE sem talált alkalmasabb
helyet a kendergyár területénél, a
négy utcára néző leendő bevásárlóközpontot ugyanis információink szerint ott szeretné felhúzni.
Az Árkád elhelyezkedése határesetnek számít abból a szem-

BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOK, NAGYOBB ÁRUHÁZAK SZEGEDEN
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pontból, hogy gyalogosan menynyire rövid idő alatt érhető el. Pécsett sikerült régi, földszintes és
csúnya házak elbontásával szinte a belvárosban felépíteni az Ár-

HÍRBE HOZOTT TERÜLETEK
A 90-es években több befektető is érdeklődött az akkor még termelő ruhagyár területe iránt. Ezt egészben végül nem vásárolták meg a felszámolás
során, hanem darabokban adták el, a végeredmény azonban csaknem
ugyanaz: bútoráruháztól csempeszaküzletig kvázi bevásárlóközpont jött
létre a telken. A Szilánk helyén, a volt a konzervgyári területen is majdnem
shopping centert építettek, s egy ideig az IKEA nevét is emlegették.

kádot, a hamarosan elkészülő
győri pedig hasonlóképpen a
centrumban található.
Szeged hatalmas bevásárlóközpontjai tehát - ha a térképre nézünk, látjuk - az autós fogyasztóra bazíroznak, zömmel a város
északi részében elhelyezkedve. A
rendszerváltás utáni első betelepülők - Metró, Cora, Praktiker egymás szomszédságát keresték.
A későbbi beépítésre alkalmas telkek eladásának köszönhetően
alakulhatott ki egy „csapásirány"
a harmadik körút mentén: itt
szinte sorba kötve helyezkednek

el áruházak, elindulva a volt Kossuth Nyomdából kialakított bútoráruháztól a Lidi, Coop, Penny,
MédiaMarkt érintésével a Tescón
át a plázáig (mögötte is ott sorakozik néhány áruházj. Már látszik a
természetes folytatás a Sever
Centerrel és a Tisza Volán Zrt.
tervezett távolsági buszpályaudvarával és bevásárlóközpontjával.
Déli irányban is szemlátomást a
harmadik körút vonzza a befektetőket, információink szerint a KIKA érdeklődik egy, a Fodor szakközépiskola mögötti telek iránt.
F.K.

Aratják a szárazságtűrő amarántot
Megkezdődött az aniaránt aratása a szegedi gabonakutató kht.-nál
és a vele kapcsolatban álló termelőknél. A szélsőségesen száraz, forró klímát is tűrő élelmiszernövény nagy jelentőségre tehet szert a jövőben, ha tovább folytatódik a globális klímaváltozás. Lisztérzékenyeknek kitűnő, s mindenki számára egészséges. Az amaránt élelmiszer-alapanyagként máris beszerezhető szegedi bioboltokban.

Amaránt. A belőle készült ételeket liszterzékenyek is fogyaszthatják

Fotó: DM/DV

Aratják az amarántot a szegedi
Gabonatermesztési
Kutató
Kht.-nál, és a vele kapcsolatban
álló termelőknél. Az egykori inka
birodalomban, Közép-Amerikában különleges jelentősége volt
ennek a növénynek. Európában
mostanában kezd terjedni - részint mert fölismerték, hogy
rendkívül egészséges, részint pedig mert a szélsőségesen száraz és
forró klímát is tűri, és ilyen éghajlatra egyre nagyobb esély mutatkozik a jövőben. Maráz Albertné tudományos kutató a kht. keretei között sok éve foglalkozik a
különleges növénnyel. Az intéz-

ménynek két szabadalommal védett, államilag elismert amarántfajtája is van, a Róza és a Maros,
génbankjában pedig több változat
vár további nemesítőmunkára.
Az államilag elismert fajták közül a Rózát már a Dunántúlon is
elkezdték termeszteni.
Mi készülhet amarántból? Sós
és édes ételek tucatjai egyaránt
előállíthatóak

belőle.

Töltött

zöldségekhez, többek között cukkinihez is a j á n l h a t ó h ú s helyett,

kása, illetve tejbegríz jellegű étel
szintén előállítható belőle: a grízt
az amarántmag helyettesíti. - Ez
azért is fontos, mert egyre növek-

szik a lisztérzékenyek száma, s az
amarántkészítményeket lisztérzékenyek is fogyaszthatják - hívja
föl a figyelmet a szakember. Másik előnye az ámarántnak: a gabonafélékhez képest sokkal fehérjedúsabb, és fehérjéiben az élettanilag pozitív hatású emocionális
aminosav, a lizin is nagy mennyiségben megtalálható. Inkamag
néven több szegedi speciális gabona- és bioboltban kapható konyhai fölhasználásra amarántmag.
Aki pedig vetőmagnak keresi? A
kht.-nál kitűnő, fémzárolt vetőmaghoz juthat hozzá. - Először
kisebb, egyhektárnyi területet célszerű bevetni amaránttal, hogy
lássuk, miként boldogulunk vele
- figyelmeztet a kutató. Kivált
biotermesztőknek ajánlott, illetve általában azoknak, akiket érdekelnek a piacképes újdonságok.
F. CS.

Nem tandíjra költik
a hitelt a hallgatók
Öt éve létezik a diákhitel, ami az anyagi gondokkal küzdő hallgatókat segíti. Szegeden tavaly hét és fél ezren kértek és kaptak amivel folyamatosan eladósodnak. A legtöbb szegedi diák nem
költségtérítéses képzésre, hanem megélhetésre fordítja a hitelt. A
jövőre általánossá váló tandíjat ebből sokan biztosan nem tudják
majd kifizetni.
Az előző tanévben a szegedieknél
csak a pécsi hallgatók közül igéRESZLET, TÖRLESZTES, KAMAT
nyeltek többen diákhitelt. A sze- g g Havonta 15. 21, 25 vagy 30 ezer
gedi diákoknak tavaly közel 1
forintot igényelhetnek az állami fimilliárd 750 millió forintot fizenanszírozású képzésben tanuló
tett ki a Diákhitel Központ. A hihallgatók, a költségtérítésesek 40
telező adatai szerint a 7500 szeezret is kérhetnek, egy összegben
gedi diákadós közül a legtöbben a
150 és 200 felvételére van lehetőmaximumot kérik és kapják
ségük. Őri András, a Diákhitel
meg. A diplomaszerzés után peKözpont Zrt. kommunikációs igazdig milliós adóssággal kezdik az
gatója elmondta: a diákoknak a
életüket.
végzés után kell elkezdeniük a
Eladósodott az SZTE Bölcsétörlesztést, ami az előző év októszettudományi Karának aulájáber 31-én hatályos minimálbér hat
ban tegnap beszélgető Kátai Valszázaléka az első két évben. Kéter is, aki jövőre fejezi be az egyesőbb az egykori hiteligénylő két
temet, de már elsőévesként diákévvel korábbi adózott átlagjövehitelre szorult. Szülei anyagi sedelmének hat százalékát kell befigítségére nem számíthat, ugyanzetni, ha ez kevesebb, mint a miis négy testvérét kell eltartaniuk.
nimálbér, akkor ismét a legkisebb
Az állami finanszírozású képzéskereset hat százalékát. A hitel kaben jelenleg felvehető maximumata jelenleg 9,5 százalék.
mot kérte mindig, most százötvenezret kap egy összegben félévente. A viszonylag nagy összeg ós adóssággal kezdené az élenem csábítja el, mert ha fedett tét.
helyen akar lakni, muszáj beoszA spanyol szakos Apostagi Dótania. Mivel jól tanul, ösztöndí- ra és Béres Szandra is több éve
jaiból húszezer forint jöhet össze diákhitel-igénylő. Ők is a legmahavonta, és „szerencsés esetben" gasabb összeget kérik havonta.
szociális és lakhatási támogatást Mint mondták, ez nagyjából az
is kap - ez együtt úgy tízezret je- albérletükre elég, talán ha pár ezlenthet. Valter tehát a minimál- resük marad ennek kifizetése
bérnél kevesebből, havi hatvan- után. Az egyetemi „szoctámból"
ezerből tartja fenn magát.
úgy öt-, az ösztöndíjból tízezer
- Nem járok szórakozni, n e m jön össze. Kevés szülői segítségiszom, nem dohányzom. Helyet- gel nagyjából ötvenezerből élnek
te tanulok, hogy egy jó átlaggal
Szegeden. Azt mondják, ez itt
megkapjam az ösztöndíjakat - épp elég a' létfenntartáshoz, de
árulta el, hogyan képes a kis- Pesten ennyiből éhen halnának.
nyugdíjasoknak sem egyszerű
Szerintük már csak ezért is jobb
trükkre.
vidéki város egyetemistájának
Csak az öccse miatt fáj a feje, lenni.
aki jövőre végez a középiskoláT. R.
ban,
és
szintén
egyetemre
készül.
Neki viszont már a
tandíjjal is számolnia kell. A visszafizetés miatt azért
nem aggódik, mert
két szakmát is kitanult. Ha diplomájával nem kap állást,
nemzetközi kamionsofőrként
vagy
CNC-esztergályosként is elhelyezkedhet.
Az
Auditórium
Maximum
előtt
órájára váró Bányai
Réka is harmincezret kért és kap immár második éve. A
magyar-német szakos hallgató azonban ezt n e m megélhetésre költi. Alaptőkét szeretne gyűjteni az egyetem
utáni elinduláshoz,
abban
ugyanis
nemigen
bízik,
hogy hitelt kapna
bármelyik banktól
is egy friss bölcsészdiplomás.
Mint mondja, ha
tandíjat kellene fizetnie, kétszer is
meggondolná, hogy
fölvegye a diákhitelt, amiből n e m
tudna megtakarítani. így ugyanis egy
papírral a kezében,
lenullázott
bankszámlával és milli- Megélhetésre kell a hitel Fotó: Schmidt Andrea
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Sóska, sült krumpli
- 3 8 ezer forintból

Jó kezdeményezésnek

' É r v é n y e s : 09.31+61 0 9 . 2 7 - i g

tartják Székhelyi alapítványát a művészek

Solve- Szolidaritásunk
a veteránoké
Solve - Szolidaritásunk a veteránoké néven egymillió forintos törzstőkével
alapítványt hoz létre Székhelyi József, a Szegcdi Nemzeti Színház főigazgatója, aki
a kezdeményezéssel a teátrum nehéz helyzetbe került jelenlegi és örökös tagjainak
szeretne segíteni.

A magyar dráma napja alkalmából a szegedi kisszínház színpadán kialakított
nézőtér előtt ma este 7 órától Toronykőy Attila rendezésében mutatják be Egressy Zoltán Sóska, sült
krumpli című labdajátékát.
A produkció költségvetése
mindössze 38 ezer forint.
- A magyar dráma ünnepén
egy hazai szerző olyan darabját szerettük volna műsorra tűzni, amelynek jói kiosztható szerepei vannak.
Nagyon szeretem Egressy
Zoltán darabjait, a Reviczky
és a Portugál is tetszett,
ezért kivettem a könyvtárból a drámakötetét. Akkor
lapoztam át, amikor épp a
focivébé zajlott, biztosan
annak a hangulata is közrejátszott abban, hogy azonnal megragadott a Sóska,
sült krumpli című darab.
Kapóra jött az is, hogy három férfi szereplője van,
mert ősztől három fiatal
srác kapott szerződést a szegedi színitanoda idei végzősei közül. Ráadásul teljesen
illenek is rájuk a szerepek mondja Toronykőy Attila a
darab rendezője. A történet
látszólag a foci körül forog.
Tóth Lambert alakítja a fiatal, feltörekvő játékvezetőt,
Szívós László és Bánvölgyi
Tamás pedig a két idősebb
partjelzőt, akik már tudják,
milyen az élet. Az ő konfliktusukkal indul a darab,
amit már a nyáron elkezdtek próbálni. A ma esti premieren is részt vevő szerző
szabad kezet adott az alkotóknak, egyetlen kérése
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Szívós László, Tóth Lambert és Bánvölgyi Tamás a főpróbán
volt: a szöveghűség. Ez azért
fontos, mert szándékosan
furcsa, kissé magyartalannak tűnő nyelven beszélnek
a szereplők.
A labdajátéknak nevezett
tragikomédiát minimalista
díszletben játsszák: nem kellett hozzá más, csupán néhány tornapad, egy szódásballon és egy asztal székkel ennyivel is meg lehet idézni
a kisszínház színpadán felállított széksorok előtt egy öltöző hangulatát. A produkciót egyszerre száz néző láthatja - a tervek szerint szeptemberben és októberben
négy előadásban játsszák.

Toronykőy Attila úgy véli:
volt színitanodás tanítványai számára nagyon fontos
és jó bizonyítási lehetőség az
előadás, hiszen szerződést
kaptak ugyan a színháztól,
de ebben az évadban még
csak kisebb, néliány mondatos szerepeket játszhatnak.
- Most ugyan drámai napokat él az ország, de a magyar dráma napja számunkra szakrális nap. Miután
megnéztem .ezeknek a tüneményes, frissen szerződtetett fiataloknak az egyik
összpróbáját, úgy gondoltam, a repertoárunkba beillesztve, a Holdudvar-pro-

" Érvényes: 09.21-161 0 9 . 2 4 - i g v a g y a késsiet erejéig!

Fotó: Schmidt Andrea

jektben kell szerepelniük ezzel a produkcióval. Biztos vagyok benne, a Sóska, sült
krumplit a közönség nagyon
szereti majd. A költségvetésünkben ugyan nem terveztük, de mivel mindössze 38
ezer forintból hozták ki az
előadást, ez sem jelentett
gondot - mondja Székhelyi
József, ald büszke arra, hogy
ebben a szezonban Egressy
és a klasszikusok művei
mellett több kortárs magyar
darabot is bemutatnak: Horváth Péter Csaó bambínóját
és Darvasi László Bolond
Helgáját.
HOLLÓSI ZSOLT

" ' Érvényes: 09.21+61 0 9 . 2 3 - i g v a g y a késsiet erejéig! " "

Betegség, baleset vagy családi tragédia
miatt bekövetkező súlyos egyéni problémákat szeretne enyhíteni egymillió forirltos törzstőkével létrehozott alapítványával Székhelyi József, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója. A Solve - Szolidaritásunk a veteránoké néven egyelőre
bírósági bejegyzésre váró alapítvány a teátrum jelenlegi és örökös tagjait kívánja
támogatni.
- Régóta szerettem volna egy ilyen kezdeményezést elindítani, mert személyesen tapasztaltam: nagyszerű kollégáim,
például Basilides Zoltán, Ruttkai Éva, Kálmán György, Márkus László országosan
ismert, nagy művészként is komoly egzisztenciális gondokkal küszködtek, amikor pályájuk véget ért vagy betegek lettek.
Szégyen lenne, ha miközben egyfolytában
a szolidaritásról beszélünk, nem tennénk
semmit - hangsúlyozza Székhelyi József.
A direktor elmondta: már ügyvédi letétbe
helyezte az egymillió forintot. A bírósági
bejegyzést követően várják további csatlakozók jelentkezését. Szilágyi Annamáriát,
Borovics Tamást, Andrejcsik Istvánt és
Vajda Júliát kérték fel, legyen a kuratórium
tagja. - Rácz Tibor kicsi gyerekkora óta
színházi szolgálatot teljesítő szegedi, őt
nyertük meg a kuratórium elnökének. A
testület munkájába én semmilyen módon
nem kívánok beleszólni. A törzstőke bizonyos részét az alapítvány alapjaként meg
kell őrizni, a likvid részt a helyi problémákat jól ismerő kuratórium ítélheti oda. Ha
aktuális probléma adódik, akkor akár tűzoltásszerűen is - teszi hozzá Székhelyi.
- Az alapítvány nagyon jó dolog, mert
sok rászoruló van, sok a betegünk. Vannak, akik napi betevő falatjukért küzdenek, olyan alacsony a nyugdíjuk. Színészként, énekesként az egész életünk bizonytalanságban telik, minden bemutatóval
újra bizonyítanunk kell, és nemcsak a kö-

zönségnek, a vezetőinknek is meg kell felelnünk. Évente új szerződést kell kötnünk, ez már maga olyan stresszhelyzet,
ami hozzájárul ahhoz, hogy a szervezetünk az átlagnál korábban rongálódik.
Nem véletlen, hogy ritka a 65 év feletti
aktív színész - mondja Rácz Tibor.
- Eddig az örökös tagság legfeljebb nagyobb erkölcsi megbecsülést jelentett. A
rendszerváltás előtt nyugdíjba ment idős
színészeink között vannak olyan kisnyugdíjasok, akik számára minden forint segítséget jelenhet, ezért szép gesztusnak tartom a kezdeményezést, és abban bízom, hogy a művészetszerető módosabb emberek, cégek is csatlakoznak
majd hozzá - reménykedik Réti Csaba
operaénekes, a színház örökös tagja. Szerinte a nehéz helyzetben élők nem panaszkodnak, de elég csak megnézni,
hogy mekkora a nyugdíjuk.
- Nagyon helyes, ha támogatja a direktor azokat, akiknek szükségük van rá,
hiszen nemrégiben elég szép összeget kapott a várostól. Ha ennek egy részét jótékonyságra használja fel, az dicsérendő véli egy másik örökös tag, Horkits Erzsébet, aki fél évszázadon át a színház művészeti főtitkára volt.
H. ZS.

a színház örökös tagjai
A Szegedi Nemzeti Színházban végzett
hosszan tartó, Kimagasló tevékenység, művészi munka elismerésére 1991. december
13-án hozták létre az örökös tag elismerést.
A kitüntető címet eddig húszan kapták meg,
közülük ma is viselhetik: Décsy Györgyi, Király Levente és Mezey Károly színművész,
Gregor József, Gyimesi Kálmán, Juhász József, Karikó Teréz, Réti Csaba magánénekes, Horkits Erzsébet művészeti főtitkár,
Sándor János rendező.

Esen t e r m é k e k n e m k é p e s i k részét á l l a n d ó k í n á l a t u n k n a k , ás a készlet erejéig k a p h a t ó a k !

Szeged Makkosházi krt., Szabadkai út., M a k ó Szegedi út, Csongrád Fő u , Hódmezővásárhely Hódtó u . Szentes Ipartelepi út
MVM - maximálisan vásárolható mennyiség Az akciós termék esetében előfordulhat, hogy a gondosan tervezett készlet ellenére már az első akciós napon elfogy üzletünkből. Kérjük megértését. Nyomtatási hibákért, beleértve az árral kapcsolatos
tévedésekel is, nem vállalunk felelősséget. Araink tartalmazzák az áfát és forintban értendők.

'.Iidl.hu
Lidi Magyarország
Kereskedelmi Bl 1027 Budapest,
Tölgyfa u. 1-3. (székhelyi.
Tel: (1) 346-áő 10
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Szegediek is döntőbe jutottak
az anya-lánya szépségversenyen
Ledobom az o t t h o n k á m a t , és
igazi westernesajok leszünk
mindketten, kockás ingben, kalapban.
A 20 éves Nóra és 45 éves
édesanyja n e m latolgatják esélyeiket. - M i n d e n pár önálló
egyéniség, a harmónia pedig
mindenkinél megvan - mesélte Mónika. - Talán egy nagy
előnyünk van mindenki mással szemben: csak mi vagyunk
vörösek, ráadásul
mindkettőnknek természetes göndör a
haja.
Persze nem jönne rosszul számukra az első három díj valamelyike - egy belföldi, mediterrán
vagy svédországi üdülés - , számukra mégis inkább az a fontos,
hogy a verseny által még jobban
összekovácsolódhatnak. - Viszonylag keveset tudtunk mostanában együtt lenni - mondta az
édesanya. - Nóra a legnagyobb
lányom, aki már tanul, dolgozik,
edzésekre jár, szóval megvannak
a maga külön programjai. így őt
egy kissé elhanyagoltam, és a
másik két gyerekemmel foglalkoztam inkább.
Most viszont sülve-főve együtt
vannak, hiszen amellett, hogy
Budapestre járnak a döntő
koreográfiáit tanulni, otthon is
rendszeresen gyakorolják saját
produkciójukat. - Van még mit
csiszolni rajta, de nem izgulunk.
Sikerül, ahogy sikerül - mondta
Mónika. - A lényeg, hogy jól
érezzük majd magunkat, és egy
felejthetetlen, közös élménnyel
leszünk gazdagabbak.
T Í M Á R KRISZTA

Szalma Nóra és édesanyja: N e m beszélünk, táncolunk
Az idei anya-lánya szépségverseny döntőjében egy szegedi
család is részt vesz. A 20 éves
Szalma Nóra és 45 éves édesanyja, Tóth Mónika több száz
jelentkező közül jutott a legjobb tizenkét páros közé.
Idén negyedik alkalommal rendezi meg az egyik nagy kozmetikai cég az anya-lánya szépségversenyt, melynek döntőjét

Fotó: Schmidt Andrea

szombaton tartják a fővárosban. A különleges megmérettetésen egy szegedi páros is indul. Szalma Nóra és édesanyja,
Tóth Mónika soha n e m vett
részt hasonló versenyen, több
száz jelentkező közül mégis bejutottak a tizenkét legjobb közé.
- Igazi szépségversenyre úgysem neveznénk be, ezt viszont
testhezállónak éreztük, és gya-

A függöny előtt
B E S Z É L G E T É S B A G O S S Y L Á S Z L Ó RENDEZŐVEL

korlatilag egymástól függetlenül született meg mindkettőnkben a döntés, hogy el akar u n k rajta indulni - mondta
Nóra. Ez a verseny ugyanis valóban nem a klasszikus szépségekről szól: a zsűri nem is igazán a külalakot díjazza, inkább
az anya-lánya között meglévő
összhangot. Ezt pedig ennek
megfelelően nemcsak a klaszszikus estélyi, illetve utcai ru-

hás felvonulással méri, h a n e m
egy közös produkcióval is, melyet m i n d e n páros maga találhat ki.
- Gondolkoztunk valami rövid jeleneten is, de aztán úgy
döntöttünk, inkább nem beszélünk, hanem táncolunk - nevetett Mónika. - A koreográfia
története egyszerű: én háziaszszonyként takarítgatok, majd
jön a lányom, és táncolni hív.

Mozart klasszikusai közül talán az egyik legizgalmasabbnak a bemutatójával kezdi az évadot a Szegedi Nemzeti Színház operatagozata - a Don
Giovannival. Bagossy László rendezővel beszélgettünk a készülő előadásról.
- A Don Giovannit többnyire romantikus történetként mutatják be. Most
is erre számíthatunk?
- Nem, itt nem lesznek épített falak, aprólékosan berendezett helyszínek, repkények, várfal és más romantikus klisék. Naivabban, gyermekibben játszanak
majd az énekesek, úgyszólván jelzések között: az előadás alapgesztusa olyan,
mintha a szegedi operatársulat egy nagy kört rajzolna a padlóra, és ott elmesélné nekünk ezt a történetet. A szereplők ki-be lépkednek időnként a
szerepükből, olykor a játéktér széléről figyelik a társaikat, ahogy egy-egy jelenetet játszanak. Ám ez nem jelenti azt, hogy ne fordítanánk nagy gondot az
előadás látványvilágára.
- Mennyire aktualizálja a történetet?
- A Don Giovanni egy nagyon régóta és nagyon sokszor játszott mű, sok rendező
próbálkozott már furcsaságokkal, nem egyszer a történet, illetve az egész mű
rovására. Távol állnak tőlem az extravaganciák, az előadás meséje és ez a csodálatos zene a legfontosabb számomra. A játék szabályrendszere, amit kialakítottunk, eltér a komolykodó, heroikus operajátszástól, a mű humora jelenti szám o m r a az egyik l e g n a g y o b b felfedezést. R e m é n y e i m s z e r i n t az é n e k e s e k a

Mozart

Don\
Giovanni

saját egyéniségükkel teszik majd egyedivé az előadást, s arra törekszem, hogy
minél kevesebb közhely és minél több ismerős, hétköznapi gesztus színesítse
a játékukat.
- Don Giovanni az ö n olvasatában is az ördög megtestesítője?
- Nem, inkább egy hit nélküli ember, aki sem a túlvilágban nem hisz, sem pedig
azokban a normákban, amelyek összetartani hivatottak a társadalmakat, és amiket leggyakrabban a „morál" kifejezéssel szoktunk illetni. Mozart nagyon gazdagon ábrázolja a szereplőit, és a kemény irónia sem áll tőle távol. Nem arról
van szó, hogy a zenéje gunyoros vagy parodisztikus lenne: minden szereplője
mélyen átéli a saját sorsát. Nevetségessé a helyzetük teszi őket, ahogyan az a
legjobb komédiákban is lenni szokott.
Szerző: Pölös Zsófia
A D O N G I O V A N N I BEMUTATÓJA:
2 0 0 6 . OKTÓBER 6 . , SZEGEDI NEMZETI SZINHÁZ
A z ELŐADÁST AZ O T P BANK NYRT. DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓJA TÁMOGATJA.
JEGYEK ÉS BÉRLETEK A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ KELEMEN UTCA 7 .
s z . ALATTI JEGYIRODÁJÁBAN VÁLTHATÓK. (PR)

BELÉPŐKET SORSOLUNK
Az anya-lánya szépségverseny
döntőjét szombaton rendezik Budapesten, a Jövő házában. A kétórás műsorra Nóra és Mónika 16
jegyet ajánlott fel a szegedieknek.
Csütörtök délig várjuk e-mailben a
marketlng@delmagyar.hu címen
azok jelentkezését, akik szívesen
elmennének és szurkolnának nekik a verseny során. Jelentkezőnként két belépőt tudunk adni, a
sorsolás eredményéről a győzteseket értesítjük.

Elhúzódik
a parlagfűszezon
T ú l j u t o t t u n k az idei pollencsúcson, az allergiás szezon azonban elhúzódik. A fagyok beálltáig fertőznek a gyomok pollenjei, és ellenőriznek a hatóságok.
Az idei pollencsúcsot auguszt u s m á s o d i k felében m é r t é k
Szegeden. Azóta folyamatosan az allergiás küszöbértéknek megfelelő pollenmennyiség több m i n t tízszerese volt a
levegőben. A n a p o k b a n valamivel csökkent ugyan a virágpor mennyisége, de még hetekig a h a t á r é r t é k hat-hétszerese irritálja a s z é n a n á t h á s o k a t .
N e m csak a parlagfű pollenkoncentrációja magas, h a n e m
a gombaspóra, az ü r ö m , a libatop szemcséje is terjed és
fertőz.
- Tíz év alatt tízszeresére nőtt
az allergiások száma Szegeden.
Mórahalmon és Szentesen ennél is rosszabb a helyzet: harmincszor több az allergiás megbetegedés - tudtuk meg Fazekas
Mártától, a megyei tisztiorvosi
szolgálat parlagfű-koordinátorától. A tüdőgondozó adatai
szerint a megyében már minden harmadik ember allergiás.
Az érzékenység 60-70 százalékban alakulhat át asztmává. Szénanáthás tünetekkel jelenleg a
lakosság 15 százaléka küzd.
Fontos a megelőzés - az allergén gyomok irtása.
Július óta büntetik a szakhatóságok a gyomos területek gazdáit. A megyei növény- és talajvédelmi szolgálat 160 hektár parlagfűért bírságolt az eltelt két és
fél hónap alatt. Eddig 110 terület
gazdájának összesen 6,5 millió
forint bírságot számláztak. Mindenhol elrendelték a kényszerkaszálást, az elvégzett közérdekű
védekezésért 1,77 millió forintot
fizettetnek ki. A legfertőzöttebb
területnek az utóbbi napokban
Csongrád és Kistelek környékét
találták.
A szegedi polgármesteri hivatal összesen 4 parlagfűvel kapcsolatos ügyben szabott ki bírságot 1,1 hektárnyi fertőzött magánterületre. A közérdekű védekezést is elrendelték, de elvégeztetni nem kellett. Bírságot ettől
függetlenül kiróttak, összesen
180 ezer forintot.
D.T.

