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Valentin motorra pattant

VILLÁMGYORS TOROK TÁNCOSOK

Tavaly lemaradt, most viszont eljött a
babafotózásra Valentin. A 21 hónapos
fiú a felvétel után motorra pattant.

Percenként 241 lépéssel Guinness-világrekorder lett a
világjáró török táncegyüttes, a Fire of Anatolia, amely
augusztusban a Dóm téren tartja európai premierjét.
7. OLDAL

4. OLDAL

Már krétára sem futja
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Zárolták a szegedi intézmények kéthavi költségvetésének nyolc százalékát
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Publótól a Miu Miuig - elátkozott bulihely a körúton ?

Tíz év alatt négyszer
húzták le a rolót
Közel egy évtizede
nyílt meg az első zenés-táncos szórakozóhely Publo Café
néven a szegedi kendergyár épületében.
N e m sokkal később
bezárt, majd Tűzvarázs, Soho és M i u
M i u lett. Már az
utóbbi is lehúzta a
rolót.
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Többek szerint elátkozott hely a Londoni
körút és a Bakay
Nándor utca sarkán
álló szegedi kendergyár épülete - legalábbis a vendéglátósok szempontjából.
Tíz éve nyílt meg itt a
Publo Café, ami rá
két évre bezárt, majd
jöttek a többiek. Legutóbb Miu Miu néven futott a hely,
amely akár a helyi elit
fölkapott szórakozóhelye is lehetett volna, ám forgalom híján lehúzta a rolót. Az
Első Magyar Kenderfonó Rt. vezérigazga-

N e m valószínű, hogy még egy bérlőt beenged a kendergyár

tója, Keresztesi Margit n e m tartja valószínűnek, hogy valaha is
újra bérbe adják az
épületrészt, mert a

Fotó: Segesvári Csaba

legutóbbi bérlő tetemes adósságot hagyott hátra.
írásunk a 8. oldalon

Erdősítés Ópusztaszeren
Szünet a Béke U t c a i Általános Iskolában. A pénztelenség hálójában vergődnek az i n t é z m é n y e k - az okok közé tartozik, hogy csökken a
gyereklétszám

Fotó: Schmidt Andrea

Lélegzethez jutott Szeged fuldokló költségvetése azzal, hogy a közgyűlés zárolta a városi
intézmények kéthavi költségvetésének 8 százalékát, mintegy 170 millió forintot. Ez azt
jelenti, hogy év végéig le kell mondaniuk az iskoláknak a napi kiadásokról, így például a
kréta vagy fénymásoló papír vásárlásáról.
Szentgyörgyi
Pál gazdasági alpolgármester
azzal magyarázta az intézkedést, hogy így
tartható fenn a bevétel és a kiadás egyensúlya
az év végére most is felhalmozódó kifizetnivalók m i a t t . „A zárolás tartalékba helyezést
jelent, vagyis ezt az összeget elvileg megkap-

hatják az intézmények" - fogalmazott az alpolgármester. Ez a különbség a mostani
módszer és a 2003-ban alkalmazott pénzelvonás között.
A Fidesz oktatáspolitikusa, Farkasné Pocsai Blanka szerint a közoktatást hátrá-

nyosan érintő törvény végrehajtása körül
kuszaság tapasztalható. E helyzetben egy
közgyűlési felhatalmazás nélküli finanszírozási gyakorlat alakult ki Szegeden, amit
m o s t szentesített a zárolást k i m o n d ó határozat. A váratlan intézkedést az érintettek közül az iskolák vezetői, illetve az ellenzék a jövő évi megszorítások előszelének minősíti.
Részletek és jegyzetünk az 5. oldalon

A kétmilliomodik
hektárt ültették el
Átadták tegnap a kétmilliomodik hektárnyi erdőt Magyarországon,
pontosabban Szabó Tibor ópusztaszeri erdőgazdálkodó birtokán. Az átadási ünnepségen Gráf József földművelésügyi miniszter is részt vett, és
fát ültetett. Csongrád megyében egyébként az erdős terület nagysága kisebb az országos átlagnál. A megyében tavaly 700 hektárt, s az idei őszi,
jövő tavaszi szezonban pedig mintegy 1400 hektárt erdősítenek.
Bővebben a 3. oldalon

Virágos és vegyesbolt is költözik a Szent István térre

A vezérkari főnök később jön, de a reform nem késik

Állnak a pavilonok,
árusítás csak jövőre

Lefokozzák a szentesi dandárt

M e g é p ü l t a S z e n t István téri új piac, de a nyitásra m é g hónapokat kell várni. M o s t alakítják ki az ü z l e t e k b e l s e j é t , hibákat javítanak, e z u t á n k é r n e k s z a k h a t ó s á g i e n g e d é l y e k e t .
T ö b b régi k e r e s k e d ő v i s s z a t é r t , de ó c s k a p i a c és l á n g o s s ü t ő
nem lesz.

Lapunk információja szerint a 6 8 0 fős
szentesi műszaki dandár felét érintheti
majd valamilyen formában a haderőreform. Ú g y volt, hogy erről személyesen
tájékoztatja a katonákat csütörtökön a
vezérkari főnök. Havril András azonban
tegnap mégsem látogatott Szentesre pedig várták.

utca felőli sarokra. Esztétikai
s z e m p o n t b ó l is jobb ott, de a
d ö n t ő érv az volt, hogy a régi
piac a lehető leghosszabb ideig
f e n n m a r a d h a s s o n - magyarázta Pusztai Lajos, a fenntartó
Szegedi Vásár és Piac Kft ügyvezető igazgatója. Az árushelyek fölépítését, mivel ott kereskednek, n e m lehetett a
Szent István tér m ű e m l é k jellegű felújításával együtt megpályázni
az uniónál.
Más
pénzből, a cég saját költségvetéséből kellett megépíttetni.
Eddig nettó 81 millió forintba
került.

A magyar hadsereg jelenlegi, körülbelül huszonötezres létszámát huszonegyezerre
csökkentik. Információink szerint a változás a 680 fős szentesi műszaki dandár felét
érintheti majd valamilyen formában. Azt
még nem lehet tudni, mennyi munkahely
szűnik meg. A dandárban szolgálatot teljesítő hídépítők és víztisztítók minden bizonnyal megmaradnak. Arról egyelőre nem
döntöttek, hogy az őket kiszolgáló egységekkel mi történik. Az biztosnak tűnik, hogy a
megmaradt állomány jövőre már n e m dandár, hanem zászlóalj lesz. A vezérkari főnök
a tervek szerint személyesen tájékoztatta
volna csütörtökön a katonákat a haderőreformról. Havril András azonban tegnap
mégsem látogatott Szentesre - pedig várták.

Március végén bontották le a
szegedi Szent István téri piac
utolsó régi bódéit. Májusra felújították a víztornyot, szeptemberre a teret is átépítették. Most
elkészült a piac - új helyen, új
külsővel.
- A piacot átköltöztettük a
Vidra utcai oldalról a Bocskai
www.delmagyar.fiu

Folytatás az 5. oldalon

Büszke katonák a szentesi dandár műszaki napján - csak a m ú l t biztos

Fotó: Vidovics Ferenc További információk a 3. oldalon
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Visszafizetik
a regisztrációs díjat
Az Európai Bíróság határozatának megfelelően visszafizeti az
állam a regisztrációs adó jogalap
nélkül beszedett részét; a visszamenőleges rendezés költségei
körülbelül 8 - 1 0 milliárd forintos állami kiadást jelentenek.
BUDAPEST (MTI)
Az jogosult visszatérítésre, aki a
regisztrációs adót a vámhatóságnak megfizette és nem hárította
tovább másra, vagy aki kötelezett
lett volna az adó megfizetésére, de
azt helyette más, például a kereskedő fizette meg, majd ráterhelte
és ezt igazolni is tudja - olvasható
Danks Emese
kormányszóvivő
közleményében. A rendelkezés
azokra vonatkozik, akik 2004.
május 1. és 2005. december 31.

között helyeztek forgalomba külföldről behozott használt gépjármüvet. Mintegy 70 ezer használt
személygépkocsi forgalomba helyezése során fizettek így több
adót, ezért a különbözetet és annak kamatait az állam visszatéríti. A kormány szerdai ülésén döntött a javaslatról.
A visszatérítést törvénynek kell
szabályoznia, ennek parlamenti
elfogadása után jutnak hozzá a
jogosultak az őket megillető öszszeghez. Az igényeket annál a
vámszervnél
kell
benyújtani,
amelyik az adót a forgalomba helyeztetés során kivetette, így a követeléseket nem kell bírósági
úton érvényesíttetni, a vámhatóság újabb eljárása pedig mentes
lesz az illeték és egyéb eljárási
költség fizetése alól.

Bérré válhat
a szociális segély

BUDAPEST (MTI)
Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter csütörtöki budapesti
sajtótájékoztatóján
elmondta, a rendszeres szociális
segély eseteben az önkormányzat akkor is lehívhatja a segély
összegét, ha a támogatottat foglalkoztatja és számára munkabért fizet. Ezzel kapcsolatosan a
miniszter kitért arra, hogy a közcélú munkát végzők, amennyiben munkabérük nem éri el a korábbi segély összegét, a különbözetet segélyként kapják meg.
A legrászorultabb,
mintegy
hétezer család esetében kötelező
és célzott közmunkaprogramot
indítanak, valamint a gyermekes

PÉNTEK, 2 0 0 6 . NOVEMBER 10.

Almunia: Decemberben a strukturális reformok részleteit be kell mutatni

Közmunkaprogramokat indítanak

A jövő év elejétől változások
lesznek a szociális segélyezés
rendszerében: a rendszeres szociális segélyt összekötik a közcélú foglalkoztatással, előtérbe
helyezik a munkára ösztönzést
cs emelik a családi pótlekot.

K Ü L F Ö L D *

családoknál a rendszeres szociális segély meghatározott hányada természetbeni juttatáskent is
nyújtható lesz.
„Átjárhatóvá tesszük a segélykasszát és a közcélú foglalkoztatásra szánt közcélú pénzeket, ami
annyit jelent, hogy a ma segélyben részesülök a közcélú munkán
keresztül, a közcélú munkavégzés
béreként fogják megkapni a nekik
szánt támogatásokat" - foglalta
össze az új segélyezési rendszer
lényegét Kiss Péter. A családi pótlék emeléséről szólva a politikus
elmondta, összege január l-jétől
6,2 százalékkal emelkedik, a juttatást először februárban kapják
meg a családok.
A lakásfenntartási támogatásban részesülők is igényelhetik az
előfizetős villany- és gázfogyasztásméró készülékeket. Egy, a szociális gázár-kompenzációt érintő
kérdésre válaszolva a miniszter
hangsúlyozta, tömbtarifák helyett rászorultság elvű támogatást szeretnének.

Javítani kell a közpénzek
ellenőrzésének gyakorlatát
A konvergcnciaprogramról, a jövő évi költségvetésről és a további reformintézkedésekről tárgyalt Joaquín Almunia, az Európai
Bizottság pénzügyi biztosa, Gyurcsány Ferenc kormányfő és Veres János pénzügyminiszter tegnap Budapesten.
BUDAPEST (MTI)
loaquín Almunia, az Európai Bizottság pénzügyi biztosa tegnapi budapesti sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy az Európai Bizottságnak december 1 -jén beadandó, aktualizált konvergenciaprogramban a magyar
kormánynak a tervezett strukturális reformok részleteit is be kell mutatnia.
A pénzügyi biztos aláhúzta: az Ecofin által
szeptemberben már jóváhagyott konvergenciaprogram jó irányba halad, a 2007. évre vonatkozó magyar költségvetési törvényjavaslat is ezt mutatja, azonban a parlamentnek
ezzel párhuzamosan a konvergenciaprogram
szellemében kell jóváhagynia a következő évi
büdzsét. A pénzügyi biztos szerint hosszabb
távon javítani kell az állami pénzek felhasználásának, a közkiadások ellenőrzésének
gyakorlatát Magyarországon. Megjegyezte,
hogy ő már az évtized elejétől 2001 óta hangoztatja, hogy szükség van a magyarországi
közkiadások felhasználásának hatékonyabb
ellenőrzésére.
Az EU pénzügyi biztosa szerint az Európai
Bizottságnak újabb, bővebb információkra
van szüksége azzal kapcsolatban, hogy a Magyarországon tervezett reformokat milyen
ütemezésben, milyen lépésekben hajtják
végre.
A sajtótájékoztatón felvetődött az a kérdés,
hogy az unió következő évekre vonatkozó
prognózisa rosszabb képet fest a magyar gazÁPRILISBAN ÚJRA VIZSGÁLÓDNAK
A pénzügyi biztos szerint lényeges pont lesz a
konvergenciaprogram
hogy a z

Európai

megvalósításában

Bizottság 2007

az,

áprilisában

megvizsgálja, hogyan teljesültek időarányosan a
magyar konvergenciaprogram tervezett lépései.
E z z e l együtt megerősítette, nincs közvetlen kapcsolat a kohéziós alapokból a z egyes országoknak odaítélt összegek és a konvergenciaprogram
teljesítése között, a z a z a kohéziós támogatás
nem kapcsolódik automatikusan a konvergen
ciafeltételek teljesítéséhez.

Gyurcsány Ferenc és Veres János figyeli Joaquín A l m u n i a , az Európai Bizottság
pénzügyi biztosa (középen) lépéseit
Fotó: MTI/Kovács Attila
daságról, mint az a pálya, amit a kormány a
konvergenciaprogramjában felvázolt. Almunia ezt azzal indokolta, hogy az Európai Bizottság saját előrejelzését még akkor készítette, amikor n e m voltak ismertek a következő évre vonatkozó magyarországi tervezett
lépések. Ezzel együtt megjegyezte: egy olyan
jelentős költségvetési konszolidáció, mint
amit Magyarország tervez a következő évek-

ben, jelentős áldozatokat v o n maga után a
gazdasági bővülésben, ezért az előző évekhez
képest a magyarországi G D P minden bizonynyal szerényebben nő majd mint korábban.
Egy másik kérdésre válaszolva kifejtette: az
Európai Bizottságnak nincs beleszólása abba,
hogy egy adott kormány a konvergenciaprogram kapcsán a társadalmi partnerekkel megegyezést köt-e, ez nemzeti ügy.

Elfogták
Tanút, tudóst, bátor Petrétei
embert veszítettünk levelét

Litván György halálára

Az S Z D S Z saját
halottjának
tekinti
Litván György
történészt
(képünkön),
akit szerdán,
7 7 éves korában hosszan tartó betegség után
ért a halál. „Litván György nemcsak tanúja és krónikása, de
cselekvő részese, alakítója is
volt a történelemnek" - ezt a
miniszterelnök
fogalmazza
meg közleményében.
BUDAPEST (MTI)

Ideális családi autó, amely most 2 999 000 Ft-tól megvásárolható.
Ráadásul most 4 téli gumit kap hozzá ajándékba!
Akciós nyitott hétvége: november 11-12!
Az ajánlat k/inq+iteftonstrukoó eselén o 2006 október 28. és november 12. között megrendelt személygépjármüvekre, illet ve o késztet erejéig érvényes. Opel Astra
Closvc » fekzeretJtsége ABS, klimo. 2 légzsák, szervókormány. elektromos obiokemelő. központizór. stb Fogyasztás (vegyes): 4.6-7.017100 km. CO,-kibocsátás (vegyes) 124-167 g/km A képen látható a u t ó illusz IróckS' További részietekért erdekládjön márkakereskedéseinkben!
Az ö n O p e l - p o r t n e r e :

Opel Alfa Autóház
6800 Hódmezóvósárhely
Szántó Kovács J. u. 149/A
Tel.: (62) 241 885, (62) 346 568
info@aHaautohai.hu

6726 Szeged, Algyői út 44.
(Interfruct mellett)
Te).: (62) 554 680
www.aHoautohoz.hu

Opel Rupesky
6728 Szeged. Fonógyári út 2-4.
Tel.: (62) 558-400. Fax: (62) 558-401
opel@n>peUiy.hu. www.rupesky.hu

„A Szabad Demokraták Szövetsége értékszemléletében mindig
meghatározó lesz alapítónk és barátunk Litván Gyuri gondolko
dásmódja" - fogalmazott a párt
csütörtöki megemlékező írásában. Felelevenítették, hogy az
56-os forradalom előtt bő fél évvel
a fiatal Litván volt az, aki először
jelentette ki Rákosi Mátyás jelenlétében, hogy a rettegett diktátor
elvesztette a párttagok bizalmát.
Mint írták, a forradalom előkészítésében a Petőfi Körben vett
részt, majd tagja lett a Magyar Értelmiségi Forradalmi Bizottság-

nak, a Kádár-rezsim hat év börtönre ítélte, együtt raboskodott
többek között Göncz Árpáddal és
Mérei Ferenccel, 1962-es szabadulásáig. Felidézték, hogy a mindig kíváncsi, mindenkivel szívesen elbeszélgető Litván György a
demokratikus ellenzék évei alatt
az illegális Repülő Egyetemen tartott előadásokat, később az ELTE
szociológiai intézetének hallgatói
tanulhattak tőle, egyik alapítója a
Történelmi Igazságtétcli Bizottságnak és majd egy évtizeden át
igazgatta az 1956-os intézetet.
Litván György tudós történész
volt, a harmadik köztársaságot
alapjaiban meghatározó közelmúlt kutatója - hangsúlyozta közleményében a miniszterelnök.
Gyurcsány Ferenc kiemelte: nagyrabecsüléssel hajt fejet a tudós
emléke előtt. Megfogalmazása
szerint néha egyetlen igaz szó, az
elvekhez minden körülmények
közt hű megszólalás hegyeket
mozgat, Litván György szavai pedig ilyen erővel bírtak, hiszen ó
volt az, aki hazánkban először
mert nyilvánosan felszólalni a
diktatúra ellen. „Halálával elveszítettünk egy tanút és elveszítettünk egy tudóst, egy bátor embert"
- szögezte le Gyurcsány Ferenc.

BUDAPEST (MTI)

Az igazságügyi és rendészeti miniszter soron kívüli meghallgatását kezdeményezi a Fidesz, mert
álláspontja szerint alkotmányos
aggályokat vet fel Petrétei Józsefnek a legfelsőbb Bíróság elnökéhez írt októberi levele. A miniszter a párt helyettes szóvivője szerint azt kérte a bíráktól, hogy a
titkos adatszerzés és információgyűjtés engedélyezéséről lehetőség szerint azonnal hozzanak
döntést, ne használják ki a törvényben foglalt 7 2 órát. Az
MSZP szóvivője szerint a Fidesz
a rendzavarók védelmében, a
rendőrség után most a bíróságokat veszi célba.
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A vezérkari főnök később jön Szentesre, de a reform nem késik

Lefokozzák a dandárt
amerikai katonai akad é m i á n szerzett diplomát - m o s t m á s tiszttársaihoz
hasonlóan
számíthat arra, hogy
m á s beosztást kap. Egyelőre több a nyitott,
m i n t a lezárt kérdés a
haderőreform kapcsán,
ezekre v é l h e t ő e n hamarosan p o n t o s választ kapunk. A szentesi laktanyában a hangulat várakozásteljes, ugyanakkor
m i n d e n k i katonás módon a saját feladatára figyel.
B. G.