Gyilkosgalóca-veszély
erdőn-mezőn
Gyilkos galócából negyed gombakalap is elegendő egy emberélet kioltásához - hívja föl a
figyelmet az ismert mikológus,
gombavizsgáló
szakellenőr.
Mostanában, amióta beindult
az őszi szezon, heti jó ötven kiló
gombát visznek hozzá bevizsgáltatni. Ebből egykukányi: galóca.
Itt az ősz, a gombaszezon, s a
gombák nőnek, mint a - gomba.
Hétvégenkent gombaszedők százai keresgélnek a megyében, erdőn-mezőn. Hajdú Mihály algyői
gombavizsgáló szakellenőr, mikológus, a Csemete gombász szakosztályának vezetője heti fél mázsa gombát vizsgál át ilyenkor, darabonként. A szakellenőr munkája rendkívül felelősségteljes. Ha
csak pár négyzetcentiméternyi
mérgesgomba-darab, -töredék belekerülne a fogyaszthatónak minősített gombák közé - könnyen
bekövetkezhetne a tragédia.
Az ősz a legjobb gombagyűjtő
időszak, mert a talaj még őrzi a
nyári meleget, de már elkezdődött az esőzés is, sok tehát a nedvesség, és a gomba ilyenkor
nő-szaporodik
leginkább.
S
ahányféle élőhely,
annyiféle
gomba. A már említett óriáspöfeteg például ott nő, ahol csalán

és bodza van. Nyárfák alatt nyárfa-érdestinorú
lelhető
nagy
mennyiségben, fenyők alatt fenyőtinorú, s vörös nyálkásgomba. Mindegyikük ehető. Erdőn-mezőn megjelentek már az
ehető szegfűgombák, ugyanakkor szintén megjelent - sajnos a velük könnyen összetéveszthető parlagi tölcsérgomba is. Ez viszont súlyosan mérgező. Tönkjükkel együtt gyűjtendők: a szakértő számára a tönk alakja is sokatmondó.
Megjelent a közkedvelt nagy
őzlábgomba is, a piruló, illetve a
karcsú őzlábgombával együtt egyik finomabb, mint a másik. S
ugyancsak megjelentek a csiperkefajok. Meg a galócák.
- Egy negyed gyilkosgalóca-kalap bőven tartalmazhat annyi
méreganyagot,
amennyi
egy
nyolcvankilós ember számára
halálos - figyelmeztet a gombavizsgáló szakellenőr. Egyetlen galóca kiolthatja egy teljes, átlagon
felüli létszámú család életét.
Mindenképpen el kell vinni a
gyűjtött gombát szakellenőrhöz!
Erre figyelmeztetnek a közelmúltban, az ország más részein
történt gombamérgezéses esetek: ott is megvizsgálatlan gomba okozta a mérgezést.
F. C S .

TAKT1KAK ES PRAKTiKAK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN
NAPI MELLEKLETEK
Péntek

d i madar

Szombat SZIESZTA
Hétfő A DÉL SPORIM,
A PÉNZ BESZEL
Kedd GYÓGY ÍR
Szerda
WWW.DELMAGYAR.HU

Női fotópályázat
Kívül-belül Nő címmel fotópályázatot hirdet az ÁNTSZ a méhnyakrák kialakulásának megelőzését szolgáló Liliom program keretében az egészséges életmód
tudatosítására. Amatőr fotósok
mellett hivatásos fotóművészek,
riporterek alkotásait várja a kiíró,
az Országos Tiszti Főorvosi Hivatal
kommunikációs főosztálya.
A női élet bármely területét, bármely mozzanatát (párkapcsolat,
munka, család, gyerek, egészség,
szépségápolás, öltözködés, szórakozás, hobbi, utazás) bemutathatják az egészséges női léttel kapcsolatos fotók. A pályázaton a
2005. december 3 l - e után született és pályázaton, egyéni kiállításon eddig be nem mutatott művekkel lehet indulni. Egy pályázó
maximum három alkotással nevezhet, kivéve, ha képsorozatot ad be.
(Ha elektronikus úton juttatják el a
kiíróhoz, az infoÓliliom.hu e-mail
címre kell küldeni.) A pályaművek
leadási határideje: november 10.
éjfél. Az eredményről 2006. november 30-ig minden pályázót értesít a civil zsűri. A legjobb három
mű alkotóját jutalmazzák - az első
helyezett 100 ezer forintot, a további
két helyezett 40 ezer forint értékű
digitális fényképezőgépet kap. További információk a Liliom program
honlapján (www.liliom.hu), valamint
a www.lilly.hu a weboldalakon találhatók. Érdeklődni lehet a (06 1)
270-2822-es és a (06 1) 3506951-es telefonszámon, vagy az
infoÓliliom.hu e-mail címen.
A program fő célja, hogy növekedjen a résztvevők száma a méhnyakrák-szűrővizsgálatokon. Az először tavaly szeptemberben megrendezett
szűrőprogram hatására jelentősen
megnőtt (4,2-ről 8,5 százalékra
emelkedett) a részvételi arány. Az
évente mintegy egymillió szűrővizsgálat személyi és tárgyi feltételeit (nőgyógyászati vizsgálóhely, citológiai laboratórium), a szükséges diagnosztikai és kezelési hátteret az egészségügyi ellátórendszer biztosítja.
A tumoros betegségek hazánkban
az összes haláleset egynegyedét
okozzák. A daganatos halálozás
mérséklésének egyik legígéretesebb
stratégiája a lakosság szűrővizsgálata, azaz a panaszmentes személyek
időről-időre megismételt vizsgálata
a betegség fennállásának valószínűsítése vagy kizárása céljából.
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A DOMASZÉKI RÓZSAKERT VENDÉGLŐ KÉT MESTERSZAKÁCSNŐJE IS VÁRJA A RECEPTEKET

Egy gőzölgő, sárgás húslevesnél
nincs étvágygerjesztőbb
Az ízletes és étvágygerjesztő leveseket
favorizálja a domaszéki vendéglő két
mesterszakácsnője, Nagy Istvánné
Irénke és Bagi Emília. A Délmagyarország és Délvilág karácsonyra megjelenő szakácskönyvébe eddig küldött recepteket válogatva az egészséges táplálkozásra terelődött a figyelem.

A szakácsmesterség egy nő számára
különösen nehéz, a sokszor tizenkét
órás, még a férfiakat is igénybe vevő
fizikai terhelést is bírni kell - árulja el a
domaszéki Rózsakert vendéglő két
mesterszakácsnője, Nagy Istvánné
Irénke és Bagi Emília. Mindketten
mégis szeretik ezt a szakmát, és mindketten részesei receptbeküldő versenyünknek, azaz a szakácskönyv felhívásunkra szerkesztőségünkbe eljuttatott receptekből kiválogatják a legjobbakat és a legeredetibbeket, majd el is
készítik azokat.

A régi vendéglátás
hagyománya
Emília a szegedi Debreceni étteremben és a valamikori Boszorkány
ételbárban is dolgozott, míg Irénke a
röszkei Forró fogadóban töltött éveket követően fogadta el az egykori
mester, Csiszár István hívását a Ró- Nagy Istvánné és Bagi Emília kilenc éve dolgozik a Rózsakert vendéglőben
zsakert vendéglőbe. Ez pontosan kilenc éwel ezelőtt történt. - A régi
- Számos nemzetközi esküvőnek a domaszéki ínyencleves vagy a róvendéglátás hagyománya jellemez adtunk már helyet, így vietnami-ma- zsatekercs - újságolja Emília, aki
bennünket - fogalmazott Csiszár Ist- gyar, holland-magyar, osztrák-ma- otthon a vércsoport szerinti diéta
ván tulajdonos, aki büszkén mondja, gyar és portugál-magyar párok egye- híve: e reformtáplálkozás jegyében
hogy a Rózsakertben vele együtt öt di, a nemzeti sajátosságokat is fi- nem fogyaszt disznó- és marhamesterszakács dolgozik. A sátoros gyelembe vevő igényeinek is meg húst, azonban a szárnyas megengelakodalmaktól kezdve egészen a leg- tudtunk felelni - árulta el a tulaj- dett, a zöldségek pedig kifejezetten
modernebb kori elvárásoknak meg donos, aki legutóbb nem tekerccsel, ajánlottak. Amióta ennek megfelevagyis egy különleges rizses tésztába lően étkezik, jobban és könnyebtudnak felelni.
burkolt palacsintával kedveskedett a ben érzi magát. Úgy gondolja, hogy
vietnami szertartást követően a ven- az egészséges táplálkozás része a
Nemzetközi esküvők
dégeknek. Merthogy itt a kísérletező leves, amit otthon sajnos egyre keKialakítottak a vendéglő mellett kedv és a nyitottság szakmai alap- vesebbet fogyasztunk. Sokan egyáltalán nem, vagy pedig zacskós, csuegy komplett, esküvők megrende- elv.
pa mesterséges anyagot tartalmazésére is alkalmas több helyiséges,
zót esznek. - Pedig egy gőzölgő,
mobil részleget: az országban első- Az egészség is fontos
szép sárgás húslevesnél nincs étként egy négycsúcsú sátrat, egy szervágygerjesztőbb!
Nem kell belőle
tartásra alkalmas helyiséget és hozzá
- Az étlapon szereplő finomságok
sokat
enni,
csak
épp
annyit, hogy
tartozó virágos parkot.
többségét mi kísérleteztük ki, ilyen

FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

ráhangolódjunk az étkezésre - fokozza a hangulatot Irénke, aki két
gyermekének rendszeresen főz.
Szomorú tapasztalata, hogy a menzákon a gyerekeknek a levest gyakorta lecserélik valamilyen ivólével,
ami cukrot és kis sűrítményt tartalmaz, tápértéke pedig nagyon alacsony. Nem pótolja a zöldségekben,
ezáltal vitaminokban gazdagabb levest.
A két mesterszakácsnő kéri a receptbeküldőket, hogy tehát ne feledkezzenek meg az ízletes egyéni
kísérletező kedvről tanúskodó levesekről sem. Ami elválaszthatatlan a
magyar étkezési kultúrától, és nem
utolsósorban: nagyon egészséges!
lg.

írjuk együtt
A DELMAGYARORSZAG ES A DÉLVILÁG SZAKÁCSKÖNYVET!

A z olvasók által beküldött r e c e p t e k közül neves séfek válogatják ki és készítik el az általuk l e g e r e d e t i b b n e k ítélt é t e l e k e t , amelyek aztán fotóval együtt b e k e r ü l n e k színes szakácskönyvünkbe!
1
A r e c e p t mellett küldje be az alábbi szelvényt isi
A recept beküldője:

Sorsolási időpontok: október 16-án egy turmixgépet és október 23-án egy teafőzőt sorsolunk ki egy kenyérpirítóval együtt.

Telefonszám:
Mobil:

AZOK KŐZÖTT, AKIK OKTÓBER 15-IG BEKÜLDIK RECEPTJEIKET,

Cím: Délmagyarország Kiadó, 6740 Sxeged, PL 153.

1 0 0 DB EGYEDI EDENYALÁTÉTET SORSOLUNK KL!

* borítékra írja rá: receptyerseny
E-mail: receptversenyva delmagyar.hu (kérjük iünleue lel ntvél, címét, leletonszémál)

Beküldési határidő: 2 0 0 6 . október 2 0 .

Információ: 62/567-857. 567-824

E-mail cím:

BIZALMASAN
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2006. szeptember 21., csütörtök

„Megtanítom zongorázni,
csak dobja el a súlyokat"

Az apák hatása
a pubertás lányaikra
Az apáknak komoly befolyásuk van arra, hogy
lányuk mikor lép a pubertás korba, vagyis mikor
következik be a nemi érés - állapították meg

Nagypál Krisztina Szeged egyik legsike-

amerikai kutatók.

resebb sportolója, bár ez a kijelentés
valószínűleg nem mindenki számára nyil-

MTI

A pennsylvaniai állami egyetem tudósai ezt egy olyan
vizsgálatból szűrték le, amelyben kétezer diáklányt kérdeztek
meg. A tanulmányról hírt adó wissenschaft.de című német
tudományos hírportál szerint a vizsgálatból kiderült: a
biológiai apa nélkül felnövő lányok korábban lépnek a
pubertás korba, mint azok, akik együtt élnek apjukkal. A
kutatók véleménye szerint e mögött az apai feromonok illata
keresendő. (A feromonok olyan illatanyagok, amelyek a
biokémiai kommunikáció során egy fajon belül adnak jeleket
hím- és nőneműek között. Ebből a kommunikációból más
fajok ki vannak zárva.)

vánvaló. A 2 1 éves nőt kevesen ismerik,
pedig sportágában, a fekvenyomásban
kétszeres világbajnoki 4., és Európa-bajnoki ezüstérmes. Az életet nagy játéknak
tekinti - naponta új fordulóval - , melyet
meg szeretne nyerni. Lételeme a versenyzés.

Mindig is mozgott. Az általános iskolában
szinte mindent kipróbált: focizott, kosárlabdázott, úszott, futott - utóbbi kettőt
versenyszerűen is.
- Általában a középmezőnyben végeztem - mesélte mosolyogva 21 éves Nagypál Krisztina a Stefánia cukrászda teraszán. A Radnóti Miklós gimnáziumban
fordult nagyot vele a világ.

Az apai feromonok a kutatás szerint időben legalább
három hónappal eltolják a lányok pubertáskorának kezdetét. Az ok az, hogy ezáltal később következzen be a
lányoknál a fogantatás lehetősége. Ezzel szemben a félvagy unokatestvérek jelenléte, vagy pedig a városi élet
a korai pubertáskor megjelenéséhez vezet, a fiútestvérek jelenléte pedig nincs befolyással az első havi vérzésre.
A kutatás során a diáklányokat arról kérdezték, mekkora és
milyen összetételű a családjuk, milyen a szociális környezetük és mikor volt az első havi vérzésük. Az apa nélkül
nevelkedőknél az első menstruáció átlagosan három hónappal korábban következett be, mint azoknál a fiatal
nőknél, akik együtt éltek apjukkal. Minél hamarabb hagyta el
az apa a családot, annál hamarabb következett be az első
menstruáció.

Újabb csúcs és arany

A kutatók szerint ez egyértelműen arra utal, hogy a fiatal
nők az apa által kisugárzott illatanyagok nélkül korábban
válnak nemileg éretté. Ezt korábban az állatvilágban folytatott kutatások bizonyították, az emlősállatoknál például az
apaállat olyan feromonokat termel, amelyek nyomán a
nőstényutódok később válnak nemileg éretté.
Az embereknél is felfedezték azt a gént, amely a feromonokra reagáló fehérjét hordoz és innen ered a tudósok
következtetése, hogy ezek az illatanyagok az embernél is
hatással lehetnek a nemi érésre.

CEGEK FIGYELMEBE!
Vállaljuk cégek, intézmények, ipari területek napi szerződéses
takarítását az egész délkelet-magyarországi
régióban.
Cégünk komoly referenciákkal
rendelkezik!

•&CLEAN ETAR Ctmplm K/t.
6 7 2 9 SZEGED, SZABADKAI ÚT 7 2 .

§

TEL./FAX: 6 2 / 4 2 7 - 2 9 6 • 2 0 / 9 9 - 9 9 - 0 8 1

- A Radnóti kemény, hajtós suli, sokat
kellett tanulni, de azért a sportra is jutott
idő. Másodikos, 16 éves voltam, amikor
Ducsai Géza tanár felfedezte, hogy a fekvenyomás is szerepel a diákolimpiai
sportágak között, elhatározta, szervez egy
csapatot. Hárman voltunk benne, Gombkötő Réka, BereZsófia és én. Két hónappal
később már a diákolimpiai döntőn találtuk magunkat, jómagam rögtön korosztályos rekorddal nyertem.
Ez minden évben megismétlődött:
ú j a b b csúcs, ú j a b b arany. Sándorfalvi otth o n á b a n - egyébként szegedi származású, tíz éve él „Sanyifalván" - tizenhét
érmet őriz, és ezek között csak egy-egy
ezüst, illetve bronz található. Akadnak
serlegek, egyéb jutalmak, emlékek is, s
nagy vágya, hogy legyen egy vitrin, ahol
ezeket elhelyezheti. - A legbüszkébb a két
világbajnoki 4. helyezésre (Stockholm,
Miskolc) és az idei Európa-bajnoki ezüstéremre vagyok - jegyzi meg a kávéját
kortyolgatva. Kriszta 55 kiló és eddig a
legtöbb, amit kinyomott 122 kg volt lehet számolgatni. Nem is mindenki
hagyja szó nélkül, mikor bevallja, hogy
milyen férfias sportágat űz.

Milyen legyen egy nő?

PÉNZÜGYEKRŐL - ANGOLUL
Angol szaknyelvi képzés indul októbertől
a FORDON-Port Kft. szervezésében.

- A bajai kórházban voltam gyakorlaton
- gyógytornásznak tanulok
és ott az
egyik beteg, annyira „kiakadt" azon, hogy
mit csinálok, hogy felajánlotta: megtanít

Nyt. sz.: 06-0095-06

zongorázni, csak dobjam el a súlyokat. Ha
lenne rá időm, vállalkoznék rá, mindenre
nyitott vagyok. Hogy a fekvenyomásban
mi fogott meg? A versenyzés. Élvezem,
hogy kihozhatom magamból a maximumot. Most már az életet is megpróbálom
úgy felfogni, mint egy játékot, amely nap
mint nap ismétlődik, újra kezdődik.
Kiléptünk az edzőteremből az életbe.
Vajon milyennek kell lenni egy nőnek
Kriszta szerint? Gondoskodónak, együttérzőnek, türelmesnek és az is fontos,
hogy elfogadjon mindenkit (köztük természetesen a párját), olyannak amilyen.
Ne akarja drasztikusan megváltoztatni,
esetleg csak „terelgetni" a szerinte jobb
irányba. Gondolom férfi olvasóink elégedetten bólogatva futották át a fenti sorokat, és kérdezhetik: Ki lehet ez a mázlista?
Nem titok. Mányi Péternek hívják, 27 esztendős, a bajai bíróságon dolgozik, a Bajai
Beat együttesben játszik (orgonál, zongorázik), az evezés és a vízilabda is közel áll
hozzá, utóbbi sportágban edzősködik.

Még csak huszonegy éves a
Makón született és nevelke-

Társasbázépítő és

generálkivitelező

ÚJ LAKÁS

KEDVEZŐ ÁRON!
68.44

r>r társasházi

lakás

dett, Szegeden tanuló Turi Tímea. Első könyvét még gyerekként írta - rangos díjat kapott érte

azóta megjelenő

novellái országos irodalmi folyóiratokban látnak napvilágot. És ez még csak a kezdet.

a Harmónia Lakóparkban
Tel.: 06-62/426-108
www.l-patent.hu
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E Ft/nf

kulcsrakész

áron eladó.

TEHERGÉPKOCSIK
3,5 t - 7 , 5 t ö s s z t ö m e g i g , 4 x 4 - b e n is!

DIÁSZ KFT. SZEGED, Algyő Mol Ip. Park
TELEFON.: (62) 517-443 • (30) 357-5215
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FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

- Nem ellenzi, amit csinálok, sőt büszke
rám. Hogy mit nézek meg először egy
férfin? Az arcát, a mosolyát, azt, hogy mit
tükröz a szeme, amikor rám néz.

Pál utcai fiúk és Bridget Jones
Krisztina divatban n e m követi a trendet, a sportos viselet a kedvence. Könyvben pedig Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek, Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk,
filmben a Bridget Jones naplója I. és II. és
a Gladiátor a kedvence, míg zenében a
dallamos rock, ételben az egészséges ételek, italban a gyömbér és a Márka. És a
barátnő (és sporttárs), akiben még soha
sem csalódott, Kovács Vivien: „Mindenben kitartunk egymás mellett".
Azért a siker sem elhanyagolható. Szeretné megnyerni következő Európa-bajnokságot. Biztos meglesz. Bár csendes,
szerény, mosolygós, de erős egyéniség.
Ezt már a súlyok is tapasztalhatták...
IMRE PÉTER

Lánynovellák és egyetem

A képzést mindazoknak ajánljuk, akik a pénzügy vonalán
dolgoznak, és gyakran kerülnek munkájuk során olyan
helyzetbe, amikor kevésnek bizonyul
az angol társalgási szintű nyelvtudás.

További információ: a 70/638-7882-es telefonon

Krisztina szeretné megnyerni a következő Európa-bajnokságot

Turi Tímea csodagyerek volt
szülővárosában, Makón, ahol
a „Turitimi" név máig fogalom; a róla megjelent újságcikkeknek se szeri, se száma.
Amikor az első, vele kapcsolatos cikkeket írtuk róla, iskolai eredményei kapcsán, akkor pontosan feleakkora volt,
mint ma - azóta a magasságát
megduplázta, szellemi tekintetben pedig beláthatatlan jelentőségű lett. Fantasztikus,
hogy telik az idő!... Mintha ma
lett volna, hogy Oroszlánköröm-díjat kapott a vele járó

Turi Tímea ma országosan
elismert alkotó
FOTÓ: SCHMIDT A N D R t A

számítógéppel együtl. Gyereknek lenni rímó. tizenhárom éves korában megjelent
kötetéért, melynek fülszövegét Janikovszky Éva írta; egyébiránt Timi előtt a lehetetlen
magas
IQ-val
rendelkező
Szász Marci vette át a rangos
elismerést.
Azóta másik Turi Tímea-kö-

tet is megjelent, a Kiskamaszkönyv. Most negyedéves egyetemista az SZTE-n, magyar
nyelv és i r o d a l o m - k o m m u n i káció szakon. Vegytiszta bölcsész, azzal a plusztöltettel,
hogy országos irodalmi lapokban publikál, a Tiszatájtól a
Bárkán át az Új Forrásig. És az
egyetemhez kötődő, Weiner
Sennyei Tibor jegyezte Déltengerben. A Szegedi Egyetemben állandó rovata van, ahová
tárcaszerű jegyzeteket, illetve
jégyzetszerű tárcákat ír; egyik
sajátságuk: egyszerre rendelkeznek mindkét m ű f a j erényéivel. Újabb novellái Darvasi László - akiből egyébként
a tudományos diákköri dolgozatát írja - meghatározása
szerint jellegzetes lánynovellák. - De inkább gyerekkori
történeteket írok, gyermekszereplőkkel - m o n d j a Tímea.
Nekünk pedig eszünkbe jut:
érdekes lehetne egyszer egy
kötetbe összeválogatni a Gye-

reknek lenni című könyv anyagát a mostani, immár felnőttként írt gyerektörténetekkel.
Mindkettő hiteles. A egyik „vonulat" azért, mert eleve gyerekként írta - mikor egyébként
az írás csak egy eszköz volt a
sok közül számára az önkifejezésre. A másik pedig azért hiteles, mert már eltávolodott a
gyermekkorától, van rálátása.
Föltett célja Tímeának, regényeket írni. - Már nekikezdtem egy éve egy hosszabb szövegnek, címe: Költözés. Egyelőre ő áll nyerésre. Nem
hagyja magát, de küzdök vele... - Leginkább az alig létező
szabadidejében küzd a szöveggel. Mert azért egyáltalán
nem egyszerű egyszerre csinálni az egyetemet, mégpedig
komolyan, s írni. Mert a Tímea
művelte írás legmesszebbmenőkig nem azonos azzal az
írással, amin a legtöbb fiatal
átesik. Hanem: életforma.
Folytatása következik.
F. CS.

*
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SUZUKI

A mi autónk

E z biztosan belefér!

Sosem látott, CHF-alapú finanszírozási ajánlat a Suzukitől!
Az eredeti futamidő alatt
és

- az Ön zsebére szabva.

Ha egy pörgős, megbízható és jól felszereit autóra vágyik, és mindezért nem akar havonta
sokat fizetni, akkor irány egy Suzuki-márkakereskedés!

A hitel részletes feltételeiről érdeklődjön
márkakereskedőinknél!

$SUZUKI
§1 IHfit,iic •
Az ajánlat a szeptember 10. és október 31. között megkötött adásvételi szerződésekre érvényes az akciós készlet erejéig.
Üzemanyag-fogyasztás {kombinált}: 4,6-7,21/100 km, CO s -kibecsátás (kombinált): 122-174g/km.

Márkakereskedőink: Hódmezővásárhely, SUZUKI TAKÁCS Szántó Kovács János u. 108.Tel.:62-246-199* Makó. SUZUKI TAKÁCS Aradi Út29. Td.:62-209-002-Szeged.TISZA 2005AUTÓHÁZKFT. Sárosiút U/b Tel.:62-540-676 • TISZA
2005 AUTÓHÁZ KFT. Dorozsmai út 6. Tel.: 62-493-369-SUZUKI SZENTGYÖRGYI Dorozsmai út 17-19.Tel.:62-554-300» VESZPRÉMI AUTÓSZALONAlgyőiút65. Tel.: 62-473-000-Szentes,BUDAFER Vásárhelyi u. 116. Tel.: 63-561-360

Kihagyhatatlan
ajánlat!
Az első 5000 új kábeltelefonos
előfizetőnk egy Panasonic
KX-TCD 150 HGB típusú telefonkészüléket kap ajándékba!*

www.t-kabel.hu

telefonos ügyfélszolgálat: 1298

•

A JOGÁSZ VÁLASZOL
x —

J|
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Dr. Juhász György

K A P C S O L A T O K *
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Boldoggá avatás - 900 év után
leg magyarosítja nevét - a szociális testvérek tevékenyen kapcsolódtak be az üldözöttek mentésébe. Közülük a rend hazánkban
mintegy ezret bújtatott hamis papírokkal, Salkaházi Sára egymaga
mintegy százat, különös aggódással vette pártfogásba a zsidó gyermekes anyákat. 1943-ban egyházi fogadalmat tett, hogy akár életét is feláldozza, ha a szeretet parancsa ezt kívánja. 1944. december 27-én a nyilasok rendházukat
körbefogták. Bár életét megmenthette volna, osztozott rendtársával, Bernovits Vilmával az üldözöttek sorsközösségében. Elhurcolták őket, és órák múlva hatodmagával - éppen a Gellért emlékhellyel szemben - a nyilasok a
Dunába lövik. A gyilkos sortűz
előtt a lemeztelenített asszony
szembefordult üldözőivel, letérdelt, és keresztet vetett: mintegy
megbocsátva nekik.