M é g s e jött el a h é t e n S z e n t e s r e a h o n v é d vezérkar
f ő n ö k e - pedig várták. Havril András a s z e n t e s i
katonák m u n k a h e l y é t is é r i n t ő haderőreformról
tájékoztatta volna az é r i n t e t t e k e t . Tegnap egy országos n a p i l a p n a k azt n y i l a t k o z t a , m i n d e n k é p p
s z e r e t n é f ö l k e r e s n i az ö s s z e s laktanyát. Informác i ó i n k s z e r i n t a s z e n t e s i alakulat felét érinti a
változás, és jövőre csak zászlóalj lesz a m ű s z a k i
dandár. A katonák e z t p r e s z t í z s v e s z t e s é g k é n t élik
meg.
Úgy volt, hogy Havril
András vezérkari főnök
e héten ellátogat a szentesi laktanyába, hogy a
haderőreformról személyesen beszéljen a katonáknak. A vezérezredes
a kitűzött időpontban
m é g s e m tudott eljönni.
Szerettük volna a várható változásokról kérdezni Szabó István
ezredest, a dandár parancsnokát, ő azonban azt
mondta, csak a vezérkari főnök látogatása után
szeretne nyilatkozni.
A Népszava tegnapi
száma interjút közölt
Havril Andrással.
A felvetésre, miért csökken a
létszám például Szentesen, ha korábban azt
ígérték, hogy hadra fogható alakulatot
nem
érinti a reform, a vezérkari főnök kijelentette,
hogy a szentesi hír „így
n e m igaz", a zászlóalj
Szentesen é s H ó d m e z ő vásárhelyen is megmarad. Azt is kijelentette,
a haderőreformban érintett valamennyi alakulatot s z e m é l y e s e n szeretné felkeresni. Tehát

mégis eljön. A honvédelmi tárca vezetője,
Szekeres
Imre is tájékoztatni fogja a katonákat november 3 0 - á n a
kormány döntéséről.
Ami biztosnak látszik:
a magyar hadsereg jelenlegi, körülbelül huszonötezres létszámát
huszonegyezerre
csökkentik, ez az intézkedés információink szerint vonatkozik a szentesiekre
is, a 6 8 0 fős egység felét
valamilyen
formában
érintheti a változás - azt,
mennyi munkahely szűnik meg, nem lehet tudni.
A NATO-nak felajánlott, úgynevezett Prágai
csomagban lévő két haderőnem képviselői, a víztisztítók és a hídépítők
minden bizonnyal megmaradnak. Arról egyelőre n e m döntöttek, hogy
az őket kiszolgáló egységekkel m i történik a jövőben. A magyar hadsereg egyedüli
műszaki
alakulata a szentesi - a
dandár világszínvonalon
bizonyított,
legutóbb
például a Zöld-foki szi-

Pufferzóna

Szabó István laktanyaparancsnok n e m adott tájékoztatást, mondván: n e m szeretné megelőzni elöljáróját
Fotó: Tésik Attila
getcknél tartott nemzetközi hadgyakorlaton.
A reform végrehajtása
után megmaradt állom á n y jövőre már n e m
dandár, h a n e m zászlóalj
lesz, ez a magyar hadseregben „egy s z á m m a l

kisebb" csapatot jelent.
A katonák egyértelműen
presztízsveszteségként élik m e g az átalakítást. A dandárt m o s t
megbízott parancsnokként v e z e t ő Szabó István
mérnök-ezredes

A TÁBORNOKI KAR
FELÉTŐL ELBÚCSÚZNAK
Havril András nyilatkozatából az Is kiderül,
hogy a haderőreform
egyik lényeges eleme a
tábornoki kar fiatalítása. A katonaságtól 57
éves korban nyugdíjba
kell menni, és a tábornoki karban sokan elérték ezt a határt. Tavaly
szeptemberben 63 tábornoka volt a honvédségnek, az idei év végéig és jövőre összesen
33-an mennek nyugdíjba.
Havril
maga
2008-ban éri el a korhatárt, addigra - mint
mondta - szeretné levezényelni a teljes generációváltást. A vezérkari
főnök megismételte, az
a céljuk, hogy a harcoló
szervezeteket ne érintse
a létszámcsökkentés.

ÚJSZÁSZI ILONA
Még mindig nagy a puffer a közoktatás rendszerén. Igaz, mindig
följajdul a népes pedagógustársadalom,
mikor az
iskolarendszer
lökhárítójának rohan egy-egy intézmény pénzügyi
manőverezésre szakosodott
fenntartója. De őszinteségi rohamukban a tanárok, igazgatók is elismerik, hogy csökkenő gyereklétszám
mellett
nem tartható fönn a jelenlegi oktatási struktúra. S ezt, a közoktatás rendszerének
átalakítási kényszerét
is látni kell. mikor a
kényszerítő eszközöket
kritizáljuk.
A pénzügyi és politikai trükkök egész fegyvertárát alkalmazza a
döntéshozó, mikor egy-egy kínos, vagy a közhangulatot
borzoló
lépésre készül. Márpedig az iskola az egyik legérzékenyebb,
ezért
pufferzónával is védett pont. Különösen Szegeden, az iskolavárosban, ahol a rendszerváltás óta több mint tíz intézményre
került lakat. De hiába dugnánk homokba a fejünket: itt az elmúlt
három évben 300-400 fővel, egy közepes méretű iskola létszámával csökkent a gyerekek száma, s az olvadás nem állt meg. így aztán a még meglévő oktatási intézmények,
tán a túlélésben reménykedve, szinte szó nélkül tudomásul veszik az újabb és újabb
pénzelvonási
trükköket. Mert a megszorításnak
számtalan formája létezik.
A fúnyíróelvet az első iskolabezárások
előttről ismerjük.
Az
1996-os szocialista városvezetés
11 százalékkal csökkentette
intézményei költségvetését, aztán bezárt több iskolát. Az 1998 utáni fideszes korszaké a közoktatási törvény által lehetővé tett időkerettel való trükközés, amivel több mint ezer tanóra árát spórolta meg a városi költségvetés. A legfrissebb szocialista ötletek közé
tartozik, hogy az iskolai pályázóktól
épp most
szeptemberben
nem vállalták át a kötelezően előírt hétszázalékos
regisztrációs
díjat. Vagy az, hogy a jogszabályban a tanárok számára
rögzített
két óra ingyenmunkát az itteni pedagógusok nem délutáni korrepetálással, vagy szakkör tartásával tölthetik, hanem azt az eddig
fizetett délelőtti órakeretükbe tudják be. Csak ezzel az egyetlen
trükkel majdnem 1300 tanóra, vagyis 65 pedagógus
munkáját
spórolják meg. E sorba tartozik az utolsó két hónap
intézményi
költségvetésének
nyolcszázalékos
zárolásáról hozott határozat is,
amit jól elrejtettek a költségvetést érintő több mint félszáz módosítás közé.
Mert az önkormányzatok
is egyre hangosabban
fölszisszennek,
ha karcsúsodik a költségvetésük.
Márpedig az iskola
fönntartásához szükséges pénznek csak nagyjából 60 százalékát fizeti ki az
állam, a többi a megye, a kistérség, a város, a falu saját bevételéből származik.
Ez az egyetlen aránypár pedig elárulja: gyors
ütemben szűkül az önkormányzati
pufferzóna.

Integráció a betegek érdekében - mondják a városvezetők és az intézmények igazgatói Erdőkkel az európai élvonalban

Az egyetem szervezi újjá az ellátást Opusztaszeren ültették
Az, hogy a városi üzemeltetésű egészségügyi intézményeket átadják az egyetemnek, a szegedi polgármester szerint
nem azt jelenti, hogy az önkormányzat
meg akar szabadulni egy tehertől. A
tegnapi sajtótájékoztatón az érintettek
úgy fogalmaztak: az integráció a betegek érdekeit, egy korszerűbb, gazdaságosabb egészségügy kialakítását
szolgálják.
Ahogy azt csütörtökön lapunkban megírtuk, a város, valamint Szeged egészségügyi intézményeinek vezetői tegnap bejelentették: egységesítik az egészségügyi ellátást. fövő évtől az összes intézményt, tehát a kórházat és a rendelőintézetet is a
Szegedi Tudományegyetem működteti.
Ahhoz ugyanis, hogy a szegedi egészségügy megőrizze régiós vezető szerepét és a
betegeknek a lehető legmagasabb színvonalú ellátást nyújtsa, az infrastruktúra
fejlesztésére és a jelenleg párhuzamosan
működő intézményrendszer átalakítására
van szükség. Ennek első lépéseként azt
kell garantálni, hogy az egész rendszer egy
kézben legyen.
A tegnapi sajtótájékoztatón jelen volt
minden érintett fél, így a rendelőintézet,
a kórház, az egyetem, az orvoscentrum,

valamint a város és az egészségügyi bizottság vezetői is. Mindannyian ugyanazt hangsúlyozták: az integráció a betegek érdekét szolgálja, hiszen ezáltal takarékosabb, korszerűbb és hatékonyabb
lesz az ellátás Szegeden.
Botka László polgármester kijelentette: nem arról van szó, hogy az önkormányzat meg akart szabadulni egy tehertől, hiszen az egészségügyből eddig
sem volt se nyeresége, se vesztesége. Azzal, hogy az egyetem átveszi a működtetést, nem politikusok, hanem hozzáértő szakemberek - minden egyes területen az egyetemi tanszékvezető professzor, a kórházi vezető főorvos, valamint a rendelőintézet osztályvezető főorvosa együttesen - dönthetnek majd az
intézményrendszer átalakításáról. Ez a
garancia, hogy valóban ott változtatnak,
ahol arra szükség van - mondta.
Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora azt mondta, az integrációval
megnő az egyetem feladata. D e az, hogy a
szegedi tudásközpont a világ 500 legjobb
intézménye köze került, eddig Ls elsősorban a színvonalas orvoskarnak volt köszönhető, amely most tovább bővül.
Pajor László, a Szegedi Városi Oktató
Kórház főigazgatója hangsúlyozta: az in-

A FIDESZ SZERINT AGGALY0S
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„Lehet hogy szükség van az integrációra,
de reméljük, hogy a lebonyolítása nem
olyan lesz, mint a bejelentése". így reagált
Oláh János, a Fidesz szegedi elnöke, az önkormányzati frakció vezetője. Mint mondta,
az érintettek - orvosok, szakápolók és betegek - , valamint az ellenzék is lapunkból
értesült a küszöbön álló egészségügyi átalakításról, holott nagyon fontos lenne,
hogy éket is bevonják a döntési folyamatokba. Hozzátette: az összevonással megszűnik a város kontrollja Szeged betegellátása felett, az ellátás ahhoz az egyetemhez
kerül, melynek ipzából nincs gazdája. Az
ellenzéki vezető azt is aggályosnak nevezte, hogy a jól működő városi ellátást az orvoscentrumba „tolják bele", mely jelenleg 3
milliárd forintos hiánnyal küzd.

tézményt nemrégiben felújították, gazdaságilag egyensúlyban van, az integráció után már csak meg kell tölteni tartalommal. Tálosi László, a rendelőintézet
főigazgatója azt reméli, hogy megszűnik
az intézményben dolgozók szakmai elszigeteltsége, valamint eltűnnek a felesleges párhuzamosságok.
T.K.

a kétmilliomodik hektárt

Átadták tegnap a kétmilliomodik hektárnyi erdőt Magyarországon, egészen
pontosan Opusztaszeren, Szabó Tibor
erdőgazdálkodó birtokán. Aki fát ültet,
bízik a jövőben: a most ültetett erdő
hasznát Dorka, a gazdálkodó leánya
fogja látni. D e nemcsak ő - h a n e m az
egész ország.
Míg a világ az erdőfogyatkozás gondjával
küszködik, Magyarországon növekszik
az erdősültség. Ez az erdész szakma áldozatvállalását és hozzáértését dicséri —
mondta tegnap Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a kétmilliomodik hektár magyar erdő átadási
ünnepségén Opusztaszeren.
Az 1920-as években az akkori 12 százaléknyi erdővel Európa legkevésbé erdősült országai közt voltunk, most az élvonalban foglalunk helyet: 21 százalék
az erdő az ország területén belül. Ezt
27-28 százalékra kell emelni, például a
mezőgazdaságilag értéktelen területek
bcerdősítésével. Az erdő természet-, környezetvédelmileg is nélkülözhetetlen látjuk, hogyan vezet globális klímaváltozáshoz az erdóirtás - , ugyanakkor a jövedelmet biztosító erdőgazdálkodás, illetve emberi regenerálódás szempontjából
is fontos. - A gazdasági haszonra törekvés és a természet-, környezetvédelem
nem zárják ki egymást - mondta lapunknak Gráf József, példaként említve:
két évvel ezelőtt az új erdőtelepítések

ERDŐSÜLŐ MEGYE

A bejelentésen m i n d e n érintett fél jelen volt: Ványai Éva, az önkormányzat egészségügyi bizottságának elnöke, Pajor
László, a kórház főigazgatója, Szabó Gábor, az SZTE rektora, Botka László polgármester, M i k ó Tivadar, az egyetem orvoscentrumának elnöke, Benedek György orvoskari dékán és Tálosi László, a rendelőintézet főigazgatója
Fotó: Kantok Csaba

Csongrád megyében az országos átlagnál kisebb az erdősültség: 8-9
százalék. De a telepítési kedv gyorsan növekszik - ismerteti a helyzetet Nagy Zsolt, az Állami Erdészeti
Szolgálat (ÁESZ) Kecskeméti Igazgatósága szegedi erdőfelügyeleti osztályának vezetője. Az elmúlt huszonöt
évben évi 400 hektárt erdősítettek a
megyében, tavaly 700 hektárt, s az
idei őszi, jövő tavaszi szezonban
mintegy 1400 hektárnyi várható.

Szabó Tibor erdőgazdálkodó és Gráf
József m i n i s z t e r fát ültet a kétmilliomodik hektáron
Fotó: Kantok Csaba
csak 25 százaléka állt őshonos fafajokból, most már 70 százalékot tesz ki ez az
arány.
Megkérdeztük a mimsztertöl azt is:
lesz-e tartós fahiány, mennyire „tarolják
le" a biomassza-erőművek az erdőségeket? Elmondta, az elkövetkező időszakban 50 ezer hektár energiaerdőt telepítenek, olyan fafajok alkalmazásával, melyek pár éven belül kitermelhetók - tehát gyorsan fedezik az erőművi igényeket.
- Gyönge minőségű a földem, n e m éri
meg a mezőgazdálkodás, pályáztam lehát erdőtelepítésre és nyertem - mondja
Szabó Tibor ópusztaszeri erdőgazdálkodó, akinek a kétmilliomodik hektárnyi
erdő a birtokára esik. Hazai fafajokkal,
főleg szürkenyárral telepít. - A vágásérettségi kora 3 5 év, hasznát már Dorka
leányom fogja látni - mondja a gazdálkodó. Bízik a jövőben.
ECS.
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ALGYÓ. A Móra Ferenc
Népszínház három napon át
turnézik Temesváron és
környékén. Schiller Ármány és
szerelem című előadását
mutatják be.

L I S •

Tavaly lemaradtak, most viszont örömmel jöttek

Valentin gyorsan motorra pattant
Tavaly betegsége miatt n e m tudott részt
venni Valentin a babafotózáson, idén
viszont már nem maradt le róla. A 21
hónapos gyerek a fotó elkészítése után
egy kölcsönvett motoron száguldozott,
ezalatt édesapját faggattuk a tegnapi szegedi fotózáson. Az ifjúsági házban száznyolcvan csöppségről készült felvétel.

ÁSOTTHALOM. Ma este 6 órától
az ifjúsági házban sulibörzére
várják az Ifjúsági Önkormányzat
és Ifjúsági Egyesület tagjai az
érdeklődő, továbbtanulás előtt
álló fiatalokat. Bemutatják
azokat a közoktatási
intézményeket, amelyekbe a
helyi ifjúsági civil szervezetek
tagjai járnak. Az érdeklődők
játékos, kötetlen hangvételű
börzén vehetnek részt, s
diákszemszögből, a kortársaik
tapasztalatai alapján
gyűjthetnek információkat a
döntéseik megkönnyítéséhez.
BALÁSTYA. Ma és holnap 6.
alkalommal rendezik meg a
balástyai böllérnapot a
Rendezvényház melletti téren.
Mai program: 17 órától
megnyitó, tábortűz,
szalonnasütés. 17.30-tól a
balástyai aerobikcsoport
bemutatója, majd a disznósirató
versek felolvasása, zsűrizése.
20.30-tól Kozmix koncert.
DESZK. Ma délben adja át a
Deszket Újszegeddel összekötő
mezőgazdasági út I. ütemét
Újhelyi István, az
Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium
államtitkára a Csalogány utca
mögött kezdődő útszakasznál.
Az ünnepség után a Zoltánfy
István Általános Iskola
futóversenyt rendez, amelyen az
intézmény mind a 260 tanulója
részt vesz.
Körösi Valentin és édesanyja a fotózáson
MÓRAHALOM. Az Erzsébet
gyógyfürdő is részt vesz az V. Spa
& Wellness egészségturisztikai
szakkiállítás konferencia és
vásár rendezvényén Budapesten,
a Hungexpo területén.
Mórahalom önálló, 15
négyzetméteres standon mutatja
be látványos installációját.
PUSZTAMÉRGES. Ma 9 és 14
óra között véradásra várják az
önkénteseket a művelődési
házban.
RÖSZKE. A Röszkei Kaláka
Hagyományőrző és Teleház
Közhasznú Egyesület, mint a
Déli Napfény Hagyományőrző
Leader + Helyi Akciócsoport
gesztor szervezete, ismét
pályázati lehetőséget biztosít
Életminőség javítása a Szeged
környéki településeken címmel.
A pályázatok beadására
jogosultak az akciócsoport által
érintett hét településen - Algyő,
Bordány, Domaszék,
Sándorfalva, Szatymaz, Röszke,
és Zsombó - élő őstermelők,
magánszemélyek,
önkormányzatok, intézmények,
civil szervezetek és vállalkozók,
amennyiben megfelelnek a
pályázati feltételeknek. A
pályázatok anyagai letölthetők a
www.teleliaz.roszkenet.hu
weboldalról. Bővebb információ:
627573-870. A pályázatok
benyújtásának határideje
november 24.
SZEGED. Ma este 6 órakor nyílik
a Kézműves Pince és Galériában
(Kálmány Lajos u. 21.) Németh
Miklós festőművész Színek
varázsa című kiállítása. A tárlatot
dr. Szónoki Miklós nyugalmazott
egyetemi docens, geológus nyitja
meg. A kiállítás december 7-éig
tekinthető meg munkanapokon
10 és 18, szombaton 10 és 14 óra
között.
- A Szegedi Leo Klub
cipőgyűjtést szervez a szegedi
vakok otthona idős lakói
számára holnap 10 és 16 óra
között a Dugonics téri Katolikus
Házban (Dugonics tér 12.). A
szervezők kérik, az
adományozók a lábbeliket
kívül-belül megtisztítVa adják le,
hogy méltó módon adhassák
tovább a rászorulóknak.
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Fotó: Schmidt Andrea

Szőke fürtös kisgyerek üldögél a babzsákon. Édesanyja néhány lépésről, édesapja
távolabbról biztatja: mosolyogjon a fényképezőgép lencséjébe. N e m is kell sokat
várni, Valentin csibészes mosolyt villant,
és már kész is a fénykép, 'amely hamarosan megjelenik a Délmagyarországban és
a Délvilágban. A kötelező feladat elvégzése után Valentin elégedetten pattan a székek mellett árválkodó motorra, s míg az
ifjúsági ház emeleti termében köröz, édesapja mesél nekünk a 21 hónapos lurkóról.
- Tavaly is szerettünk volna eljönni a fotózásra, de sajnos Valentin beteg volt.
Idén viszont már nem kellett a fényképezkedést kihagynunk - mondta Körösi Zoltán. - A felhívást az újságban láttuk, jár
nekünk a Délmagyarország és a vasárnapi
lapszám is.
Míg az édesanya, Petrovics Noémi a motorozó Valentin nyomában jár, az apuka
meséli: a kisfiút nemcsak a motorok érdeklik, imádja az autókat is. Zsenge kora
ellenére minden autómárkát felismer a
Trabanttól a Suzukiig.
- Fél évvel ezelőtt a slusszkulccsal kinyitotta az autót - büszkélkedik az apuka,
aki a Bécsi kávézóban dolgozik, de most
betegállományban van. így ketten foglalkoznak Valentinnal, aki nagyon együttműködő gyerek. Fél hétkor van ébresztő
Kőrösiéknél, aztán amíg az anyuka reggelit készít, az apa és Valentin közösen beágyaznak. Reggeli után n e m maradhat el a
fogmosás, a délelőttöt pedig közös játékkal töltik.

- Az autók mellett sokat játszunk építőkockákkal, készségfejlesztő játékokkal.
Rengeteget foglalkozunk Valentinnal, s ez
meg is látszik rajta, már számolni is tud,
igaz, hogy csak négyig - büszkélkedik az
apuka. Délutánonként rengeteget sétálnak, játszanak a jó levegőn. Bár a kisfiú
még n e m jár óvodába, nagyon szereti a
társaságot, a játszótéren szívesen ismerkedik kortársaival.
- N e m is g o n d o l t a m Valentin születése előtt, hogy ennyire jó dolog az, ha az
embernek gyereke van - vallja be az
apuka. - Valentin körül forog m i n d e n .
A lehető legtöbb időt töltjük együtt, s
ha a nagymamákra kell bíznunk, a szív e m összeszorul, hogy n e m h a l l o m a
hangját.
NYEMCSOKÉVA

MEGYESZERTE
FOTÓZZUK A BABÁKAT
A megye több városában folytatjuk a
babák fotózását: ma 13-tól 15 óráig a
mindszenti művelődési házba, jövő
hétfőn 14-től 17 óráig a szentesi művelődési és ifjúsági házba várjuk a
csöppségeket. Kedden 14-től 17 óráig
a mórahalmi Aranyszöm Rendezvényházban és a csongrádi művelődési
házban fotózzuk a babákat. Szerdán
12-től 17 óráig a Szabadkai úti új Sajtóházban tartjuk a szegedi pótfotózást,
Kisteleken pedig csütörtökön 13-tól 16
óráig a rendezvényházba várjuk a gyerekeket. Az év babája verseny abszolút
győztese az Apátfalvi Takarékszövetkezet százezer forintos takarékbetétkönyvét nyeri majd meg, a három korcsoport első három helyezettje pedig
egy-egy PegPerego akkumulátoros kismotort vihet haza.

Európa-díjast
Több százezer a kelengyére ünnepeltek a civilek

Még az arany középút sem olcsó mulatság

Együttvéve több m i n t félmillió forintba is belekerülhet az
ú j s z ü l ö t t kisbaba első ágya,
babakocsija, kelengyéje, ha a
drágább darabokat vásároljuk
meg. O l c s ó n , távol-keleti, egyszer h a s z n á l a t o s darabokból
1 5 0 ezer forintból m e g ú s s z u k ,
igaz, az apróságok b e s z e r z é s e
ekkor még hátravan.
„Amikor először bementünk egy
bababoltba, és megláttuk az árakat, hanyatt-homlok menekültünk kifelé" - mondta Pusztai
Tamás, amikor megszólítottam a
gyerekholmit vásároló férfit. Magam is ezt éreztem. Aztán a sokadik üzletben - ahogy a férfi is
említette - az ember szeme kezd
hozzászokni az árakhoz, és szinte első látásra el tudja dönteni,
mi az, amire rá sem szabad nézni.
A babavárás azonban még
megalkuvások árán sem olcsó
mulatság. Pusztai Tamás azt is
elárulta, hol találhatók a városban használt holmit áruló bababoltok,
amelyekbe
érdemes
két-három naponta benézni. Az
egyikbe magam is elmentem,
ahol a tulajdonos, Wagner Emese elmondta, csak a minőséget
veszi be, olyan ágyakat, babako-

fej

FELESLEGES HOLMIK TARA
A ma már alig használt pólya huzattal 5, a mózeskosár 20 ezer forintba kerül. Nem sokat ér a pumpás orrszívó, holott 1500 forintot elkérnek érte, és haszontalan a cumisüveg melegítő két-háromezerért,
a hat darab anyatejgyűjtő zacskó háromezerért. Van, aki annyira jó
anyuka szeretne lenni, hogy a babaholmit méregdrága bababarát mosóporral mossa: hajlandó két és fél kilóért 5900 forintot is kiadni.
Valószínűleg neki szánják a drogériák a fürdővízszínező tablettát 599,
a festőszappant 1799 forintért.

KEZDŐCSOMAG (Ft)
c :
Átalakítható babaágy
| Matrac
Párna, paplan
Pelenkázó
Gyermekülés+babahordozó
Babakocsi
Tipegők, réklik, cumik stb.
Összesen:

n e m javallt a közlekedés. Hatvanötezerért viszont téliesíthető,
két irányba tolható, küllős, pumpálható kerekűt vihetünk haza.
Hasonlóan széles skálán mozognak a gyereküléssel kombinált babahordozók is, áruk mint ahogy azt mellékelt táblázatunk mutatja - 20-92 ezer forint közötti. A fődarabok után
következnek a kisebb tételek: a
pelenkázó 20-30, a járóka 10-25,
az etetőszék 14-35, a műanyagkád 2-3, a legkisebb bundazsák
6-9 ezer forintba kerül. A cumisüvegért,
cumiért,
csörgőért
ezer-ezerötszáz forintot kérnek
el az üzletekben.

csikat, amelyek nem romlanak
el. Nála minden a bolti ár felébe
kerül.
A pénztárcát leginkább megterhelő darabok között még mindig a heverővé átalakítható babaágy kerül a legkevesebbe, hiszen
azt akár 6-8 évig is használni lehet: 30-40 ezer forintért már nagyon ízléseset, tartósat vásárolhatunk, igaz, a hozzá való matracot, ágyneműt is be kell szereznünk. Matracból a kókuszbetétes a legdrágább, körülbelül 13
ezer forint. Babakocsinál a határ
a csillagos ég: még 190 ezer forintot is elkérnek egy márkás darabért. S hogy mi a különbség a
legolcsóbb és a legdrágább között? Kiderült, 35 ezerért is csak
úgynevezett bolygókerekűt kapunk, amellyel rossz járdákon
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MEG DRÁGÁBB SZÜLÉS Jövőre jelentősen megnőhetnek
a terhei annak a várandós anyának, aki ragaszkodik választott
és fizetett szülészorvosához. A
javaslat értelmében ugyanis az
az orvos, aki kilenc hónapon át
kezelte - ha éppen nincs ügyeletben a szüléskor - csak akkor
mehet be a kórházba, ha az
anya állja a szülés költségeinek
30 százalékát. Az egészségbiztosító egy komplikáció nélküli
szülés után 80 ezer forintot utal
a kórháznak, azaz az anyának
24 ezer forintjába kerülne a választott orvos jelenléte. Emellett
a feltételezések szerint még külön is fizetnie kellene a szülésznek. A jelenlegi tarifa egy kezelés árának a tízszerese, vagyis
50 ezer forint.

19000-36000
4 000- 13 000
6 000-20 000
22 000-43 000
19 000-92 000
35 000-190 000
50 000-150 000
155 000-544 000

DM-grafika

Olajkút-karbantartás

F.K.

1
Forrás: DM gyűjtés

Sándorfalván tartotta idei záróülését a Nemzeti civil alapprogram
(NCA) dél-alföldi regionális kollégiuma. A testület egyenleget vont az
ez évben végzett munkáról és ünnepelt is. A kollégium alelnöke, a
kecskeméti Európa Jövője Egyesület elnöke, Farkas Gábor a napokban Európa-díjat vett át az általa vezetett civil szervezet nevében. Az
unió három európai civil szervezet munkáját jutalmazta az elismeréssel, így kapta a kecskeméti egyesület a kitüntetést Európa legnagyobb gyermekfesztiváljának megrendezéséért.
Bakai Csaba elnök elmondta, elfogadták a civil szervezetek számára
kiosztott 2005-ös működési költségek elszámolását, hiszen e nélkül
azok új pályázaton nem szerepelhetnek. Az elnök tájékoztatást tartott a
minisztériumi átszervezésről, a kollégiumi elnökök országos üléséről,
valamint beszámolt a jövő évi pályázati lehetőségekről és feltételekről.

|

Tervezett karbantartás

Tizenöt méteres fémszerkezet
magasodik a m ú l t hét vége óta
az egyik nagy forgalmú szegedi
útnál lévő olajkút fölött. Biztonsági okokból állítólag a többi
kutat is lezárták.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Nagyjából tizenöt méter magas,
darura emlékeztető fém szerkezet
jelent meg a napokban a Szabadkai út és a Móravárosi körút kereszteződésében lévő olajkutaknál. Információink szerint a speciális hibaelhárító eszközt szombaton szerelték az egyik kútfej fölé,
mert az elromlott. Úgy tudjuk, az
ott működő hat kútból ötöt le kellett zárni biztonsági okokból, je-

Fotó: Segesvári Csaba

lenleg csak egy üzemel. A munkálatok miatt a szomszédos parkoló
egy részét is lezárták a Mol szakemberei. Értesüléseink szerint
nagyjából két-három napba telik,
mire kiderül, mennyire súlyos a
probléma. A javítások időtartama
ettől függően öt-hat naptól akár
két hónapig is elhúzódhat.
A problémáról és annak okáról
is megkérdeztük a Mol kommunikációs osztályát, ahol azt a
szűkszavú tájékoztatást adták:
előre
tervezett
karbantartási
munkák folynak a lezárt kútnál.
Azt ugyanakkor a „tervezés" ellenére sem tudták megmondani,
meddig tarthat a munka, és fotóriporter kollégánkat sem engedték a kút közelébe.
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A tüntetéssorozat pillanatai, és ami helyette jön

Első élő szegedi
csőcselékkiállítás
Majdnem két hónappal ezelőtt
kezdődött a szegedi tüntetéssorozat. A demonstrálók mától más
módszerrel próbálkoznak. A cél
ugyanaz: a kormány leváltása.
A szegedi kormányellenes demonstráció még mindig tart, de
az esti programon napról napra
kevesebben vesznek részt. A lassan befejeződni látszó tüntetéssorozat emlékezetesebb pillanataiból válogattunk.
A tüntetés az első napokban
este 10 körül az MSZP-székház
előtt ért véget. Szeptember 27-én
azonban körülbelül húsz fiatal a
szabad demokraták székházához
vonult, ahol szabadságot követeltek Kovács Pistinek. A liberális ház sem előtte, sem utána
n e m esett útba a tüntetőknek.
Oláh fános, a Fidesz szegedi elnöke kétszer szólalt fel. Először
az első tüntetésen, másodszor
október 19-én. Ekkor kijelentette, ha a szegedi parlamenti képviselők nem szólítják fel lemondásra a miniszterelnököt, akkor
a szocialista-liberális politikusoknak a városból is menniük
kell. Gyimesi László fideszes önkormányzati képviselő szeptember 22-én (akkor még csak képviselőjelölt volt] szólt a tömeghez.
Megeskette a jelenlevőket, hogy
rákényszerítik a kormányfőt a
törvények betartására. Az ifjúsági demokrata fórum két tagja a
párt elnökségének szavait tolmácsolta: kitartás. A sorozat vendége volt Papp Lajos pécsi szívsebész professzor is, aki új alkotmányt követelt október 12-én.
Toroczkai László, a Hatvannégy
Magyar Vármegye Ifjúsági Mozgalom azóta lemondott elnöke
Gyurcsány Ferencet „pszichopata állatnak" titulálta. Hódi Mar-

hírek
ALLTAK A VILLAMOSOK
Műszaki hiba miatt leállt tegnap
reggel az egyik 4-es villamos a
szegedi Deák gimnázium és a
Rózsa utcai megálló között. Mivel
a kényszerszünet nyolc óra előtt
kezdődött, sokan gyalog rohantak
tovább a munkahelyükre. Mire a
villamospótló busz megérkezett, a
hibát is kijavították a Szegedi
Közlekedési Társaság szerelői.
GYEREKEKÉRT DOLGOZNAK
Sokféle intézményben és
szervezetben tevékenykednek
azok a szakemberek, akik a
fogyatékos kisgyerekeken
segítenek. Éppen ezért fontos,
hogy kapcsolat alakuljon
közöttük. A legkorábban, már
csecsemőkorban segítők első
regionális találkozóját rendezik
meg Szegeden, a Dugonics
piarista gimnáziumban ma, ahol
a kapcsolatfelvétel mellett
szakmai előadásokat tartanak.
A TUDOMÁNY ÜNNEPE
Az MTA Szeged Területi
Bizottsága Székházában is
számos programot szerveznek a
magyar tudomány ünnepe
alkalmából. Ma 10 órától az
egészségfejlesztésről esik szó - a
racionális gondolkodás és a
vallás tükrében. A föld- és
környezettudományi
szakemberek is 10 órakor kezdik
tanácskozásukat.
BOGÁTS GÁBOR AZ ELNÖK
A Magyar Szívsebészeti Társaság
13. kongresszusát Szeged
rendezte. Elhangzott, több
műtétre lenne szükség. A hazai
szívsebészet a problémák
ellenére is magas színvonalú
ellátást nyújt, a világban
alkalmazott új eljárások
mindegyike megtalálható
nálunk is. A társaság elnökének
választották a szegedi Bogáts
Gábort, az SZTE Kardiológiai
Központ Szívsebészeti Osztály
vezetőjét. A szívsebész vidéken
először végzett szívátültetést.

git az Ausztráliában élő emigránsok üzenetét hozta, Siklósi Gergely pedig nagypapája verseit.
A tüntetők egy csoportja szeptember 26-án összeveszett Székhelyi József színidirektorral, október 30-án pedig néhányan közülük megbolygatták a Gregor
József emlékére elhelyezett mécseseket.
Szeptember 28-án sört és virslit
kaptak a demonstrálók, valamint
Csaba testvér üzenetét: a miniszterelnöknek, de a gyújtogatóknak
is felelniük kell a tetteikért.
Az események főszereplőjévé
és főszervezőjévé már az első napokban Péter Árpád vált. A fiatal
gyógyszerész többször hangsúlyozta: pártoktól független rendezvény a szegedi. Ezenkívül
rendszeresen felhívta a résztvevők figyelmét arra, hogy békésen
demonstráljanak. Péter most
már n e m szervezője a tüntetéseknek, helyette mással próbálkozik. Ma 16 órától rendezi az
„első szegedi csőcselék kiállítást" a Klauzál téren. A live show
„élő csőcselék igénybevételével
mutatja be a hatalomcentrikus
politikai irányzatok ellen az utcára vonuló antropológiai és szociális értelemben egyaránt széles
társadalmi rétegeket." Többek
között nyugdíjasok, egyetemi és
középiskolai tanárok, kétkezi
munkások
tekinthetők
meg
„közvetlen közelről". Az eligazodást táblák segítik.
- Az eddigi formát az emberek
megunták, ahogy minden mást is
megunnak, de a demonstráció
nem zárult le. Az ország forrong.
A cél a kormány leváltása - nyilatkozta a szervező. „Madame Tisza
tanoptikuma" 17 óráig várja a látogatókat. A belépés díjtalan.
G. ZS.

Regióra
A Napi Mozaik országos adása ma
délelőtt 10-től Szegedről jelentkezik az m l - e n . Az alvászavarokról,
a szegedi informatikai múzeum
kincseiről, Németh György fotós
és karikaturista munkáiról és az
ópusztaszeri Márton-napi „libaságokról" láthatnak összeállítást a
nézők, akik ízelítőt kaphatnak a
jazznapok programjából is. Ma
délután 3 órakor jelentkezik az
m l - e n a Szegedi Stúdió körzeti
magazinja, a Regióra. A témákból:
arcdiagnosztika; barátok és az archívumban őrzött kincsek idézik
fel Gregor József alakját, Podmaniczky Szilárd könyve Szegedről.

Zárolták a szegedi intézmények kéthavi költségvetésének 8 százalékát

Az egyensúly ára 170 millió

Tanítás a tarjáni általános iskolában. A finanszírozott órák számának csökkentésével hatvanöt pedagógus álláshelyét spórolhatja meg
az önkormányzat
Fotó: Schmidt Andrea
Lélegzethez jutott Szeged fuldokló költségvetése azzal, hogy a közgyűlés az intézmények kéthavi költségvetésének 8 százalékát zárolta. Az így összeszippantott
1 6 0 - 1 7 0 millió forint szükséges ahhoz,
hogy fennmaradjon az önkormányzati bevételek és kiadások egyensúlya. A váratlan
intézkedést az érintettek közül az iskolák
vezetői, illetve az ellenzék a jövő évi megszorítások előszelének minősíti.
Közgyűlési határozatként érkezett a szegedi
intézmények vezetőihez a döntés: a város az
önkormányzati támogatás 8 százalékának
megfelelő összeg kifizetését november-december hónapra zárolja. A képviselők vitájában nem vetődött föl ennek a pénzszerzési
módszernek a lehetősége, így aztán az új
megszorítás váratlanul érte például az iskolákat.
- A szegedi intézmények 26 milliárd forintos éves költségvetésének töredékét, körülbelül 160-170 millió forintot zárolt a közgyűlés
- jellemezte a nagyságrendet
Szentgyörgyi
Pál. A gazdasági alpolgármester érdeklődésünkre azzal magyarázta az intézkedést,
hogy így tartható fenn a bevétel és a kiadás
egyensúlya az év végére most is felhalmozódó kifizetnivalók miatt. Példaként pedig a befejeződő beruházásokat említette. Emlékeztetett: rövid távú hitel fölvételéről is azért határozott a közgyűlés, hogy rendben kifizet-

hesse a köztisztviselők és közalkalmazottak
bérét.
Bírálta a közgyűlési vitában Szeged vezetőit, vitatta a költségvetési egyensúlytalanságra
kigondolt megoldásokat Póda fenő, a pénzügyi bizottság fideszes alelnöke. Szerinte az
adósságbomba egyre hangosabban ketyeg, és
városi megszorítócsomag elé néznek az intézmények. Mivel az eladósodás mértéke
Szegeden már átlépte a rémálomhatárt, itt
fölerősödnek az ország rossz gazdasági helyzete miatti negatívumok - magyarázta Póda.
- A közoktatást hátrányosan érintő törvény végrehajtása körül kuszaság alakult ki.
E helyzetben egy közgyűlési felhatalmazás
nélküli finanszírozási gyakorlat alakult ki
Szegeden, amit most szentesített a zárolást
kimondó határozat - fogalmazott Farkasné
Pocsai Blanka (Fidesz-MPP). Az oktatási bizottság tagja szerint a finanszírozási fékeket
a Tisza-parti városban már szeptemberben
beindították.
A közoktatási törvény által előírt, ingyen
ellátandó órákkal Szegeden a finanszírozott
órák számát csökkentették. Ezzel az - információnk szerint - országban nem általánosan alkalmazott megoldással az önkormányzat 1300 óra árát, azaz 65 pedagógus álláshelyét spórolhatja meg.
- A zárolás tartalékba helyezést jelent, vagyis
ezt az összeget januárban megkaphatják az intézmények - elvileg - fogalmazott az alpolgár-

18AZGATÓK A MEGSZORÍTÁSRÓL
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„Az esztendő végéig csak a jogszabály által kőtelezően előírt, illetve elnyert pályázathoz kapcsolódó ősszegeket fizethetjük ki. Vagyis a napi kiadásokról, például kréta, vagy fénymásoló papír
vásárlásáról le kell mondanunk" - értelmezi a
zárolásról szóló közgyűlési határozatnak a Béke
Utcai Általános Iskolára gyakorolt hatását az
igazgató, Mészáros Zsolt. Még nem látják át, pontosan mit jelent a döntés például a Kossuth szakközépiskolában, ahol Horváth Attila igazgató szerint az étkezési hozzájárulást sem fizethetik ki,
mert az csak „adható". „Rendkívüli esetben kérvényezhetjük az általános szabály feloldását, s ez
kedvező" - véli Szalai József. A két tannyelvű tarjáni általános iskola igazgatója szerint az intézményi vezetők hiányolják a döntést követő személyes tájékoztatást. Abban mindhárman egyetértettek. hogy a közoktatást érintő megszorítások
folytatódnak - nem csak Szegeden.

mester. Ez a különbség a mostani módszer és a
2003-ban alkalmazott pénzelvonás között.
Ugyanakkor a város gazdasági ügyeinek vezetője kérdésünkre elismerte: a konvergenciaprogramnak a jövő évtől megmutatkozó hatásai érvényesülnek a helyi költségvetésben is,
Szeged várhatóan a jelenleginél kevesebb állami támogatásban részesül.
ú . I.

Büfé, zöldséges, virágos, tej-, kenyér- és vegyesbolt költözik a Szent István téri piacra

Állnak a pavilonok, árusítás csak jövőre
Folytatás az 1. oldalról

Több fantáziadús terv született: volt szó csobogós, szökőkutas üvegpalotás változatról,
de azt elvetették, mert a téren
az előírás szerint kizárólag alap
nélküli épületek állíthatók fel.
Helyette üvegezett virágcsarnokot terveztek, de a környékbeliek megtorpedózták, mert zöldségest is akartak, n e m csak turistacsalogató kirakatot. Végül
Palánkai Tibor építész tervezett
élelmiszerpiacot fából és üvegből. A tér építésekor a piac helyét és a közműveit kialakítot-

ták, de a tényleges építése csak
a tér átadása után, szeptemberben kezdődhetett. És október
végéig át kellett volna adni a
pavilonsort.
- N i n c s még teljesen kész,
mert a Mars téri új csarnokoktól eltérően a Szent István tériek kulcsrakészen veszik át az
üzleteket. Tehát a pavilonokat
m o s t belülről fazonra kell igazítani - magyarázta Pusztai Lajos. Több régi bolttulajdonos
visszatért, biztosan lesz tehát
egy vegyes élelmiszer, egy tejés kenyérbolt, egy büfé, kinyit a
virág és az ajándékbolt. Két
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VASAR, PIAC, ARUSITO HELY
A Szegedi Vásár és Piac Kft. tartja fenn a város legtöbb piacát. Élelmiszer-kereskedés működik a Mars téren, az Olajbányász téren, az újszegedi
Csanádi utcában és a dorozsmai piactéren. Vásárt tartanak az alsóvárosi
Mátyás téren, Szőregen és Szentmihályon. Az árusok mindenhol egységes
napidíjat fizetnek, négyzetméterenként mindig a Mars téri helypénz felét:
jelenleg 170 forintot. Nem számít szabályos piacnak, ezért a Környezetgazdálkodási Kht. tartja fenn a Diófánál, a Temesvári körúton és a Csillagtéren működő „zöldség- és gyümölcsárusító helyet". Ezeken.engedéllyel,
ugyanakkor helypénz nélkül lehet árulni.