Ingatlanörökség
szétosztása
testvérek között
2002-ben édesapám meghalt. Ekkor testvéremmel közösen megörököltük
a családi ház felét, vagyis 1/4-1/4 arányban lettünk tulajdonosok. A ház másik fele édesanyánké maradt, és az ő javára a mi részünkre is özvegyi jogot jegyeztek be. Én ekkor már szerettem volna
eladni a részem, de azt mondták, az özvegyi jog miatt nem lehet.
Most édesanyánk is meghalt, így már csak öcsémmel ketten vagyunk
fele-fele arányban tulajdonosok. Én el szeretném adni az ingatlant,
de a testvéremék nem. Továbbra is a házban laknak. Nem szeretnék
összeveszni velük, de úgy gondolom, jogosan tartok igényt örökségemre. Mit tehetek, milyen megoldást javasol?
Tisztelt Olvasó!
vagy nem akarja az ön részét
Nem szívesen boncolgatom a megváltani, úgy a bíróság fogja
múltat, de a teljesség kedvéért elrendelni az ingatlan árverés úttájékoztatom, hogy özvegyi jog- ján történő értékesítését, minigal terhelten is elidegeníthető mális vételár megállapítása melegy ingatlanhányad. Az más kér- lett. Ebben az esetben is az lenne
dés, hogy ilyen teherrel senki szerencsés, ha a ház kiürített álnem vette volna meg, legfeljebb lapotban
kerülne
árverésre.
csak jelképes áron.
Probléma adódhat abból, hogy
Nézzük a jelenlegi helyzetet. testvére nem vállalja a kiköltöAz ingatlan az önök közös tulaj- zést. Nyilvánvalóan egy lakott
donát képezi. Ennek megszünte- épület piaci értéke lényegesen
tése több módon is történhet. A alacsonyabb, mint egy beköltözlegegyszerűbb, hogy eladják, és a hetőé. Ez nem eshet az ön terhévételáron osztoznak. Miután er- re. A befolyó vételárból önnek
ről testvére hallani sem akar, olyan összeget kell kapnia, mintmegoldás lehet, hogy az ön tulaj- ha az ingatlant üresen értékesítedoni hányadát megvásárolja, nék. Miután testvére csak fele
pontos jogi kifejezéssel élve: ma- részben tulajdonos, de az egészet
gához váltja. A vételárat, ellenér- használja, ezért ön elméletileg a
téket banki hitelből is fizetheti. fél házrész után használati díjra
Ebben az esetben az egész ingat- is igényt tarthat.
lan jelzálogfedezetként szolgálIgen lényeges, hogy a pereskehat, így testvére minimális ön- dés jelentős költségekkel jár és
erővel vagy akár anélkül is ki előreláthatóan viszonyukat is eltudná önt fizetni. Rokoni viszo- mérgesíti majd. Komoly elszányukra tekintettel én e kettő molási vitákat eredményezhet,
megoldás egyikét javaslom.
ha netán testvére beruházásokat
Ha mégsem tudnak békésen is végzett. Mindent mérlegelve
megegyezni, akkor a bíróságtól azt javaslom, hogy a válaszom
kell kérnie a közös tulajdon meg- elején felvázolt valamelyik békés
szüntetését. Amennyiben az in- megoldást válassza, még akkor
gatlan nem osztható meg termé- is, ha ennek érdekében bizonyos
szetben és testvére nem tudja engedményeket kell tennie.

„Bíróság előtt adjon számot
a miniszterelnök!"
A Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány tájékoztatásul közli,
hogy a büntető törvénykönyv 211. §-ába ütköző, a választás rendje elleni bűntett megalapozott gyanúja miatt a Legfőbb Ügyészséghez és a
Központi Nyomozó Ügyészséghez fordul Gyurcsány Ferenc büntetőjogi felelősségre vonása érdekében.
A büntető törvénykönyv szerint aki választás során az arra jogosultat a választásban megtévesztéssel befolyásolni törekszik, büntettet
követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A napokban nyilvánosságra került miniszterelnöki beszéd kétséget
kizáróan bizonyítja, hogy az országgyűlési választások során Gyurcsány Ferenc hamis információkkal, illetve valós információk elhallgatásával a választók megtévesztésére törekedett a döntésük befolyásolására irányuló szándékkal. A Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány célja az, hogy Gyurcsány Ferenc cselekményének következménye ne pusztán politikai jellegű legyen, hanem kifejezett büntetőjogi szankció kövesse. A jogi felelősségre vonás hiánya a demokratikus államberendezkedésbe vetett közbizalmat semmisítené meg.
Ne csak a tiltakozók által elkövetett túlkapások, hanem az azokhoz
vezető, büntetőjogba ütköző politikusi cselekmények is részesüljenek szankcióban! A Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány célja,
hogy Gyurcsány Ferenc a független magyar bíróság előtt adjon számot a hatalomban folytatott politikai tevékenységéről.

Salkaházi Sára

Fotó: MTI

A katolikus egyház a boldoggá és
szentté avatással - hétköznapi
értelemben - arra törekszik,
hogy mindenki számára olyan
példaképeket állítson, akik hősi
fokon gyakorolták az embertársaik iránti szeretetet. Szeptember 17-én Budapesten, a bazilikában Erdő Péter bíboros, prímás
boldoggá avatta Salkaházi Sára
szociális testvért, aki üldözötteket menekített a nyilasok elől,
majd sorsközösséget is vállalt velük: vértanúhalált szenvedett.
Hazánk Szent László kora óta Szent István, Szent Imre és Szent
Gellért - először emel itthon
szentek közé olyan személyt, aki

Még mindig
nagyon sok
a virágpollen
Az őszi pollenszezon a parlagfűről szól. A többi gyompollen
ilyenkor már minimális mennyiségben található a pollencsapdákban.
Az idén augusztus végéről
szeptember elejére húzódott a
parlagfű csúcsvirágzásának ideje.
Az első szeptemberi héten 1000
db pollen/m3 feletti pollenmenynyiség is volt Szeged levegőjében!
A múlt héten ugyan csökkent a
pollenszám, de még mindig nagyon magas. Ezen a héten abban
reménykedünk, hogy ugrásszerűen csökkenni fog az ambrosia
virágpormennyisége, de abban,
hogy az allergiás határérték (30
db/m3) alá esik, kevés az esély.
Továbbra is védekeznünk kell a
szénanátha ellen!
További információ a részünkről: www.pollinfo.ini.hu
D R . J U H Á S Z MIKLÓS,

DR. ÁDÁM SÁNDOR,

EUROREGIONÁLIS

A MAGYAR POLGÁRI D E M O K R Á C I Á É R T ALAPÍTVÁNY

POLLENINFORMÁCIÓS

K U R A T Ó R I U M Á N A K ELNÖKE, S Z E G E D

SZOLGÁLAT

nem volt se királylány, se főnemes, hanem csupán egyszerű középosztályból származó nő.
Salkaházi Sára 1899. május
11-én született egyik legpatinásabb városunkban, Kassán. Szülei
osztrák származású, katolikus vallású vendéglőtulajdonosok, akik
büszkén vallották magyarnak magukat (Klebelsberg Kunóhoz hasonlóan). Egyházi iskolában nevelkedett, majd tanítónőnek tanult.
A Felvidék elcsatolása után nem
volt hajlandó a cseh kormánynak a
hűségesküt letenni, valamint vágyat érzett a fizikai munka iránt,
így évekig könyvkötőként dolgozott. Tehetséges újságíró lett, rend-

a politikai átmenet ne harc legyen, hanem
konszenzuson alapuljon, és én voltam az
első, aki 1989-ben ennek a lapnak a hasábjain valamirevaló programot fogalmazott
meg a város számára.
1994-ben én koordináltam a Polgári Szegedért Egyesület munkabizottságainak tevékenységét, és elsősorban az én munkám
volt az egyesület 24 oldalas „szürke füzete",
az a városi program, amiből még a mostani
MSZP-s városvezetés is merített. Én időmet és energiámat áldoztam a városért, és
soha nem kaptam ezért egyetlen fillért
sem.
Igaz, Pesten tanítok - mint nem kevesen a
szegedi oktatók közül -, és emiatt az időm
nagyobbik részét töltöm a fővárosban, valóban nem élek életvitelszerűen Szegeden: életvitelszerűen ingázom a két város között,
mert erős szálak kötnek ide. Ebből következne képviselői alkalmatlanságom?
Azt állítja Csepeli Ferenc, hogy helyes lenne, ha bizonyos múltbeli eseményekkel kap-

H E N C Z PÉTER, S Z E G E D

A hazugság margójára
Igen, tudtuk mindannyian, hogy hazudtak! A választást azonban így is megnyerték. Most, amikor véletlenül, vagy szándékosan - ki-ki vérmérsékletére bízom a választ - nyilvánosan is beismerik, akkor meglepődünk ezen. Kicsit olyan ez, mint amikor egy párból az egyik más utakon jár és a másik tudja ezt, de
struccpolitikát folytat, nem akar a tényekről tudomást venni. Talán azt hiszi, hogy majd elmúlik ez a
helyzet. És amikor jön a beismerés, nem tud mit kezdeni a kimondott szóval, pánikba esik.
Itt tartunk most. Mi is a legjobb válasz az igazságra?
Örüljünk, hogy beismerte? Vagy válaszul „borítsuk
lángba Budapestet", aztán a vidéket, aztán...? Gyurcsány Ferencnek meggyőződésem szerint függetlenül
attól, hojjy „beismerte" hazugságát, mennie kell a politikától. És mennie kell annak a szegedi polgármesternek is, aki négy éve folyamatosan félrevezeti „reggel,
délben és este" a szegedieket, legyen szó a város gazdasági életéről vagy rágalmak tömegéről, amelyet a független bírósági döntések sorozata utasított vissza. Aki
négy éve „nem csinált semmit", csak a városban folyó
fejlesztéseket a saját munkája eredményének hazudta,
és aki folyamatosan más tollával ékeskedik. Egy lényeges különbség azért van főnökéhez képest, Ő nem vallotta be a bűnét, ahhoz is gyenge. Játsszunk el kicsit a
gondolattal! Tételezzük fel azt, ami nem fog bekövetkezni. Belátják, mennyit ártottak az országnak, menynyit ártottak Szegednek, és eltűnnek. Ki jöhet? Na itt
aztán nagy űr tátong! Most az országgal ne is foglalkozzunk, ragadjunk meg helyi problémánknál.
Ugye azt feltételezzük, hogy Botka megtér és békén

Az emberi rosszindulat határtalan
Múlt héten jelent ineg dr. Csepeli Ferenc levele az újságban, melyben személyemről negatív képet festett. Erre szeretnék válaszolni.
Nem tudom, hogy kicsoda dr. Csepeli Ferenc. Annyit lehet róla tudni, hogy nyugdíjas osztályvezető, és hogy szegedi, de nem
lehet tudni, hogy honnan ment nyugdíjba,
milyen osztályt vezetett, míg nyugdíjba
nem ment, és főleg, hogy mit tett Szegedért eddigi életében, merthogy a nevével
még nem találkoztam a közéletben - gondolom annak ellenére, hogy biztosan életvitelszerűen él Szegeden.
Én a rendszerváltást megelőző időkben
személyes egzisztenciámat kockáztattam
azért, hogy egy emberibb országban és emberibb városban éljünk. Én szerveztem Sári
Tamással a diktatúra elleni első tüntetést.
Én szerveztem meg annak idején Póda Jenővel a Szegcdi Ellenzéki Kerekasztalt,
hogy összefogjanak az ellenzéki politika
szereplői, én szerveztem az ellenzék részéről az MSZMP-vel való tárgyalásokat, hogy

szeresen publikált, szépprózai művei jelentek meg, sőt már gyermekkora óta írt színdarabokat.
1927-28-ban ismerkedett meg
a Szociális Testvérek Társaságával (S. S. S.), mely szerzetesrend a
világ számos helyén végzett és ma
is végez legkülönfélébb szociális
munkát a szegények megsegítésére, kórházakat, iskolákat működtet, stb. Salkaházi Sára a rendbe
belépve (1929) fáradhatatlanul
dolgozott az elesettekért, több új
otthont létesít, újságokban küzdött a legszegényebbekért, előadásokat tartott, így Szegeden is
1941. június 29-én. A német
megszállás után - ekkor tüntető-

Salkaházi Sára tragikus XX.
századunk
modern
szentje,
ahogy az Evangélium tanítja:
„Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért." A rangos eseményen melyet a hazai közszolgálati televízió csatornák is közvetítettek részt vettek a világ minden tájáról ideérkező rendtársak, vendégek, sőt az üldözöttek és áldozatok még ma is élő hozzátartozói.
A boldoggá avatás erősíti nemcsak a fővárost, hanem az egész
magyar nemzet egységét. Ezentúl
bárki kérheti imáiban Salkaházi
Sára segítségét: „Testét sodorja a
jeges Duna árja, Búzaszemként
hullt jeltelen sírjába. Másokért
lettél áldott áldozattá, Testvérünk, Sára!" (Sára-himnusz)

csolatos kérdésekre válaszolnék, de nem tesz
fel ilyen kérdéseket, csak állít: azt állítja,
hogy engem korábban a rendőrség két ügyben is elmarasztalt.
Csepeli Ferenc, aki nyugdíjas, minden bizonnyal a szocializmusnak nevezett kommunista diktatúrában nőtt fel, az formálta
gondolkodásmódját. Elkerülte a figyelmét,
hogy időközben áttértünk egy jogállamnak
nevezett formációra, amelyben nem a rendőrség marasztalja el az állampolgárokat, hanem a bíróság. Tisztelettel közlöm a lap olvasóival, hogy engem semmilyen bíróság soha
el nem marasztalt. Vagy mégis? Majdnem elfelejtettem: 1986-ban volt egy munkaügyi
perem, amelyben elmarasztaltak. 186 (azaz
száznyolcvanhat) forint összeget lezáratlanul
hagytam egy vaskazettában.
Egyébként valóban folytak ellenem rendőrségi vizsgálatok. Erre csak azt mondhatom:
az emberi rosszindulat határtalan. Ezt Csepeli Ferencnek kell a legjobban tudnia.
Ö K R Ö S TAMÁS, S Z E G E D

Szegedi

hagyja a szegedieket. Akkor maradnak ketten. Egy
többpárti jelölt, aki, miközben nemzeti szolidaritásról beszél, zálogházakat tart fent, (barátaim szerint a
szegények vámszedője) sicc... Aki egész eddigi élete
során a baloldali gazdasági elittel volt szoros kapcsolatban (pl. üzlettársak, stb.). Most hirtelen jobboldalinak állítja be magát. Akit - az őt ismerők véleménye
alapján - két dolog különböztet meg Gyurcsány Ferenctől. Az egyik a nagyságrend, ahogy dolgait teszi, a
másik az, hogy a rendszerváltoztatás idején - miután
eltűnt - nem eredeti gyökereinél jelent meg ismételten, hanem a politikai paletta másik térfelén. Bár
egyesek szerint ez sem véletlen, hanem küldték. Lehet, hogy tetten érhető a hazugság! ?
Ha igen, akkor mennie kell, még ha Botkához hasonlóan ő sem meri bevallani.
így csak egy jelölt maradt! Igaz, esélytelennek tűnik, hiszen nincs mögötte politikai szövetség, az ezzel járó lehetőségek. Igaz, azt mondták rá a napokban, hogy ő is a baloldal jelöltje. Az nem zavarta az
állítást megfogalmazót, hogy hajdanában éppen ennek az embernek a segítségével indult el a HÍR Tv,
és egész - általam ismert - életében a maga módján
a jobboldali, értékelvű polgári életformáért tett.
Térjünk vissza a valósághoz. Se Botka, se más
nem fog visszalépni. Ha Dlusztus kitart, három polgármesterjelölt közül választhatnak a szegediek.
Egy nyílt, egy bujkáló baloldali és egy polgári közül,
akinek sajnos nincs meg a szervezett háttere.
Szegény szegediek, tessék választani!
D R . BARTHA LÁSZLÓ, S Z E G E D

kötbérügy

Oláh János szegedi polgármesterjelölt egy korábbi sajtótájékoztatóján
és a tegnapi Délmagyarországban is egyebek mellett azt kérdezte Botka László polgármestertől, hogy miért engedte el egy hulladéklerakó
cég kötbértartozását, több száz milliós kárt okozva a városnak. A Szeged Regionális Hulladékgazdálkodási Programja elnevezésű, európai
uniós támogatással megvalósuló regionális környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztési projekt esetében eddig egyetlenegy tendernél került
sor szerződéshosszabbításra, az EU és az érintett kormányszervek jóváhagyásával. Ez azért történt, mert a mérnök tenderszerződés eredeti határideje a teljes beruházás időközben meghosszabbított befejezési határideje előtt lejárt volna. Kötbérigény sem akkor, sem később
nem merült fel. A jelenleg folyamatban lévő 2. sz. építési tender esetében szerződésmódosításra nem került sor, a szerződés határidejének lejártát követően a késedelmi kötbér érvényesítésére változatlanul lehetőség van. A hasonló projektek végrehajtását több szerződés
is részletesen szabályozza, többek között a magyar kormány és az Európai Unió Bizottsága között létrejött nemzetközi támogatási szerződés (Financing Memorandum), valamint a kormány és a kedvezményezett önkormányzatok közötti támogatási szerződés. Az unió, a
K W M Fejlesztési Igazgatósága, valamint a Nemzeti fejlesztési hivatal egyetértése, jóváhagyása nélkül a polgármester az előzetesen
egyeztetett, aláírt tenderszerződéseket nem módosíthatja.
SZABÓ F E R E N C P R O J E K T M E N E D Z S E R , Ü G Y V E Z E T Ő I G A Z G A T Ó ,
SZEGEDI K Ö R N Y E Z E T G A Z D Á L K O D Á S I KHT.

CSÜTÖRTÖK, 2006. SZEPTEMBER 21.
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MEGKERDEZTUKAZOLVASOT

Egyetért-e a tüntetésekkel ?

KASA JÁNOS
eladó:
- Igen, egyetértek. Az erőszakos
részét viszont elítélem. Ha lenne
ilyen békés tömegrendezvény a
környéken, magam is elmennék.
Azt azonban sokkal nagyobb bajnak tartom, hogy igazából nem
hozhat eredményt semmilyen
megmozdulás, hiszen
Gyurcsány Ferenc nem kíván távozni
miniszterelnöki posztjáról.

NEMET ATTILA
tanuló:
- Igen, abszolút egyetértek. Ráadásul én úgy látom, hogy az erőszakos jellegű akcióknak is megvan a magyarázata, és még azonosulni is tudok vele. Ha itt is
lenne tüntetés, természetesen
részt vennék a demonstrációban.
Eredménye is lesz, biztos vagyok
benne: Gyurcsány Ferencet le
fogják váltani.

BIKA: Fortuna ma kegyes lehet a
•
i Bikához. Minden elképzelései szerint alakulhat. Élvezze, hogy klsujját se kell
mozdítania, építse kapcsolatait!
^

IKREK: Hallgasson megérzéseire
lés a szívére a mai napon, kedves
Ikrek! Ne most kezdjen bele új dolgokba, üzletekbe! Eddigi ügyeit rakja inkább rendbe!
^ ^

RÁK: Munkatársaival tartsa a hálépés távolságot! Ne fogadja
őket a bizalmába! Tartsa a távot és különbséget a munkakapcsolat és a barátok között.
Q j

OROSZLÁN: Kedvese ma minden
tervében, elképzelésében támogathatja. Közösen mindent könnyebben érhetnek el. Estére bosszús lehet, mert kevés a
szabadideje.
SZŰZ: A reklámnak, a kiadásnak
s és az utazásnak kedvez a mai nap.
Este írja össze, karrierje terén mit kíván elérni!
Kedvesét lepje meg egy ízletes vacsorával!
8 7 \ MÉRLEG: Ne szegje meg adott szaw W i v á t , kedves Mérleg! Szaktudását, tapasztalatát felhasználhatja a problémák megoldásakor. (íreknek kedvez a bolygóállás.
V

SKORPIÓ: A szomszédokkal való
• t t e I kapcsolatokat hangsúlyozhatják ki az
aspektusok. Minden helyzetben őrizze meg hidegvérét! Ne hagyja, hogy akarattal felingereljék!
J * » NYILAS: A kreatív feladatoknak, az
f - N I újságírásnak, a publikációk elkészítésének kedveznek az aspektusok. Keresse
fel barátait, akik e téren inspirálhatják!
BAK: A mai napon próbáljon inkább
T Á , I pénzt fialtatni, mint költeni, kedves
Bak! Magánéletét, szerelmét se hanyagolja el!
Lepje meg kedvesét egy hangulatos vacsorával!
^ T f r VÍZÖNTŐ: A tanulást, az utazást stiI mulálja a bolygóállás. Emellett a társas
összejövetelek dominálhatnak. Győződjön meg
róla, hogy a megfelelő baráti körbe csöppent!
^ É S HALAK: Utazásait halassza el, ha\ csak nem nagyon fontosak! Ha kikívánkoznak önből a munkahelyi problémák, ossza meg őket kollégáival! Beszéljék
meg a nézeteltéréseket!

TISZTELT OLVASOINK!
Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a
jogot arra. hogy a beérkezett észrevételeket
esetenként rövidítve, szerkesztett formában
adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek
meg a szerkesztőség véleményével. A leveleiket csak teljes névvel, lakcímmel/telefonszámmal fogadjuk. A lapban azon levelek,
e-mail üzenetek jelennek meg, amelyeknek
írói nem kérik anonimitásukat. Kéziratot to :
vábbra sem őrzünk meg és nem adunk
vissza.

MÉSZÁROS JÚLIA
nyugalmazott
művelődési
irodavezető:
- Nem, szó sincs róla. Örülök,
hogy létezik nálunk is a szólásszabadság, de a véleménynyilvánításnak sok formája van. Aki
akar, elmehet közmeghallgatásra,
olvasói levelet írhat lapokba, de az
utcai tüntetés őrületes felelősséggel jár, hiszen nem tudni, hogyan
végződik egy ilyen megmozdulás.

NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ

H0R0SZK0P
KOS: Érdeklődési körének megfele1 lően alakítsa ki programját! Amihez
nincs kedve, ma nem kötelező bevállalnia.
Kényeztesse kedvesét és saját magát is!

ANTALFI NIKOLETT
tanuló:
- Egyetértek. Hallottam, hogyan
csapta be az országot a szocialista miniszterelnök, de igazából
n e m nagyon érdekel, mi lesz vele, mert egyáltalán n e m kedvelem Gyurcsány Ferencet. Ha lenne rá lehetőségem, akkor se
mennék el egyetlen tüntetésre
sem. Az erőszakot pedig természetesen elítélem.

PROGRAM

PONT

Animeklub Kálmos Borbála
vezetésével;
18 órakor: Akropolisz Táncstúdió
- Fiatalok táncpróbája. Színpadi
táncok alapjai. Vezeti: Kerek
Attiláné.

A Százszorszép
Gyermekházban
9-től 12 óráig a gyermekház
. szolgáltató és k5?hua»iu f »og» » k *>án iö játékszigete.

E-mail c í m ü n k : ajanloC" delmagyar.hu

SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
Kisszínház 19 óra: Holdudvara
díszlettárban - Sóska, sült
krumpli (labdajáték).
Bérletszünet.
mozi
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
15.30, 20 óra: A szuper exnőm >
17.45 óra: Kék mélység.
BALÁZS BÉLA TEREM
16.15, 20.45 óra: Randevú;
18.30: Mansfeld.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
16 óra: Kék mélység,
18.15, 20.30 óra: A vágy
törvénye.
GRAND CAFÉ
17 óra: Az íj. Dél-koreai-japán
film ;
19 óra: Véres vasárnap. Angol-ír
film;
21 óra: A velencei kalmár.
Amerikai film.
PLAZA CINEMA CITY
A szuper exnőm: 14.30, 16.30.
18.30, 20.30 óra.
Hangya Boy: 14, 16, 18 óra.
Mansfeld: 15.30, 17.45 óra.
Ask the Dust - Kárhozott
szeretők: 15.45, 20 óra.
Taplógáz - Ricky Bobby legendája:
19.45 óra.
Lány a vízben: 20.15 óra.
£n, a nő és plusz egy fő: 13.15,
15.30, 17.45, 20 óra.
Távkapcs: 13.30, 15.45, 18,
20.15 óra.
Miami Vice: 14.45, 17.30, 20.15
óra.
Rém rom: 13.30 óra.
A testőr: 18 óra.
Ház a tónál: 20 óra.
Garfield 2.: 14.15, 16.15, 18,15
óra.
A Karib-tenger kalózai - Holtak
kincse: 14.30, 17.15, 20 óra.
Verdák: 13.30 óra.
VÁSÁRHELY
MOZAIK MOZI
17.45 óra: Az eltakarítónő. Színes
angol film ;
20 óra: Magyar szépség. Színes
magyar film.
SZENTES
15.30 óra: Halálos szívdobbanás.
Színes francia filmdráma;
17.30 óra: Ház a tónál. Színes
amerikai romantikus dráma;
20 óra: Lúzer SC. Színes amerikai
vígjáték.
KÖZÉLET
SZEGED
Az ifjúsági házban (Felső Tisza
part 2.) 12 órától:
ingyenes számítógép-használat
internetezési lehetőséggel;
14 órakor: babamasszázs Ráczné
Gyémánt Andrea védőnő
vezetésével;
16 órakor: Szegedi Manga- és

G Ő HT
' A ......

A közéleti kávéház rendezvénye
a Szeged étteremben 18 órakor:
Világörökség Mexicóban - vetített
képes előadás;
a Korona Szállóban, 18.00
órakor: Szeged nagyjai.
A máltai játszótéren (Retek u.
2-4.) 16 órakor: táncház.
Az Alsóvárosi Kultúrházban
órakor: Gobelinklub Bauer
Krisztinával.

17

A Millenniumi
Kávéházban
(Dugonics tér 12.) 18 órakor:
Sakk-klub. Villámverseny.
Minden csütörtökön 18-21 óráig
várják a régi és új érdeklődőket, a
sakkot szeretőket.
Gróf Széchenyi István, „a
legnagyobb magyar"
születésének 215. évfordulójára
emlékeznek 17.30 órakor
szobránál.
A Hunyadi János Általános
Iskolában (Lidicei tér 1.) 18
órakor: Kohári Nándor, a
Fidesz-KDNP-MDF-Együtt
Szegedért összefogás
képviselőjelöltje
programismertető lakossági
fórumot tart.
Az egyetemi füvészkert (Lövölde
út 42.)
10 órától 18 óráig;
a Szegedi Vadaspark (Kálvária
sgt-)
9 órától 18 óráig várja látogatóit.
ALGYŐ
A faluházban (Búvár u. 5.) 9.30
órakor:
Baba-mama klub;
17 órakor nyugdíjasklub (Maszlag
Józsefné);
18.30 órakor asszonytorna
(Kovács Krisztina).
és BULI
SZEGED
4 JATE-klubban, 22.00 órakor:
Össznépi gólyabuli.
A SZOTE-klubban, 22.00 órakor:
Eszhelyzet DJ Patkóssal.
A Millenniumi Kávéházban 20
órakor: Molnár Dixieland Band
estje.
A Bálint Sándor Művelődési
Házban 16 órakor: PapagenoFigaro-Rigoletto - 45 eve a
szegedi operában. Vendégünk:
Gyimesi Kálmán Liszt-díjas
operaénekes.
itas
SZEGED
A Tömörkény István Művelődési
Házban (Magyar u. 14.) 18 órakor
nyílik Iványi Lívia Pillanatok
című rajzkiállítása. A kiállítást dr.
Botka László polgármester és dr.
Tóth Attila műveszeti író nyitja
meg.
A Bálint Sándor Művelődési
Házban megnyílt Börcsök Anita
és Ostorházi Erika
képzőművészek kiállítása. A tárlat

vasárnap és hétfő kivételével
naponta 10-18 óráig tekinthető
meg, október 15-éig.
A Démász Nyrt. székházának
galériájában (Klauzál téri 9.)
megnyílt a Tömörkény István
Művészeti Szakközépiskola
képző- és iparművészeti szakán
20 éve végzett diákok jubileumi
kiállítása. A kiállítás szeptember
29-éig munkanapokon 10-18
óráig tart nyitva.
A Dusha fotógalériában (Horváth
M. u. 8.) megnyílt Németh
György Erdély fényei című
kiállítása.
A Szegedi Zsidó Hitközség
dísztermében megnyílt Kovács
Tamás László szobrász-, grafikusés Tundó Klára grafikusművész
kiállítása Holdünnep címmel. A
tárlat szeptember 21-éig látható.
A Somogyi-könyvtárban megnyílt
Bicskey Zsolt festőművész Őrzők
című kiállítása. A tárlat október
8-áig, hétfőtől péntekig 10-19
óráig, szombaton 10-16 óráig
tekinthető meg;
a könyvtár aulájában megnyílt
Könyvművészet a Somogyikönyvtár régi és ritka könyveinek
tükrében című kiállítás. A tárlat
2006. október 21-éig tekinthető
meg a könyvtár nyitvatartási
rendje szerint.
A Fekete Házban (Somogyi u.
13.) megnyílt Salvador Dali Az
aranykor grafikai sorozatok
világirodalmi művekhez című
kiállítása. A tárlat október l-jéig,
hétfő kivételével naponta 10-18
óráig látogatható.
A Kézműves

A TÁLALÁSBAN

FENSÉGES

RÁADÁS

Galériában

Az Alsóvárosi
Kultúrházban
megnyílt Mahelka Béla
festőművész kiállítása, mely
hétfőtől péntekig 10-18 óráig
látható.
A Bartók Béla Művelődési
Központ B Galériájában
megnyílt Fontos Sándor
festőművész emlékkiállítása. A
tárlat szeptember 22-éig
tekinthető meg, munkanapokon
10-18 óráig.
A Kass Galériában (Vár u. 7.)
megnyílt a Szlovákiai magyar
könyvillusztráció 1990-2005
című kiállítás. A tárlat október
22-éig, hétfő kivételével naponta
10—17 óráig látható.
Tápén a Vártó u. 4. szám alatt
megnyílt ifj. Lele József néprajzi
magángyűjteménye, melyet
október 30-áig, hétfő kivételével
10-19 óra között tekinthetnek
meg az érdeklődők.
A Pick Szalámi és Szegedi Paprika
Múzeum (Felső Tisza part 10.)
keddtől szombatig 15-18 óráig
várja látogatóit. Vasárnap és hétfő
szünnap.