Fazonra igazítják a pavilonokat

Fotó: Frank Yvette

hely még kiadó, tárgyalnak egy
zöldségesről és egy kávézóról. A
sarki hatszögletű üveggúlába
hírlapos költözik. A Mars tériekhez hasonlóan 25 évre vásároltak bérleti jogot, emellett
havi bérleti díjat fizetnek. Ocs-

kapiac viszont n e m lesz. És
n e m jön vissza a lángosos sem,
mert lakókocsiban n e m süthet,
pavilont viszont n e m akart bérelni. Az üzleteknek - noha közös működési engedélyt kap az
egész piac - beköltözés után

0SSZECSISZ0LNI
Össze kell még csiszolni a piacot a térrel. A vécébe például
nem lehet bejutni kerekes székkel, mert a tervekkel ellentétben
a pavilon bejárata a tér szintjénél magasabban épült. Újra kell
fugázni az asztalok alatt a díszburkolatot, különben beszívná a
lecsöpögő zöldséglevet. A tetőből meredő farudak a pergola
részei, de még nincs hely a rájuk felfutó növények elültetéséhez. A piac csak kerítéssel körbevéve működhet, ezért ki kell
találni, hogyan választható le a
tér többi részétől. A piacnak elkülönített parkolóhelyekre is
szüksége lesz, nyitásra ezt is
meg kell oldani.
külön-külön is szakhatósági
engedélyeket kell kérniük. Ez
azt jelenti, hogy nagyjából tél
végén vásárolhatunk majd az új
piacon. A tíz-tizenkét szabadtéri asztalon csak zöldséget és
gyümölcsöt lehet majd árulni,
ugyancsak tél végétől.
DOMBAI TÜNDE
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A lánclevelek ma már az interneten terjesztik a hülyeséget

A polányi

Álhírek a nagyvilágból
Korábban névtelen levélben kaptunk rejtélyes felhívásokat, álhírcket, amelyek sokszorosításukra
és továbbküldésükre szólítottak
föl. Ma ugyanezek interneten terjednek. Egy részük hihető, és így
akár kárt is okozhatnak, más részük ránézésre is ostobaság.
Itthon évtizedekkel ezelőtt találtunk
először a postaládákban olyan aláírás nélküli, többnyire karitatív tartalmú, gépelt leveleket, amelyekben
arról értesítenek: nagy nyeremény,
szerencse vár ránk, ha sokszorosítva
továbbküldjük. Büntetést is beígértek, ha ennek n e m teszünk eleget:
leég a házunk, elüt egy kocsi.
Manapság a lánclevelek áttevődtek
a virtuális térbe, az interneten keresztül, e-mailben kapjuk meg az angol
nyelvterületen hoaxnak nevezett változatukat. Ezek a legkülönfélébb tartalmú, valódinak látszó álhírek, átverések, álkérések, álfelhívások, amelyek hitelesnek tűnő forrásokra hivatkoznak. Leginkább az mutatja hihetőségüket, hogy gyakran még a média is
hajlamos átvenni a bennük álló ostobaságokat. Gyakran a szolidaritásunkra, érzelmeinkre apellálnak: több
címre való továbbküldésük esetére bizonyos összeget ígérnek az állítólag
szörnyű helyzetben lévő szívbeteg, rákos gyerekeknek, levágandó lovaknak, afrikai éhezőknek.
A történelem első hoaxának egy Orsón Wellcs-rádiójátékot
tartanak,
amelynek 1938-as sugárzásakor általános pánik tört ki Amerika-szerte. A
hallgatók ugyanis azt hitték, a sztoriban szereplő marslakók valóban megtámadták a Földet. Hoaxért persze
nem kell a szomszédba menni: „klaszszikus hazainak" számít az, amiben
véradásra szólítottak fel, és megjelenésekor komoly gondokat okozott a vérellátóknak. A vérkészítmények rövid
szavatossági ideje miatt ugyanis az

bolondgomba

Arca ijesztő. Szája és
szeme halhoz
hasonló, füle nincs.
Az orr kinézete esy
v v
koponyáéra hasonlít.
Feje két oldalán
úszók láthatók.
Szájában vadászatra,
és halevésre
alkalmas fogak
tekinthetők meg...
A fogakban fluor
található. Ez sem
lehet viasz...
Mumifik.ilódott sellőtetem a tengerparton - állította az utóbbi hónapok egyik legnépszerűbb hoaxa
egyenletes véradói kedv lenne kívánatos. Egy másik kamu lánclevél szerint
maga a számítógcp-milbárdos Bili
Gates figyeli, és honorálja az üzenetet
tartalmazó e-mail továbbküldését.
Számos esetben igencsak vékony a
határ a tréfa és, a bűncselekmény között - hitelrontást, pánikot is okozhatnak. A népszerűbb hoaxok ráadásul jelentős forgalmat is generálhatnak, ami
komoly pluszköltséget jelenthet a
szolgáltatóknak
hogy az olvasásukkal és küldözgetésükkel elpazarolt
munkaidőről már ne is beszéljünk.
T.R.

S E L L Ő M Ú M I Á T Ó L TRIANONIG
Kétméteres kiszáradt, mumifikálódott sellőt találtak egy tengerparton - állította
az utóbbi hónapok egyik legnépszerűbb hoaxa, s ezt remek fotókkal is alátámasztotta. Később kiderült: a sellőt egy szörnyszobrász készítette, aki egy internetes aukciós ház árverésén ezzel akarta fölverni az árait. Sikerült. Egy titokzatos vatikáni emberi jogi szervezet kezdeményezi a trianoni béke felülvizsgálatát,
visszakaphatjuk a több mint nyolcvan éve elcsatolt területeket - adta közre egy
másik levél. A szervezet azonban nem is létezik. Keringett olyan lánclevél is,
ami azt állította: megszűnik a nándorfehérvári törökverés óta létező déli harangszó, az EU törökbarát gesztusaként. Erről is kiderült, hogy kacsa. Gyerekeket is
lopnak a különféle multikban egy hoax szerint, de egyetlen gyerek sem tűnt el
ilyen helyen.

Még nem tudni, pontosan milyen feladatokat kap a Csongrád megyei központ

Eldőlt: Békéscsabáé a munkaügy
MUNKATÁRSUNKTÓL
Békéscsabán lesz a dél-alföldi regionális munkaügyi szervezet központja - jelentette be Csizmát
Gábor, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
államtitkára tegnap. Ezzel megerősítette lapunk
információit, amelyeket szerdán közöltünk a regionális átszervezésekkel kapcsolatban. A Békés

Megyei Munkaügyi Központ jelenlegi vezetője,
Nagy Ágnes kapott megbízást arra, hogy a másik
két megyében dolgozó kollégákkal együtt dolgozzon az elkövetkezőkben. A kormány tehermentesíteni kívánja a munkaügyi kirendeltségeket az
adminisztrációs terhek alól, azt szeretnék, hogy
azok csak az ügyfelekkel foglalkozzanak.
Megkérdeztük a Csongrád Megyei Munkaügyi
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Központ jelenlegi vezetőjét, milyen feladatot kap
a jövőben. Vladiszavlyev
András azt válaszolta:
még tart az egyezkedés. Legutolsó információja
szerint tízszázalékos létszámleépítéssel járna az
átszervezés 2007-tól. D e amennyiben új, foglalkoztatási és szociális feladatokat kapnak a kirendeltségek, akkor szerinte elképzelhető, hogy tartható a jelenlegi létszám.

Ritkán olvashatok újságban szülőfalumról is, meg
arról is, ahová átköltöztünk.
Nemrég saját lapomban is meglepetéssel
láttam Magyarpolány
nevét.
Bolondgombát szedett valaki, megfőzte, meg is ette. Családjának is adott belőle, így aztán az lett, a
pesti kórházba szállították
valamennyiüket.
Ilyen nincsen! - ez volt az első gondolatom. A polányi ember majdnem hajszálra ugyanolyan,
mint
az összes dunántúli. Gyerekfejjel tanulja meg, melyik az ehető, és melyik a bolondgomba. Ha nem
így lenne, az a falu már régen kipusztult
volna.
Első fokú bizonyítékként
fogadjanak el engem.
Én is szedtem a gombát a Hosszúhegyen - gyönyörű csiperkék és tyúkgombák teremtek ott eső után
-, a becsei erdőben a mészkemencék
mellett pedig
galambicát és vargányát. Cukorborsóleves,
tyúkgombával, az ám a valami! Vagy a vargánya, a gombakirály, ezerféleképpen
elkészítve!
Szánalommal
kevert tehetetlenségemben
azt tudakoltam
volna
mindjárt, honnan szalajtották,
aki mellényúlt,
és
gyomormosás mentette meg az életét * Ha egyáltalán megmentette.
Mert hogy nem született
polányi, az biztos.
Halottak napján idén is elmentem
őseim sírjához. Hagyománynak
is mondható,
beköszöntem
most is gyerekkori jó komámhoz,
Lacihoz. Együtt
bogarásztunk
vele annak idején hegyen és erdőben, már az ajtóban kérdeztem:
ki volt az a szegény ember, aki ekkorát tévedett ? A felelet: született polányi. Nem igaz! De igaz. Fiatalabb nálunk,
nem emlékszem
rá, hogy találkoztunk volna, de a
kérdés lényegéhez
ennek nincsen is köze. Laci
azonban fölmondta
nekem a
gombaismeretből
mindazt, amit annak idején egyszer se mondtunk
el egymásnak se. Mert fölösleges lett volna.
ilyeneket is mondott: némely bolondgomba
hajszálra olyan, amikor kibújik a földből, mint a legfinomabb ehető. Tudván tudom ugyan, hogy virtigtí
gombaismerő
ismerősömmel
is megesett, már itt.
Szegeden, hogy a susulyl<át tévesztette
össze az
ezen a tájon talán szegfúgpmbának
nevezett
tyúkgombával, és 6 se úszta meg gyomormosás
nélkül.
Mégis mondtam, ott van nyomravezetőnek
a bocskora is, árulkodnak az alsó lemezkék is. Kiegészítést is kaptam hozzá, a híres-neves Svéda bácsit
idézve. Ő az a valaki, aki a feje búbját vakarta a
mozdony
nagyságú petróleummotor
előtt: petró
van, kompresszió
van, szikra van, a rosseb egye
meg, mégse megy! Polányi gombaismeretből
is jeleskedett. Azt tartotta, a csiga is átviszi a mérget a
bolondról az ehetőre. Mert a csiga
emésztőrendszerében a bolondgomba is otthonra talál.
Ezzel aztán bevonult, ha nem is
rohamléptekkel,
majdnem a teljes élővilág abba a bizonyos
gombafőző edénybe. Amibe olyan finoman rotyogott az
étel. hogy adni kellett abból még a
szomszédoknak
is. Akik egyébként szintúgy napjában
vizsgázhattak volna az ehető gombákból. A tétel elseje ez lenne: lehet jó még az is, ez is, de azokat én nem ismerem, tehát le nem szedem. Legföljebb jó nagyot
bele rúgok, hogy más se essen kísértésbe,
amikor
meglátja. Ha csak valami varangy át nem programozza az eszét.
H. D.

Tradíciók és extravagancia

SEMPEY CLEVER - EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ

Exkluzív kínálat a Diegóban
Nem túlzás azt állítani, hogy talpunk alatt az egész világ, amikor
végigsétálunk a szegedi Diego Áruházon, a Szatymazi utca 2.-ben. A
10 éves üzlet az
olcsóbb termékek
mellett 4-5 éve kínál
exkluzív, magasabb
árfekvésű szőnyegeket. Ezek
komoly minőséget képviselnek,
kézi csomózásnak, gazdag méretválasztékkal. A világ leghíresebb
szőnycgmárkáiból a sokféle stílusnak, a színek és minták sokaságának köszönhetően szinte minden
lakberendezési irányzathoz találni
megfelelő darabot. Nem túlzás azt
állítani, hogy szinte személyre szabottan vásárolhatók meg c különleges termékek.

A Diegóban azonban most nemcsak az exkluzív szőnyegeket,
hanem a Qick Step laminált parkettákat is érdemes megismerni.
Ezek
is
kiváló
minőségű, háromdimenziós, rusztikus
hatású termékek, óriási színválasztékkal. Lerakva
mintha régi, kézzel csiszolt parkettát vagy hajópadlót látnánk, sőt
érzésre, hangzásra is a tömör fapadlót idézik, természetesen egyesítve
a korszerű laminált parketták minden jó tulajdonságával. Azaz e termék is, mint általában a Diego
exkluzív kínálata, a vásárló igényeinek megfelelően klasszikus és
modern, tradicionális és extravagáns.

DIEGO
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EMLÉKPARK

Márton-napi vigasságokra
hívja kedves
November

11-én,

látogatóit.
szombaton

11.45 Zenés hírverés a parkban
12.00 Márton-napi köszöntő, újbor lopózása, kóstolása,
a hordók ünnepélyes dugózása. Apokrif mise - Márton-napi
borszentelő. Libaterelő és libafogó verseny.
A „Gúnár búcsúztatója", Ludas Matyi c. színi előadás.
Márton-napi ínyencségek: zsíros kenyér, libatepertő, lilahagyma,
kemencében sült tök, forralt bor.
Szeri Csárda libás ételeit kínálja
A jó hangulatról és muzsikáról dudás, tekerős,
tamburás és klárnétos gondoskodik.
15.00 Búcsúzóul:
János-áldás

November 12-én, vasárnap
12 órától táncház a Ctiháré Táncműhely közreműködésével,
muzsikái a Kender zenekar
Játszóház gyerekeknek
(csuhézás, csutkababa-készítés, játékkészítés kukoricaszárból)
Rendezvényünkre szeretettel hívjuk és várjuk!
Információ: www.opusztaszer.hu
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Az 1956-os Augusztusban a Dóm téren tartja európai premierjét a villámgyors török táncegyüttes
forradalom
a Tiszatájban

Guinness-rekorder a Fire of Anatolia

MUNKATÁRSUNKTÓL
A Tiszatáj az 1 9 5 6 - o s forradalomra emlékezik
novemberi
számával. A szegedi irodalmi
folyóirat Nagy Gáspár Puskás
Kelemenék c í m ű versével indul. Bernáth Árpád A szellemi
Európa szolidaritása Heinrich
Böll hangján c í m ű írása vezeti
be a Nobel-díjas n é m e t író eredeti másolatban és fordításban
is közreadott '56-os nyilatkozatát.
Közli a lap Róbert C. Conard
egyetemi tanár Sohase találkoztam olyan magyarral, aki
ne akart volna tanulni c í m ű
írását, Anderle Ádám és Marosi Ágnes A magyar forradalom
és a spanyol emigráns köztársasági kormány c í m ű tanulmányát, v a l a m i n t Péter László
kutatásait a forradalom szegedi orvosegyetemet érintő vonatkozásairól.
Pomogáts
Béla '56-ról és a
harmadik útról, Fried István A
lázadó ember és Közép-Európa
szabadságvágyáról, Pál József
az írók szabadságharc utáni
helyzetéről, Gömőri György az
Irodalmi Újság lengyel tárgyú
cikkeiről ír. Simái Mihály Fekete Pál új kötetét és forradalmár feleségének titkos naplóját mutatja be.
O l v a s h a t u n k a folyóirat novemberi s z á m á b a n Péter László, v a l a m i n t G ö m ö r i György
é s Buda Ferenc ' 5 6 - o s kötetéről, továbbá
Csíkszentmihályi
Róbert M ű e g y e t e m n é l felavatott ' 5 6 - o s szobráról. A Diákm e l l é k l e t b e n Vasy Géza
az
1956-os
forradalom
egyik
s z e l l e m i előkészítőjéről, Illyés
Gyuláról ír.

Percenként 2 4 1 lépéssel Guinness-világrekorder lett a világjáró török táncegyüttes, a Fire of
Anatolia, amely augusztusban a
Szegedi Szabadtéri Játékok vendegeként a D ó m téren tartja új
darabja, a Dawool európai premierjét.
MUNKATÁRSUNKTÓL
N e w Yorktól Kínáig világszerte
sikert aratott már a Fire of Anatolia (Anatolia tüze) török táncegyüttes, amelynek előadásait
már több mint hétmillió néző
látta. Mustafa Erdogan koreográfus társulata a leggyorsabb zenés tánc kategóriában szeretett
volna bekerülni a Guinness-rekordok könyvébe, ezért különleges előadást tartott Törökországban, az Aspendos Antik
Színházban. A rendhagyó produkció kicsit emlékeztet Michael Flatley ír sztepptáncshow-ira,
csak ebben n e m szteppelnek,
h a n e m többek között dervis- és
hastáncot lejtenek a táncosok.
Erdogan csapata együttesként
akart rekordot beállítani, az
m í g az ír származású amerikainak annak idején egyéniben sikerült ez.

A Fi re of Anatolia produkciója világszerte t o m b o l ó siker

A Fire of Anatolia táncosai a
koreográfia utolsó részében,
amely a „Hullámok izgalma"
címet kapta, rendkívüli teljesítményt
mutattak:
átlagosan
négy lépést tettek meg 1 másodperc alatt, így sikerült a rekordkísérletük: 2 4 1 - e t ugrottak
egy perc alatt. A táncosok lépéseit elektromos metronómmal
mérték. Hat kamerával készítettek felvételeket, hogy azokat
óriás kivetítőn keresztül megmutathassák a nézőknek is. Az

előadást a nemzetközi média
fokozott érdeklődése mellett a
helyi török közönség és külföldi turisták kísérték figyelemmel.
A világjáró táncegyüttes augusztus 2-án és 3-án a Szegedi
Szabadtéri Játékok vendégeként
a D ó m téren is fellép. A kétrészes táncshow második felében
európai premierként láthatja a
közönség új produkciójukat, a
Dawoolt.

Fotó: DM/DV

A SZABADTÉRI JEGYEINEK MAR 15 SZAZALEKA GAZDARA TALALT
A szabadtéri egy héttel ezelőtt kezdte meg a 2007-es Dóm téri előadásokra szóló jegyek és bérletek értékesítését. Tegnapig az összes eladható jegy több mint 15 százalékát már megvásárolták vagy lefoglalták. Bátyai Edina, a fesztivált
működtető kht. ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta: több minttízmillióforintos jegybevételt értek el egy hét alatt.
Különösen a szegedi közönség bizonyult aktívnak. Úgy tűnik, a tavalyi tapasztalatokból okulva megértette: érdemes
mihamarabb beszerezni a belépőket, mert az utolsó hetekre már nem biztos, hogy marad. Ráadásul az év végéig elővételben megváltott jegyek még kedvezményes áron kaphatók. Az infláció és az áfa emelkedése miatt ugyanis januártól a középáras produkciók belépői ötszáz, a Macskák jegyei ezer forinttal drágulnak. A legnagyobb érdeklődést a Webber-musical és a tavalyi sláger, a Rudolf iránt tapasztalják.

Mától jazznapok

A Szegedi Nemzeti Színház társulatának új tagja: Bánvölgyi Tamás

Szappan után Mauglinak készül
Bánvölgyi Tamás játssza Szappant, az egyik
partjelzőt Egressy Zoltán Sóska, sült
krumpli c í m ű darabjában, amit újra láthat
a közönség a kisszínház színpadán. A társulat pályakezdő s z í n é s z e egy-két előadás
erejéig Maugli szerepében is bemutatkozhat.
- A Vedres építőipari szakközépiskolában
érettségiztem, majd n e m találtam a helyem
az életben, és elmentem a vásárhelyi mezőgazdasági főiskolára tanulni. Fél év után rájöttem: n e m érdekel, n e m nekem való. Szerettem volna elmenni hivatásos katonának

vagy rendőrnek - mindkettőre volt példa a
családban. Erről azonban lebeszéltek a szüleim, és hoztak egy cikket a Délmagyarból, ami
arról szólt: színitanoda indul Szegeden. Már
gyerekkoromban szerettem szórakoztatni a
környezetemet, utánoztam a tanárainkat,
ezért javasolták apukámék, hogy próbáljam
meg a színészetet - mesélte a kezdetekről
Bánvölgyi Tamás, a Szegedi Nemzeti Színház
prózai társulatának új tagja. Bár a felvételin
bakizott a versben, mégis felvették a tanodába, ahol úgy érezte: szenzációs csapat, igazi
baráti társaság jött össze.
- Eleinte délután és este suliba jártam, nap-

közben pedig konténert rakodtam, építkezéseken dolgoztam. Később nappalis lettem, és
csak a színészettel foglalkozhattam. Nagy
meglepetés volt számunkra, amikor a Ponyvaregény sikere után szerződést ajánlott négyünknek Székhelyi József. Óriási dolog, hogy
bekerülhettünk a társulatba. Szüleim is nagyon boldogok voltak, gratuláltak, hogy dolgozó ember lettem és azt csinálhatom, amit
szeretek. Egyelőre az a legfontosabb, hogy
megfeleljek és megtaláljam a helyem. Kamatoztatni szeretném a színitanodában tanultakat, és azon túl is rengeteget kell még tanulnom. Szerencsénk, hogy a Czene Zoltán vezetésével működő Szegedi Egyetemi Színház
több produkciójában, a Karnyóncbari, a Szerelmem, Elektrában is részt vehettünk, így
amit délelőtt a suliban megtanultunk, este
élesben ki is próbálhattuk a színpadon.
Bal József, a nagyszínházban jövő héttől
műsorra kerülő musical, A dzsungel könyve
rendezője Bánvölgyi Tamást egy-két előadás
erejéig szeretné majd kipróbálni Maugli szerepében. Ezért miközben majomként, farkasként, keselyűként táncol a színpadon, figyelnie kell a szerep eredeti „tulajdonosát", Gömöri Krisztiánt is.
A Holdudvar-projektben, Toronykőy Attila
rendezésében szeptemberben mutatták be,
Egressy Zoltán Sóska, sült krumpli című darabját, amiben színitanodás évfolyamtársai,
Szívós László és Tóth Lambert partnereként
Bánvölgyi Tamás játszotta Szappant, az egyik
partjelzőt. A „labda-játékot" ma 22.30-tól és
szombaton 19 órától újra láthatja a közönség
a kisszínház színpadán. - Ez a darab jó lehetőség volt arra, hogy a társulatnak és a közönségnek is megmutathassunk, hol tartunk
most. A premier jól sikerült, de voltak gyengébb előadásaink is. Belenéztünk egymás
szemébe, és megbeszéltük a problémákat, átdolgoztunk több dolgot, így mostanra sokkal
jobb lett a produkció.
H. ZS.

Bánvölgyi Tamás a szegcdi színitanodából indult

Fotó: Segesvári Csaba

FILMSZEREPEKRŐL ÁLMODIK
Ha a színházban már megtanulta a szakmát
Bánvölgyi Tamás szeretne majd filmekben is játszani. - A tévén, a filmeken nőttem fel, valami
megragadott bennük. A színház is nagy csoda,
nap mint nap meg kell küzdeni azért hogy jó legyen az ember, de nagy álmom, hogy a kamera
előtt is kipróbáljam magam.

Ma kezdődnek a Szegedi Jazz Napok. A nyitókoncertet Vukán György
zenekara, a hazai művészvilág klasszikusának számító Creative Art
Trio adja 2 0 órától a Szegedi Ifjúsági Házban. Ezen a napon lép fel a fesztivál sztárvendége, Dávid Murray is. Az amerikai sztár, akit kritikusai
generációjának legjobb tenorszaxofonosának tartanak, legerősebb zenekarával koncertezik a rendezvényen. A kvartett bőgőse, Jaribu Shahid
korábban Roscoe Mitchell együttesének tagjaként járt Szegeden. Szombaton a norvég újhullám három együttese - In the Country, Supersilent,
Susanna and The Magicai Orchestra - mutatkozik be. A három koncert
várhatóan a fesztivál történetének egyik legmerészebb zenei vállalkozása lesz. A zárórendezvényt szombat éjfélkor, a Belvárosi Moziban tartják. A közép-kelet európai progresszív dzsessz-rock emblematikus
együttese, a lengyel SBB lép fel magyar zenészbarátokkal, Somló Tamással (LGT) és Németh Gáborral (Skorpió). A fesztiválra jegyek a város ismert jegypénztáraiban válthatók. A napijegy háromezer forintba kerül.

Sonkodi István kiállítása a Kass Galériában

Szegedi professzor
keleti grafikái
A szegedi Kass Galériában ma
délután fél 5-kor nyílik Sonkodi
István orvosprofesszor Keleti
grafikáim c í m ű kiállítása. A tárlatot TVogmayer Ottó nyugalmazott megyei múzeumigazgató
ajánlja a közönség figyelmébe.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Sonkodi István, a Fogászati és
Szájsebészeti Klinika professzora
1962-ben kezdett rajzolni és festeni. Rajztudása fejlesztésére eleinte a Virág cukrászda teraszán
és a kocsmákban ülők arcvonásait, valamint a dorozsmai cigánytelep lakóit rajzolta. Katonaorvosként
börtönszolgálatot
kért, ahol az elítéltek voltak a
modelljei. Szájüregi rákos betegségekkel foglalkozó tudományos
kutatóként mindig igyekezett keleti országokba, Indiába, Irakba
szóló ösztöndíjat szerezni, ahol
ez a kór gyakori. A klinikai és a
szövettani kutatások mellett lehetősége nyílt a rajzolásra is, és
így távoli útjairól rendre teli vázlatfüzetekkel tért haza. Képeit
már itthon festette meg. Első
önálló kiállítása 1975-ben volt,

Sonkodi István indiai ihletésű
grafikája egy benaresi páriáról
azóta 12 egyéni és 27 kollektív
tárlaton vett részt. Tagja a Magyar Orvosírók és Képzőművészek Körének és a Szegedi Szépmíves Céhnek. Leánya, Sonkodi
Rita ismert szegedi festőművész.
Sonkodi István Keleti grafikáim című kiállítása január 14-ig
naponta 10-től 17 óráig tekinthető meg a Vár utcai Kass Galériában.
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Publótól a Miu Miuig- elátkozott bulihely körúton ?

Népszerű a zooiskola

Tíz év alatt négyszer
húzták le a rolót
Tíz éve nyílt meg az első szórakozóhely a szegedi kendergyár
épületében, ami n e m sokkal később bezárt. Azóta többféle profillal,
felújításokkal másik három cég próbálkozott ugyanott, de már
mindegyik lehúzta a rolót. A hely a főbérlőnek csak adósságot
hozott, az ü z e m e l t e t ő k csődbe mentek; egyesek szerint elátkozott
a hely.

Közel egy évtizede nyílt meg az
első zenés-táncos szórakozóhely a Londoni körút és a Bakay
Nándor utca sarkán álló szegedi
kendergyár épületében, Publo
Café néven. A névtábla két éven
belül Tűzvarázsra cserélődött,
amit idővel a Soho felirat követett.
A legutóbb Miu Miu étterem
és varieté néven működő szórakozóhely elődeihez képest teljesen megújult és profilt váltott.
Egyik szintjén igényesen kialakított,
teraszos
elrendezésű
bokszokból lehetett nézni a
színvonalas színházi és zenés
produkciókat, a másikon étterem nyílt, a kicsinosított pincében pedig dj-k játszottak a hét
több napján. A hely az árai, az
Tehenet simogatni is lehet, de csak nyitott tenyérrel és zárt, feszes ujjakkal
Fotó: Karnok Csaba enteriőrje és a programkínálata
alapján akár a szegedi elit fölkapott szórakozóhelye is lehetett
Rohamosan nő a Szegedi VaRieszné Májer Szilvia a szegedaspark zooiskolai foglalkozádi Zrinyi Ilona Altalános Iskola volna - nagyjából másfél éve
ÁLLATTARTÁS
mégis lehúzta a rolót. Az ok a
sainak népszerűsége. Már az
tanítónője a kezdetektől viszi
főbérlő szerint egyszerű: n e m
idén több mint tízezren látoosztályait,
napközis
csoportjait
A legtöbb gyerek szeretne otthon kisállatot tartani. A tapasztalat szerint se
volt kellő forgalom.
gatták az ismeretterjesztő óráaz
állatkertbe.
Azt
vallja:
a szülők, se a gyerekek nincsenek tisztában azzal, hogy ez mivel jár. A vakat. A foglalkozásokra más vákönyvből n e m lehet természet- Vastagra hízott az évek alatt
dasparki foglalkozásokon szakszerűen elmagyarázzák az állattartás menerosokból is érkeznek.
ismeretet tanítani. - Megfigyelaz a dosszié, ami a szórakozóhely
tét. Hangsúlyozzák: nemcsak az állatok vannak az emberekért, hanem a
tem, hogy m i n d e n osztályban ügyével foglalkozik. Az elején
viszony kölcsönös.
kialakul egy mag, ők a későbbiminden bérlővel szépen indult a
Az idén tíz hónap alatt több
ekben behatóbban foglalkoznak
kapcsolatunk, később azonban
mint ezer gyerekkel több látoa biológiával - említette a tanímindegyiküknek gondja akadt a
gatta a Szegedi Vadaspark zoo- Az idén többek között Soptot Konrád Mónika vette át, aki
tónő. Talán ennél is fontosabb,
bérleti díj, majd a rezsi kifizetéiskolai foglalkozásait, m i n t taronból, Bajáról, Kecskemétről,
hollandiai tapasztalatai alapsével is. Haladékokat kértek, azvaly egész évben. A november
Orosházáról és Békéscsabáról is hogy a vadasparkot rendszereján újabb irányt határozott
sen látogató gyerekek termétán már egyáltalán n e m tudtak
eleji adatok szerint 10 ezer
érkeztek
osztályok
szakmai
meg.
szetszeretők lesznek.
fizetni - mondta el a helyet bér2 4 5 - e n vettek részt az iskolai
órákra - mondta a zoopedagóJelenleg az óvodások, általátananyaghoz kapcsolódó ismegus. Szeptembertől október végig
nos- és középiskolások látogatA zoopedagógus szerint nem beadó Első Magyar Kenderfonó
Rt. vezérigazgatója,
Keresztesi
retterjesztő órákon - tudtuk
és márciustól a tanév végéig n e m
ják rendszeresen - havi és kéthelehet elég korán kezdeni a terméMargit. Hozzátette: az elmúlt évmeg luhász-G6z
Szilvia zooperitka, hogy napi öt-hat órában is
tes ciklusokban - a foglalkozásoszet megismerését, ezért jár rendagógustól. Kiemelte: a zooisfoglalkozásokat tart. Most a takat. Nemcsak a szegedi közoktageteg óvodás is a vadasparkba. A
kolai rendszert Szegeden vezetnárok számára olyan vázlatokat
tási intézmények gyerekcsoportdorozsmai Jerney utca nagycsoELATKOZOTT HELYEK
ték be először, mégpedig Pintér
dolgoznak ki, amelyekkel ők is portosai tegnap kérdésekkel is eljai jelentkeznek be, a kirándulók
Deák András szerint, aki több szeTibor ötlete és tematikája alapmegtarthatják
a
vadasparki
óráis részt vesznek a foglalkozásohalmozták a foglalkozásvezetőt.
gedi klub vezetésében - közte a
ján 1993-ban. Tőle a stafétabokat.
kon.
CS. G. L.
Tűzvarázséban is - vállalt már
szerepet, vannak kifejezetten elátkozott helyek: ilyen a kendergyári
és a Kálvárián lévő is. A tájolásuk
sem jó, a belső elrendezésükkel is
probléma van és túl nagyok, „elveszik" bennük akár több száz ember is. Ha pedig kevésnek tűnik a
vendég, az elriasztó hatású. SzeTovábbra is élénken foglalkoztatja a szenvel - haragos kutyaugatás hallatszott, és az
geden nagyjából háromezren jártesieket a júliusban titokzatos körülméebekre tábla is figyelmeztetett, nehéz lett volnak esténként szórakozni - Debnyek között eltűnt Koncz Judit, aki után
na az esetleges hangzavarral magyarázni a
recenben tízezren. Deák szerint
már nem nyomoz a rendőrség. A nagymérgezést. A Koncz Juditékkal szomszédos
ma Szegeden csak kocsmát vagy
szülőket titokzatos látnokok is felkeresték.
kutyátlan ház nyugdíjas gazdája, Tárkán
teljesen új helyen lévő kis klubot
Egyikük biztos abban, hogy Judit él, csak
Szűcs István pedig tőlünk - és n e m a nyomoérdemes nyitni, ami egy évig bizprostitúcióra kényszerítik.
zóktól - tudta meg, hogy miért n e m hallja
tosan fut. Utána - bizonytalan a
hangját hetek óta Juditék kutyájának.
forgalom.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Titokzatos látnokok is megjelentek az eltűnt szentesi nő szüleinél

Rejtélyek Koncz Judit ügyében

Közel három hónapon át közigazgatási eljárás keretében vizsgálódott a szentesi rendőrség Koncz Judit eltűnése ügyében. Pedig volt
jó néhány olyan szála az esetnek, amely arra
engedett következtetni, hogy a 26 éves szentesi nő nem önszántából hagyta magára kétéves kislányát, Diánát. A legközelebbi hozzátartozók véleménye mellett ilyen volt (udit
utolsó SMS-e, amit élettársának, Kiss Lászlónak írt eltűnése előtt 12 órával. A fiatalember, aki munkája miatt Kecskeméten töltötte
az éjszakát, azóta már kitörölte az üzenetet,
amiben emlékezete szerint az állt, hogy Jó
éjszakát, vigyázz magadra, szeretlek, reggel
várunk". Mindez arra utalhatna, hogy Juditnak esze ágában sem volt elhagyni szeretteit,
ő azonban - papucsban, egy szál bugyiban és
hálóingben - mégis nekivágott az útnak,
amiről máig sem tudni, hol ért véget. Kerékpárral indult útnak, amit azóta sem találtak
meg, egyik fülbevalójára viszont rábukkantak a Dózsa György utcai ház kertjében. A saját és lánya útlevelét is magával vitte, Diánát
viszont nem. A rendőrség az eltűnés bejelentésével egy időben értesítette a határátkelőhelyeket, de a fokozott ellenőrzés sem hozott
eredményt.
A legrejtélyesebb körülmény az aznapra elpusztult házőrző kutya volt. A toxikológiai
vizsgálat bebizonyította, hogy az állatot megmérgezték, gyomrában nagy mennyiségű
karbofurant találtak, ami növényvédő szerek
hatóanyaga. A rendőrség rlem látott összefüggést a két eset között, ezért pusztán állatkínzás alapos gyanúja miatt indított eljárást
ismeretlen tettes ellen. Néhány hét múlva
azt közölték, hogy a kirendelt szakértő a mérgezés tényét megerősítette, az eddig rendel-

MÁSHOL SEM
MEGY
A A Kálvária
sugárút
9-W.-ben működő szórakozóhelyek sorsa hasonló a
Londoni körútiakéhoz. Az
1998-ban G Pont néven
nyílt bulihely egy év múlva
már Cocktail felirat alatt,
népszerű diszkóként működött, majd egy 2002-es felújítás ellenére 2003-ban
bezárt. Tavaly novemberben, jelentős átalakítások
után, színvonalas diszkóként nyitott újra Club 911
néven. Az üzemeltetést a
SZOTE-klubot is irányító
Benke Csaba és csapata
vállalta, majd fél éven belül
Deák András vette át - , de
a zenei profilváltásra adott
negyedév alatt ó sem tudta
sikerre vinni a helyet. Jelenleg csak alkalmi, főként
külföldi diákok szervezte
rendezvényekre nyit ki.

tized tapasztalatait
elemezve
egyelőre n e m tartja valószínűnek, hogy valaha is újra bérbe adják az épületrészt. Érdeklődő
ugyan lenne, de számukra a
nagyjából négyszázötven négyzetméteres hely inkább bosszúságot és ráfizetést hozott, mint
hasznot. A legutóbbi bérlők felhalmozott adósságai miatt jogi
útra terelték az ügyet, de a vezető
nemigen bízik benne, hogy járandóságukat valaha is behajthatják.
Legutolsó bérlőjüket például,
aki egy fővárosi címet és telefonszámot adott meg, azóta is lehetetlen elérni. A cégbíróságtól kapott információink szerint a
Tűzvarázst
üzemeltető
bt.
2003-ban
végelszámolással
szűnt meg, a Miu Miut működtető kft.-t pedig idén számolták
fel. Az egykori működtető cég
utolsó, képviseletre jogosult tagját, Tóth Gábort többször kerestük tegnap, hogy elmondja, szerinte miért bukik meg minden
kendergyári szórakozóhely, de
n e m tudtuk őt elérni.
T.R.

99 Már a történtek előtt
tudomására jutott,
hogy el fog tűnni
valaki, de csak az
újságcikkek alapján
tudta összerakni, hogy
amit ő véletlen
meghallott, abban
Koncz Juditról volt szó.

Juditot július óta n e m látták

Fotó: DM/nv

kezése álló adatok alapján viszont az állatkínzás oka é s miértje egyelőre n e m állapítható meg.
Lapunk is megpróbált indítékra bukkanni,
de mivel a környező házakból - egy kivételé-

Koncz Judit titokzatos eltűnése a jósok, látnokok figyelmét is felkeltette. Augusztusban
egy szegedi jósnő kereste telefonon Koncz Józseféket. Azt mondta, ő tudja, hogy az elkövetők Németországból hoztak be egy különleges vegyszert, ami arra szolgált, hogy ne
maradjon nyoma Juditnak. Októberben egy
Kun Erzsébetként
bemutatkozó, magát látnoknak mondó nő kopogtatott a Koncz nagyszülőknél. O azzal kezdte, hogy neki már a
történtek előtt tudomására jutott, hogy el fog
tűnni valaki, de csak az újságcikkek alapján
tudta összerakni, hogy amit ő véletlen meghallott, abban Koncz Juditról volt szó. Sejtelmesen csak annyit árult el, hogy ő biztos
benne, Judit él, viszont prostitúcióra kényszerítik. Az asszony a nagyszülők kétkedését
zokon vette, és éppen olyan titokzatosan távozott, mint ahogy érkezett. Kun Erzsébet
azóta sem jelentkezett.

A szórakozóhely Miu M i u néven zárt be

Fotó: Segesvári Csaba

SZÓRAKOZTATÁS, HUMOR, SZATÍRA MINDEN
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Derűs őszi mutatványok

Telefon
- Na gyerekek, ma a telefonhívásról van szó. Figyelem - mondja, aztán fölhív egy
számot.
- Jó napot!
- Jó napot!
*
- Kovács Pistikét keresem.
- Félre tetszett tárcsázni. Itt
nincsen semmilyen Pistike. További szép napot!
- Látjátok, gyerekek, így viselkedik egy ember az első
fokon - mondja, és fölhívja
ugyanazt a számot.
- Jó napot!
- Jó napot!
- Kovács Pistikét keresem.
- Ön már megint félretárcsázott vagy pedig ön hajt
rám.
- Látjátok, gyerekek, így viselkedik egy ember a második
fokon - mondja, és még egyszer fölhívja a számot.
- Jó napot!
- Jó napot!
- Kovács Pistikét keresem.
- Már megint maga az?
Hagyjon engem békén, itt
nincs semmilyen Pistike!
Hagyjon békén, vagy följelentem zaklatásért! - azzal
leteszi.
- Látjátok, gyerekek, így viselkedik egy ember a legfelső
fokon.
- Van ennél még egy nagyobb fok! - szólal meg hátul
egy gyerek, és kimegy. Elveszi
a tanárnőtől a telefont, és
fölhívja ugyanazt a számot
- Halló! Itt Pistike, volt valami hívás számomra?

2006. NOVEMBER

NAPI MELLÉKLETEK

Ir^ny a tengerpart Árnyékkormány Szegeden

Olcsó kifogás, hogy a gazdák a Kossuth téri tiltó táblák miatt nem
mentek traktoraikkal demonstrálni a Parlament elé. A Délmadár
kiderítette, hogy megyénkből már el is indultak, ám a fotónkon is
látható, elöl haladó traktor napellenzője láttán visszafordultak a
gazdák, s inkább a horvát tengerpartra indultak utószezoni
nyaralásra
FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Az alkotmányozó nemzetgyűlést meg sem várva árnyékkormány alakult minap a szegedi
nagyállomáson. A miniszterelnököt és kabinetjének tagjait szüle körű ceremónián
köszöntötték, s kívántak nekik sok napsütést és békés, hosszú őszt
FOTÓ: FRANK YVETTE

Nem toltak, bújtak

Jól mutatni a tévében

Az őszi sajnálatos események kapcsán sokat támadott rendőrök a minap
kénytelenek voltak cáfolni azt a bulvárhírt, hogy az egyik szegedi, lemerült
akkumulátorú akciókocsit-kényszerítőeszközök
alkalmazása után kisdiákoknak kellett betolni. Az igazság, hogy az alma-citrom akcióban segédkező
tanulók bújnak a rendőrkocsi mögé a leállított autósok elől
FOTÓ: FRANK YVETTE

A vásárhelyi közgyűlésben a képviselők már laptopot használnak, s ezt
bátran vállalják a nyilvánosság előtt is. Legutóbb például benne voltak
a tévében. Képünkön a forgatás előtti utolsó pillanat, amikor az egyik
városatya éppen elrejti púderes szelencéjét a gyorssmink után, s a kamera
előtt
FOTÓ: TÉSIK ATTILA, SZÖVEG: K. A.

Még 15 év
Az öreg Szabó elmegy az orvoshoz:
- Tessék mondani, doktor úr,
hogyan kaphatnék én AIDS-et?
- Te jó ég! Hány éves a bácsi?
- Nyolcvanhét.
- És miért szeretne maga
AIDS-et kapni?
- Mert azt olvastam, hogy az
AIDS-szel el lehet élni még
tíz-tizenöt évig.

Segítség!
- Doktor úr, segítsen rajtam!
Nézze, hogy remeg a kezem!
- Biztosan sokat iszik.
- Á, dehogy. A felét mindig
melléöntöm.