Gőry Pince & Terasz, 6723 Szeged, Liszt u. 9.
AHOL

Pince és

(Kálmány L. u. 21.) megnyílt
Dobrovich Zsófi, a Szegedi
Szépmíves Céh szabadiskolájának
tehetséges, Szekeres Mihályösztöndíjas hallgatójának
kiállítása. A tárlat október 11 -éig,
munkanapokon 10-18 óráig
szombaton 10-14 óráig
látogatható.

VAN!

Asztalfoglalás:

(62) 422-157

CSOROG A TELEFON
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N . Rácz Judit újságíróval, a Kapcsolatok
oldal szerkesztőjével oszthatják meg, aki - hétfőtől
péntekig - 9 és 12 óra között hívható a
30/218-1111-es
mobiltelefonszámon,
amelyen
SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatokon dclmagyar.hu címre küldhetnek.
TUNTETES
Ábrahám Bertalan, '56-os elítélt
szerint a randalírozó hangadókat
ki kellene emelni a tüntetők soraiból. Emellett tiltakozik az ellen, hogy a mai körülményeket,
a vandál viselkedés jogosságát
„összemossák" az 1956-ban történtekkel. Csányi Józsefné szerint ha eljött az igazság kimondásának időszaka, akkor kíváncsi
lenne arra: ha a fideszesek tudtak
az ország valódi helyzetéről, ak-

kor miként szavazhatták meg
maguknak a választók adóforintjaiból fedezett fizetésemelésüket?
A 20/335-8153-ról telefonáló
szegedi olvasónk pedig szenvedélyes szavakkal ítélte el azokat,
akik utcára vitték az embereket.
VÁSÁRHELY
Kovács Józsefné vásárhelyi olvasónk jelezte, hogy a Hódi Pál utcában az egyik telken sok a parlagfű,
zavarja az allergiával küszködőket.

Kcrnmunlcációspttrtnertinkő:

Egyetért-e
az utcai
tüntetésekkel?

Következő kérdésünk:

Befolyásolja-e
a tüntetés a választások
eredményét?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

IGEN • NEM
Az SMS számlázása normál tarifö szerint történik.

06-30/30-30-921

Vagy szavazhat az interneten is: w w w . d e l m a g y a r . h u

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
SZÁSZ JULIANNA
Szeptember 19., 10 óra 45 perc, 3030 g.
Sz.: Gyivicsán Andrea és Szász Géza (Szeged).
LANTOS BENCE GÁBOR
Szeptember 18., 13 óra 55 perc, 4780 g.
Sz.: Váczi Beatrix és Lantos Csaba (Szeged).
MÉSZÁROS TAMÁS JÓZSEF
Szeptember 19., 19 óra 8 perc, 2820 g. Sz.:
Tarjányi Erzsébet és Mészáros Tamás (Bordány).
SUTUS ORSOLYA MÁRIA
Szeptember 19., 20 óra 40 perc, 3820 g.
Sz.: Sziládi Judit és Sutus Zoltán László (Zákányszék).
PATAKI EGON
Szeptember 19., 19 óra 55 perc, 3720 g.
Sz.: Ocsenas Eleonóra és Pataki Zoltán
(Mórahalom).
PÖRDI MILÁN
Szeptember 20., 1 óra 50 perc, 4290 g. Sz,:
Molnár Tünde és Pördi Antal (Szeged).
PAP DOMINIK SZEBASZTIÁN
Szeptember 19., 16 óra 45 perc, 3580 g.
Sz.: Novodovszki Éva és Pap Péter (Szeged).
CSEPREGI NOÉMI DIÁNA
Szeptember 19., 21 óra 27 perc, 2970 g.

Sz.: Kis Nóra és Csepregi Balázs (Vásárhely).
MACZELKA ROLAND
DOMINIK
Szeptember 20., 0 óra 55 perc, 4180 g. Sz.:
Minyó Edit és Maczelka Antal (Újszentiván).
VASÁRHELY
LENCSE RÉKA
Szeptember 19., 23 óra 45 perc, 2850 g.
Sz.: Balog Ilona és Lencse István (Vásárhely).
MAKÓ
ZSIGA LÁSZLÓ
Szeptember 14., 8 óra 45 perc, 3500 g. Sz.:
Martonosi Éva és Zsiga Attila (Kiszombor).
CSÁNYI IMRE SOMA
Szeptember 16., 6 óra 15 perc, 3400 g. Sz.:
Gyuris Ildikó és dr. Csányi Imre (Szatymaz).
VÍZHÁNYÓ RAMÓNA
Szeptember 18., 5 óra 15 perc, 3600 g Sz.:
Szegvári Mariann és Vízhányó Tibor (Földeák).
FARAGÓ LUCA
Szeptember 19., 0 óra 5 perc. 3450 g. Sz.:
Farkas Éva és Faragó István (Makó).
RAFFAIMELISSZA
Szeptember 19., 9 óra, 2650 g. Sz.: Raffai
Tünde és Raffai Gyula (Apátfalva).
Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.)
veszi fel, sebészeti (nem baleseti!) felvételi
ügyeletet a sebészeti klinika. Pécsi u. 4.,
urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház
tart, valamint a sürgősségi betegellátó
osztály (Kálvária sgt. 57.) mindennap
0-24 óráig fogadja a sürgős ellátást igénylő, felnőtt betegeket A balesetet szenvedett
gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti
osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.
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 Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Telefonszáma: 62/474-374 vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZAT
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
Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 62/474-374 vagy 104.
SZEMÉSZETI ÜGYELET
A szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.
s.o.s.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem
díjmentes) 62/548-294.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 02 óráig: 62/249-529.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 02 óráig: 62/212-515.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó gyógyszertár. Szeged, Klauzál tér 3.,
este 10 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős
esetben! Tel.: 62/547-174.

UMW

FELSŐOKTATÁS ÉS T U D O M Á N Y • SZERKESZTŐ: HEGEDŰS SZABOLCS

VÉHA ANTAL A SZEGEDI ÉLELMISZERIPARI F0ISK0LAI KAR F0IGAZGAT0JA

A mérnökképzés az itteni
gazdasági fejlődés alapja
Mérnökképzés 1962 óta felsőfokú technikumi, 1972 óta főiskolai szinten létezik
Szegeden. A tudományegyetem jelenleg
még Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai
Karnak nevezett egységének új vezetője,
Véha Antal intézetvezető egyetemi docens szívügyének tekinti a mérnökképzés
megújítását és kiteljesítését. Többek között erről beszélgettünk a főigazgatóval.
- A laikus számára hogyan magyarázza
el: mi a fö kutatási és oktatási területe?
- Malomipari technológia órákat tartok.
Az élelmiszer-ipari technológián belül
több iparág rejtelmeit mutatjuk be. Arra a
kérdésre adunk választ, hogy milyen alapanyagból, milyen technológiával, milyen
késztermék állítható elő. Diákjaink művelettechnológiai, gyártási, gépészeti, minőségbiztosítási ismereteket kapnak, laboratóriumi gyakorlattal fűszerezve. Nagyon
összetett témakör ez: egyrészt korszerű
mikrobiológai, másrészt - lévén a malomipar 150 éve a legmechanizáltabb terület korszerű gépészeti ismereteket igényel.
- Milyen hagyományok ápolására és
megújítására készül?
- Intézményünk 1962-től felsőfokú technikumi, 1972-től főiskolai szinten képez
mérnököket - elsősorban a vidék, Dél-Magyarország számára. A 70-es években hirtelen szárba szökkent ipar azt igényelte tőlünk, hogy három végzős diákunk közül
kettő technológus mérnökként, s egy gépészmérnökként lépjen ki intézményünkből. Az utóbbi időszakban megjelent a
harmadik típus: a menedzser mérnök, azaz gazdasági mérnök iránti igény.
- Milyen a jó mérnök?
- Olyan természettudományos alapokkal rendelkező, alapvetően az ipari technológia megtervezésében és üzemeltetésében érdekelt egyén, aki komoly gazdasági, műszaki, és informatikai ismeretanyaggal, illetve idegen nyelvismerettel rendelkezik.
-A Bologna-folyamat hogyan befolyásolja az itteni mérnökképző programot?
- Az első három évben a diák komoly előképzettséget, alapokat szerez, s akinek tehetsége engedi, az (nagyjából minden harmadik hallgató) továbbmehet mesterszakra, ami a korábbi évek okleveles mérnöki
szintjének felel meg. Mi ebben a rendszerben a Budapesti Corvinus Egyetemmel közösen alapított mesterképzést tervezzük elindítani. Az ifjak képzésének harmadik lépcsője: a doktorképzés, ahova körülbelül
minden ötödik-tizedik diák juthat el.
- A szegedi mérnökképzés
megiíjításában milyen szerepet vállalhat az ön
által vezetett kar?
- Szívügyemnek tekintem a mérnökképzést. Meggyőződésem, hogy a dél-alföldi régiónak szüksége van mérnökökre.
Mivel ez nem egy túliparosított térség,

Mindentudás Egyeteme
Négy óra alatt 320 diák jelentkezett a Mindentudás Egyeteme - Szeged idei első féléves
kurzusára. De nem csak ez az
adat mutatja: sikertörténet az
ismeretterjesztő, a Szegeden
és a tudományegyetemen folyó kutatómunkát reprezentáló előadás-sorozat.
Több száz egyetemi hallgató indexében szerepel idén is két
kredites, általánosan művelő
tárgyként a Mindentudás Egyeteme - Szeged. A szorgalmi időszakban szerda esténként 18
órától a TIK legnagyobb
előadótermében jelentkező ismeretterjesztő előadás-sorozaton „külsősök", vagyis szegedi
középiskolások és a város lakói
is szívesen megjelennek. S azon
sincs mit csodálkozni, hogy a
szegedi VTV műsorán szereplő,
felvételről leadott beszámoló a

híradó után a második legnézettebb produkció.
- Múlt, jelen, jövő jegyében
állítottuk össze az üj tanév első
félévének programját - ad távlatot a szeptember 13-án elkezdődött, december 13-án záruló
szemeszternek a program
egyetemi felelőse, Rácz Béla
stratégiai rektorhelyettes. A jubileumi tanévben nemcsak a
szegedi felsőoktatás elmúlt 85
évére emlékeznek, hanem Péter László professzor és Ormos
Mária akadémikus kalauzolásával az 1956 óta eltelt fél évszázad is mérlegre kerül. A jelen problémáit például a parlagfűjelenséggel és a gyomor
betegségeivel foglalkozó előadás jeleníti meg. A jövőbe mutat a biopolisz terve, a nagyszabású, az SZTE-ről induló, részben egyetemi keretek között
megvalósuló projekt, amelyet
négy előadáson ismertetnek
meg az érdeklődőkkel.
ú. i.

ELŐADÁSOK
Szept. 27.: Biopolisz - Egészségipari fejlesztés, előadó: dr. Mikó
Tivadar centrumelnök, intézetvezető egyetemi tanár (SZTE
Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum,
Pathológiai Intézet)
Okt. 4.: Európai értelmiségiek egy trópusi egyetemen, előadó: dr.
Ferdinandy György egyetemi tanár (Universidad de Puerto Rico)
Okt. 11.: A forradalom szegedi nézőpontból, előadó: dr. Péter
László nyugalmazott egyetemi tanár (SZTE BTK Magyar Nyelvi és
Irodalmi Intézet, Modern Magyar Irodalmi Tanszék)
Okt. 18.: Egy monolitikus rendszer első megroppanása, előadó: dr.
Ormos Mária akadémikus, professor emerita (PTE BTK Modernkori
Történeti Tanszék)

Véha Antal: A tudás közkinccsé tételében, gyakorlati alkalmazásában
tapasztalatokkal rendelkezik a szegedi mérnökök képzőhelye
elsősorban az itt tradicionális élelmiszermérnök, valamint mezőgazdasági és gépészmérnök", illetve a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökképzés preferálása mellett speciális szakok is megjelenhetnek. Részt veszünk a környezet-,
illetve az anyagmérnök képzésben; vagy a
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karral
együtt a műszaki szakoktató, azaz a mérnöki tanár szak indítását tervezzük. Új,
hároméves szakként szeretnénk akkreditáltatni a mechatronikai mérnök szakot, mely gépészeti, elektronikai és informatikai ismeretekkel vértezné föl a
fiatalt. Ugyancsak nóvum lenne az informatikus és szakigazgatási agrármérnökképzésünk. Később a gépészmérnökhöz közel álló egyéb műszaki szakok
alapításában, illetve - társkarokkal
együttműködve - humánerőforrással
foglalkozó szakemberek képzésében is
reménykedem. Meggyőződésem: a Sze-

NEVJEGY
Az orosházi születésű Véha Antal 1980-ban diplomázott a gödöllői agrártudományi
egyetemen. A hódmezővásárhelyi gépgyárban fejlesztőmérnökként dolgozott. Családi indíttatás miatt érdekelte az oktatás, ezért pályázta meg a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolára
hirdetett tanársegédi állást. Gabonaipari technológia területre került, az élelmiszer-ipari
technológia maradt az alapvető kutatási területe. A főiskolai tudományos fokozatokat végigjárva, 2 5 év oktatói munka után - egyetlen jelöltként - nyújtotta be pályázatát, s kapta
meg három évre főigazgatói megbízatását. Ehhez a munkához továbbra is a felesége, s két
(24 és 22 éves) lánya nyújtja a biztos családi hátteret. Szenvedélyes fallabdajátékosnak
ismerik, akit lenyűgöz a meditációs jóga, s az ehhez kapcsolódó életmód, a keleti filozófia.

óriási
FOTÓ: FRANK YVETTE

gedi Tudományegyetem jövőformáló kara lehet a mérnökkar.
- Mindez az oktatói bázis megerősítéséhez, illetve a rendelkezésre álló
épületállomány bővítéséhez is vezet?
- Oktatóink többsége komoly ipari gyakorlattal is rendelkezik. Ugyanakkor a
90-es évektől lelassult az ipar fejlődése, vagyis kevésbé igényli a karunkon fölhalmozott tudományos potenciált, az alkalmazott kutatást. Az innovációt azért tartom
fontosnak, mert a tudástranszfer, a tudásátadás nélkül nem sokat ér egy ennyire
gyakorlatorientált kar. Márpedig a tudás
közkinccsé tételében, gyakorlati alkalmazásában óriási tapasztalatokkal rendelkezik ez a tudományos közösség. Az innováció eredményeként extrabevételekre is
számíthatunk. Ennek reményében szeretném fejleszteni a karnak a már végzett
szakemberek továbbképzésében vállalt
szerepét. Emellett a minőségi mérnökképzés - mint elsőszámú feladatunk - bővítése is indokolhatja az oktatók számának
növelését. A kar belső struktúráját is feladatainkhoz alakítottuk: a három alapszak
oktatását gondozó csoportosításban hoztuk létre az intézeteinket. A változássorozatot az is kifejezi, hogy a szervezeti és működési szabályzat módosításának következtében januártól változik a kar elnevezése. A profilbővítéssel járhat, hogy az eddigi
ingatlanaink mellett a Moszkvai körút 1-3.
sz. alatti ezután fölhúzandó épület lehet a
bázisa az SZTE mérnökkarának.
ÚJSZÁSZI I L O N A

Nov. 8.: A száműzött egyetem - A Ferenc József Tudományegyetem
útja Kolozsvártól Szegedig 1 9 1 9 - 1 9 2 1 , előadó: dr. Vincze Gábor
történész munkatárs (Emlékpont, Hódmezővásárhely)
Nov. 15.: Gyomorsav és fekélybetegség: egy sikertörténet, előadó: dr.
Varró Vince professor emeritus (SZTE ÁOKI. Belgyógyászati Klinika)
Nov. 22.: Biopolisz - Zöld biotechnológia és megújuló energia,
előadó: dr. Kovács Kornél tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE TTK
Biológus Tanszékcsoport, Biotechnológiai Tanszék)
Nov. 29.: Biopolisz - Környezetkímélő technológiák a hulladékkezelésben és az energiatermelésben, előadó: dr. Kiricsi Imre
tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE TTK Kémiai Tanszékcsoport,
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék)
Dec. 6.: Proletárköltő? Szerelmes költő? Istenes költő? József Attila
identitásai, előadó: dr. Garai László nyugalmazott egyetemi tanár
(SZTE GTK Üzleti Tudományok Intézete, Gazdaságpszichológiai
Szakcsoport)
Dec. 13.: Biopolisz - Szoftver: ipar vagy valami más?, előadó: dr.
Gyimóthy Tibor tanszékvezető egyetemi docens (SZTE TTK Informatikai Tanszékcsoport, Szoftverfejlesztés Tanszék)

Vezetői megbízások
Új elnöke van július elsejétől az
egyetem Szent-Györgyi Albert
Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrumának. A Pathológiai Intézetet is irányító Mikó
Tivadar egyetemi tanár megbízatása három évre szól.
Vezetőváltás
történt
a
gyógyszerésztudományi kar
élén is: az intézmény dékánja
jűliustól Fülöp Ferenc, a
gyógyszerkémiai intézet tanszékvezető egyetemi tanára,
akinek 2009. június végén jár
le a megbízatása.
Két karon meghosszabbították az eddigi vezetők mandátumát. Az általános orvostudományi kart jűliustól a következő három évben ismét Benedek György, az élettani intézet
tanszékvezető egyetemi tanára
irányítja, a Juhász Gyula tanárképző főiskolai kar főigazgatója pedig 2010. július végéig to-

vábbra is Galambos Gábor, a
számítástechnika tanszéket is
vezető egyetemi tanár.
Az űj centrumelnökkel és
dékánnal az Universitas melléklet következő számaiban
olvashatnak interjút.
A miniszterelnök a tanárképző főiskolai kar főiskolai tanárává nevezte ki dr. Cristea Hoczopán Annát, a román nyelv és
irodalom tanszék tanszékvezető docensét, dr. Csallner András
Eriket, a számítástechnikai tanszék docensét, dr. Györké Zoltánt, az orosz nyelv és irodalom
tanszék tanszékvezető docensét, Maruzsné dr. Sebő Katalint,
a szlovák nyelv és irodalom tanszék tanszékvezető docensét és
Tőkéné dr. Molnár Gizellát, a
közművelődési tanszék tanszékvezető docensét.
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Egyedülálló ajánlat
•
•
•
•

AilTO-HITEL

Autót
szeretne,
de nincs
elég
pénzt
Vagy pénzt
szeretne
és van
autója?
Teljes k ö r ű ü g y i n t é z é s
1995 u t á n g y á r t o t t a u t ó i n k r a
fix, devizaalapú törlesztésű hitelek*
12 é v n é l idősebb a u t ó k r a is
Hitelbírálás 3 óra alatt
azda E2200 Aluvan
I .

JC/!^

6728 S z e g e d , A l g y ő i út 39. • S z a l o n : 637556-300
w w w . f o r d h o v a n y . h u • S z e r v i z : 62/556-200

2002.11.,
szervo, rádiómagnó,
központi zár,
el. ablak, hosszított,
extra magas.
Önerő: 535 000 Ft,
27 174 Ft/hó x100
áfavisszaforgatással.

2002.11.,

Akciós ár:
2 100 000 Ft + áfa

Önerő: 258 000 Ft,
21 579 Ft x 72 hó.

Ar: 1 290 OOO Ft
Ford Tourneo Connect
1.8 TDCi LWB

Án 149 OOO Ft
I

* cf"

ipi

'l

2001. 02., kék, 1 légzsák,
szervo, kp.-i zár, el. ablak, irrfo
center.
Önerő: 278 000 Ft, 21 857 Ft
x72hó. Ar: 1390 000 F:

2000. 05, klíma, metál, el.
ablak, vonóhorog, CD-s rádió,
kp.-i zár, riasztó. Önerő:
298 000 Ft, 24 208 Ft x 72 hó.
Ár: 490000+!

tmizmmm

A,
2000. 05., ezüstmetál, ABS
klíma, 2 légzsák, elektromos
ablak. CD-s rádiós, alufelni.
Megkímélt!
Önerő: 338 000 Ft, 26 054 Ft
x 72 hó. Ár i 690 000 Ft

24'ÉN,

1997.06., sötétkék metál,
ABS, CD-s rádió, 2 légzsák,
hölgy tulajdonostól.
Önerő: 222 500 Ft,
„ 13 523 Ft X 72 hó,

Ar:

890 OOO Ft

,

já x

-

*

I

Ár: 1 320 OOO Ft
VW Golf III. i.4i | Ford Escort 1.3i

1992-es,
fehér, 5 ajtós.

1994, CD-s rádió,
napfénytető.

Ár:
520 OOO Ft

á n

8.30-13-IG,

VASÁRNAP

8.30-13'IG

• Használt autó adás-vétel; beszámított és bizományos autók értékesítése, melyek közel 80%-ára 1 év garanciát biztosítunk!
yyy p 0 | Q ]|| i . g g

1997; fehér, 3 ajtós, ABS, 2
et. ablak, kp.-i zár, el. tükör,
riasztó, rádiómagnó, alufelni.
á n

2 0 0 ooo
Önerő: 240 000 Ft,
20 016 Ft x 72 hó

f t

2003.10.,

•

ezüstmetál, ABS,
klíma, 4 légzsák,
elektromos ablak,

• A u t ó b e s z á m í t á s ; új és használt a u t ó vásárlásakor egyaránt
lehetőség van autó beszámítására, ezzel jelentősen megkönnyítve az autócserét.
• Hitel, biztosítás, átírás; mindent egy helyen, minden autóra, amelyik nem érte el a 15 éves kort, kedvező finanszírozási lehetőséget biztosítunk. Az autókat névre írva, biztosítással ellátva adjuk
át, ezzel is levéve a válláról a terhet.
H a s z n á l t a u t ó - v á s á r : meglévő használt autóját díjmentesen,
személyesen árusíthatja a vásár ideje alatt.
• Bizományosi értékesítés: kollégáink EUROTAX értékelés, állapotfelmérés és piaci árak figyelembe vételével ajánlanak eladási árat. Autóját díjmentesen hirdetjük interneten és újságban is.

CÍM Hovány Szeged Kft.
6728 SZEGED, Algyői út 39.

Banktól visszavett használt autók értékesítése!
A hirdetésben szereplő árak, hitelajánlatok tájékoztató

jellegűek.

T H M 6,02%-tól 30%-ig. Az ajánlatok csak a készleten lévő autókra vonatkoznak.

rádiós magnó,
riasztó.

Bizományosán hirdetett autókra a kedvezmények n e m érvényesíthetők.

Önerő:

AZ AKCIÓ CSAK A KÉSZLETEN LÉVŐ AUTÓKRA VONATKOZIK,

234 900 Ft,

Ár: 2 349 OOO Ft

2001-es,
szervokormány,
alufelni, 2 légzsák.

HASZNÁLTAUTÓ-VÁSÁR

VW Polo Comfortline 1.4 16V, 75 LE |

z vr

*»•»

SZOMBATON

Ár: 399 OOO Ft

"

vonóhorog.

2 0 0 6 . SZEPTEMBER 2 3 - Á N ,

1990, fehér,
klíma,
szervó,
kp.-i zár,
el. ablak.

2005.05., sötétkék, 4 légszák.
digitális klíma, ABS, EBD,
2 el. ablak, el. tükör, CD-s rádió, metál. Önerő: 439 000 Ft,
48 490 Ft x 120 hó.
Ár: 4 390 000 Ft

1987-es,
tetőablak,

H

Önerő: 264 000 Ft.
22 082 Ft x 72 hó.

7 7 7 7 Ft

Ar: : 7üba00 ráta :

Benzines,

"

Bfc*

- Ford Mondeo, Volkswagen Passat, BMW III., V.

2001.11., fehér,
115 000 km, szervizkönyv,
szervokormány,
rádiós magnó, raktérburkolat.
Önerő: 408 000 Ft.
33 109 Ft x 72 hó.

le*

j
W
öli:..
^

1

Hyundai Accent 1.5i

3 9 9 0 Ft

Peugeot 405 1.9D

7

Ár: 79 OOO Ft

- Ford Fiesta, Volkswagen Polo, Opel Corsa,
Renault Clio

glar

1999. 08., ezüstmetál, ABS,
2 légzsák, el. ablak, klima.
metál. Önerő: 278 000 Ft,
22 549 Ft x 72 hó.
Ár 1390 000 Ft

wim

298 000 Ft,
24 281 Ft x 72 hó.

5 5 5 5 Ft

Ford Mondeo Ghia 2.0i I s e a t Cordoba Sportline 1 . 6 i B Citroen Berlingo 1.4i • Ford Focus C-Max Trend •
™
™
1.6 TDCi/110 LE

Peugeot 306 XT1.6Í

1 6 9 0 OOO F t

Án 1 490 OOO Ft

f

2001. 04 , grafitmetál, ABS. digitális klima, 2 légzsák, kp.-i zár,
riasztó, 2 el ablak, CD-s rádió, váltózár, metál, vonóhorog, szervó.
Önerő: 439 800 ft,
34 578 Ft x 72 hó.
Ár. jaj, geo f i

Önerő: 378 000 Ft,
30 238 Ft x 72 hó

^ ^

1998.12.
Önerő:

- Ford Focus, Volkswagen Golf IV., V., Opel Astra,
Renault Mégane, Audi A3:

Ford Transit MWB VAN 2.4TD

j j

Ár:

Az ajánlatot csak a nálunk hitelezett autókra tudjuk biztosítani.

VW Bora 1.6i 16V

2002.05.. sedan. ezüstmetál, digitális klima, ABS, EBD. 4 légzsák.
4 el. ablak, el. tükör, bőrbelső,
üiestotés. tempómat, 6 CD-s rádió.
Önerő: 478 OOOFt, 37851 Ftx72
hó. Ár Í 3 & o a 8 6 r i

\

_

Exkluzív Casco-ajánlat: pl.
1985-öS.
Műszaki:
2007. 04-ig.

á n 190 000 f t

f

Audi 100 2.3

HASZNÁLTAUTÓ-ÉRTÉKESÍTÉS
EXKLUZÍV KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT.
SZENZÁCIÓS NYITÁSI KEDVEZMÉNYEK
A NEM NÁLUNK
VÁSÁROLT, HASZNÁLT AUTÓKRA IS!