Félrebeszél
Az orvos a vizit flott megkérdezi az ügyeletest:
- Hogy érzi magát a négyes
szobában az a beteg, akit tegnap délután hoztak be?
- Egész éjszaka azt kiabálta,
hogy látni szeretné a feleségét.
- Ó, szegény, hát még mindig nincs magánál?

FESTMÉNYVÁSÁR
Hi'Uc: Szeged. Ralim Sándor Műv. Ház
l jszeged. Temesvári krt. 42.
Ideje: nov. II.. szombat 10-18 óráig
nov. 12.. vasárnap M-l7 óráig
50 kortárs művész 250 db alkotása
vásárolható meg kedvezménnyel, „
kamatmentes részletre is.
i
SZÉKELY GALÉRIA - Pécs i
06-70/318-5879 • Fax: 72/373-484
www.szekelygaleria.hu
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A Wabereris Csoport, Európa egyik
legnagyobb fuvarozó vállalata keres
dinamikusan növekvő flottáiához

NEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐ
kollégákat!

Keressen akar
havi nettó 300 ezer forintot*
ELVÁRÁSOK:
-E- kategóriás jogosítvány nemzetközi is
belföldi fuvarozási Igazolvány PÁVII. Igazolás
Jelentkezzen most! Wáberefs International Zrt.
1239 Budapest, Nagykörös! át 351.
Tel: (+38-1)432-10-10
E-mail: Mavatscli.laszfo@waberers.cofn
wwwwabersrs.com

1741

Csak egy hívás,
és Ön máris
100 Ft-tal
támogatja a szegedi
kisállatmenhely
megvalósulását!
KÖSZÖNJÜK!
( invitel

TÁPAI ANTAL
SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA
6725 Szeged, Kálvária sgt. 86.

pályaválasztási nyílt napot tart: .
2006. november 13-án
és 2007. január 15-én,
15 órai kezdettel.
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BÖLCSESSÉGE

Imádni ugyanaz, mint szeretni, de mégsem
ugyanaz imádkozni, mint szeretkezni.
Ha késik a busz...

Kettő az egyben

Röhej, de igaz
Átlagban napi száz ember fullad meg golyóstolltól világszerte.
A Nap felszíne olyan forró, hogy ha egy
gomhostű vége ugyanolyan forró lenne, akkor 120 km távolságról megölne egy embert.
Évente több ember hal meg a dohányzás
miatt, mint az AIDS, alkohol, autóbaleset, kokain, crack, heroin és öngyilkosság miatt. Mégsem akarják betiltani...
Becslések szerint évente egymilliárd csigát
szolgálnak fel a világ éttermeiben.
Egy kilogramm méz előállításához a méhek
négymillió virágot látogatnak meg, miközben a
megtett távolsága Föld kerületének négyszerese.
A tejcsokoládét Dániel Peter találta fel, aki
aztán eladta ötletét a szomszédjának. Akit
Henri Nestlének hívtak.
A dinoszauruszok nem ettek füvet - az
ugyanis akkor még nem létezett.

Dániában kétszer annyi disznó él, mint
ember.
Tokióban olyan drágák a telkek, hogy például
a császári palota területének árából meg lehetne venni egész Manhattant.
A waterloo-i csata közben Lord Uxbridge
alól kilencszer lőtték ki a lovat.
Gershon Legman amerikai szexológus kiszámolta, hogy 14.288.400 lehetséges pozíció létezik a szexuális aktus lebonyolítására.
Gandhi meztelenül aludt nők társaságában
- hogy a cölibátusi fogadalmát próbára tegye.
A nőknek viszont hallgatási fogadalmuk
volt...
Egy zsiráf hosszabb ideig bírja víz nélkül,
mint egy teve.
A dán „gift" szó jelentése egyaránt: „házas"
és (érdekes módon) „méreg".

Mérnök a pokolban Oh, Mr. Alkohol
A mérnök meghal és a pokolra kerül. Hamarosan
igen elégedetlen lesz a pokol kényelmi szolgáltatásaival, ezért fejlesztésekbe kezd. Nemsokára
lesz légkondicionálás, lift és vízöblítéses vécé, és
a mérnök nagy népszerűségre tesz szert. Egy nap
az Úr felhívja a sátánt telefonon, és évődve kérdezi:
- Hát hogy s mint mennek a dolgok odalent a
pokolban?
A sátán erre:
- Nagyszerűen. Már van légkondicionálásunk, liftünk és vízöblítéses vécénk, és a mérnök megint
dolgozik valamin.
- Micsoda?! - kiált fel az Úr. - Egy mérnök a
pokolban? Csak tévedésből kerülhetett oda, neki nem
ott kéne lennie, azonnal küldjétek fel ide!
- Szó sincs róla, jó, hogy a csapatomban van, meg is
tartom - így a sátán.
- Akkor beperellek - szól az Úr.
A sátán felkacag:
- Igen?! És hol fogsz találni egy ügyvédet?

*****

Részeg férfi utazik a villamoson, és szidja a bal oldalon ülő utasokat:
- Ti idióták!
Ráordít a jobb oldalon ülő utasokra is:
- Ti nőcsábászok!
Az egyik utas feláll, és rárivall a részegre:
- Mit képzel maga! Húsz éve vagyok
házas, és még egyszer sem csaltam meg
a feleségemet!
A részeg sajnálkozva megfogja a vállát,
és így szól:
- Ember, maga üljön át a bal oldalra!
Egy ittas férfi berohan a kocsmába, és
szétterpesztett lábakkal azt kiáltja: - Ti
itt mind barom állatok vagytok!
Erre feláll egy legalább két méter magas, széles vállú néger pasi. A részeg
gyorsan helyesbít: - Ti itt mind barom
állatok vagytok, a fekete kivételével!
Mire a néger: - Figyelj, haver! Nem
hagyom magam diszkriminálni!

Legyen saját
szilveszteri bulid!
Sot előszilvesztered, amit
pótszilveszterrel levezetsz. :-)

Rendkívül kedvező feltételekkel tudunk helyet
biztosítani saját szervezésű rendezvényekhez
Szegeden, a FREN CLUB-ban!
Szeged, Mikszáth Kálmán u. 20. • 06-62-423-342

Rövid
és velős
- Mi az: általában 15-18 centi
hosszú, és a nők nagyon szeretik?
- Pénz.
- Pincér! Egy nagyothallókészülék van a levesemben!
- Mit mond?
- Mama! Mi az az orgazmus?
- Nem tudom, fiam, kérdezd
az apádat!
- Mi lebeg a tömegsír felett?
-???

- Csapatszellem!
- Hogy lehet megduplázni
egy Trabant árát?
- Teletankoljuk.
- Miért jó a pápának?
- Mert csak a halála után
találkozik a főnökével.
- Mi az: nagyon csúnya emberen ülő állat?
- Torzonborz.
- A plátói szerelem = kívülről
nyalogatni a lekvárosüveget.
- Mit tartottak az ősmagyarok a lóbőrben?
- A lovat.
- Mikor van a tyúkon a legtöbb toll?
- Amikor rajta van a kakas.
- Mennyi az ember átlagos
alvásigénye?
- Csak még öt perc...

És mi lenne, ha csak egy percig rálépnél a gázra, mielőtt még
úthengert küldök a torkodra - robbant föl a dühtől Belami a térképek
szerint 47-es, a Zsibbadt brigádvezetőben pedig csak halálútnak
nevezett aszfaltcsíkon autózva. Előtte egy munkaundortól heveny
izomgyulladást kapott traktoros kóválygott nagy kerekű járművével,
mögötte egy alig türelmetlen üzletkötő dőlt a sebváltójába szépen
felmatricázott reklámkocsijában.
A szemből jövő forgalom meg azt sejttette: ezen a napon minden
Kárpát-medencei polgár csak és kizárólag Hódmezővásárhely irányából szeretné megközelíteni Szeged városát, természetesen azon a
szakaszon, ahol még nem hizlalták négysávosra az aszfaltot. Belami
egyébként is régóta nagyon szerette már ezt az utat, mert
kalandtúrára, túlélőpróbára kiválóan alkalmasnak tartotta. A népkerti vasútállomáson pedig minden alkalommal tapasztalhatta, mily
boldogság is az, ha a sorompót már akkor lezárja a MÁV, amikor még
meg sem született az a mozdonyvezető, amelyik irányítani fogja a
Szegedről mondjuk Békéscsabáig kocogó, s Vásárhelyen mindenképpen áthaladó szerelvényt.
Mindezt a sok élményt két Andaxin, szájon át történő bevételével
aznap is feldolgozta a külváros nyugalmazott szépfiúja. Csak akkor
akadt ki, mint hiperaktív ponty a horgon, amikor estére hazatért
útjáról, s rászédülhetett a Zsibbadt brigádvezetőről elkeresztelt
kocsma billegő székére. Ám alig kezdte el élményeinek közkinccsé
tételét, Smúz apu már tiltakozott is. Mondván: ezerszer hallotta már
a 47-es út miatt elharsogott sirámokat, neki új információval még a
néprádióként működő Plüss Eta sem tudna szolgálni.
- Két jó nagy pofonnal viszont szolgálhatok én - közölte ekkor
Minek Dönci, aki kényszervállalkozóként hetente többször is arra
kényszerült, hogy megközelítse Hódmezővásárhely szép városát. De előtte elmondanám: az mégiscsak kész cirkusz, ami ezzel az
úttal történik. Évtizedekig arra vártunk, ugyan épüljön már egy
közúti híd a vasúti mellé - talán még emlékeznek erre is az öregebbek. Aztán lett híd, amit azóta vagy lezárnak félpályásán, vagy
felújítanak, vagy mind a kettő. Majd elkezdődött az útpálya szélesítése, az első szakaszt még a múlt század kilencvenes éveinek
elején átadták, egészen Szegedtől a Tisza-hídig. Nagy bravúr, van
tán tíz kilométer. A maradék, tíznél alig többön meg éppen másfél
évtizede hergelődhetünk, hogy mára kiderüljön: 2010-ig a befejezésre nem is számíthatunk, pedig már csak 4 és fél kilométer átépítése hiányzik. Vagyis elképzelhető, hogy 22 kilométer négysávúsításhoz éppen húsz évre lesz szükség - dőlt a keserűség, meg
némi enyhe italszag Minek Dönciből.
- Na és? Jó munkához idő kell, a lassúhoz meg még több legyintett Firnájsz Egon. És azzal vigasztalta a társaságot: lehet, hogy
a 47-es még unokáink korában is épülni fog, de van nekünk olyan
közlekedésfejlesztési operatív programunk, hogy a német, horvát,
meg osztrák sztrádát építők, akik mindenféle program nélkül, csak
úgy, hűbelebalázs módjára építenek, meg szélesítenek, majd
kiszáradnak a folyamatos irigykedéstől.
- Egyébként is, mit ugrálnak? - vágott közbe Link Egon. - Ez a
megye nemrégiben kapott egy autósztrádát, nehogy mán minden
aszfaltot itt építsenek be!
-Jaj, de jó, hogy szóba hozta az M5-öst. Miután minden elismerésemet kifejezem azoknak, akik letolták egészen a szerb határig,
hadd áruljam el: a 170 kilométeres szakasz kis fővárosunktól Röszkéig éppen negyed századon át épült. Vagyis nem nehéz kiszámolni:
évente uszkve 6,8 kilométert betonoztak, aszfaltoztak, úgy átlagban.
Hát ezt aztán csak nem nevezhetjük infrastrukturális robbanásnak,
nem igaz? - matekolt egy kicsit Belami.
Az infrastruktúra mint fogalom okozott némi tekintet-üvegesedést
Józsi csapos pultja mellett, mert többen azt hitték korábban, az
útépítésekről esik szó. De hát e kommunikációs és alulképzettség!
zavaron egy-két pofonnal gyorsan túltették magukat a jelenlévők.
Aztán már csak azt firtatták: mégis mikor lesz itt négysávos a
kétsávos, de leginkább mikorra kerülheti el Szegedet évente az a
3-400 ezer kamion, ami mostanság még átdübörög a városon.
- Majd ha elkészül a körgyűrű a fővárosban - vigyorgott Snájdig
Pepi, aki éppen azt számolta, kibújt-e már a pólyából a nagyanyja,
amikor Pesten először arról vitáztak, fővárost elkerülő út kéne, de
rögvest. Ez az információ aztán mindenkit úgy felhergelt, hogy a Zsibi
esti turbóprogramja zárásig eltartott. Akkor aztán Józsi csapos
tanácsára a népek szépen útra keltek, s hála az elfogyasztott
folyékony vitaminoknak, egyikük sem tudta már, négy-, netán csak
kétsávos járdán dülöngélt hazáig.
BÁTYI ZOLTÁN

^ j g TELJES ÁRUCSERE

Quamil

személyzeti t
személyzet} tanácsadó I
A Q u a m i Személyzeti T a n á c s a d ó Iroda m e g b í z ó j a s z á m á r a m u n k a t á r s a t keres

m a n a g e r pozícióba.
1 la
- d i n a m i k u s v a g y és keresed a kihívasokat.
- szeretsz csapatban d o l g o z n i ,
- s an m á r néhány év vezetői tapasztalatod.
- sikeresen tudsz m á s o k a t motiválni,
akkor
építs karriert egv multinacionális gyorsétterem v e z e t ő j e k é n t .
Jelentkezeseket a polvarat'wqucwii.hu

Belami útépítése

e-mail c í m r e t árjuk.
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OH U N D E C

SOLUTIONS IN IHCÉT MÉTAL PftOCCBSINQ

Kft. Csongrád, Szegedi út 1. 6640

(szerda)

m u n k a t á r s a t k e r e s az a l á b b i
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ÁRUKÉSZLET!

-

Exkluzív angol
használtruha-üzlet
Szeged,

Tisza Lajos k r t . 5 3 .

(a volt Babybell helyén)

-

|

l

-

Quality Design
Női Ruházati Szaküzlet
Heti ajánlatunk:

GiRRY WEBER
IbHhj T3

DZSEKIK ÉS KABÁTOK
Cím: 6720 Szeged, Fekete sas u. 17.
Tel: 62/452-375
„
Nyitva: h.-p: 9.00-18.00,
|
szo: 9.00-13.00

REMENYT

CSOMAGOLÁSTECHNIKA

( somagolástechnikai f
anyagok
|
széles választékával a
lakosság és cégek részére.
Ingyenes parkolási lehetőség!
Szeged, Vásárhelyi P. u. 13.
62/541-720
Nyitva tartás: h.-p.: 8 - 1 6 - i g

A Tisza Volán Zrt.
- szegedi munkahelyre - felvételt hirdet
kárpitos, karosszéria lakatos,
autószerelő, fényező és autóvillamossági-szerelő
munkakörökbe.
Jelentkezés:
Személyesen Szegeden a Bakay Nándor u. 48. alatt vagy telefonon Markovicsné Mándoki Piroskánál a (62) 560-111/4012-es
melléken.

K E Y O
MÁRKAKERESKEDŐKET
KERESÜNK AZ ALÁBBI
VÁROSOKBAN. SZEGED,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
SZENTES, KISTELEK,
MAKÓ, CSONGRÁD.
INFO: + 3 6 2 0 9 3 7 2 2 7 1

-

pozícióba:

Beszerző - logisztikus
Feladatok:
A termeléshez kapcsolódó alapés kiegészítő anyagok
beszerzése
Minden adminisztratív feladat
elvégzése a beszerzés-logisztika
területén
Napi kapcsolattartás a
beszállítókkal
A beszállítói hálózat
karbantartása é s fejlesztése
Követelménvek:
Szakirányú felsőfokú végzettség
Erős kommunikációs képesség
Jó p r o b l é m a m e g o l d ó képesség
tárgyalóképes angol nyelvtudás,
francia nyelv előny
„ B " kat. jogosítvány
Jelentkezéshez kérjük küldje el
önéletrajzát és kísérőlevelét
Pusztainé Dobi Judit

személyügyi asszisztens részére
hundec@hundec.hu e-mail
címre.

PÉNTEK, 2006. NOVEMBER 10.

•

M Ű S O R

K É P E S

J Á R M Ű

11

B Ö R Z E *

NAW MŰSORAJÁNLÓ

5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5 . 5 0 - 9 . 0 0 Napkelte
9.00 Napló '56 9.05 Pláza. Olasz tévéfilmsorozat, 1 9 1 - 1 9 2 . 10.00
Napi mozaik. Benne: 10.55 Mit
főzzünk ma? 11.30 Vevőszolgálat.
Haj és fodrászát (ism.) 12.00 Déli
harangszó 12.01 Híradó délben
12.30 Panoráma. Világpolitikai magazin (ism.) 12.55 A hallgatás kertje - Majk (ism.) 13.10 Sorstársak.
Rehabilitációs magazin (ism.) 13.40
Sírjaik hol domborulnak? Eltűnt
magyar katonák nyomában. Riportdokumentumfilm 14.05 Példakép(p) Sikeres uniós pályázatok
14.15 Szívek szállwiája Amerikai tévéfilmsorozat. Bikinis csajok, bezsongott fiúk 15.00 Regióra Körzeti magazinok 15.55 Bartók 125
16.05 Szívtipró gimi Ausztrál tévéfilmsorozat, 4 0 3 16.50 Példakép(p)
Sikeres uniós pályázatok (ism.)
17.00 Híradó 17.05 Körzeti híradók
17.20 Napló '56 (ism.) 17.25 Bűvölet 146. 18.20 Szomszédok
19.00 Híradó este
19.36 Sporthírek
Időjárás-jelentés
19.45 Tv-taxi Mi önöket szállítjuk,
önök a híreket
20.05 Dob+basszus Lévai Balázs
műsora
21.05 Frank Riva Francia bűnügyi
tévéfilmsorozat, 12/6.
22.00 Péntek este
22.30 Múlt-kor Történelmi
magazin
23.00 Kultúrház (ism.)
23.25 Hírek Benne:
időjárás-jelentés
23.30 Sporthírek
23.35 Napló '56 (ism.)
23.45-1.19 Red Rock West
- Amikor egy bérgyilkos is
több a soknál Amerikaiangol bűnügyi film 116]

TV

2

6.00 Strucc. Esélyegyenlőségi magazin 112) 6.25 Tények reggel 6.55
Mokka - A TV 2 reggeli magazinműsora. Utána: Koffeinmentes
Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10
Szóda. Telefonos játék 10.10 Teleshop
11.30 Hajrá, skacok! Mexikói filmsorozat, 188. 12.00 Észbontó. Telefonos vetélkedő 13.00 Salamon király
kincse. Amerikai kalandfilm |12)
15.00 ló barátok Amerikai vígjátéksorozat, 185. A szülös videó 15.30 Jó
barátok Amerikai vígjátéksorozat,
186. Monica lelki társa 16.00 Lisa

csak egy van Német filmsorozat, 202.
112) 16.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói Német-francia-amerikai
kalandfilmsorozat, 43. Kőbe zárva
112117.30 Everwood Amerikai filmsorozat, 26. 18.30 Tények Hírműsor
19.00 Megatánc+
19.05 Aktív A TV 2 magazinja 112)
19.35 Jóban-rosszban Magyar
filmsorozat, 408.
20.15 Áll az alku Szórakoztató
vetélkedő
21.15 Napló-extra Zalatnay
szabadlábon |12)
22.25 Randi (ane-nel
3.00 Aktív A TV 2 magazinja [12]

K L U B
5 . 3 0 Topshop 6.00 Reggeli.
Ébresztőshow. Reflektor 10.00 Receptklub (ism.) 10.20 Topshop 11.25
Receptklub 11.35 06-91/334-334.
Hívjon! látsszon! Nyerjen! 12.00
Híradó - Déli kiadás 13.40 Nagyik
akcióban. 15.05 Disney-rajzfilmsorozat Doug kalandjai 15.35 Csacska angyal Argentin filmsorozat, 151.
16.30 Balázs - A szembesítőshow
18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Te vagy az életem
20.00 Fókusz
20.35 Barátok közt
21.15 Lost - Eltűntek A 23.
zsoltár
22.10 Odaát Tiszta elmebaj! (16)
23.05 Ómen 3. - Végső
összecsapás
1.10 Reflektor Sztármagazin 1.30
Bundesliga A német bajnoki forduló összefoglalója 2.35 MeneTrend
Utazási magazin 2.55 Fókusz (ism.)