RENAULT 5

1990, piros,
benzin-gáz,
tetőcsomagtartó.

klíma,
szervokormány,
rádiómagnó, kp.-i zár,
Önerő:
504 000 Ft,
25 590 Ft/hó x100
áfa-visszaforgatással.

UJ TELEPHELYRE KÖLTÖZTÜNK

2003.10., 5 személyes, klíma,
el. ablak, el. tükör, kp.-i zár,
rádiós magnó.
Önerő: 698 000 Ft,
41 546 Ft x 100 hó.
át. 3490 000 f t

2000.10.,
sötétkék metál,
2 légzsák, klíma,
központi zár, ABS,
váltózár, vonóhorog

V

Opel Astra G kombi 1.6i

1997.10.,
digitális klima,
4 el. ablak, ABS,
kp.-i zár,
elektromos tükör,
2 légzsák,
szervokormány,
immobiliser, riasztó.

1994.10.,
piros,
9 személyes,
rádiós magnó,
szervo
kormány.

VW Golf IV. 1.4i

Citroen Jumper 2.2HDÍ 33LH

Ford Mondeo Ghia 2.0i

Án 800 OOO Ft

1996.11., rádiós magnó,
műszaki vizsga: 2008.07.
Önerő: 116 000 Ft,
,13 322 Ft x 48 hó.
Ár. 450 000 Ft + áta

wrd

2 230 000 Ft • áfa

Mazda E2200 2.2D

Ford Fiesta Courier 1.3 |

jjéjm

Akciós ár:

Ft

° •• ^agmbbsss^^^

H O V Á N Y Szeged K f t .

Iveco Daily 35 SV 11 2.8D

Fehér, 1996.03.,
műszaki 2007.11.
30-ig, szigetelt
doboz, rádiós
magnó, légterelő.
Önerő: 176 800 Ft,
16 890 Ft x 72 hó.
80 000

10% befizetéssel
a k á r 1 0 0 hónapos f u t a m i d ő v e l .

ÉS A HIRDETÉS MEGJELENÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT 3 HÉTIG ÉRVÉNYESÍTHETŐ.

31 936 Ft x 100 hó.

_ l

• Részletekről érdeklődjön kereskedéseinkben.
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ÜNNEPELJÜK EGYÜTT SZEGEDET,
MAGYARORSZÁG ELSŐ EURÓPA DÍJAS VÁROSÁT,
SZEPTEMBER 22-ÉN 16:30-TÓL A SZÉCHENYI TÉREN!
Ünnepi köszöntőt mond Dr. Bor KA

SzegedMJVpolgármestere

LÁSZI.Ó,

Az E u r ó p a Tanács nevében az Európa Díjat á t a d j a
Guy Eengagne, az Európa Díj Bizottságának elnöke
M a g y a r o r s z á g első E u r ó p a Díjas v á r o s á t köszönti
D r . SziLVÁSY GYÖRGY k a n c e l l á r i a m i n i s z t e r

Köszöntőt m o n d Prof. Dr. SZABÓ

GÁBOR

a Szegedi Tudományegyelem rektora

A testvérvárosok nevében, az 1975-ben Európa Díjat k a p o t t
n é m e t o r s z á g i D a r m s t a d t városa köszönti
a 2006. évi Európa Díjas várost

EURÓPAI BOROK FESZTIVÁLJA

^

f

™

™

Péntektől v a s á r n a p i g kilenc e u r ó p a i o r s z á g b o r a i és ételkülönlegességei, valamint színvonalas színpadi programok
v á r j á k a szegedieket.
PÉNTEKI AJÁNLAT

SZOMBATI AIÁNLAT

17:30 100 Tagú Cigányzenekar

12:45 B e m u t a t k o z n a k Szeged

19:30 NAPEEGENDA - A Magyar

városrészei - zenével, tánccal

Állami Népi Együttes fergeteges

17:00 Apostol élő koncert

táncjátéka két felvonásban

19:00 Charlie élő k o n c e r t

VASÁRNAPI AJÁNLAT
13:30 Storyville Jazz B a n d
19:00 Simon's koncert
I »J MM. i YARt JRSZÁC.'

Rádió88

,
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5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50-9.00 Napkelte
9.00 Napló '56 9.05 Pláza. Olasz tévéfilmsorozat, 123-124. 10.00 Napi
mozaik. Benne: 10.55 Mit főzzünk
ma? 11.05 Babamagazin 11.30 Szabadság tér 17. 11.35 Route '56, az
én '56-om (ism.j 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben 12.30
A tv ügyvédje. A megoldások showja. Válogatás 13.00 Slovenski
Utrinki. Szlovén nyelvű nemzetiségi magazin 13.30 Romafórum
14.00 Max, a zsaru A víz felszínén
15.05 Az utolsó édenkertek Délafrikai természetfilm-sorozat. Afrika
vadonjaiban - Madagaszkár 16.00
Szomszédok 16.40 Szívtipró gimi
Ausztrál tévéfilmsorozat, 32/7.
17.30 Híradó 17.40 Körzeti híradók
17.50 Napló '56 (ism.) 18.00 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat, 113.
19.00 Híradó este 19.36 Sporthírek,
időjárás-jelentés 19.45 Tv-taxi Mi
Önöket szállítjuk, Önök a híreket
20.05 1956-2006 emlékév:
Harminckét sor - 1956

• M Ű S O R *

Magyar dokumentumfilm
21.05 Árulkodó nyomok
Olasz bűnügyi
tévéfilmsorozat, 12/3.
Egy lövöldözés története
22.05 Csütörtök este
22.35 Panoráma
Világpolitikai magazin
23.05 Kultúrház (ism.)
23.35 Hírek Benne:
időjárás-jelentés
23.40 Sporthírek
23.45 Napló '56 lism.)
23.50-1.24 Bikinis tanárnő
Francia film (16|

6.00 Moziverzum. A mozimagazin
112] 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka
- A TV 2 reggeli magazinműsora.
Utána: Koffeinmentes Mokka. Stahl
konyhája 9.10 Szóda. Telefonos játék
10.10 Teleshop 11.30 Hajrá, skacok!
Mexikói filmsorozat, 154.12.15 Eszbontó Telefonos vetélkedő 13.15
Ernest a seregben Amerikai vígjáték 15.00 Jó barátok Joey elveszti
a biztosítását; Joey Porschéja |12|
16.00 Lisa csak egy van Német
filmsorozat, 168. 112] 16.30 Az el-

veszett ereklyék fosztogatói A szerelem könyve [12] 17.30 Bűbájos
boszorkák A 12 dühös zen [12]
18.30 Tények Hírműsor [12] 19.00
Jóban-rosszban Magyar filmsorozat,
374. [12] 19.30 Aktív A TV 2 magazinja [12]
20.10 Áll az alku
Szórakoztató vetélkedő
21.10 A Bermuda-háromszög
rejtélye 3/3. Angolamerikai misztikus
katasztrófafilm
Közben: kenósorsolás
22.50 10-8 Veszélyes őrjárat
Rómeók és Júliák [16]
23.40 Tények este
0.10 Strucc Esélyegyenlőségi
magazin [12]
0.40 Karatetigris 3. Extrakemény kick-boxer
Hongkongi akciófilm 118]
2.30 Aktív [12] (ism.)
K L U B
5.30 Topshop 6.00 Reggeli.
Ébresztőshow 8.35 Reflektor 10.05
Receptklub |ism.) 10.20 06 91/334
334. Hívjon! Játsszon! Nyerjen!
10.45 Topshop 11.45 Receptklub

-

12.00 Híradó - Déli kiadás 12.10
06-91/334-455 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen! 13.35 Simlisek akcióban
Francia vígjáték [12] 15.05 Disneyrajzfilmsorozat A gumimacik 15.35
Csacska angyal Argentin filmsorozat. 2. évfolyam, 117. 16.30 Balázs
- A szembesítőshow [12] 17.30
Mónika - A kibeszélőshow [12|
18.30 Híradó - Esti kiadás 19.00 Te
vagy az életem Argentin filmsorozat,
54. [12] 20.05 Fókusz Közszolgálati
magazin [12] 20.40 Barátok közt
Magyar filmsorozat, 3543-3544.
[12]

21.15 Gálvölgyi-show
- Szeptember [121
21.50 Kész átverés! [12]
22.50 Házon kívül Heti magazin
23.25 Kemény zsaruk Amerikai
akciófilm-sorozat.
Csapatépítés [16]
0.25 Reflektor Sztármagazin [12]
0.40 Infománia
Multimédia-magazin [12]
1.10 Egy rém rendes család Amerikai vígjátéksorozat [12| 2.05 Újabb
titkok nyomában - Duracell a kutatásért Ismeretterjesztő film |12j
2.55 Fókusz Közszolgálati magazin
(ism.) [12|

Üzleti Expert előfizetés kisvállalkozóknak

H a vi d íj:

DUNA
5.30 Reggel 7.30 Agora 8.00 Élő
egyház 8.30 EU-járat 9.00 Kikötő
9.20 Magyarnyelv-iskola külföldieknek 9.40 Kézművek 9.45 Az utolsó éden 10.10 Charly, majom a családban 11.00 Kívánságkosár 14.00
Navigátor 14.45 Magyar dráma
napja Mondottam ember, küzdj és
bízva bízzál: - A tragédia értelmezési lehetőségei 15.25 Charly,
majom a családban 16.10 Aranykorona 16.25 Prizma 17.00 Világunk 17.45 A házigazda ajánlja
18.00 Híradó, sport, időjárás 18.30
Váltó 18.40 Mese
19.00 Magyar dráma napja
Szabó Magda: Az ajtó
21.30 Híróra
22.35 Byron
23.50 A hivatal
Angol tévéfilmsorozat
0.20 Eszménykép 0.55 Vers 1.00
Himnusz 1.05 Híradó, sport, időjárás 1.25 Mese 1.35 Hannibál
tanár úr Magyar játékfilm 3.05 Csónakházkoktél 3.35 Pilisi sziklák
3.40 Négyzetméter 4.05 Világunk
4.55 Közbeszéd 5.15 Váltó

5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50-9.00 Napkelte
9.00 Abszolút. Kulturális portréműsor 9.30 Feszti-körkép. Fesztiváljáró kulturális magazin 9.55 Jobbágytelki táncok 10.05 Srpski ekran.
Szerb nyelvű nemzetiségi magazin
10.35 Unser Bild-schirm. Német
nyelvű nemzetiségi magazin 11.05
Kárpát expressz 11.30 Átjáró. Emberek és történetek a Kárpát-medencében 12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó délben 12.30 A tv
ügyvédje A megoldások show-ja.
Válogatás 13.00 Válaszd a tudást!
Mentés másként. Szórakoztató kalandozás a tudás világában 15.00 Se' gítünk Munkaügyi körkép 15.25
Napnyugta 18.00 A Trianonszindróma 18.25 Klikkerek 18.55
Esti mese Misi Mókus kalandjai.
Magyar bábfilmsorozat. Misi és a ravasz madarász 19.05 Membrán
19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek,
időjárás-jelentés 20.05 Kultúrház
20.40 A magyar dráma napja Örkény István:
Macskajáték
Tragikomédia két részben.
A Pesti Színház előadása,
felvételről
23.10 testre szabott főnök
Francia filmvígjáték
0.35 Záróra
1.20 Századvég Olasz bűnügyi tévéfilmsorozat, 12T1. 2.05 Segítünk
Munkaügyi körkép 2.30 Klikkerek
2.55 Membrán 3.15-5.17 Válaszd
a tudást! Mentés másként. Szórakoztató kalandozás a tudás világában
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- Városépítészeti magazin (ism.)
08.05 Házépítők magazinja (ism.)
08.20 EU vetés - Az EU
környezetvédelmi, állatjóléti és
higiéniai követelményeinek való
megfelelés II. (ism.) 08.50-19.00
Hangos képújság 19.00 Szegedtől
karnyújtásnyira - Mórahalom Városi magazin (ism.) 19.30
Tudományegyetem (ism.) 20.05
Törzsasztal
Borászat,
gasztronómia (ism.) 20.35 Szó-tér
(ism.)
21.05-00.00
Hangos
képújság
V Á R O S I TV
(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en)
00.00 Képújság 06.30 Ön
kormányzati választás 2006 (ism.)
21. körzet jelöltjeinek bemutatása
07.00 Önkormányzati választás
2006 (ism.) 3. körzet jelöltjeinek
bemutatása 07.30 Szegedi Hírek
(ism.) 07.55 Szemközt (ism.) 08.25
Képmutatók (ism.) 08.55 Pick
Szeged-Debrecen kézilabda-mérkőzés a közvetítés (ism.j 10.25
Képújság 15.00 Golfmagazin 15.30
EUR ÓRA - környezetvédelem,
közegészségügy és élelmiszerbiztonság 16.00 Pénzhalász telefonos nyereményjáték 17.00
Biztonsági
zóna
17.30
Önkormányzati választás 2006. 7.
körzet jelöltjeinek bemutatása
18.00 Önkormányzati választás
2006. 9. körzet jelöltjeinek
bemutatása 18.30 Képmutatók
(ism.) 19.00 Szegedi Hírek 19.25
Mese 19.30 Körút 20.30 Hírhálóaz ország hírei 21.00 Végveszélyben
a Föld. Kanadai akciófilm 23.00
Szegedi Hírek (ism.) 23.25
Önkormányzati választás 2006.
(ism.) 7. körzet jelöltjeinek
bemutatása 23.55 Önkormányzati
választás 2006. (ism.) 9. körzet
jelöltjeinek bemutatása

07.00 Főcím 07.01 Műsorajánló
07.02 Reklám 07.05 Híradó 07.15
Kampány: polgármesterjelöltek
vitája, gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés 08.00 Reklám 08.05
Kampány. 8. Választókerület 08.45
Hagymafesztivál 2006 09.00
Képújság 17.00 Kábelvilág 17.30
Képújság 18.00 Főcím 18.01
Műsorajánló 18.02 Reklám 18.05
Híradó 18.20 Fókusz. Kocsis
Imrével 18.45 Hagymafesztivál
2006 18.57 Reklám
19.00
Kampány. 9. Választókerület 19.40
Hagymafesztivál 2006 20.00
Képújság 20.30 Hírháló 21.00
Végveszélyben a Föld. Kanadai
akciófilm

•
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(S7 csatornán 147,25 MHz-en)
00.0-07.00 Hangos képújság 07.00
Betekintő Önkormányzati
magazin (ism.) 07.30 Miénk a város

/íjjp
(iwnk
ii'.'h

Alföldi Hírmondó 93,1 MHz és
a 66,29 MHz 5.55-22.30-ig 6.00
Reggeli krónika 6.30 Dél-alföldi
krónika 6.45 Reggeli párbeszéd
7.15 Lapszemle 8.00 Kapcsolás
a Kossuthra 15.00-18.00 ig
Délutáni
zenés
magazin
18.30-22.30-ig nemzetiségi
műsorok

(FM 89,9 MHzl
0.00 Vegyes zene
17.00
Szkafander (elektro, minimál és
kísérleti elektronika) 18.00 A
nagy rock and roll svindli (punkrock Arató Mátyással és Talpival)
20.00 Multikulti (nu jazz,
downtempo és worldmusic
Barnával) 22.00 KonyhaGyeplö
HetesCsengő (éteri 02) 24.00
Vegyes zene

15.00 Élő közvetítés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
közmeghallgatásáról 0.00 Képújság
16.00 Lécci - Tóth Péter, tel.:
62/444 088, SMS: 3030 30 188
19.00 Euroexkluzív - európai
toplisták - Gyuris Péter, Bálint
Gergely 21.00 Csak zene és hírek
minden órában

(Adástelefon: 62/533-777, SMSszám: 06-30-267-7777)
6.00-9.00 Jó reggelt! (félóránként
hírekkel) 9.30-11.00 A Napraforgóban az alábbi műsorokat
hallhatják 1. Hódmezővásárhely
Gyermekegészségügyéért
Alapítvány, 2. Foglalkoztatáspolitikai projekt Vásárhelyen
11.00-12.00 Ultrahang 12.00
Déli hírösszefoglaló 13.00-tól
óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.00 19.00 Kívánságműsor 19.00 Full Extra interaktív
üzenőmúsor 21.00 Koktél 23.00tól reggel 6 óráig zenei válogatás.
Közben hajnaíi 2 és 4 órakor
hírösszefoglaló.

IpEUf-Tiilj l i i L Ü J
Telefon: 62/635-635; SMS:
3030 30 035
(FM 100.2 MHz)
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 - Bende
Gábor
15.00 Sztereó, a
kívánságshow,- Molnár Balázs és
Boki 19.00 fzirájder - Juhász
Kund 20.00 Rádió Plusz At
Night - Alex 22.00-24.00 Rádió
Plusz DJ's At Night

FM 95 4

Rádió

Hírek,
időjárás,
szegedi
programok minden óra 55.
percében.
6.00 Cafe 88, az édes ébredés Szalma Emese, Patkós Attila
10.00 Juice - Száraz Ferenc
14.00 Szieszta - Nacsa Norbert

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 12.40
Sporthírek 14.00 Csillagpor
15.00 Kívánságműsor SMS: 0620/220 4444 Tel.: 510 110,
18.00 Napzárta. A nap híreinek
összefoglalója 19.00 RockSokk
20.00-tól 6.00-ig Makó és a
térség legjobb zenéi, megszakítás
nélkül!

©

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

• H I R D E T É S "
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Alapítványok

A Szegedi
Gasztroenterológiai
Magán Alapítvány
6720. Szeged, Korányi fasor H.
RiKzönrtét fejni ki miinlayok
nak. akik a 2005. Ovi személyi
jövedelemadójuk I Kának kedvezményezettjeként az alapítványunkat nevezte meg.
Az alapítvány az adományozott összegből gasztroenterológiai jellegű, tudományos
üléssel egybekötött, klinikai
összejövetelt rendezett.
Kéljük, hogy a 2006. évi személyi jövedelemadó elkészítésekor is gondoljanak a Szegedi
(fusztroenterológiai Magán
Alapítvány támogatására, melynek adóigazolási száma:
19085067-1-06

1

Segítségüket előre is köszönjük.
Az alapítvány kuratóriuma.

• INGATLANFORGALMAZÓ
cég azonnali kezdéssel felvesz munkatársakat átképzéssel!
06-1/210-4904
(55095794)
• MINŐSÍTETT hegesztőt,
technológiai csőszerelöt keres a Petrolszerviz KII 6701
Szeged. Pf.: 788. Érd.: Rabi
Jánosné
62/888-722.
(54893219)
• NEMZETKÖZI piacvezető
cég
Magyarországon
jól
bevezetett német kéztisztítók, bőrvédők, bőrápolók
értékesítéséhez
munkatársakat keres. Érdeklődni lehel:
06-20/4677-874,
www fito-trade.hu (55196557)
M NÉMETORSZÁGI CSOntozásra gyakorlott szakmunkásokat
keresünk.
Fej,
comb, lapocka Szalagmunka Tel: 06-20/330-9214
Kecskemét,
Pf.:
791.
Ugyanolt
németnyelv-tudással szalagvezetöt felveszünk. (55196469)

NONSTOP

TELEFONOS

Szegedi Patika
gyógyszertári asszisztensi
végzettséggel,

ÁRUÁTVÉTELI
munkakörbe
munkatársat keres.

1
\

Érd.: 62/550-533.
munkanapokon 8 - 17-ig
• BUDAPESTI székhelyű
cég állványozásban jártas
vállalkozókat, illetve alkalmazottakat keres. Tel 0670/320-5000. (55196123)
• CSOMAGOLÓGÉP SZE
RELÖT keresünk elektromos
végzettséggel, Bp-ismerettel. B kategóriás jogosítvány
nyal
Érdeklődni: 30/49094-26 Hétfőtől péntekig 814 óráig. (55196477)

• SZEGEDI kft keres műhelymunkára
hegesztőkel.
lakatosokat,
segédmunkásokat Érdeklődni 30/4896626 (55196224)
• SZEGEDI székhelyű épületgépészeti cég munkatársai keres az alábbi munkakörbe: raktáros 2 fö Követelmények: targoncavezetői
engedély (B kategóriás jogosítvány előnyt jeleni). Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal
a
bertagö
bertatherm.hu e-mail címre,
vagy személyes megbeszélés 62/483-493 telefonszámon előzetesen egyeztetett
időpontban. (55196648)
M SZERKEZETLAKATOST
keresek (elvételre AWI-hegeszlés előny. 30/205-5427. (55196098)

• FŰSZERPAPRIKA < s almaszedés alkalmi munkában 400 Ft/óra + ebéd. Érdeklődni esle: 30/320-2817.
(55196567)

M S Z O B A F E S T Ő K E T keresünk alkalmazottként, alvállalkozóként azonnali kezdéssel budapesti munkára.
Tel.: 30/22-88-940. (55196291)

• GYÜMÖLCSLEVEK, nápolyik. sós krékerek. chipszek forgalmazására partnerekel keresünk Csongrád
megye területére. Feltételek:
zárI kistehergépiérmü minimum 5 köbméteres raktérrel, számlaképesség. Érd.:
8-16 óra közöli 20/9260127 teleionon. (55196492)

• USZODAMESTERI végzettséggel rendelkező munkavállalót keresünk felvételre. Érdeklődni: hétköznap
8-10 óráig a 62/431-672es telefonszámon (55096060)

• INGATLANBEFEKTETÉ
SEKKEL foglalkozó bég érlékbecslöket keres átképzéssel is! Tel.: 06-1/2251390. (55095487)

M VIRÁGKERTÉSZETBE
dolgozót felvennék egész
évben.
06-30/228-7963.
(55196519)
HIRDETÉSFELVÉTEL
KISTELEKEN:
MÁRVÁNY Kft.
Tomot* sor 1. 62/597-360.

Részvénytársaság új telekommunikációs

• É J J E L N A P P A L nyitva
tarló valutaváltóba államilag
elismert, alapfokú nyelvvizsgával. valutapénztárosi bizonyítvánnyal
rendelkező,
megbízható, fiatal munkavállalót keresünk. Érdeklődni
62/573-375 telefonszámon
(55196488)

Közlemény

Építőanyag
• OLASZ azbesztmentes
hullámpala 990 Ft/db-tól
Mosl a 250x110-es hullámpala 4560 Ft helyett csak
2490 Ft. ukrán cement 2590
Ft/q. oltott mész 1850 Ft/q.
Betontermékek széles választékban.
pl:
40x40x8
pázsitrácskő 305 Ft/db. Új
műanyag oszlopzsalu többféle méretben kapható. Rókusi Tüzép Szeged, Szatymazi u. 2 Tel.: 62/476-876
(54994586)

Földterület

Használt Kalosok
1 350 000 Ft-tól

• 27 h e k t á r föld e l a d ó
Szentes külterületén. 06-30/
2184-007. (55196093)

hitelre 1 0 % befizetésével,
akár 120 hónapos futamidőre,
autóbeszámítás.
|

Gépjárművezető-képzés
• CSILLAG KII. Autósiskola
ÖSZI AKCIÓJA. Személygépkocsi-vezetői
tandíj
69.900 Ft-tól, és ebből is
30% visszaigényelhető, így
a landíj adókedvezménnyel
48.930 11. 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)

ALFA AUTÓHÁZ KFT. 5
Hmv.-hely, Szántó K. J. u. 149
Tel.: 62/246-568
• LADA Samara 1990-es,
120.000 Ft-ért eladó. Alfa
Autóház 2 Plusz Kit. Hmv.hely. Szántó K. J. u. 149/A
Tel.: 62/246-568. (55196345)
• OPEL Kadetl 1.4 benzines, 1990-es, friss műszakival. 280.000 Ft-ért eladó.
Alfa Autóház Kit. Hmv.-hely.
Szántó K. J. u 149. Tel :
62/246-568. (55196316)

Kisállat
M CHAMPION győztes szülőktől fekete puli kölykök eladók Érd.: 06-30-40-10531. (55196171)

Egyéb
• ELADÓ i db heverő és 1
db íróasztal, 2 db gyermek
autóülés, 2 E Ft/db, 70/2382943. (55196410)

Könyv
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EDITNEK

Nagyon sok holdig születésnapot
kívánunk:
Anya, Tomi, Anita és Nándi

A fi/dg legjobb

\SZ. \
és

II.LESNEK
AGÓCS

ERZSÉBETNEK
O.I

házassági

évfordulójukra

Boldog
Születésnapot

is)

és édesanyánknak
gratulálunk.

Mezögazd. gép

születésnapjára

Gyermekei,

unokái és

Szakképzés
• GUMIABRONCS JAVÍTÓ
és
kerékkiegyensúlyozó,
asztalos, személy- és vagyonőr, valamint épületburkoló tanfolyam
indul a
MIOK-nál. Tel.: 62/425-596.
Tsz.: 01-0318-04 (55196408)
M GYÓGYMASSZÖR lanfolyam indul a MIOK-nál. Tel.:
62/425-596 Tsz.. 01-031804. (55196418)
Bt LAKBERENDEZŐ OKJ-S
tanfolyam indul szeptemberben
Jelentkezés: 30/
273-5146.
62/423-219
Kurzus Bt. (56196415)

• MBP-6,5 oldalgarnitúrák,
szőlőszállító tepsi, hótolóés -húzólapok, MTZ targoncák, magtisztító gépek, Rá- • RAKTÁRGAZDÁLKODÓ v
ba 180, 4 m V-tárcsa, 5,6 könnyügépkezelö tanfolyam
ásóborona, E-686 burgo- indul a MIOK-nál. Tel. 621
nyaszedőgép eladó. 06-76/ 425-596. Tsz.: 01-0318-04
540-093, 06-70/311 -9538 (55196421)
(55096005)
M VIRÁGKÖTŐ tanfolyam
indul a MIOK-nál. Tel 62/
425-596 Tsz.: 01-0318-04
(55196448)
M OSZLOPOS lii|ák. gömbtuják. díszfák, egyéb dísznövények széles választéka,
Szolgáltatás
akciója! Bolgár Díszfaiskola
Szeged-Kecskéstelep, Gera • D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S
S. 18.. 62-427-991. Nyitva
garanciával,
mindennap.
egész nap, vasárnap délig
Érdeklődni: 06-30/9457-577,
(54893271)
06-62/533-999, Szász Péter.
• SZALMABÁLA eladó BáM
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
lázást vállalok. Tel.: 62/296garanciával.
62/485-774,
502. (55095865)
Szeged. (55096057)

Oktatást vállal
• GYÓGYMASSZÖR OKJ-s
képzés indul szeptember
22-én Szegeden Jegyzetekkel.
részletfizetéssel
190.000 Ft. Kapós Kft. 30/
323-2920. (54892957)

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

• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (55196441)
• IRHA , BÖR , VELŰRKA
BÁTOK, szörmeáruk tisztítása, festése, javítása, béléscsere, cipzárcsere H.-p.:
9-12, 13—17-ig. szo.: 9-12ig. 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
10-12-ig.
13-17-ig). (54893401)
M KARMA larot kártyaolvasás Egy vendéggel 2 órát
foglalkozom.
Horoszkópot,
számmisztikát készítek 20/
4785-921. 06-62/47-47-05,
Sybilla. (54185201)
• SZILÁNK- 6 2 / 4 2 5 - 5 5 5 .
Üvegezés, képkeretezés.

• LAKSPED! Költöztetés,
szállítás, lomtalanítás garanciával, rekeszek biztosításával A hét minden napján Díjtalan felmérés. 62/
497-358, 30/630-4690, 20/
455-1446. (54993993)
• MAGÁNHÁZAKNÁL régi
kémények átrakását vállaljuk. 06-70/235-1931. 621
266-826. (55095894)
• MUNKÁT keres? Ingatlant
vásárolna? Hívjon! Hiteltanácsadás és ügyintézés. 30/
6355-194 (55196466)

Tanfolyam
A 165 éves TIT
ősszel induló tanfolyamai:
• Környezet- és
hidrotechnológus
• Becsüs I. (bútor-szőnyeg és festmény szakirány) £•
• Virágkötő
8
• Logisztikai ügyintéző
'
Nyelvtanfolyamaink:
• angol, német és eszperantó
nyelvből indulnak
kezdő és középhaladó szinten.
Érdeklődni Szeged, Kárász u. II.
Tel

62/426-429,426-«9«

Részletfizetés, 30%-os
adókedvezmény még 2006-ban !
www.titszeged.hu,
info@tiLszeged.hu
FAT: 0040; nyl. sz.: 06-0045-06

(S\
- TB ÜGYINTÉZŐ
-TB-SZAKELÖADÓ
-TÁRSASHÁZKEZELŐ
- INGATLANKÖZVETÍTŐ
- LOGISZTIKAI ÜGYIHTÉZŐ
- PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI
ÜGYIHTÉZŐ
-SZEMÉLYÜGYI ÜGYINTÉZŐ
-SZEMÉLYÜGYI
GAZDÁLKODÓ
-MARKETING ÉS
REKLÁMÜGYINTÉZŐ
. -MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI
BELSŐ AUDIT0R
-MUNKAVÉDELMI
TECHNIKUS
s
-KÖZBESZERZÉSI t
REFERENS
-MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ
-ADÓTANÁCSADÓ
-OKLEVELES NEMZETKÖZI
ADÓSZAKÉRTŐ

PÁLYÁZATI

CSONGRÁD MEGYEI
KÉPZÉSI KÖZPONT
Tel: 62/420-652,481-060

nagyim sok holáog születésnapol
Vásárhelyről: Dárika, Gyuri,

kívánunk

• JÁRMÜKLÍMA SZERELŐ
tanfolyam indul Szegeden!
Érdeklődni:
20/510-6000.
(55095218)
• KÉZ-, lábápoló, mükörömépítő OKJ-s tanfolyam
szeptemberben
30/3761702. (55095952)
• MASSZŐR (frissítő) tanfolyam szeptemberben. 30/
3380-783. (55095956)
Téglaépítésű lakás
• NÉMET-OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó ingatlanokat
keresünk!
06-1/
210-4904. (55095730)
• PIACKÉPES ingatlanokat
keresünk megvételre! 06-1/
225-1905. (55095722)
• SZEGED, Bérkert u 47/A
alatt 80 nm-es. kulcsrakész
lakás luxuskivitelben, garází
zsal eladó. Irányár: 23 millió
Ft.
Érd.:
30/9-434-392.
(55196407)
• SZEGED, Felhő utcában
1+3 szobás, tetőtéri lakás
17,6 M-ért, gépkocsi-beállási lehetőséggel eladó. Tel.:
30/938-0058. (55196528)
Termény, takarmány
• FOKHAGYMA száras első
osztályú
eladó
30/4516058. (55096918)

• AKAC hulladék tűzifa eladó. 20/450-4692. (55196453)
• AKÁC tűzifa szállítással
eladó.
06-30-517-6674.
(55096013)
• AKÁC tűzifa 10.000/m1,
szállítással Tel.: 20/2349288. (55196188)
M AKÁC és hulladék tűzifa
eladó.
06-20/4455-782.
(55196327) v
• AKÁC és hulladék tűzifa
eladó.
06-30/946-8612.
(55196328)

www.perfekt.hu

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

Sreged. Mérey u, 6/B p e r f e k t

HIRDETÉSFELVÉTEL Hepedfis. B. Klára,
Telelőn: 06 70/447 8943

Tanfolyam

SZINERGIA
SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Tandíjmentes képzések - esti tagozaton!

FELHÍVÁS

Iskolánk kínálata a 2006/2007-es tanévre:

kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatás ellátására

Banki szakügyintéző
Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző
Reklámszervező szakmenedzser
Idegenforgalmi szakmenedzser

1. A szolgáltatás területe:
Z s o m b ó község közigazgatási területe

J e l e n t k e z é s i határidő: 2 0 0 6 . szeptember 2 7 .

2. A pályázónak igazolnia kell a 27/1996. (X. 30.) BMrcndelethcn előírt szakmai követelmények meglétét,
a szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot
3. A pdiyázarruik tartalmaznia kell:
— a pályázó szervezeti felépítését
— a tevékenység elláthatóságának igazolását
— a vállalás díját
— egyéb, a szolgáltatás minőségével kapcsolatos
vállalásokat, garanciákat
— a megfelelően képzett és létszámú szakemberállománnyal való rendelkezésről szóló igazolás
— referenciákat

6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. 62/421-260
www.szinergiaszakiskola.hu • szofisztika.szeged@szofisztika.hu

SZOFISZTIKA

oktatásszervezés

!

4- A szolgáltatási tevékenység időtartama: 2 0 0 7 . j a n u á r I .
n a p j á t ó l 2 0 1 1 . d e c e m b e r 31. napjáig
5. A szolgáltatási szerződés és a helyi rendelet tervezetét
benyújtási határidőig a 6. pontban megjelölt helyen
lehet igényelni
6. A pályázat benyújtásának határideje: 2 0 0 6 . o k t ó b e r 20.
A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani
Z s o m b ó Község Polgármesteri Hivatalába
(6792 Z s o m b ó , A l k o t m á n y u . 3., tel.: 6 2 / 5 9 5 - 5 5 5 )

2006. ŐSZI TANFOLYAMI KÍNÁLATUNK:
Gardasági képrések - srinte ingyen!
Jelentkerren most tanfolyamra 80%-os támogatással!
Adótanácsadó - egyedülálló lehetőség!
Pónriigyi-srámviteli ügyintéző'
Társadalombiztosítási ügyintéző
Bérelszámoló. Közbeszerzési referens
Logisztikai ügyintéző, Logisztikai szervező
Szállítmányozási ügyintéző
Sz|a-kedvezmény - részletfizetés
Munkaügyi központ támogatásával megvalósuló képzéseink:
Logisztikai ügyintéző
Mérlegképes könyvelő - diploma nélkül utoljára!
Pénzügyi és számviteli ügyintéző
Társadalombiztosítási ügyintéző
Számítógép-kezelő ( használói
SZOFISZTIKA Oktatásszervezés 6721 Szeged. Berlini krt 16-T8. 62/421-260
www.szofisztika.hu • szofisztika.szeged@szofisztika.hu • Nyt. sz.: 01-1017-04

szívből
dédunokái

l

r

Nagy Janosne
Török Viktóriánál

Gabi
7 4

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

• ASZTROLÓGIA főiskola
indul Szegeden, a Baktay
Ervin Asztrológiai Intézet
szervezésében.
Diplomái
ad. 70/380-2288. (55095294)

szeged@periekt.hu

nagymamájának,

VÍGH ISTVÁNNÉ
ÍENTPÉTERI ERZSÉBETNEK

• GÖRÖG nyelvórák a Görög Egyesület szervezésében. 62/424-248 (54994568)

Részletfizetés, adókedvezményi

Közlemény

Gépjárművek forgalomból történő végleges kivonása!
62/541-277
Bontott alkatrészek értékesítése
62/461-687
6728 Szeged. Kollégiumi út 8.
Web:
I
Nyitva tartás:
uvvH.roncsautokrt.hu
hétfő-péntek: 8-17 óráig
E-mail:
szombat: 8-12 óráig
roncsuutokfti? ronesautokrt.hu

Gratulálunk

• K Ö S Z Ö N J Ü K azoknak,
akik adójuk 1%-át a Vitális
az Egészségesebb Jövő
Nemzedékért Alapítvány támogatására ajánlották fel
2005 évben a 21.276 Ft ösz
szeget A gyermekek egészséges
táplálkozása
és
szemléletváltás foglalkoztatás megrendezésére fordítottuk. Dr. Kovács Judit, a
Kuratórium elnöke (55196300)

M A K Ö R Ú T Antik-várium
vásárol használl könyveket,
könyvhagyatékokat, magán• INGATLANKÖZVETÍTŐ
könytárakal, régi és új kiaÉRTÉKBECSLŐ OKJ-S
dású könyveket. Tisza L.
képzés indul szeptember
krt. 59. 30/955-89-79, 62/
'22-én
Szegeden
Tana315-322. (54893627)
nyaggal.
részletfizetéssel
•
KÖNYVFELVÁSÁRLÓ 74.000 Ft. Kapós Ktt. 20/
kft. Ingyen hívható: 80/820-820 375-9079. (54892977)

M ELEMES polcok adásvétele Tel 30/455-64-32.
(51453048)

üzletkötő, tanácsadó kollégákat keres!
Üzleti kapcsolatokkal rendelkező, értékesítésben jártas,
tárgyalóképes, tapasztalt, agilis, számlaképes
kollégák jelentkezését várjuk.
A munkavégzéshez szükséges szakmai képzést biztosítjuk.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik hosszú távon
gondolkodó, tapasztalatokkal rendelkező személyiségek. ;
Öné/etrajzokat várunk faxon vagy e-mailen:
Fax: 0 6 - 1 / 4 5 2 - 3 7 5 1 , e-mail: jeloltái novatel.hu "

(ízenetrögzítő

Apróhirdetése +80 Ft-ért megjelenik az interneten is! www.delmagyar.hu

Állást kfnál

és üzleti szolgáltatásainak értékesítésére

62/567-835

Apróbörze

• OTTHONI munkát ajánlok. érdeklődhet:
06-20/
801-3251. (55095879)

Állást kinál

HIRDETÉSFELVÉTEL:

CSÜTÖRTÖK, 2006. SZEPTEMBER 21.

,

születésnapja

alkalmából Isten áldását
kívánjuk szeretettel:
Polgár Attila,
Kati, Szimonetta
és Benedikta

ilíUUGYARORSÁC

ki

«

í r m ű b ö r z e

KERESSE M I N D E N H H H
CSÜTÖRTÖKÖN L A P J A I N K R A N !

I
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" H I R D E T É S "

CSÜTÖRTÖK, 2006. SZEPTEMBER 21.

Születésnapi
árparádéa ® - b a n !
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R E N A U L T
AUTÓKAT ALKOTUNK

Megújult Renault Thalia
már 2 299 OOO Ft-ért!
Havi 15 647 Ft-tól*

* Az ajánlat CHF-alapú. 10% önrész befizetése mellett, 99 hónap futamidőre vonatkozik. A futamidő első
harmadában a törlesztőrészletet hozzávetőlegesen 50%-kal csökkentettük: a kezdőrészlet összege és a
futamidő módosítható. THM: 8,71 %. A képen látható autó illusztráció. Fogyasztás liter/100 km: vegyes:
4,7-7,3; városi: 5,8-9,2; országúti: 4,1-5,9. COg-kibocsátás g/km: 125-175 (változattól függően).

Molnár ^
Autóház Kft

S Z E G E D , D o r o z s m a i ú t 8.
Tel./fax: 62/420-062

• Márkaképviselet

cetelem
á r u h i t e l

IHU: 21,94 29.33XW

Főnyeremény:
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72 db SkyEurope repülőjegy

2 db Hyundai Accent

XI. kerületi új épitésü lakás

és nyerje:!1
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HÁZSZÁM

A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját
szolgáló név- és lakcimadatok kezeléséről szóló
törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy adatai a
Magyar Hipermarket Kft., a SkyEurope Airlines
Hungary Kft,, a Hyundai Motofs Hungaiy Nagykereskedelmi Kft. és a Biggeorge's Residental
Befektetési Kft. adatbázisába kerülnek, amelyek
kezelését a Magyar Hipermarket Kit végzi. Az
adattulajdonos bármikor kélheti személyes adatainak törléséi a kővetkező címek valamelyikén:
Magyar Hipermarket Kft., Cora Marketing,
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.;
vagy e-mailben a cora@cora-b.hu címen.
Adatkezelési azonosító: 1435-0003.

Találkozzunk a Cora-ban!

Dc I m a g y a r o r s z a g

Fűtéstechnikai

ONLINE

szaktanácsadóértékesítö
munkatársat szakkereskedelemben
szerzett gyakorlattal
Jelentkezés munkabérigény megjelölésével

nélkül!

fax: 23-372-768,
e-mail: hodil@megatherm.hu.

ONLINE
REPÜLŐJEGYRENDELÉS
előzetes kötelezettség

az alábbi elérhetőségeken:
§

j f f t j

Megatherm Kft.,
2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 135.

°

A 3 I A 5 I

24 kW, falikazán
KÉMÉNYES

CONTRACT

< E E i

B-condense

energiatakarékos |
kombi fslikazán

ZÁRT ÉGÉSTERŰ

S

Parva Green

_ _ _ _ _

1

g f f i b
4 év garancia!

DK 600x400
DK 600x600
DK 600x800
DK 600x 1000
DK 600x1200
DK 900x400
DK 900x500

7JUNKERS

6.534.1
9.301.12.244.14.782.17.222.9.577.11.862.-

JSTAR S! csalódok biztonságos radiátorai

Szeged, Dorozsmai út 33.
Tel.62/559-130 FQX: 62/559-131
(Bejórai a Budapesti útról, volt Agroker telep)
Nyitvatartási: H-P: 7.00 17.00 Szo.: 8.00-12.00

miniMAXX

W11P

Vízmelegítő
11 l/p

ffil
1

{juuiui.megathermehu
fmecüE)

Most akár i n g y e n
telepítéssel vagy
i n g y e n feltöltesse!.

sy st e m e
értelem

www.lambda.hu

1

SZÓRAKOZVA

p r í m a g á z
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Jeptertíbet '
^0-17 őré»q

SPÓROLHAT

FŰTÉSSZÁMLÁN!

A Prímagáz nem ismer lehetetlent!
Olyan helyre költözne, ahol nincs vezetékes földgáz? A Prímagáz tartályos PB-gáz
segítségévei meghitt hangulatot varázsolhat a lakásába, bárhol az ország területén.
A tartály a föd alatt, illetve a föld felett Is elhelyezhető, a Prímagáz egyedülálló újításának, a Mobil Tartályának köszönhetően akár 2 nap alatt!

Hogyan?

Nincs lehetetlen. Találjon rá álmai telkére és találjon rá a Prímagázra1

M i n d e n k i d e r ü l a L a m b d a Systeme

A sikeres találkozásban most testre szabott fizetési konstrukciókkal segítjük!

családi n a p j á n !
V e n d é g ü l látjuk és a j á n d é k k a l várjuk
KORSZERŰ ÉPÍTŐANYAGOK SZAKKERESKEDÉSE

3

] m

kombi

LAMBDA

A

80 L

A3IASI

MORTONS

| wwwtotaiportothu • • • • • • • • • • • • • • • • M M i

Építő

villanybojler

Star lapradiátorok

Foglaljon repülőjegyet

SZEGEDI munkahelyre f e l e s z ü n k .

RHA28
Beépített tárolóval
kondenzálóJtazán
28 kW

SUPER
GLASS

RBC24 MINI

A részletekért hívja a Prímagáz Vevőszolgálat (06) 40 45-SO-SO-es kék számát, vagy
látogasson el honlapunkra a www.primagaz.hu címen!
•Az ajánlat csak adott fettételek teljesítése esetén vehető igénybe,

prímagáz
Mindenhol otthon.

Tt-tet=tmi

• H I R D E T É S "
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IKESZ Autó

O ] IKESZ AutÓ

A megbízható megoldás

Skoda márkakereskedés és szerviz • Volkswagen márkaszerviz

Műszaki
vizsgabázis

A megbízható megoldás

• Használt autó kereskedés

Műszaki vizsgáztatás • Zöldkártya ügyintézés • Eredetiség vizsgálat

6728 Szeged, Dorozsmai út 48. TeL: 62/549-030

6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 112. Tel.: 62/471-242
m

esa

2001.09.. fehér. 5 ajtós, 31 200 kmml, 2007 06-lg műszaki. Extrtk: benzin. injéktoros. forduiatsz m . rádiós
magnó, vonóhorog. Mo -on vásárolt, szervizkönyves, hitellehetőség,
beszámítás. Irányár

1999.06. évjárat, sötétzöld, ötajtós.
121 000 km-rel. 2007.06-ig érvényes műszakival. Extrák: benzines,
injektoros, központi zár, forduiatsz
m., rádiós magnó. Magyarországon
vásárolt, szervizkönyves. hitellehetőség, beszámítás
Irányár:
000 Ft

Skoda Fabia 1.4 MPi

Ford Fiesta 1.3i

2004 09.. ezüstmetál, 5 ajtós. 1. tulajdonos, 85 000 km. 2007 12-ig
müsz. Extrák: dízel, ABS, klíma, 4 db
légzsák, szervokormány, immobiliser, kp.-i zár, el. ablak. el. tükör,
ködtényszóró, üléstűtés, tolótető,
tordulatsz.m., rádiós magnó, CD,
alufelni, színezett üveg. hitellehetőség, beszámítás.
Irányát: j v.íückjft

2004. 03., tehér, 5 ajtós, 71 000
km. Extrák: benzin, injektoros, ABS,
klíma. 1 db légzsák, szervokormány,
ködfényszóró, tordulatsz.m, rádiós
magnó, Mo.-on vásárolt, szervizkönyves, újszerű állapot, hitellehelőség. beszámítás. Egyéb: tetőléc.
Irányár: 298 í :
-3ta

12Vtgk.

1994, feketemetál,
3 ajtós, 2007.02-ig érv.
műszaki. Extrák: benzin,
injektoros, rádiós magnó.
Irányár:

w a n i i w . 1 n i

1999. szeptemberi, ezüstmetál, ötajtós, 117 171 km, 2007. aug.-ig érvényes műszaki. Extrák: benzin, injektoros. központi zár, riasztó, el. ablak, ködfényszóró, tordulatsz.m., vonóhorog, alufelni, Magyarországon
vásárolt, szervizkönyves, újszerű állapot. hitellehetőség, beszámítás.
Irányár:

2002. 08.. fehér, 5 ajtós, 1. tul.,
114 000 km-rel, 2008,08-ig műsz.
Extrák: benzin, injektoros, légzsák
1 db, szervokormány, tordulatsz.m,
rádiós magnó, vonóhorog, Mo.-on
vásárolt, szervizkönyves, hitellehetőség. beszámítás
Irányár:

2001. 06., ezüstmetál, 4 ajtús,
1 tul. 56 000 km-rel, 2007.06-ig
műsz. Benzin, injektoros, 1 db légzsák, szervokormány, kp.-i zár, riasztó, fordulatszáméi, rádiós magnó,
CO. Mo.-on vásárolt, szervizkönyves, hitellehetőség, beszámítás.
Irányár:

-|

Opel Calibra 2.0i

.

.

UMFII ClEVffl • KGYWtPOÉN NACYSZLfG

www.ikeszauto.hu

HASZNÁLTAUTÓK
SZÉLES VÁLASZTÉKA

1988. ezüstmetál. 4 ajtós,
2007.08-ig műsz. Extrák: dízel,
szervokormány, kp.-i zár, riasztó, el. ablak, rádiós magnó, faberakás. Irányár:
.. t

2005
10.
metálszürke.
S ajtós, t lul,
5000 km-rel.
2009 10-ig
mflsz. Extrák
lull. bór nélkül, dízel. ABS. klíma,
légzsák, automata, szervokormány,
indltásgátló. kp.-i zár. riasztó, el
ablak, tükör, ködtónyszóró, üléstűtés.
számítógép, tordulatsz.m.. CD. alufelni. színezett üveg, Mo -on vásárolt,
szervizkönyves, újszerű állapot, csere
érdekel, hitellehetőség, beszámítás
Bemutatóautó Plusz 350 000 Ft értékű teletonról vezérelhető állótűtés.
1,5 M Ft kedvezménnyel.
Irányár:499 c. Ft

2003 februári, tehér. ötajtós. 35143
km. 2007. februárig műszakival.
Extrák: benzin, injektoros. 1 db légzsák. központi zár, riasztó, tordulatszámmérő. rádiós magnó. CD.
Magyarországon vásárolt, szervizkönyves, hitellehetőség, beszámítás.
Irányár: 1 3 001

1997, tehér, 4 ajtós. 160000 km-rel.
Benzin, injektoros, szervokormány,
kp.-i zár, riasztó, rádiós magnó,
Mo -on vásárolt, hitellehetőség,
beszámítás, kormányról vezérelhető magnó. Irányár.
300 Ft

E f f l a S M i E H

2003. 06.. fehér. 5 ajtós. 1 tul.,
46 000 km-rel, 2007. 06-ig műsz.
Extrák: benzin, injektoros, légzsák
1 db. szervokormány, fordulatsz.m„
rádiós magnó, Mo.-on vásárolt,
szervizkönyves, hitellehetőség, beszámítás. Irányár: j 2; 1;. .

telflófltt

2004, kék. 5 ajtós, 1. tul., 35 515
km-rel, 2008.08-ig műszaki. Benzin, injektoros, 1 db légzsák, szervokormány, ködtényszóró, fordulatszáméi., rádiós magnó, CD. Mo.-on
vásárolt, szervizkönyves, hitellehetőség, beszámítás
Irányár: 1 eső o t » Ft

1993.06., padlizsánlila metál, háromajtós, 183 400 km-rel. 2008.01 13ig műszakival. 2007. 04-ig zöldkártyával. Extrák: benzines, injektoros.
ABS, légzsák 1 db, szervokormány,
központi zár, el. ablak. el. tükör, fűthető
tükör, el. tolótető,tordulatsz.m.,rádiós
magnó, alufelni, színezett üveg, hitellehetőség. Megkímélt, garázsban tartott. Igény esetén tuningalkatrészek.
Irányár: ,94 aoc Ft

Suzuki Swift 1 OGL

KffllMJHIfltlUI'l
SkodaFabia Eco 1.2Í

2003. novemberi, sötétkék, ötajtós.
1 tulajdonostól, 36 229 km, 2007
novemberig érvényes műszakival.
Extrák: benzin, injektoros. 1 db légzsák. központi zár. tordulatszámm..
rádiós magnó. CD. Magyarországon
vásárolt, szervizkönyves, hitellehetőség. beszámítás
Irányár: 1 410 MO Ft

2003.08.. sótétzóld metál. 4 ajtós. 80
300 km-rel. 2007,08-ig műsz. Extrák:
benzin, injektoros, ABS, klíma, légzsák
2 db. szervokormány, kp.-i zár, el.
ablak 4x, el. tükör, tordulatsz.m.,
rádiós magnó. CD. Mo.-on vásárolt,
szervizkönyves, hitellehetőség, beszámítás. Irányár:. 990 000 Ft

Gyászközlemények
GYÁSZHÍR

2003. 09., bordómetál, 5 ajtós,
46 700 km-rel, 2007.09-ig műsz.
Extrák: benzin, injektoros, ABS, légzsák 2 db, szervokormány, tordulatsz.m., rádiós magnó. Mo.-on vásárolt, szervizkönyves, hitellehetőség,
beszámítás. Egyéb: ASR (kipörgésgátló). Irányár: 1 j s a 081: Ft

Köszönetet mondunk mindazoknak, kik drága szerettünk,
CZIROK ALBERTNÉ
búcsúztatásán megjelentek, gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család,
55095070
Algyő

1994.05., piros, 5 ajtós. 53 605
km-rel, 2008.05-ig műsz. Extrák:
benzin, injektoros, riasztó, rádiós
magnó, vonóhorog, Mo.-on vásárolt. szervizkönyves, hitellehetőség, beszámítás.
Irányár:

9 008 Ft

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ID. JUHÁSZ VINCE
81 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 25-én, 14 órakor
lesz az Üllési temetőben. Gyászmise 13 őrakor.
551VMU5
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
PALOTÁS MIHÁLY
(volt zákányszéki lakos) 75 éves
korában elhunyt. Temetése szeptember 22-én, 14 órakor lesz a
Bordányi temetőben. Gyászmise
13 órakor.
55196481
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
VOLFORD LAJOS
JÓZSEFNÉ
temetésén megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek. Fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
s5095s99
Gyászoló férje

GYÁSZHÍR

GYÁSZHÍR

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
NAGY ISTVÁN,
(Mindszent, Köztársaság tér 9.)
2006. szeptember 17-én, 82 éves
korában elhunyt. Temetése szeptember 22-én, 14 órakor lesz.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
FEKETE JÓZSEFNÉ
NÉVERI ILONA,
apátfalvi (volt pitvarosi) lakos 83
éves korában csendesen elhunyt.
Temetése szeptember 22-én, 11
órakor lesz a Pitvarosi temetőben.
^
Gyászoló család,
55196634 Apátfalva, Mezőberény

Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközleményeket
a megjelenés előtti munkanapon
9 óráig tudunk elfogadni.

megrendelésekor kérjük

a személyi igazolvány
bemutatását!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik lélekben is velünk voltak
HORVÁTH DÁNIELNÉ
BALÁZSFI MÁRIA,
drága halottunk temetésén és
ezzel fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
55095305
Gyászoló család

THM: 9,65%

Az ön $koda-m4rkakereskedóie:

IKESZ
Autó
A megbízható megoldás

f

,
6728 Szeged,
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GYÁSZHÍR

m

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
GARAI SZABÓ BÁLINTNÉ
BERECZKI MÁRIA
ny. r. szds.,

Gyászkőzlemény

Mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett férjem,
VARGA GYÖRGY
85 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Búcsúztatása
szeptember 22-én, 13 órakor lesz
a Szőregi katolikus temetőben.
5M96614
Gyászoló felesége

Önerő: 10%

Törlesztőrészlet: 16.160 Ft

SZENTES

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI MAKÓ
Mindazokkal tudatjuk, akik ismerték és szerették, hogy
MÓZER BÉLÁNÉ
TOKODI A N N A
(volt ÖZV PAROBEK ALAJOSNÉ)
87 éves korában elhunyt. Testvérei mellé csendben örök nyugalomra helyeztük a Dugonics
temetőben.
Gyászoló családja

Vételár: 1.399.000 Ft

Egyenletes Fix törlesztőrészlet 120 hónapig!

1999. évjárat, tehér. ötajtós, 1 tulajdonos, 39000 km-rel. Extrák: benzines, injektoros, központi zár, el.
tükör, forduiatsz. m., rádiós magnó,
Magyarországon vásárolt, szervizkönyves, hitellehetőség, beszámítás.
Irányár: 890 OOO Ft

Hálás szívvel mondunk köszönetet a zenésztársaknak, tisztelőknek, barátoknak, rajongóknak,
sporttársaknak, akik szerettünk,
WIEGAND GYULA
temetésén megjelentek, sírjára
virágot helyeztek, ezzel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
55196429
Gyászoló család

2003.08 havi

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
JUHOS JÁNOSNÉ
DÁVID JULIANNA,
Kiszombor, Zrínyi M. u. 2.
szám alatti lakos életének 84.
évében, hosszú, súlyos betegség után elhunyt. Temetése
szeptember 23-án, 13 órakor
lesz a Kiszombori temetőben.
Gyászoló férje és családja

Szentes, Szent I. herceg u. 3. szám alatti lakos 79 éves korában váratlanul
elhunyt. Temetése szeptember 22-én,
pénteken, 11 órakor lesz a Kálvária
temető ravatalozójából.
Gyászoló családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Í F
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
GOMBOS ISTVÁN
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
s ezzel fájdalmunkon enyhíten i i g y e k e z t e k . Külön m o n d u n k
köszönetet az onkológiai osztály orvosainak és dolgozóinak
lelkiismeretes munkájáért.
Gyászoló családj

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE: Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné, 6754
Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382 Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6900 Makó, Verebes u.
2. Tel.: 62/212-840 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1. Tel./fax: 62/534-985,
62/534-986 Márvány Kft. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597-360 Égisz '90 Temetkezési Kft., 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.:
63/400-162 TOURINFORM CSONGRÁD, Csongrád, Szentháromság tér 8. Tel.: 63/570-325, 6640 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.:
63/483-975 Flóra Center Kft., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869 Pálma Virágüzlet, 6900 Makó, Megyeház u. 1. Tel.: 211347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér 10. 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u.
2/A. Tel.: 62/425-864 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Rekvium Temetkezés, 6900 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514
Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847
Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567, Borostyán Temetkezési Szolgálat, 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 11. Tel.:
62/238-866 Mécses 2001. Temetkezési Bt. 6600 Szentes, Sima F. u. 31. Tel./fax: 63/400-889.
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Mercedes A140 Classic
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Dodge Caliber 2.0L
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•AK ON TUDJA, HOGY NEM UJ
LIMITED kivitel (tuti bőr), ütésfütés
elöl, el mozgatható pedálok, 2 zónás aut. klímaberendezés. 17"-os
könnyűfém keréktárcsák, MP3, állandó négykerék-hajtás. felező. ABS.
ESP. aut. váltó, memóriás ülések
elől. tolatóradar, forg. helyezés ideje: 2005.10.04. Futott km: 5999 km.
Állapot: sérülésmentes, bemutatóautó. Listaár: 13 570 000 Ft.
Kedvezményes át 11 490 OOO Ft

Bőrkárpit, el. toló- és csomagtérajtó
távirányítással, ABS, kipörgésgátló,
távirányítású központi zár, tükrök,
el. ablak, klíma, Stow & Go. megnövelt teljesítményű blokkolásgátló
(ABS), kivehető középső konzol
LWB, színezett üveg (B-oszloptól
hátrafelé) AM/FM rádiós magnó/
CD-lejátszó CD-vezérléssel.
A r 10 8 9 0 OOO Ft
* Évjárat: 2006/06 * 6200 km

Állítható hátsó ülések, CD-s autórádió. ABS, oldallégzsák, utasoldali
légzsák, vezetőoldali légzsák, ESP,
automata klíma, centrálzár, elektromos ablak, elektromos tükör, immobíliser, szervokormány, autóbeszámítás lehetséges, rendszeresen karbantartott, szervizkönyv, garanciális.
A r 2 9 9 0 OOO Ft
2003/12. Benzin, 1390cm',feketemetál

Mercedes B180 CDI

Mercedes-Benz E200
Kompressor Avantgarde

Mercedes E320 CDI Avantgarde

Használt autók akár két év „Európa

Pappas Autó

6 fok. váltó, klíma, ABS, ESP,
el. ablak, kp.-i zár, CD-rádió,
Premium hangszóró, metálfény.

C smort

Pappas Autó Magyarország Kft.
6725 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 15.

Jeep

(IcTa)

Ár: S 990 000 Ft
* Évjárat: 2006/06 * 1200 km

Mercedes A 150 Elegance

MB Viano 2.2

Mercedes E280 CDI
4 Matic Avantgarde

garanciával"

Rózsahegyi István: 20/44-55-819
Hatvani József: 20/94-36-853

Mercedes C 200 Classic

Mercedes-Benz C180 Kompresszor

12 200 000 Ft
• Éviárat: 2006/1
Felölt km: 14 500 km
• Dízel ' 2 9 8 7 cm1

Könnyűfém keréktárcsák, 16". tolatóradar „PTS", antenna GSM telefonhoz - külön nem rendelhető, telefon-előkészítés. mobilt, telefonkonzol nélkül, 5 fokozatú aut. nyomatékváltó tempomattal, Bi-Xenon
fényszórók, pótkerék, madárszem
faborítás, 2006. modellév. üléstűtés
az első üléseken, növelt kapacitású
generátor. Első forg. hely.: 2006.04.
Ar: 9 990 000 FI.

Ali. hátsó ülések. CD-s autórádió,
fűthető ülés, tolatóradar, ABS. ESP
áll. kormány, aut. klíma. aut. váltó,
centrálzár. el. ablak, el. tükör, led.
comp., immobiliser, riasztó, szervokormány. tempómat, autóbeszámítás lehetséges, első tulajdonostól, rendszeresen karbantartott, szervizkönyv, garanciális.
Ar 7 590 000 f 2006/1.23 680
km, dízel. 1992 cm', sötétkék metál.

3222 cm', dízel, 150 kW. 204 LE. melanittekete. kárpit: bézs bőr. 59 105
km. Első torg. helyezés: 2005. 03.
23.. aut. sötétedő belső és vezetőoldali külső tükrök, memónacsomag, bőr kormánykerék és váltókar,
antenna GSM telefonhoz, komfortülések elöl, el. behajtható külső tükrök, Command APS DVD, riasztóberendezés, Bi-Xenon fényszórók.
Összesen: 11 290 000 Ft

1498 cm>, benzin, 70 kW, 95 LE. polarezüst, fekete szövet. 58 310 km.
Első forg. helyezés: 2004 11.10.
Könnyűfém keréktárcsa, ködfényszóró, bőrkormány és váltókar, légzsák az oldalablakoknál. Audi 5 CDrádló, kllmaautomatika Thermotronic, el. ablakemelő, hővédő üvegezés. pótkerék, csomagtérfedél, ülésfűtés az első üléseknél.
Összesen: 4 490 000 Ft

2006. 03., 600 km, el. stabilitásprogram, légrugózás hátul, multifunkciós kormány, rádió audio 10
CD, automata sebességváltó, komfort klímaberendezés digitális kijelzővel, tempómat, könnyűfém felni
6,5 Jx16, Ambiente-kivitel, első forg
helyezés: 2006.03.
Listaár: 13 304 000 Ft
Eladási ár: 10 500 OOOFt

1998 cm1, benzin, 120 kW, 163 LE.
sötétkék metál, bézs szövet. 131087
km. Első forg. helyezés: 2000.11 24.
ABS, ASR és ESP, első légzsákok
oldal és elöl, aut. klímaberendezés
(ACC). központi zár távirányítóval,
indításblokkolás, multifunkciós kormány, Audio 10 kazettás rádió, el.
állítású külső tükrök, 4x el. ablakemelő. Classic-kivitel.
Vételár 3 590 000 Ft

CERATO 1.6LX BASE

Sorento 2.5 CRDi EX Premium

KIA

Bőrbelső, dönthető, fűthető ülések,
tolatóradar. ülésmagasság-állítás,
ABS, ASR. függönylégzsák, ködlámpa, oldallégzsákok, utasoldali légzsák, vezetőoldali légzsák, xenon
fényszóró, ESP, áll. kormány, aut.
klíma, aut. váltó, el. ablak, el. tükör,
fedélzeti computer, immobiliser,
könnyűfém felni, összkerékhajtás.
szervokormány, tempómat, autóbeszámítás lehetséges, első tulajdonostól, keveset futott, szervizkönyv,
garanciális.

1796 cm', benzin, 105 kW. 143 LE.
cubanitmetál, kárpit: quarz szóvet,
21 730 km, első forg. hely 2003.05.
12 Bőrboritású kormánykerék és
váltókar, riasztóberendezés, kllmaautomatika, szélesített abroncsok,
teljes méretű pótkerék, növelt kapacitású akkumulátor, Audio 10 RDS
rádió CD-lejátszóval, ülésfűtés első
üléseknél, könnyűfém kerekek.
Összesen: 5 490 000 Ft

RIO 1 . 4 E X

MOTORS

Megérkeztek!
I C A N T O 1 .OLX B A S E

K 2 5 0 0 platós

RIO 1 . 4 L X BASE

<KiA>modellek
mostantól a
Pappas Autónál

Weltauto, a

Használt autóink már 0 Ft önerővel hazavihetök hiteles vásárlás e s e t é n .
Finanszírozásból visszaadott, kedvező árú gépkocsik s z a k k e r e s k e d é s e .

Audi A4 1.9 PD Tdi

Ford Fiesta Ambiente 1.3

2001-es évjárat. 165 000 km-t futott, feketemetál színű. 4 ajtós, aut. vezérlésű légkondicionáló, bőrkorminy és bőr váltógomb, belülről állítható, fűthető
külső tükrök, blokkolásgátló (ABS). el. első ablakemelő, elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP), fedélzeti számitógép, tordulatszámmérő, fényszórómagasság-állítás, fényszórómosó.
tűthetö első ülések, gerinctámasz,
hővédő üvegezés, hátsó fejtámlák,
indításgátló, ködtényszóró, könyöktámasz elöl, központi zár,
kipörgésgáttó, magasságban és/vagy
tengelyirányban áll. kormány, osztott
hátsó ülés. rádió, rádió-előkészítés
8 hangszóróval, szervokormány, telefon-előkészítés, távirányító központi zárhoz, vezető- és utasoldali légzsák, állítható magasságú első ülések. Hitelre is, 20% befizetéstől.

Peugeot 3 0 7 SW 2.0HDI

Ár: 3

6 9 0

OOO

Ft

Hitelre is, 10% önerőtől!

7 személyes!
2003.11., ezüstmetál,
77 358 km,
2000 cm','dízel,
108 LE, digit. klíma,
ABS. ASR, ESP. fnultikormány, alufelni,
elektromos
ablakemelők,
elektromosan állítható
és fűthető külső tükrök,
elektromos mozgatású
panorámatetö,
6 légzsák, rádiós
CD stb.

Á r :

f

6 5 0

O O O

F t

Ford Focus Ambiente

Á T 1 2 9 0 OOO F t

1999-es évjárat. 129 000 km, ezüstmetál. belülről állítható külső tükrök,
blokkolásgátló (ABS), dönthető hátsó
ülés, el. első ablakemelő, tordulatszámmérő, fényszórómagasság-állítás, hátsó
ablaktödő, Indltásgátló, központi zár.
magasságban és/vagy tengelyirányban
áll. kormány, osztott hátsó ülés, rádióelőkészités
4
hangszóróval,
sebességfüggő szervokormány, sztereó
rádió-magnó hangszórókkal, távirányító központi zárhoz, vezető- és
utasoldali légzsák, áll. magasságú
vezetőülés. 20%-tól hitelre Is elvihető!

autók új

www.weltauto.hu

Á r : i 8 9 0 OOO F t

2003-as évj., 56 000 km, kékesszürke színű, 4 ajtós, hátsó
ablaktörlő, központi zár, mechanikus vezérlésű légkondicionáló, szervokormány, színezett üvegek, vezetőoldali légzsák.
Ar:i 390 000 Ft. Hitelre Is!

világa!*****

2005.05. forgalomba helyezés, grafitszürke metál. 32 000 km-t futott, 4
ajtós, belülről állítható külső tükrök,
CD-leiátszó. dönthető hátsó ülés,
tordulatszámmérő, fényszórómagasság-átlitás, hátsó ablaktöríő, hátsó
fejtámlák, indltásgátló, ködfényszóró,
központi zár, magasságban és/vagy
tengelyirányban áll. kormány, osztott
hátsó ülés, rádió-előkészítés 4 hangszóróval, sebességfüggő szervokormány, vezetőoldali oldallégzsák, állítható magasságú vezetőülés. 0%-tól
elvihető, hitelre is. Roncsautó-beszámítással!

enault Twingo Pack

Ár:

1 3 0 OOO F t

Nyílt hétvége:
09. 23-24-én!
Készpénzes felvásárlás
a Tárkány Autóházban
a legjobb árakon!

Á r :

2

1 9 0

O O O

F t

1997. évjárat, 86 300 km,
fekete, el. első ablakemelő,
tordulatszámm., fényszórómagasság-állítás, hátsó
ablaktörlő, indltásgátló,
ködfényszóró, könnyűfém
keréktárcsák, mechanikus
vezérlésű légkondicionáló,
multifunkciós kijelző, rádióelőkészítés 8 hangszóróval,
spoilerkészlet,
sport
futómű,
sportkipufogó.
Hitelre 30%-tól elvihető.

Renault Ttoingo Pack

2003.06, kék, 44 610 km, 1200 cm>,
benzines, szeivokortnány. CD-s rádió, vezetőoldali légzsák, központi
zár, riasztó, téli és nyári gumik stb.
Hitelre Is. akár RONCSBESZÁMÍTÁSSAL!
Ár: '00 MM Ft

Skoda Fabia 1 . 2 12V kombi Classic

Weltauto
Használt

2003.07., 50 926 km-t futott,
piros színű, belülről állítható
külső tükrök, dönthető hátsó
ülés, tordulatszámm., fényszórómagasság-állítás, hátsó
ablaktörlő, hátsó fejtámlák,
indításgátló, ködfényszóró,
magasságban és/vagy tengelyirányban áll. kormány,
rádió-előkészítés 4 hangszóval,
szervokormány,
vezetőoldali légzsák, áll.
magasságú vezetőülés, Hitelre is elvihető!

Hyundai TB-Get

2003. évi, világosszürke, szervokormány, klíma, osztottan dönthető
hátsó ülés, hátsó ablaktörlő,
Indltásgátló, kevés kilométerrel,
vezetőoldali légzsák, megkímélt állapotban eladó.
Ár: Mv 000 Ft Hitelre Is!

Skoda Fabia kombi Classic 1 . 2 12V

2005. 03., 13996 km.
mentazöld metál, belülről
áll. külső tükrök, dönthető
hátsó ülés, tordufatszámm., fényszórómagasságállftás, hátsó ablaktörlő,
hátsó fejtámlák, indításgátló, ködfényszóró, kp.-i
zár, magasságban és/vagy
tengelyirányban áll. kormány, multifunkciós kijelző,
szervokormány, tetőléc,
vezetőoldali légzsák,
magasságú vezetőülés.

VW Polo Comfort Servo

Án

1 0 5 0 OOO F t

1200 cm', 1997-es évjárat,
86 500 km, fekete, 2 ajtós, elektromos első ablakemelő, tordulatszámmérő, tényszórómagasságállftás,
hátsó
ablaktörlő,
indltásgátló.
ködfényszóró,
könnyőfém
keréktárcsák,
mechanikus vezérlésű légkondicionáló, multifunkciós kijelző,
rádió-előkészités 8 hangszóróval, spoilerkészlet, sportfutómű,
sportkipufogó. 20%-tól hitelre
is elvihető!

Suzuki Swift Sedan 1.3 GC
2003. 06 havi, 54 000 km,

1999-es évjárat. 55 000 km-t futott,
998 cm', fehér színű. 3 a|tós,
belülről állítható külső tükrök,
dönthető hátsó ülés, fedélzeti számítógép. magasságban és/vagy tengelyirányban áll. kormány, rádió,
rádió-előkészítés 4 hangszóróval,
szervokormány, vezetőoldali légzsák. Á n 330 OM Ft
20% önerötől hitelre is.

Á m

1 9 0 OOO F t

zöldmetál, központi zár.
belülről állítható külső tükrök, dönthető hátsó ülés,
fordulatszámmérő, fényszóró ma g a s s á g - á l I i t á s ,
indításgátló, magasságban
és/vagy tengelyirányban áll.
kormány, rádió-előkészítés 4
hangszóróval, szervokormány, vezetőoldali légzsák,
vonóhorog. 10%-tól hitelre
is elvihető!

A TÁRKÁNY Autó
Szeged, Szőregi

út 46-50.
Tel.: 62/555-666, www.tarkanyauto.hu
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S P O R T

A Starcopy otthon, az SZDRE-Radnóti idegenben kezdi a bajnokságot

Ismét két szegedi gárda az elitben
Hosszú szűk esztendők után isinct van első osztályú szegedi
röplabdacsapat a legjobbak között. Rögtön kettő. A Starcopy-Szeged
és
a
Szegcdi
DRE-Kadnőti is az NB l-es ligabajnokságban szerepel, a pontvadászat a hét végén kezdődik.

EZT A HELYEZÉST
VÁRJA A DM ÉS A DV:

e

Ilyen is régen volt már: két élvonalbeli szegedi csapatért szoríthatnak a röplabdabarátok. Igaz,
azt sem lehet tegnapi „eseménynek" nevezni, hogy egy NB l-es,
vagy extraligás együttes meccseire kimehettek. De maradjunk a
jelennél, szombaton a Starcopy-Szeged
férfiés
az
SZDRE-Radnóti női gárdája is
startol a bajnokságban.
A férfiaknál az NB l-es ligabajnokságot egy hét és egy hat csapatos csoport alkotja. Utóbbiban
kapott helyet a Nusser Elemér
edző által dirigált Starcopy, a

Starcopy-S zeged:
A Starcopy-Szeged
az
NB
í-es
Bgabajnokság újonca,
de sorait korábban az
Extraligában edződött válogatott,
bajnok és kupagyőztes játékosok
(pétdául: Úrfi Csaba és Csíkos
Gábor) erősttik A legjobb nyolc
közé bejut csoportjából az együttes,
de ott még nem valószínű, hogy
előrébb lép. Bár az is benne van a
pakliban, hogy előrejelzésünk
pesszimistának bizonyul.
Sxegedt DRE-Radnótk

A Stracopy-Szegcd itthon kezd

Fotó: Gyene.s Kálmán

Dág, a Veszprém, a Székesfehérvár, a Szolnok és a Kecskemét
társaságában. A három-három
továbbjutó mellé a rájátszásra
csatlakozik a két interligás, a Kaposvár és a Kazincbarcika.
- Mindenképpen szeretnénk
bejutni a legjobb nyolc közé,
vagyis csoportunkban dobogós
helyen kell végeznünk - mondta
Varga Tamás klubelnök. - Az
anyagiak biztosítottak, de folyamatosan tárgyalunk szponzorjelöltekkel. A pontvadászatban itthon, az újszegedi sportcsarnokban - minden hazai meccsünket
ott játsszuk - a Kecskemét ellen
lépünk először pályára. A szombaton 16 órakor kezdődő összecsapás izgalmasnak ígérkezik.
A női pontvadászat két nyolcas
csoportból áll, a Szegedi DRE-Radnóti a Vasas, Gödöllő, a TFSE, az
Eger, a Tatabánya, a Veszprém és a
Debrecen ellen szerepel majd. Az
első négy jut tovább a play offba.

KERETEK
STARCOPY-SZEGED:
Elnök: Varga Tamás.
Elnökhelyettes: Dávid Tibor.
Játékosok, feladók: Fülöp Norbert, Strezeneczki Gyula, Bitó Attila;
centerek: Torma Péter, Makhult Zoltán, Nagy Ferenc, Péter Csaba, Stoica
Flórián, ütök: Úrfi Csaba, Csíkos Gábor, Csíkos Szilárd, Trenka Zoltán, Csányi
Dániel, Oltványi Olivér; liberók: Tánczos Tamás, Böjti Róbert.
Edző: Nusser Elemér.
Távozott: Tapolcsányi Zoltán (MCM Kaposvár).
Érkezett: Torma Péter (Dabas), Trenka Zoltán (Szolnok).

SZEGEDI DRE-RADNÓTI:
Elnök: Ducsai Géza.
Technikai vezető: Bátki Csaba.
Játékosok, feladók: Tóth Luca, Komáromi Veronika (ütő is), Rázsó Zsófia;
centerek: Kiss Emőke, Duba Diána, Lazányi Orsolya, Kovács Veronika;
ütők: Vakulya Andrea, Kádár Németh Beáta, Huszta Borbála, Huszta Blanka,
Túri Andrea; liberó: Németh Annamária.
Edző: Dobos Ildikó.
Távozott: Érkezett: Németh Annamária (Miskolc), Tóth Luca (Kecskemét).

Vásároljon Instant Vállalkozói
Kártyával,
és fizessen akár 45 nappal később!

o

Az SZDRE-Radnóti is
az elmúlt
pontvadászat végén
keriitt fel a legjobbak
közé. Esélyeiket csökkenti, hogy
a Kecskemétről hazatért Dobos
Bcfcfcó (családi okok miatt) csak az
edzőségei váffafta, nem (ép
pályára A liga egyik legjobb
képességű feladóját „veszhette
ef * a gárda, így mmrméfora
csökkent a sansz a nyolc közé
jutásra, bár az extraligás rutinú
röptabdások okozhatnak
meglepetést.
Az együttesre - attól függően, hogy
melyik ágon folytatja majd 26-33 mérkőzés vár.
- Csoportunkban egyértelműen
a Vasas a favorit - latolgatta az esélyeket Ducsai Géza egyesületi elnök - , a másodikon a Gödöllő, a
harmadikon pedig a Tatabánya végezhet. A negyedik, az utolsó rájátszást jelentő helyre pályáztunk
volna mi, de úgy, hogy Dobos Ildikóra játékosként nem számíthatunk, nem tudom mennyi esélyünk van rá. Anyagiak? Nem
dúskálunk, de természetesen végig tudjuk játszani a bajnokságot.
IMRE PÉTER

Grúzok ellen a DK-ban
MUNKATÁRSUNKTÓL
Holnap délelőtt 10 órakor Budapesten, a Római Teniszakadémián
megkezdődik a küzdelem a Magyarország-Grúzia tenisz Davis Kupa-mérkőzésen. A mieink győzelemre hajtanak, és amennyiben magyar siker születik az Euro-afrikai zóna II. csoportjának harmadik
fordulójában, akkor jövőre az első osztályban már a világelithez tartozó együttesekkel találkozhat a válogatottunk.
A mieink Bárányi Sándor szövetségi kapitány vezetésével már múlt
hét óta kőkeményen készülnek. A keretet Bardóczky Kornél, Kiss Sebő, Kisgyörgy Gergely és Balázs György alkotja. Tegnap a Hód T C játékosát, Bardóczkyt hívtuk fel telefonon.
- A grúzok ellen még soha sem játszottunk. Erős csapat. De erős
volt bolgár gárda is, mégis nyertünk. A legjobbjuk Labadze. Remek játékos, azonban fejben nem erős, könnyen megzavarható, elveszíti a
türelmét. Jó lenne ellene hosszú meccset játszani, mert akkor verhető. Bízom benne, hogy sikerül kiharcolni a győzelmet.

Mandula Petra és Noszály Sándor lesz a sztárvendég

Torna a Gellértben
MUNKATÁRSUNKTÓL
Újból nemzetközi tenisztornának a helyszíne lesz az újszegedi
Gellért Szabadidőközpont. Vasárnaptól az Esrte Women's
Open 10 ezer dollár összdíjazású
tornán pattog majd a labda. Az
első két nap a selejtezőket rendezik, amelyen több magyar játékos is szerepel. A Gellért TI teniszezője Susányi Zsófiának a szereplése még kérdéses, hiszen egy
korosztályos masters versenyen
szerepel. Az viszont biztos, hogy
a Hód T C játékosa, Hernádi
Anett felveszi a küzdelmet.

A 32-es főtáblán kedden kezdődnek a csatározások. A döntőt
szeptember 30-án (szombaton)
rendezik. Sokáig úgy tűnt, hogy
Marosi Katalin is rajthoz áll a
versenyen, azonban az utolsó
pillanatban visszalépett. A teniszbarátok így főként fiatal magyar tehetségeknek szurkolhatnak, Lászlóffy, Székely, Nagy és
Kiss már a főtáblán teniszezhet.
A szervezők azonban így is gondoknak sztárvendégről, a döntő
napján Mandula Petra és Noszály Sándor érkezik Szegedre, és
játszik bemutató meccset meghívott vendégekkel.

Gombfocis aranyálom
Szombaton és vasárnap Szegeden, a Vedres-kollégium ebédlőjében rendezik meg az NB l-es
asztali-labdarúgók bajnoki fordulóját. A Szegedi Első Magyar
Kenderfonó csapata számára hatalmas a tétje a versenynek, hiszen egy esetleges jó szerepléssel
elérhető közelségbe kerül a baj-

Nemzeti Fejlesztési Terv a megye

noki aranyérme megszerzése. A
Tisza-partiak (Szendrei, Balla,
Kiss II., Dávid, Hédi, Lilék, Deme, Priszlinger, Gyenes) izgalommal várják a fordulót, amelyen 12 gárda csatázik egymással. Szombaton 11 órakor, míg
vasárnap 9 órakor kezdődnek a
küzdelmek.

környezetvédelméért

KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL
Magyarország az európai uniós tagsággal részese lett annak a törekvésnek is, hogy a közösség 2010re a világ legdinamikusabban fejlődő gazdaságává váljon. Ennek alapfeltétele az egyes tagállamok
közötti gazdasági és társadalmi különbségek csökkentése, hosszú távon megszüntetése. Ennek
során az unió anyagi segítségének köszönhetően számos beruházás, fejlesztés valósult, valósul meg
hazánkban. Csongrád megye a környezetvédelem terén is előrelépett az elmúlt években.
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2004 és 2006 között, vagyis az év végéig az uniós
források a Nemzeti Fejlesztési Terv segítségével
találták, találják meg az utat a pályázókhoz, rajtuk
keresztül pedig beépülnek az emberek mindennapjaiba. A terv 5 fő célirányba sorolta a pályázati lehetőségeket. Ezek egyike a Környezetvédelem és
Infrastruktúra Operatív Program (KIOP), mely há-
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Halasztott fizetés lehetősége, akár
4 5 napig kamatmentesen.
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Kft.

Akár 10 millió forintos, szabad felhasználású
keret - tárgyi fedezet nélkül is.
Egyedülálló Beszerzési Árgarancia, mellyel biztosíthatja, hogy
kártyájával a legjobb áron töltse fel készleteit.
Raiffeisen
VHÜNK K Ö N N Y E M

B*0640484848

www.raiffeisen.hu

területén található Montág (Csanád)-pusztán értékes
területek fönntartására nyílik lehetőség, állatok
legeltetésével méghozzá.
Egy meglehetősen speciális területen, az egészségügyi és építési-bontási törmelékek kezelése területén kap az uniótól több mint 384 millió forintot a
szegedi SZOTE Szolgáltató Közhasznú Társaság.
A már említett 7 területből bár a többire nem érkezett sikeres pályázat, nem érdemes elfelejteni, hogy
a jelenleg társadalmi vitán lévő Új Magyarország
Fejlesztési Terv a környezetvédelem területén is új
távlatokat nyit. Ez az a terv ugyanis, amelynek
segítségével 2007 és 2013 között Magyarország
hozzájuthat az erre az időszakra neki járó, több

BANK

rom ágazatban: a környezetvédelem, az energetika
és a közlekedés területein teszi lehetővé fejlesztések megvalósítását uniós segítséggel.
A környezetvédelem igen sokrétű ágazat, amit mi
sem bizonyít jobban, mint hogy a KIOP vonatkozó
területén belül is hétféle célra lehetett pályázni.
Csongrád megyében az energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztéséért született a legtöbb sikeres
pályázat, szám szerint 5, több mint 600 millió forintnyi megítélt támogatással. Jó példa erre a szegedi
városi kórház energetikai korszerűsítése, mely igen
jó hatással van az intézmény egészének gazdálkodására.
A természetvédelem és fenntartható árvízvédelem
témakörében egy kiemelt központi projekt valósul
meg a térségben, ami 38 milliós támogatást kapott.
Ennek segítségével a Körös-Maros Nemzeti Park

mint 7 ezer milliárd forintos fejlesztési támogatáshoz. Az eddigi eredményekről és a jövőbeni
lehetőségekről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
honlapján található bőséges tájékoztatás. A honlap
címe: www.nft.hu. Ezen honlapról természetesen a
KIOP aktuális hírei is elérhetők.
(x)
Magyarország célba ér
/

Az összeállítás az Európai Unió támogatásával a Környezetvédelem
és Infrastruktúra Operatív Program keretében valósult meg.

CSÜTÖRTÖK, 2006. SZEPTEMBER 21.

•

Bonyhádon szerepel
a Szeviép-Szeged
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Nyert a Pick Szeged, de most is csak egy félidő volt az elfogadható

A Dunaferr ellen több kell

A kézilabda második vonalában
is elkezdődött a pontvadászat, a
dorozsmai csapatok ötvenszázalékosán vették az első akadályokat. A fiúk és a lányok
idegenben vereséget szenvedtek, o t t h o n viszont nyertek. Az
elvárás, hogy a tavalyi helyezésnél előrébb végezzenek a gárdák.

MUNKATÁRSUNKTÓL
Három edzőmeccset játszott eddig a Szeviép-Szeged NB I A csoportos
női kosárlabdacsapata. Ebből kettőt megnyert, míg egyet elveszített.
Holnap
Bonyhádra
utazik
a
Tisza-parti
gárda,
és
részt vesz a Bogép-kupán. Ez lesz az első felkészülési tornája Peresztegi Nagy Ákos csapatának.
A keretből mindenki egészséges, Pungor Krisztina sérülése is rendbe jött. Tízfős kerettel szerepel majd a gárdája az ötcsapatos viadalon.
A szervezők öt A csoportos gárdát hívtak meg, a Szeviépen kívül a
Szekszárd, a Vasas-Csata DSK, a BEAC és a Kecskemét veszi fel a
küzdelmet.
A 8ÖGEP-KUPA PROGRAMJA
. | A torna programja, péntek: Szeviép-Szeged-BEAC. Szombat: Szeviép-Szeged-Vasas-Csata DSK, Szevlép-Szeged-Kecskemét. Vasárnap: Szeviép-Szeged-Szekszárd.

Szolnokon tesztel
a Vásárhelyi Kosársuli
MUNKATÁRSUNKTÓL
Péntektől vasárnapig Szolnokon
vesz részt előkészületi tornán a
Bodrogi Bau-Vásárhelyi Kosársuli NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapata. A kék-sárgákon és a
házigazdákon kívül a Nyíregyháza és a Dombóvár indul az erőfelmérőn.
- Nem lesz könnyű ez torna mondta dr. Elek András klubelnök - , hiszen a Nyíregyháza alaposan megerősödött, a házigazdák sem szunyókáltak az átigazolási időszak alatt, és a Dombó-

vár is szeretne előrébb végezni,
mint tavaly. Mindenesetre arra
jól lesz, hogy felmérjük: hol tartunk a 2005/2006-os középmezőnyhöz képest. Már ez is sokat
elárul. A csapatból mindenki
egészséges, harcra kész, kiheverte a német túra fáradalmait, vagyis Czuprák László edző valamennyi kerettagra számíthat.
Tavaly a Bodrogi Bau-Vásárhelyi Kosársuli megnyerte a B csoportot, míg a Szolnoki Olaj KK a
8., a Nyíregyházi KK 10., a Dombóvár KC pedig a 13. helyen végzett a legjobbak között.

Továbbjutott a Makó!
MUNKATÁRSUNKTÓL
MAKÓ FC-KECSKEMET 2-2 (1-2, 2-2,
2-2) - TIZENEGYESEKKEL 5-3
Labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzés, a
legjobb 32 közé jutásért. Makó, 400 néző. Vezette: Nagy R.
Makó: Kovács - Szaveljev, Mórocz, Magyar, Árva - Csamangó, Bakos T. (Hadár), Kis K„ Nyúl (Bakos Á.) - Kulacsik,
Bány. Edző: Takács Zoltán.
Kecskemét: Ivanov - Mojzes, Kurucsai,
Gyagya, Farkas - Némedi, Ábel (Szabó),
Kovrig (Hegedűs) - Csordás, Kása (Barna), Somodi. Edző: Varga István.
Gólszerzők: Kulacsik (32.), Magyar
(83.), ill. Somodi (27.), Csordás (44.).
A Kecskemét kezdett jobban, vezetést is szerzett, ezt 5 perc elteltével kiegyenlítették a tartalékosan

felálló [Zakar, Podonyi, Fülöp és
Schreiber sérült volt, Hadár sérülten vállalta a szereplést) hazaiak.
A szünetre azonban - Csordásnak
köszönhetően - a vendégek vonul hattak előnnyel. Fordulás után
nagy küzdelem alakult ki, lelkesen, jól focizott az MFC, és Magyarnak újra sikerült egyenlítenie
- következhetett a hosszabbítás. A
ráadás nem döntött, bár mindkét
gárda előtt adódott százszázalékos
ziccer. A büntetőpárbaj során a házigazdák nem hibáztak (Magyar,
Hadár, Kis K, Mórocz és Kulacsik
is a hálóba talált), míg a Bács megyeiek rontottak. A Makó bejutott
a legjobb 32 közé az MK-ban!
Takács Zoltán: - Lelkesedésünk, hitünk továbbjutást ért.

I. Déli Apró-kupa:
országos siker

A Szeged-Dorozsma névre hallgató férfialakulat keretében alapos változások történtek. Oszlánczi András abbahagyta a játékot, Bella Árpád helyét pedig Giricz Sándor foglalta el a kispadon. Érkezett Balda Ákos, Kiss
Olivér (mindkettő Pick, előbbi
kettős játékengedéllyel, utóbbi
egy évre), Sziládi Tamás és Savanya Zsolt (utóbbiak Tisza Volán ifi). A vezetőség a lécet kissé
magasabbra tette, a tavalyi 10.
hely után a középmezőnyben
kell végeznie az együttesnek tudtuk meg a férfi és a női szakosztály elnökétől, Miksi Istvántól. Az anyagiakban n e m dúskálIlyés (balról a második) és Mezei (labdával) küzd a debreceni védőkkel
Fotó: Segesvári Csaba nak - a város és a szponzorok
„adják össze" a büdzsét - , de a
doktor tájékoztatása szerint ki- bajnokság nyugodt végigjátszáfordult a bokája, de csak közepes sára, befejezésére rendelkezésre
mértékű sérülést szenvedett. így áll a pénz.
Budapest Bank férfi kézilabdaliga. Újszegedi sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Jancsó,
Marczinka.
Pick Szeged: PULJEZEVICS - Bendó 3, Djurkovics 2, Mezei, Ilyés 1, ANDJELKOVICS 4
(2), Vadkerti 3. Csere: Szente (kapus), BAKOS 3, Sutka 2, Backovic 1, Krivokapics 4
(2), Berta 3, Lele. Edző: Zorán Kurtes.
Debrecen: KENYERES - Noris, Rédei 3, Frey 4 (2), Vilovski 2, Tarnavölgyi 2, Tóvízi 1.
Csere: HABUCZKI 2, Sipos, DÖMÖS 4, Gúnya 2, Kiss, Szabó 1. Edző: Dajka István.
Kiállítások: 6, ill. 10 perc Hétméteresek: 4/3, ill. 3/2.
- Kis Pick ez a Debrecen - mondta
egy elfogult szegedi drukker, miközben Habuczki és Noris nevét
meghallotta, majd meglátta a kispadon Ambmst. Az előbbi egyébként most is tapasztalhatta: még
mindig népszerű a szegedi közönség körében. Ide népszerűség, oda
kedvencség, azért a hazai drukkerek nemigen díjazták a kőkemény
védő megmozdulásait, aminek a
8. percben már a második kiállítás
lett az eredménye. Egy azonban
már a mérkőzés elején szembeötlő
volt, hogy a Pick az eddigieknél
mennyivel összeszedettebben játszik, mint az előző három fordulóban. A dobogós igényét bejelentő
Debrecen már nagyobb falatnak
ígérkezett. Az elején háromszor

MUNKATÁRSUNKTÓL
A Szeged Plazában található
M e m p h i s Caféban rendezték
meg - a Vegas BC szervezésében - az 1. Déli Apró-kupa tehetségkutató biliárdversenyt,
mely óriási sikert aratott. Az
ország szinte m i n d e n részéből
érkeztek indulók, Debrecentől
Budapestig; de természetesen
Szeged, illetve Csongrád me-

DM/DV-fotó

gye is képviseltette magát.
Összesen ötvenketten álltak
asztalhoz a kategóriájában az
országban is egyedülálló, színvonalas viadalon. A „legapróbb", vagyis a legfiatalabb
résztvevő a 11 éves szegedi
Horváth Ottó volt.
Végeredmény: 1. Bakó Zoltán
(Kiskunhalas), 2. Bledán Dávid
(Budapest), 3. Gál Bence (Zsombó).

mattolta a vendégek kapusát a
Pick Szeged. Ezzel úgy gondolták,
megtették a kötelességüket, azonban a félidő közepére már csupán
egyetlen góllal vezetett a házigazda gárda. Ezután észbe kaptak
Andjelkovicsék, s már nyolccal is
elhúztak, ami meg is maradt a félidő végére is, 15-7. Csak Mezeinek nem volt szerencséje egykori
szegedi társával, Norissal; ugyanis
a szélső előbb letépte a mezét,
majd pedig úgy ráesett a bokájára,
hogy Szabó doktornak kellett kezelésbe vennie.
- Nemsokára itt lesz apuka a
lelátón - mondta Habuczki felesége a kisfiának. N e m lett igaza,
de Mezei sérülése miatt már a
kispadra sem tudott leülni. Szabó
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bizakodhatunk: nem szakadt el a
szalag, vasárnap a Dunaferr elleni rangadón pályára léphet a Pick
csapatkapitánya. Sajnos ez rossz
hatással volt a Pick játékára,
mert a nagyon kemény Debrecen
védőfalát nem sikerült feltörni.
Míg az ellenkező oldalon ez rendre megtörtént, így négy lett a legkisebb „távolság". Am túlzás lenne azt állítani, hogy egy pillanatig
is veszélyben forgott volna a Tisza-partiak
győzelme.
Nem
mondhatjuk, hogy Puljezevics
kapus visszaállítása volt akkora
hatással a hazaiak játékára, de
tény, hogy a nagy formában védő
portás beállása nagyobb lendületet adott a szegedieknek. Egy
négygólos sorozattal visszaállt a
félidei rend, a hajrá azonban a
vendégeknek jobban sikerült, így
a második félidőt 14-1 l-re a
Debrecen nyerte.
Zorán Kurtes: - Az első féhdőben a megbeszélteknek
megfelelően játszott a csapat. A második játékrészben érthetetlenül elbizonytalanodott a támadójátékunk.
SÜLI JÓZSEF
DÁNIEL A MOTOR
Dániel Andjelkovics nem csupán
jól passzolt két büntetőt Is magabiztosan értékesített. Igazi motorja, karmestere volt csapatának.

Szombaton és vasárnap F-100 és 250-es Eb-futamok

Motorcsónakosok a Tiszán
Szombaton és vasárnap a Tiszán
kerül sor a Forma-1000-es és
250-es motorcsónak géposztály
idei Európa-bajnokságának befejező futamaira.

A Déli Apró-kupa népes indulóval zajlott

Elvárás:
előrelépni

- Az idő és a Tisza vízállása most
ideálisnak tűnik, a budapesti
tüntetések hírére azonban állandóan cseng a telefonom, hogy
mennyire veszélyes a helyzet
Magyarországon, s Szegeden mondta kissé szomorúan Fed lános a hétvégi F-1000-es és
F-250-es motorcsónak géposztály Európa-bajnoki befejező futamai kapcsán. A verseny főszervezője elmondta, hogy az előzetes nevezés alapján rekordlétszámú résztvevőre lehetett volna
számítani, de az utóbbi napok
eseményei lehet, hogy többeket
otthon tartanak majd.
A két híd között tartják a futamokat. Az F-1000-esek 14-, míg
a 250-es^k 8 kört tesznek meg az
1600 méteres pályán.
Szentgyörgyi Pál alpolgármester azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt évi tiszai versenyen a kedvezőtlen vízállás miatt nem tudták
igazán lemérni, hogy mennyire

érdeldi a szegedieket a motorcsónakverseny. Most azonban bebizonyosodhat: a jövőben visszatérő programja lehet Szegednek a
motorcsónakosok vetélkedése.
Bánáti Antal, a szegedi fürdők
igazgatója azt
hangsúlyozta,
hogy szívesen bocsátották a motorcsónakosok rendelkezésére a
Partfürdőt, s mint ahogyan az ed-

Újból benépesül a Tisza

digi nagy városi rendezvényeken,
úgy most sem szednek belépőt.
A verseny szombaton 16.15-kor
az F-1000-esek első futamával
kezdődik, majd a 250-esek szállnak vízre. A második, harmadik
futamot vasárnap kilenc órától 12
óráig rendezik, a negyediket pedig
14 órától tartják meg.
s.j.

- Ismerem a csapatot - mondta Giricz edző - , ezért érdekes kihívás számomra velük dolgozni.
A tapasztalat, a rutin megvan a
játékosokban, a taktikai fegyelmen és repertoáron kellene javítani, bővíteni, és akkor elérhetjük a kitűzött célt.
A lányoknál is „mozgott" keret, távozott Fülöp
Andrea
(HNKC SE), Takács
Bernadett
(Békéscsaba), Renata /ancsarova
pedig még nem teljesen harcképes, de visszatér és az edzőséggel
(az ifjúsági korosztállyal dolgozik
majd) kacérkodik. Asztalos Judit
is ígérte, hogy ismét - tavalyhoz
hasonlóan - számíthatnak rá, és
a HNKC SE-vel szerződést bontó
Dobó Andrea is a Szeged-Kiskundorozsma KSE-ben kötött ki. Giricz Sándor helyét a kispadon Ördögh József foglalta el, de előbbi
menedzserként, szakmai tanácsadóként még a női csapatnál is
vállal szerepet. Érkezett még Gagyi Erika, Raffai Kata (mindkettő
HNKC SE, kettős játékengedély),
Patocskai Éva, Mezei Virág és Kurucz Brigitta (utóbbi három Kiskunhalas), de számítanak még
esetlegesen a vásárhelyi Teodora
Bloj „kettőssel" való szerepeltetésére is.
Az elvárás, hogy az 1-6. hely
valamelyikén zárja a bajnokságot az együttes, ehhez a körülmények, az anyagiak adottak.
lp.

Ismét
hengereltek
KÉZILABDA

A Tisza Volán SC utánpótlás kézilabdacsapatai tovább folytatják
sikeres szereplésüket. A serdülők
hazai pályán a Békés ellen, míg
az ifjúságiak Győrben diadalmaskodtak. A kicsik nem sok
esélyt adtak, már a félidőben 21
góllal vezettek, a végén 32-vel
nyertek.
TISZA VOLÁN SC-BÉKÉS FKC 43-11
(25-4)
Serdülő fiú kézilabda-mérkőzés. Tisza
Volán SC: MILITÁR - TEIMEL 4, Móritz 4,
KOVÁCS 5, CSIKÓS 5, TEMESVÁRI 7,
Sobják 2. Csere; DEÁK, Farkas (kapusok), Kasznár 4, Szécsi 3, SZŐRI 2, VARSANDÁN 6, Szélpál 1. Edző: Bella Árpád,
Bartók Csaba.
GYŐR-TISZA VOLÁN SC 27-35
(10-17)
Győr. NB l-es fiú ifjúsági mérkőzés. Tisza
Volán: CALIC - BALDA 8, Pánczél 3, Lele
3, Gyuris 2, VALACZKAI5, CSATÓ 3. Csere: Szalma (kapus), ORSZÁGH 3, Zöldy 2,
Sándor 1, VARSANDÁN 3, Simon 1, KoFotó: Karnok Csaba csis 1. Edző: Avar György.
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A DM-DV
ügyelete

Apróságok, útközben

Délelőtt, a szegedi négyes villamoson
többen
néznek egy tizenhat éves forma lányt. Fekete
simlis sapkája van, rajta fehér halálfej, lábszárcsontokkal. Fekete dzseki, feketére és bordóra festett körmök, fekete nadrág, keskeny orrú fekete

csizma, rövidre nyírt haj. Egy ülőhely maradt szabadon, a vele szemben lévő, fölszáll egy anyuka a
kislányával, odalép,de aztán mégis odébb vezeti a
kislányát. Inkább állnak. Akkor csörög a halálfejes sapkájú lány mobilja, előveszi, és a közelben
állók elmosolyodnak, mert a telefon egy rózsaszínű kisbabazokniból bújik elő. A zokni mintás.
A Vásárhely felé haladó buszon szól a rádió. A
sofőr fólhangosítja, amikor híreket
mondanak.
Máskor ezt nem veszik jó néven a diákok, akik
ilyenkor tanulnának-, a beszéd és a röhögcsélés
miatt nem tudnak odafigyelni a könyvre, nehezebb megérteni azt, amit egyébként is nehéz. Hátul ülök, oldalt, három helyre tőlem egy sötét szemű fiatal férfi néz, úgy tűnik, már jó ideje, nem is
pislant. Nézzük egymást, hallgatjuk a híreket. Talán arra kíváncsi, honnan jövök, érdekelheti, miért ásítozom olyan sűrűn. Vajon csak sokáig tévéztem éjjel, vagy kinn voltam én is, a szabad levegőn • En is el tudom képzelni róla, hogy ha megszólal, alig lesz hangja, mert berekedt a kiabálástól. Egy arcizma sem árulja el, mi a véleménye az
éjszakai budapesti tüntetésről, de szemlátomást
kíváncsi rá, én hogyan reagálok. Sehogy. Hallgatunk, és nem nézünk félre. Végül is nincs ebben
semmi, csak figyeljük egymást. Ahogy leszállok,
utánam néz.
Persze tudom, ezek

Készítette

Mai ügyeletes
újságírónk Tbmbácz Róbert.
Kollégánk 12
és 17 óra között a 30/2181111-es telefonszámon
fogadja a hívásokat. Munkatársunkkal közölhetik ötleteiket, véleményüket, javaslataikat.

BAKOS A N D R A S

„A feleségem azt kérdezte reggel, hogy te ugye
még sose hazudtál nekem. Nem tudtam azonnal
válaszolni" - mondja a taxis éjjel, amint hazafelé
visz, és az arcomat figyeli, mit szólok. Nem olyan
meglepő az éjjel dolgozó emberektől az ilyenfajta
váratlan őszinteség. A taxisokkal sok mindent
meg lehet beszélni, gyónnak és gyóntatnak, gyakorlottabban érdeklőilnek a lélekre nehezedő teher súlyáról, mint a papok. Most mégsem tudtam
mit mondani, csak figyeltem, kiderül-e még valami új a hazugság természetéről. A taxis pedig azt
mondta, bánja már, hogy nem válaszolt azonnal,
mert az asszony szeméhen látott valamit, amit
eddig még nem. És olyan elkeserítő, hogy pont
most jutott eszébe az asszonynak ilyet kérdezni,
mert közben ő csak azért nem felelte azonnal,
hogy sose, mert rögtön fölrémlett a legutóbbi eset,
amikor a sörkertből hazatérve egy pohár körte/xílinkát vallott be, pedig négy volt. De hát akkor azt
gondolta, a szag már úgyis adott, mindegy, menynyit iszik, csak ne rúgjon be, nem lesz gond. és
most mégis baj van. Vajon mit gondolhat az aszszony? Mire gyanakszik • Vagy kár ezen agyalni ?

Több-kevesebb napsütés

A több-kevesebb napsütés mellett időnként megnövekszik afelhőzet,de csapadék
nemvakjszinű

A lap kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket pedig az ingyenesen hívható 06/80-821821-es számon vagy a 62/567864-es telefonszámon a terjesztéssel foglalkozó kollégáinknak
jelezzék!

Lottószámok
SKAND1NÁVL0HÓ
A: 8 , 1 1 , 1 6 , 2 0 , 3 0 , 3 2 , 3 4 .
B: 1 1 , 1 3 , 2 0 , 2 2 , 2 4 , 3 1 , 3 3 .
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További kilátások
Száraz, ás egyre melegebb levegő alakítja időjárásunkat. Pénteken és szombaton

ISTEN ELTESSE!

még időnként megnövekszik a felhőzet, majd túlnyomóan napos lesz az idő,

apróságok.

MATE, MIRELLA
Máté héber eredetű, jelentése:
Jahve ajándéka. Máté a tizenkét
apostol egyike volt, a hagyomány
szerint eredetileg római vámbérlőként dolgozott. Ő írta az első
evangéliumot, vagyis Jézus életrajzát. Máté evangéliuma címmel film készült Pasolini rendezésében. Mátészalka Szatmár
megye egykori székhelye volt.
Zalka Máté a spanyol polgárháborúban Lukács tábornok néven
az ott harcoló nemzetközi brigádban vett részt, alakjáról mintázták a Casablanca című film
egyik szereplőjét a szerzők. Míra
vagy latin eredetű, vagy a Mirabella becézése, jelentése: csodálatos. A Mirella pedig a Mira
olasz becéző továbbképzése. Sarkadi Imre Elveszett paradicsom
című drámájának női főszereplője kapta ezt a nevet.
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Vízállás
A Tisza Szegednél 123 cm jhőfoka 19,3 C°), Csongrádnál -38
cm, Mindszentnél 47 cm. AMaros Makónál 19 cm.
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Szegedi víztorony

Fotó: Segesvári Csaba

Harapós pandaharapó
PEKING (MTI/EFE)
Egy részeg kínai férfi túláradó szeretetében bemászott egy óriáspanda
ketrecébe, és megölelte
az állatot, ám az megharapta, mire a látogató
visszaharapta a mackót.
Csang Hszin-jen két
gyermekével kifejezet-

ten azért utazott Pekingbe, hogy az állatkertben
felkeresse az óriáspandát. Előtte megivott négy
korsó sört, amitől rendesen becsípett (Kínában
6,5 deciliteresek a söröskorsók). Miután megjött
a bátorsága, kinyitotta a
Kuku névre hallgató óriáspanda ketrecének ajta-

ját, és bemászott az állathoz, majd heves érzelmi rohamában ölelgetni
kezdte. Kuku azonban
nem örült az ölelésnek,
és megharapta Csángót.
A férfi ekkor maga is harapdálni kezdte a pandát. „A televízióban
mindig azt mondják,
hogy a panda békés állat,

A MUNKA HÉTKÖZNAPI HOSE,
AZ ÚJ FORD TRANSIT MEGÉRKEZETT!

de soha nem beszélnek
arról, hogy harapni is
tud. Ezért akartam megérinteni" - magyarázta a
Beijing Morning Post című kínai napilapnak
Csang, miután kiszabadult a ketrecből. Az állatkert munkatársai nem
érzik magukat felelősnek a történtekért.

Számítógéptolvajok
fejedelme
N0VAT0 (MTI/AP)
Tolvajbravúrt produkált egy
férfi az Egyesült Államokban:
számítógéplopás miatt került
bíróság elé, és miközben az esküdtszék elvonult bűnösségét
mérlegelni, a vádlott ellopott
néhányat a bíróság számítógépei közül is. A 39 éves illető
h a m a r lelepleződött, és azzal
védekezett, hogy a bíróság
meglopása kétségbeesett se-

Transit Szakmai Nyflthót a Ford Hoványnáli
Tesztvezetéssel egybekötött Transit bemutatók!
Rendkívüli ajándékunk a szeptember 21.-23. között
új Transitot vásárló ügyfeleinknek:
Két f ő részére belépőjegy egy UEFA Bajnokok Ligája mérkőzésre,
valamint szállás Milánóban!
Egyedi finanszírozási és hitel konstrukciókkal valamint a
legkedvezőbb casco biztosítást ajánlatokkal várjuk!
FordTransit | H41*> onarance

V

'hóvany

Szeged. Algyői út 39. -Szalon: 62/558-300
Szerviz: 62/556-200 •www.fordhovany.hu

Ügyfélszolgálati KÉK szám: 06-40/400 300

Ül a nyuszi az erdőben, s egy hatalmas reszelővel élesíti a körmeit.
Arra megy a farkas.
- Mit csinálsz, nyuszi?
- Hegyezem a körmöm. Ha
idejön az oroszlán, széttépem!
- Megvadult ez a nyúl! - kiáltja
a farkas, és uzsgyi, be az erdőbe!
Arra megy a medve is.
- Mit csinálsz, nyuszi?
- Hegyezem a körmöm. Ha
idejön az oroszlán, széttépem.
Ijedten siet el a medve. Ám
hatalmas horkantásokkal f e l t ű - i
nik az oroszlán.
- Mit csinálsz, nyuszi? - 1
kérdi.
- Manikűrözök, és közben
butaságokat fecsegek.

gélykérő akció volt a részéről.
„Segítségre volt szükségem, de
n e m t u d t a m , hogyan kérjek. A
magam őrült m ó d j á n t e t t e m " m o n d t a . A férfit nemcsak lopásban, h a n e m betörésben, kábítószer birtoklásában is bűnösnek találták. Büntetését
októberben szabják ki, akár öt
évet is kaphat. Azon a tárgyaláson feltehetően m á r jobban vigyáznak a bíróságon a számítógépekre.
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Virág helyett kezet nyújtott egy fiatal orvos hódolatul
egy táncosnőnek az Egyesült Államokban, ám nem a
sajátját, hanem egy lopottat. A hölgy nem rettent viszsza, boldogan fogott kezet - a kapottat - , egy bal kezet,
már csak azért is, mert ő kértééi
ppg<unlékb>e, meg
formaldehidbe. A táncosnő j
3024f2p<kapta a kezet, hálószobájában őrizget^
^ynejt becézgette
négy éven át li.ttMfójpgrjk
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Rejtvényünk vízszintes 4.
és függőleges 18. számú
sorában az ókori latin bölcselő, Seneca szállóigéje
olvasható.
VÍZSZINTES: 1. Drótposta
röviden. 4. A megfejtés első
sora. Zárt betűk: S, T. 10
Kozmetikai márkanév. 12.
Hát hogyne 13. Elfogyasztom. 15. Tengeri halfajta. 16.
Irodalmi műved. 17. Küzdőtér. 18. Berlin egyik fele! 19.
Nagyon kívánó. 21. Ellentétes kötőszó. 22. Dátumrag
23. Végtelen ének! 24.
Templomi bútor. 26. Magda
belül! 27. Ismeretlen névje-
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41
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le. 28. Zamata. 29. Kiseprűző. 33. Fém. 34. Személyi
okmányai. 35. Áraszt. 37.
Látszik az arcán. 38. Rengeteget tanult. 40. Érettségizz
rövidebben! 43. Ane vissza!
44. Zenés, táncos rendezvény. 45. Államszövetség.
FÜGGŐLEGES: 1. Tagadás. 2. Mozgékony. 3. Tigris
angol szóval. 4. Jövőbe látó
ókori görög királylány. 5.
Matrac rugózata. 6. Mint a
függőleges 1. számú sor. 7.
Doki kurtán. 8. Alkonyt megelőző. 9. Alkoholszintet ellenőrző. 11. Német névelő.
14. Rövid férfikabát. 17. Ről

Hét feje, három keze van
NEW BRUNSWICK (MTI/AP)
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nőnek a sajátjával együtt összesen hét feje és három
keze volt, ám most megint csak egy van, illetve - kézből - kettő: a rendőrség ugyanis nemrégiben felfedezte
gyűjteményét, elkobozta és eljárást indított. Mint kiderült, a hölgynek a testrészőrizgetés a hobbija. Anyja
is látta a fejkészletct meg a kezet, dc azt hitte, hogy egy
árukatalógusból rendelte meg a lánya jxistai utánvéttel. Mind a hölgy, mind az orvos ártatlannak vallja magát. Utóbbi ezer dollár óvadék fejében szabadlábon védekezhet, ám akár tíz év börtönt is kaphat.

ragpárja. 18. A megfejtés
második sora. Zárt betűk: R,
K, H, Á. 20. Használhatatlanná teszed. 23. Tűzre veti.
25. Személyes névmás. 26.
Szándék. 27. Tiltás szava.
30. Görög színésznő (Papas). 31. Klasszikus hangszer. 32. Ragadozó hal. 36.
Cáfolhatatlan dolog. 39. Német város a Duna partján.
41. Folyó spanyol szóval.
42. Jövendőmondó. 44.
Gyakori svéd utónév. 45.

Megelégelt.
Előző rejtvényünk megfejtése: Ahol jól megy sorom. ott a hazám.
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