D U N A
5.25 Világhíradó 5.35 Gazdakör
6.00 Reggel 8.00 Agora 8.30 EUjárat 8.55 Kikötő (ism.) 9.20 Heuréka!
Megtaláltam!
9.45
Magyarország kincsei 9.55 Homo
faber - A kézműves Sütőmesterek
10.10 Charly, majom a családban
(ism.) 11.00 Kívánságkosár 14.00
Navigátor 14.25 Egy év a királyi
botanikus kertben 14.55 Látlelet a
FOldről 15.25 Charly, majom a családban 16.10 Autóközlekedés 16.30
Talpalatnyi zöld 17.00 Világunk
17.50 A házigazda ajánlja 18.00
Híradó, sport, időjárás-jelentés
18.30 Váltó 18.40 Mese
19.00 Labdarúgó-mérkőzés
Labdarúgó Borsodi Liga, 13.
forduló. Újpest-Tatabánya
20.55 Századunk

21.35 Híróra
22.40 Pétervári banditák Orosz
tévéfilmsorozat
23.30 Pétervári banditák Orosz
tévéfilmsorozat
0.20 Mark Steel magán-órái 0.55
Vers 1.00 Himnusz 1.00 Híradó,
sport, időjárás-jelentés 1.20 Mese
1.30 Agatha Christie Poirot-történetei Ángol tévéíilmsorozat 3.10
Gróf Széchenyi Zsigmond 4.00 Világunk 4.50 Közbeszéd 5.10 Váltó

5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5 . 5 0 - 9 . 0 0 Napkelte
9 . 0 0 Századunk. Bokor Péter és
Hanák Gábor dokumentumsorozata 9 . 4 0 Delta 10.10 Hrvatska
krónika. Horvát nyelvű nemzetiségi magazin 10.35 Ecranul nostru.
Román 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
Panoráma. Világpolitikai magazin
12.50 Van öt perce? Csajkovszkij:
Hattyúk tava - kettős 13.00 Válaszd a tudást! Mentés másként.
Szórakoztató kalandozás a tudás világában 15.00 Infogeneráció 15.25
Napnyugta 18.00 Változások földje - Japán 9/9. Társadalmi kérdések
18.25 Klikkerek 18.55 Esti mese
Kíváncsi Fáncsi. Magyar rajzfilmsorozat. Krokodilkaland
19.05 Membrán
19.30 Híradó este
20.00 Sporthírek
Időjárás-jelentés
20.05 Kultúrház
20.35 Filmidő: Hitler cinkosai
21.35 Kultúrház
22.00 A mozi mágusai - Woody
Allén: Agyament Harry
23.35 Záróra
0 . 2 5 Bartók 125 0 . 3 0 T. I. R.
Olasz-magyar tévéfilmsorozat,
12/10. Von Reber báró 1.30 Réti
József emlékére 2.25 Klikkerek 2.55
Membrán 3.15-5.17 Válaszd a tudást! Mentés másként. Szórakoztató kalandozás a tudás világában

V Telin
(S7 csatornán 147,25 MHz-en)
0 0 . 0 0 Hangos képújság 0 7 . 0 0
Házépítők magazinja
07.10 Szegedtől karnyújtásnyira Mórahalom - Városi magazin 07.40
Tudományegyetem
08.15
Törzsasztal
Borászat,
gasztronómia 0 8 . 4 5 Szó-tér Minők
rendezvény,
Közéleti

Weltauto, a biztos partner
Skoda Superb 1.9PDTDÍ

Á n 4 290 OOO Ft
10% önerőtől elvihető!

2005 08. havi, középszürke métái, 4
ajtós, aut. vezérlésű légkondicionáló.
ABS. CD-lejátszó, dönthető hátsó ülés,
el. áll., fűthető külső tükrök, el. ablakemelők elől-hátul, fedélzeti számitógép. fordulatszámm., fényszórómagasság-állítás. hővédő üvegezés, indításgátló. ködtényszóró, könnyűfém
keréktárcsák, kőnyöktámaszelöt, központi zár. kipörgésgátló, magasságban
és/vagy tengelyirányban áll. kormány,
mulítunkciós kijelző, oldallégzsák elöl,
riasztó, rádió-előkészítés 8 hangszóval, sebességfüggő szervokormány,
távirányitó központi zárhoz, vezetöés utasoldali légzsák, áll. magasságú
első ülések.

Skoda Fabia Classic 1.2
1

fc.
fTZ-

i Á .)
— - - ' / s : ;

Á n 1 590 OOO Ft

Audi A3 1.6

Audi A4 1.9 PD TDi
2001-es évjárat. 165 000 km-t futott, feketemetál színű. 4 ajtós, aut. vezérlésű légkondicionáló, bőrkormány és bőr váltógomb, belülről állitható, fűthető
külső tükrök, blokkolásgátló (ABS), el, első ablakemelő, elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP), fedélzeti számitógép, tordulatszámmérő, lényszórómagasság-állítás. fényszórómosó,
fűthető első ütések, gennetámasz.
hővédő üvegezés, hátsó fejtámlák,
indításgátló, ködfényszóró, könyöktámasz elől. központi zár, kipörgésgátló, magasságban és/vagy tengelyirányban áll kormány, osztott
hátsó ülés, rádió, rádió-elökészités
B hangszóróval, szervokormány, telefon-előkészítés, távirányító központi zárhoz, vezető- és utasoldali légzsák, állitható magasságú első ülések, Hitelre is, 20% befizetéstől.

3 290 OOO Ft

Peugeot 307 SW 2.0HDI

7 személyes! 2003 11., ezüstmetál. 77 358 km, 2000 cm', dízel.
108 LE, digit. klíma, ABS, ASR, ESP,
multikormány, alufelni, elektromos
ablakemelők, elektromosan állítható és fűthető külső tükrök, elektromos mozgatású panorámatető. 6
légzsák, rádiós CD stb
Árt 3 4 9 0 OOO Ft
Hitelre Is. 10% önerőtől!

Ár: 1 990 OOO Ft

Fabia 1.2 Classic •Skoda Fabia 1.212V Classic•

2005., fehér, 6000 km. fordulatszámm . tényszóró magasságállítás, hátsó ablaktörlő, hátsó fejtámlák. indításgátió, központi zár. magasságban és/vagy tengelyirányban áll. kormány, rádió-előkészítés
4 hangszóróval, sebességfüggő
szervokormány, vezetőoldali oldallégzsák, állítható magasságú vezetőülés. Ár: 1 850 000 Ft 0%-tól elvihető roncsautó-beszámítással!

;
j
1
i
:
|

2003-as évjárat, 55 800 km,
középkék, 4 ajtós, belülről
áll., fűthető külső tükrök,
dönthető hátsóülés, fordulatszámm., fényszórómagasság-állitás, hátsó ablaktörlő,
indításgátló, ködfényszóró,
magasságban és/vagy tengelyirányban áll. kormány,
rádió-előkészítés, szervokormány, vezetőoldali légzsák,
vonóhorog, áll. magasságú
vezetőülés. Hitelre is, roncsautó-beszámítással!

Fehér. 4 ajtós, belülről áll. külső
tükrök, fordulatszámmérő, fényszórómagasság-állltás, hátsó ablaktörlő, hátsó fejtámlák, indításgátió,
központi zár, magasságban és/vagy
tengelyirányban áll. kormány, rádióelőkészítés, 4 hangszóval, sebességfüggő szervokormány, vezetőoldali oldallégzsák, áll magasságú
vezetőülés. Ár: 1 850 MO Ft

Weltauto
Használt autók
garanciával!*****
www.weltauto.hu

1999.. benzines, ezüstmetál,
160 000 km,,3 ajtós, aut. vez.
légkondicionáló. ABS, fedélzeti számítógép, fordulatszámm., fékasszisztens, indításgátló, könnyűfém keréktárcsák, kőzp.-i zár, magasságban és/vagy tengelyirányban áll. kormány, oldallégzsák elöl, riasztó, sebességfüggő szervokormány, vezet 8- és utasoldali légzsák,
napfénytető. 20% önerőtől
elvihető hitelre is!

Kávéház, fogyasztóvédelem 09.15
„Egész életen át..." - Iskolákról
mindenkinek 0 9 . 4 5
SzeviépSzeged-ZKK Merkúr Celje női
kosárlabda-mérkőzés 11.15 Hangos
képújság 19.00 A természet filmen
- Oslovak leszármazottja, a hucul
19.25 Művészvilág - Térbezárt
pillanatok - Csák Máté 20.00 Estelő
- Ősz 2 1 . 0 0 Diagnosztika - A
leukémia
kezelése,
őszi
gyermekbetegségek, cukorbetegség
22.00 Hangos képújság

a j

1

(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en)
00.00 Képújság 07.30 Szegedi Hírek
(ism.) 07.55 Körút (ism.) 08.55
Képújság 15.00 Apehanger - épített
motorok magazinja 15.30 Trendline
- divatmagazin 16.00 Pénzhalász telefonos nyereményjáték 17.00
Stílus - életmódmagazin 17.30
Képújság 18.00
Mindentudás
Egyeteme - Szeged, dr. Vincze Gábor
előadása 19.00 Szegedi Hírek 19.25

Alföldi Hírmondó 93,1 MHz 66,29
MHz. Szerkesztő: Zanati Zsófia.
Téma: 8.00-9.00 Szelídvízország 8
- archív beszélgetés dr. Csizmazia
Györggyel 15.00-18.00-ig Délutáni
magazin
18.30-22.30-ig
nemzetiségi műsorok

fh

RABlOs:
(FM 89,9 MHz)
0.00
Vegyes
zene
16.00
Napfényváros (helyi információs és
kulturális
magazin)
18.00
Bluesológia (blues Balogh Tiborral)
20.00 Zűrállomás (drum'n'bass
Suzuki Samuraijal) 22.00 Vegyes
zene

4 RÁDIÓ PLUSZ
Telefon: 62/635 635, SMS: 06-3030 30 035
(FM 100.2 MHz)
0.00 Még több igazi sláger 6.00
Kakukk - Boldizsár Kata, Bende
Gábor és Vass Imre 10.00 luventus
Plusz - Kis Kata 14.00 Rádió Plusz
Top 20 - Kis Kata 15.00 Sztereó, a

0 7 . 0 0 Főcím 07.01 Műsorajánló
07.02 Reklám 07.05 Híradó 07.15
Fogadóóra 07.40 Gyöngyfüzér gála II.
0 8 . 1 0 Hitélet III. (ism.) 08.35
Klippercek 08.45 Reklám 0 8 . 5 0
Híradó 09.00 Képújság 17.00 Stílus
17.30 Képújság 18.00 Főcím 18.01
Műsorajánló 18.02 Reklám 18.05
Híradó 18.15 Társalgó élő, interaktív
műsor 19.20 Alkotóműhely 19.45
Reklám 19.50 Híradó 20.00
Képújság 20.30 Hírháló 21.00
Mentőosztag. Amerikai krimi

0 0 . 0 0 Képújság 07.00 Közéleti
Mozaik. Magazinműsor (ism.) 07.40
Képújság 13.30 Mester-emberek

kívánságshow - Molnár Balázs és
Boki 19.00 ízirájder - Juhász Kund
20.00 Rádió Plusz At Night Greskovics Péter 22.00-24.00 Rádió
Plusz DJ's At Night

FM954RádióS

8

Hírek, időjárás, szegedi programok
minden óra 55. percében.
06-10 Cafe 88, az édes ébredés Szalma Emese, Bálint K. Gergő
10-14 Juice- Száraz Ferenc 14-16
Szieszta - Száraz Ferenc 16-19 Lécci
- Tóth Péter, Tel.: 444-088, SMS:
3030-30-188,19-21 Euroexkluzív
- európai toplisták - Gyuris Péter
21-24 Fresh )am: Lemezek, DJ-k,
mixek az elektronikus tánczene
világából - Dj p.e.t 0 0 - 0 7 Csak
zene, és hírek minden órában

(Adástelefon. 62/533-777, SMSszám: 0630-267-77-77)
6.00-9.00 Jó reggelt! (félóránként
hírekkel)
9.00-12.00
a
Napraforgóban Sós Tibor ufókutató,
a Magyar Ufószövetség elnöke.
Téma: Úfójelenségeka Dél-Alföldön
12.00 Déli hírösszefoglaló 13.00-tól
óránként hírek 14.30 Humorpercek

14.00 Bencze-show. Vendég: Gino, a
táncos
14.30
Infománia
(multimédia-magazin) 15.00 Maksavízió 15.30 Trendline (divatmagazin)
16.00
Pénzhalász
(Telefonos
nyereményjáték) 17.00 Stílus 17.30
Képújság 19.00 Híradó 19.30
Képújság 20.00 Híradó (ism.) 20.30
Hírháló
21.00
Mentőosztag.
Amerikai krimi 23.00 Mindörökké
Júlia! Argentin tévéfilmsorozat, 140.
rész

06.00 Napi gondolat 07.00 Napi
gondolat (ism.) 08.00 Napi gondolat
(ism.) 10.00 Heti Közélet 10.35
Nonstop, ifjúsági magazin (ism.)
11.35 Heti História (ism.) 12.00
Forradalom vér nélkül, Sopron, 1956.
18.00 Kultúrszoba (ism.) 20.00
Görgey Artúr és az aradi tizenhárom
20.35 Kufstein magyar rabjai 21.10
Heti Közélet (ism.) 21.45 Nonstop,
ifjúsági magazin (ism.) 22.45 Heti
História (ism.)

15.00-19.00 Kívánságműsor benne
hírek, ínformációk, útinform
19.00-20.00 Sportturmix 20.15 GPont - egy bulis péntek éjszaka a
Rádió 7-tel, 23.00-tól reggel 6 óráig
zenei válogatás. Közben hajnali 2
és 4 órakor hírösszefoglaló
PJVft
w

w

6.00 Napzárta (ism.l 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
Itthon vagyunk. A magyar előadók
színe-java,
újdonságokkal,
régiségekkel 15.00 Kívánságműsor.
SMS: 06-20220-4444, tel: 510
110. 18.00 Napzárta. A nap
híreinek összefoglalója 18.00-tól
6.00-ig Makó és a térség legjobb
zenéi, megszakítás nélkül!

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

Használt autóink már O Ft önerővel hazavihetök hiteles vásárlás esetén.
Finanszírozásból visszaadott, kedvező árú gépkocsik szakkereskedése.
S k o d a F a b i a k o m b i Classic 1 . 2 1 2 V

Ár: 1 890 OOO Ft
Ford Fusion Trend

|

2005. 05. forg. helyezés, latinvörös, 32 000 km-t futott,
fordulatszámm., fényszórómagasság-állítás, hátsó ablaktörlő, indításgátló, ködfényszóró, központi zár, magasságban és/ vagy tengelyirányban áll. kormány, sebességfüggő szervokormány, vezetőoldali oldallégzsák, áll.
magasságú vezetőülés.
Ár:
0 000 Ft. Hitelre is.
Roncsautó-beszámítással!

Opel C o r s a 1.2i
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hátsó ülés. el első ablakemelő, fedélzeti számítógép, fordulatszámm.,
fényszórómagasság-állitás. hővédő
üvegezés, hátsó ablaktörlő, hátsó
tejtámlák. Indításgátió. kódfényszóró. központi zár. magasságban
és/vagy tengelyirányban áll kormány,
mechanikus vezérlésű légkondicionáló. rádió-előkészítés. 4 hangszóval,
sebességtüggő szervokormány, sztereó rádiómagnó hangszórókkal, távirányitó központi zárhoz, vezető- és
utasoldali légzsák, állítható magasságú vezetőülés Hitelre, roncsautó beszámítással is!

Renault Twingo Pack
1200 cm3, 1997-es évjárat,
86 500 km, fekete, 2 ajtós, elektromos első ablakemelő, fordulatszámmérő, fényszórómagasság-

2005.08. havi forgalomba helyezés,
sötétkék metál színű. 57 000 km-1
futott, ABS, klíma, osztottan dönthető hátsó ülés, távirányítású központi
zár, elektromos ablakemelő, indításgátló. fényszórómagasság-állltás, szervokormány, állitható magasságú vezetőülés, állítható kormány. Ár: 2 290 000 F
0%-tól roncsautó-beszámítással
elvihető!

Nissan Almera Accenta Plus

2001., 45 000 km. világoszöld met..
2 ajtós, belülről áll. külső tükrök,
dönthető hátsó ülés. fordulatszámm„ fényszórómagasság-állítás, hővédő üvegezés, indításgátió, magasságban és/vagy tengelyirányban áll.
kormány, multifunkciós kijelző, szervokormány, vezetőoldali légzsák.
Ár: 1 450 000 Ft
20%-tól hitelre is. akár rencsautóbeszámítással isi

• VW Polo Comfort Servo •

2003-as, 77 600 km-el futott, sötét%»is kék metál, 4 ajtós. ABS, CD-lejátszó,
dönthető hátsó ülés. el. állítható külső
tükrök, el. ablakemelők elől-hátul, tordulatszámmérő. fényszórómagasságállítás. hővédő üvegezés, hátsó ablaktörlő, hátsó tejtámlák, indításgátió,
könyöktámasz elöl, központi zár. magasságban és/vagy tengelyirányban
áll. kormány, mechanikus vezérlésű
légkondicionáló, oldallégzsák elöl.
osztott hátsó ülés, riasztó, rádió-elökészités 4 hangszóval, sebességfüggő
szervokormány, távirányító központi
zárhoz, vezető- és utasoldali légzsák,
Roncsautó-beszámítással
áll. magasságú vezetőülés.
elvihető!

Á n 2 250 OOO Ft

Stopper 19.30 Fogadóóra 20.00
Tükör 20.30 Hírháló - az ország
hírei 21.00 Mentőosztag. Amerikai
krimi 23.00 Szegedi Hírek (ism.)
23.25 Képújság

1999-es évjárat, 55 000 km-t futott,
998 cm . fehér színű, 3 ajtós,
belülről állítható külső tükrök,
dönthető hátsó ülés. fedélzeti számitógép, magasságban ésAiagy tengelyirányban áll. kormány, rádió,
rádió-előkészítés 4 hangszóróval,
szervokormány, vezetőoldali légzsák. Ár: 1 3 10 OOü Fi
20% önerőtől hitelre Is,

állitás, hátsó ablaktörlő, indításgátló, ködfényszóró, könnyűfém
keréktárcsák, mechanikus vezérlésű légkondicionáló, multifunkciós kijelző, rádió-előkészítés 8
hangszóróval, spoilerkészlet,

Ár: 990 OOO Ft

sportfutómű, sportkipufogó
20%-tól hitelre Is elvihető!

v w Passat 1.9TDÍ Comfortline

Ár: 2 990 OOO Ft
20% önerőtől elvihető!

2001-es. 112 000 km, középszOrke
metál, 4 ajtós, aut. vezérlésű légkondicionáló, ABS. CD-lejátszó, óönthető
hátsó ülés. el. menetstabilizáló rendszer (ESP), kipörgésgátló, fedélzeti
számítógép, fordulatszámm,. fényszórómagasság-állltás, hővédő üvegezés, indításgátló, ködtényszóró. könyöktámasz elöl, központi zár, kipörgésgátló. magasságban és/vagy tengelyirányban áll. kormány, multifunkciós kijelző, oldallégzsák elöl. rádióelőkészltés 8 hangszóval, sebességfüggő szervokormány, távirányító központi zárhoz, vezető- és utasoldali
légzsák, áll. magasságú vezetőülés.

A TÁRKÁNY Autó
Szeged, Szőregi út 46-50.

Tel.: 62/555-666, www.tarkanyauto.hu
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Dr. Kuba Attila
emlékére
Két éve tudtunk súlyos betegségéről, tavasszal még úgy
tűnt, sikerül leküzdenie a kórt.
1976-ban került az egyetem Kibernetikai Laboratóriumába, azóta itt, illetve ennek jogutódjainál dolgozott.
Magas színvonalú munkájával, töretlen szorgalmával
kivívta munkatársainak, hallgatóinak megbecsülését,
tiszteletét. 1994-es megalakulása óta a Képfeldolgozás
és Számítógépes Grafika Tanszék vezetője, 2005-től
egyetemi tanár.
A számítógépes grafika, a képfeldolgozás és az orvosi
képfeldolgozás előadója volt. Az előadásokon kívül is
sokat foglalkozott a hallgatókkal: számos diploma, tudományos diákköri, doktori munka irányítását vállalta. Szobája mindig nyitva állt a hallgatók és kollégái
előtt. Elképzelni is nehéz, hogy maradt ennyi önként
vállalt elfoglaltság mellett ideje saját kutatásainak
folytatására. Korán reggel a szobájából kiszűrődő fény
jelezte, hogy megint O kezdte korábban a munkát, és
legtöbbször az utolsók között távozott. Kutatási tevékenysége főleg a tomográfiára, ezen belül elsősorban a
diszkrét tomográfiára irányult, de számos más területen is maradandót alkotott. Számos tudományos publikációja mellett több kiadvány szerkesztője és két
könyv szerzője vagy társszerzője.
Németországban, Olaszországban, Angliában és az
Amerikai Egyesült Államokban volt hosszabb ideig
vendég professzor. Kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszert épített ki, és ezt fölhasználta arra,
hogy kollégáit, hallgatóit külföldi tanulmányi utakhoz, ösztöndíjakhoz segitse.
Tudományos és oktatói teljesítményét 1981-ben
Kalmár díjjal, 1997-ben Fáy András „Iskolateremtő
mestertanár" díjjal ismertékel.
Több nemzetközi szakmai szervezet mellett tagja a
Bolyai János Matematikai társulatnak és a Képfeldolgozók cs Aiakfelismerők társaságának. Ez utóbbinak
elnöke is volt. 1997-ben Széchenyi professzori ösztöndíjat kapott. 1983-84-ben Humboldt ösztöndíjas Erlangenben, 1997-2003-ig a Magyarországi Humboldt-egyesület titkára, majd 2003-tól elnöke.
Több rangos nemzetközi konferenciának, nyári iskolának elnöke vagy társelnöke. Az október végére általa
szervezett DGCI 2 0 0 6 konferencián már n e m tudott
részt venni, de telefonon adott utasításaival, tanácsaival, kéréseivel irányította a konferencia lebonyolítását.
A távoztával keletkezett fájó, hatalmas űrből kivezető utat az általa megnyitott kutatási területekkel és
példamutató szorgalmával, munkabírásával O maga
mutatta meg.
Kedves Attila! Nyugodj békében!
Az SZTE Informatikai Tanszékcsoportja nevében:
DR. MÁTÉ EÖRS, SZEGED

Hangverseny Marika néninek

PONT
E-mail címünk: ajanlo(« delmagyar.hu
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
19 órakor: Idték a kastélyban vígjáték. Latinovits Zoltán-bérlet.
KISSZÍNHÁZ
19 óra: Csáó, bambínó - családi
revü. Bérletszünct;
22.30 óra: Sóska, sült krumpli labdajáték. Bérletszünet.
KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ
14.30 óra: Kacsalaki rejtély.
Tündérke rt-bérlet.

MOZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSICMONO VILMOS TEREM
15.30 óra: Eladó a szerelem;
17.30, 20.15 óra: A tégla.
BALAZS BELA TEREM
16.15, 20.45 óra: Taxidermia-,
18.30 óra: Brazil ritmus.
CSÖKE IÓZSEF TEREM
15.30, 20.30 óra: Elj és boldoguljt
18.15 óra: Kőkemény.
GRAND CJWÉ
17 óra: Fehér tenyér. Magyar film;
19 óra: Belga frankofon filmnapok:
Gilles asszonya. Bclga-francia film;
21 óra: A szabadság vihara.
Amerikai film.
PLAZA CINEMA CITY
Alvilági játékok: 13.30, 15.45, 18,
20.15, 22.30 óra.
Nagyon vadon: 14, 16, 18, 20, 22
óra.
A tégja: 13.50, 16.40, 19.30, 22.20
óra.
Borát - Kazah nép nagy fehér
gyermeke menni művelődni
Amerika: 14.15, 16.15, 18.15,
20.15, 22.15 óra.
Crank - Felpörögve: 13.45, 15.45,
17.45, 19.45, 21.45 óra.
Szabadság, szerelem: 15, 17.30,
20, 22.30 óra.
<3 Ő « T
<
>

A rendőrség és vezetői igenis
helytálltak, alkotmányos rend védelmében teljesítették kötelezettségüket; jogszerűen, határozottan és sikeresen megfékezték a vandalizmust, az utcai erőszakot, az október
23-i évfordulót meggyalázó törvénytelen randalírozókat, feloszlatták a
törvénytelen tömegdemonstrációt.
Mester és tanítványai. Középen az ünnepelt, Szél Pálné Szőke Mária, Marika néni
Fotó: DM/DV Az emlékezetes történések során
több százmilliós károkat okoztak a
rendőrökre támadó és provokáló
Október 27-én bensőséges családi
rázs Renáta, Grúnfelder Csaba, Koláriát megformálni. Emlékezett a régi
„forradalmárok". A Tőkés püspök
ünnep keretében hangversennyel
tai Zoltán és még sokan mások. Páénekórák családias
hangulatára,
köszöntötték növendékei Szél Pálné
lyája során Marika néni maga is szép
melynek végén rendre „úgy éreztük, . által aposztrofált rendőrterrorban és
brutalitásban közel négyszáz rendőr
Szőke Mariát, Marika nénit a zeneiseredményekkel büszkélkedhet - első
hogy egy kicsit jobb énekesek és muis megsérült. Kétségtelen, ha történt
kola nagytermében. Többen a nöországos sikerét az 1967-es debrecezsikusok vagyunk, mint előtte. És
rendőri törvénytelenség, azt az
vendékek közül úgy gondolták, hogy
ni kamarazenei fesztiválon érte el.
azt is éreztük, hogy egy kicsit jobb
ügyészségnek ki kell vizsgálni, és ha
újraélik ifjúságukat és felidézik azoKülön öröm számára, hogy hangveremberek lettünk."
indokolt, szankcionálni kell.
kat a szépséges énekeket, zenéket,
seny-énekesi múltja is méltó folytaMarika néni egykori énekmesteréamelyeket tőle, vele tanultak. A retásra talált, hiszen Bernadett lánya
re, Szatkmáry Margitra és Detti láVégül azoknak a géniuszi képessépertoárban többek között Mozart-,
mellette tanít a zeneiskolában.
nyára utalva Pusztay István kiemelgekkel rendelkező politikusoknak Bartók-, Kodály-, Erkel-, Verdi-, PucAhogy az ünnepségen fogalmazott:
te: „Jó, ha egy közösségben a mesterés más politikusoknak
akik úgy
cini", Donizetti-, Bizet-, Gounod-,
„Hála a Teremtőnek, növendékeim
ségek, hivatások felhalmozott tudágondolják, hogy jobban értenek a
Huszár-művet adtak elő mesterük
sikerei és szeretete nagy-nagy örömsa generációról generációra öröklőrendvédelmi szakmához, tömegosztiszteletére az egykori tanítványok.
mel tölt el és éltető erőt ad. Ugyandik. Aki a Király-König Péter zeneislatáshoz, mint a rendvédelmi szakezt mondhatom el kollégáim segítőkolába adja éneket tanulni a gyereemberek - figyelmébe ajánlom NaA szegedi születésű Szél Pálné Szőkész megnyilvánulásairól is."
két, azt ilyen hagyomány várja. Tarpóleon bölcseletét: „A legnagyobb
ke Mária 4 4 éve énektanár, 41 éve a
tozik a közösség ilyenkor tanárának,
erkölcstelenség az, amikor valaki
Király-König Péter Zeneiskolában
Az ünnepi növendékhangverseny
hogy amíg még lehet, amíg még
olyan dologba fog, amihez n e m ért."
tanít. Tizenhat éves korában kezdte
alkalmából az egyik tanítvány, dr.
élünk, mondjuk ki: Tudjuk, Marika,
Érdemes újraértékelni Orbán Viktor
az éneklést a konzervatóriumban
Pusztai István mondott köszöntőt,
hogy a legmagasabb szintű muzikaFidesz-elnök korábbi bejelentését is,
Szatkmáry
Margit
tanárnőnél.
melyek maguk voltak az öröm, a kölitást, a legmagasabb ének- és zenei
amely szerint a „baloldal, amikor
Számtalan kiemelkedő tehetség keszönet, a szeretet, és a tisztelet szavai.
oktatást adtad nekünk. Tudjuk és
csak teheti, ráront saját nemzetére".
rült ki a keze alól, mint például ToA köszöntő örökifjúnak nevezte a
köszönjük!"
Úgy tűnik, hogy állítása ezek után
kody Ilona, Temesi Mária, Gyúdi
ma is aktívan tanító Marika nénit,
groteszknek minősíthető.
Sándor, Laczi Júlia, Rózsa Márta,
aki intakt módon képes most is
A tanítványok nevében:
Szél Bernadett, Polyák Valéria, Damegmutatni, hogyan kell azt a dalt,
PARÁZS BÉLA, SZEGED
ORCSIK SÁNDOR, SZEGED

Patatanya: Baromi buli: 14.30,
16.30, 18.30 óra.
Dögölj meg. lohn Tuckcr: 20 óra.
Az ördög Pradát visel: 13.15,
17.15, 21.45 óra.
Asterix és a vikingek: 13.30, 15.15
óra.
Egy bolond százat csinál: 15.30,
19.30 óra.
Én, a nő és plusz egy fő: 17.30,
19.45 óra.
VÁSÁRHELY
MOZAIK MOZI
17.45 óra: Tigris a hóban. Színes
olasz vígjáték;
20 óra: Távkapcs. Színes
szinkronizált amerikai film.
SZENTES
15.30 óra: Az élet vendége. Színes
magyar dokumentumfilm;
17.30 óra: fíirty gimi. Színes
amerikai vígjáték;
20 óra: Egybolond százat csinál.
Színes magyar vígjáték.
DESZK
19 óra: Las Bandidas. Színes
francia vígjáték.
PITVAROS
19 óra: Miami Vice. Színes
amerikai film.

KÜZÉLEI

SZEGED
Az ifjúsági házban (Felső Tisza
part 2.) 12 órától
ingyenes számítógép-használat
internetezési lehetőséggel;
17 órától Akropolisz Táncstúdió.
Fiatalok táncpróbája. Színpadi
táncok alapjai. Vezeti: Kerek
Attiláné (ifjúsági csoport 15
órától);
17 órától gobelinklub;
19 órától hastánc a Minden
Megoldható Egyesület
szervezésében.
A Százszorszép
Gyermekházban
9-töl 12 óráig a gyermekház
játékszigetc;
17 órától: Halloweenparty.
A Nemzetiségek
Házában
13 órakor görög, 16 órakor örmény
és lengyel, 17 órakor horvát
nyelvóra.
A közéleti kávéház rendezvénye a
Korona Szállóban 17 órakor:
„Minőség a mindennapokban".

Vendég: Kucsera Zoltán
minőségbiztosítási szaktanácsadó.

felsőoktatás 85 éves évfordulója
alkalmából.

A máltai játszótéren (Retek u.
2-4.) 15 órakor: internetklub.

MÓRAHALOM
A Cacao Clubban 22 órakor:
Fütyülős kommandó. Házigazda:
DJ Dry.

Az Alsóvárosi Kultúrházban 16
órakor: ingyenes jogi tanácsadás dr.
Patai Márta Ágnes ügyvédnővel.
Az Anna fürdőben 21 órától:
éjszakai fürdőzés.
Az egyetemi füvészkert (Lövölde
út 42.)
9 órától 16 óráig;
a Szegedi Vadaspark (Kálvária
sgt.)
9 órától 16 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).
A faluház emeleti
klubtermében
14 órakor: Aranykalászos
gazdatanfolyam.
KONCERT és BULI
SZEGED
/AZZ NAPOK
Helyszín: ifjúsági ház
20.00: Creative Art Trio - Vukán
György (zongora), Berkes Balázs
(bőgő), Balázs Elemér (dob)
Dávid Murray 4tet (USA) - Dávid
Murray (tenor sax), Lafayette
Gilchrist (zongora), Jaribu Shaid
(bőgő), RenzellMerritt (dob
A JATE-klubban 22 órakor: 15
éves szülinapi Quimby-koncert.
A SZOTE-klubban 22 órakor:
Igazi házibulizenék Gajdács
Zoltánnal.
A Blueseum Étterem es> Pubban
21 órakor: PRT együttes.
A Millenniumi Kávéházban 20
órakor: (obbágytelki táncház.
Zene: Patyi Zoltán és zenekara.
Az SZTE Zeneművészeti
Főiskolai Kar Fricsay Ferenc
Hangversenytermében
19 órakor:
Ünnepi hangverseny a szegedi

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Móra Ferenc Múzeum
képzőművészeti kiállítóhelyén, a
Kass Galériában 16.30 órakor
nyílik Sonkodi István Keleti
grafikáim című kiállítása. A
tárlatot megnyitja dr. Trogmayer
Ottó nyugalmazott megyei
múzeumigazgató. A kiállítás január
14-éig tekinthető meg.
A Kézműves Pince és Galériában
(Kálmány Lajos u. 21) 18 órakor
nyílik Németh Miklós festőművész
Színek varázsa című kiállítása,
melyet dr. Szónoki Miklós nyitja
meg. A tárlat december 7-éig,
munkanapokon 10-18 óráig,
szombaton 10-14 óráig tekinthető
meg.
A Belvárosi moziban 17 órakor
nyílik Szabadi Jenő, Márton Ádám,
Simon Péter fotókiállítása, mely
november hónapban látható.
A megyeháza aulájában (Szeged,
Rákóczi tér 1) megnyílt Bertus
Barcza Anikó festő, Botás György
festő. Csák László festő, Fodor
Katalin porcelántervező, Fórizs
Antal grafikus, Losonczi János
fafaragó, Tari Éászló festő, dr.
Ugrinné Pártos Eszter grafikus,
Virágné Márta Nóra keramikus
kiállítása. A kiállítás november 24éig, hétköznap 8-18 óráig,
szombaton 8-12 óráig látogatható.
Az Alsóvárosi
Kultúrházban
megnyílt Álarcosbál címmel Kováts
Mátyus Erzsébet székelyudvarhelyi
festőművész kiállítása.
A Szegedi Zsidó Hitközség
székházának
dísztermében
megnyílt kiállítás a száz éve
született dr. Birnfeld Sámuel
szegedi tanító rabbi életművéből Az
elveszített álmok... - Éhhalálig a
magyar irodalommal címmel.
A Dúsba fotógalériában megnyílt
Tóth István Balázs Béla-díjas,
érdemes művész, Az évszázad
kiváló fotóművésze (1980 New
York) fotókiállítása. A tárlat
megtekinthető november 20-áig,
hétfűtől péntekig 10-18 óráig,
szombaton 9 - 1 3 óráig.

&Tcmsz, 6723 Sstged, Usxt «. 9.
^jtT*
PBNSÉGBS HvÍAD/L* IANI
(62) 422-157

G S r y Tbrtrr
AHOL A TÁLALÁSBAN

A rendőrség
vizsgázott
Bármennyire igyekszenek elhitetni a
legnagyobb ellenzéki párt vezető politikusai azt, hogy „köztörvényes bűnök elkövetésétől sem visszariadó,
maffiaszerűen működő klikk irányítja az országot", és október 23-án
a kormány politikai céljaira használt
rendőrök „az ünneplőkkel szemben
brutálisan léptek fel, és habozás nélkül törték le az emberi jogokat",
n e m hihető. Szerves része az ellenzék hatalom megszerzéséért folytatott monomániás, értelmekre ható,
a parlamentben, parlamenten kívül
és az ország határán is átívelő kampányának.

NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ
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Tisztelettel kérem
Volt egy ember, aki sokunknak lehetne példaképe napjainkban is. Példaképe nemcsak tanítványainak és gyermekeinek, hanem hazánk egyszerű, dolgozó embereinek, és a közélet szereplőinek, vezetőinek is.
Egy ember, akit nem a pénz hajtott, hanem egy egészséges, családés gyermekszerető, alkotó munkára képes nemzedék kinevelése a haza javára. Az ő, Győry Emil emlékét őrzi a Déri Miksa Ipari Szakközépiskolában, a család által létre hozott Győry-díj Alapítvány, amely
az iskola műszaki szakember képzéséhez kíván támogatást nyújtani
Győry Emil okleveles gépész- és közgazdasági mérnök ebben az évben lenne százéves. Miért akart tanítani? „Mert hajtott a lázas tudat,
hogy ha tudok is alkotni, ha sokakat megtanítok erre, akkor alkotok
igazán és sokat!" - mondta gyakran.
A Déri Miksa Ipari Szakközépiskolában, illetve annak jogelődjében
tanított 1 9 3 8 - 1 9 6 8 között. A harminc tanév alatt több mint 4 0 0 0 tanítványát nevelte nagy odaadással szakma-, család- és hazaszeretetre.
„Öreg" diákjai írták többek között a következő sorokat: „Amit tőle kaptunk, tudást és küzdeni tudást, szeretetet és emberséget, feledni n e m
lehet." „...nemcsak műszaki tudásunk, de egész gondolkodásunk, sőt
életünk alakításában is meghatározó személyiség volt." „Műszaki tanár létére hirdette, hogy a szakmai sovinizmus, a műszaki alkotás tisztelete feletti eszményképen a család szeretete kell hogy álljon." Az iskolai oktató munka mellett a körülötte lévő „hétköznapi élet" minden
problémája foglalkoztatta és megoldásokat keresett rájuk. Nyugdíjas
évei alatt, találmányainak méltánytalan elbírálásai miatt azonban
mind inkább a gazdasági, társadalmi körülményekre terelődött figyelme. A szocialista termelési rendszer híve volt, de az ország legmagasabb fórumaihoz eljuttatott, több száz oldalas beadványaiban, húsz
éven keresztül, bírálta hazánk gazdálkodását, kérte az alkotmányos
jogrend helyreállítását és politikamentes, független bíróság felállítását.
1987 januárjában, többek között ezeket írja: „Az állami szerveknek
az igazságérzetet sértő cselekményei következtében, az állampolgárok érzésvilágában sorozatosan keletkezett kiszolgáltatottság, védtelenség érzete előbb-utóbb a közönyösség általánossá válásához vezet.
A minden mindegy lelkivilágú ember pedig - amikor e nyomasztó közönyéből valamilyen rendkívüli cselekmény felrázza - semmit sem
mérlegel."
1988 júniusában a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsához írt
utolsó, aggódó levelét így kezdi: „Tisztelettel kérem, ne menjen így tovább - kérem!" Majd többek között ezt írja: „Mindenkire egyaránt érvényes felelősségtudatot kell a legsürgősebben életre kelteni hazánk minden állampolgárában, s akkor nem évtizedekig, hanem csak néhány.évvel kell számolni ahhoz, hogy a felelőtlenségek sorozatával létesített
rendkívül nyomasztó gazdasági állapotából hazánk, a veszteségek rohamos fokozódása nélkül, a leggyorsabban megmenekülhessen."
A választ n e m tudta megvárni, a rendszerváltozást n e m bírta kivárni. 1988. november 30-án meghalt.
Sokszor eszembe jut, hogy milyen nehezen tudtunk megélni, de mégis boldogok voltunk. Az ő meg nem alkuvó, egyenes emberi magatartása, igazságszeretete példakép, amely ma is sugároz és ma is erőt ad. Láttuk édesapánk küzdelmét és megértettük, hogy őt nem egyéni érdekek
vezérelték. A tanítványaiért, a jövőért érzett felelősséget. Mert mindenkinek felelősséget kell vállalni a rábízottak sorsáért a családban, a kisebb-nagyobb közösségekben, egész hazánkban, minden szinten!
DR. BERECZNÉ DR. GYŐRY MARGIT, SZEGED
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MEGKERDEZTUK AZ OLVASOT

Fordult-e már

KISS LASZLONE
nyugdíjas:
- Még soha n e m v o l t a m jósnőnél, és n e m is v e n n é m igénybe a
szolgáltatásaikat, inkább ö n m a g a m b a n hiszek. D e az biztos,
hogy a jósnőknek nagy pszichológiai érzékük van, m e r t ahogy
meglátják az embert, azonnal
t u d j á k m i t m o n d j a n a k neki,
a m i é r t fizetni is fog.

SZABÓ LAJOS
munkanélküli:
- Soha n e m v o l t a m m é g jósnőnél, m e r t egyáltalán n e m hiszek
az ilyen emberek képességeiben
és s e m m i esetre sem fordulnék
hozzájuk, t ö r t é n j e n b á r m i is az
életben. Ugyanígy n e m hiszek a
horoszkópban sem. N e m hagyn á m , hogy befolyásolják a gondolataimat.

K0R2ETI ORVOSI ÜGYELET A HET VEGEN
ÚJSZENTIVÁN
ÉS KÜBEKHÁZA
A felnőtt betegek ellátása hétköznap
du. 4 órától másnap reggel fél 8 óráig;
gyermekügyelet hétköznap du. 1 órától
másnap reggel fél 8 óráig, szombaton,
vasárnap, ünnep- és munkaszüneti
napokon felnőttek és gyermekek részére reggel fél 8 órától másnap reggel fél
8 óráig a szegedi ügyeleten történik,
Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (A
Szilágyi utca felől). Tel.: 62/474-374
vagy 104.
RÚZSA, FORRÁSKÚT, ÜLLÉS,
PUSZTAMÉRGES, ÖTTÖMÖS
Rendelési idő: hétköznap 17.00 órától másnap reggel 7.00 óráig; szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.00
órától másnap reggel 7.00 óráig. Helye: Rúzsa, Rózsa u. 2. Tel.: 62/285-076;
62/474-374, egységesen hívható sürgősségi telefonszám 104.
ÁSOTTHALOM,
MÓRAHALOM,
ZÁKÁNYSZÉK
Ügyelet a mentőállomáson, Mórahalom,
Kölcsey u. 2. Telefon: 104.
SZATYMAZ ÉS ZSOMBÓ
betegeinek ellátása szombaton, vasárnap
és ünnep- és munkaszüneti napokon Szegeden történik. Elérhetőségi telefonszám:
62/474-374 vagy 104.
KISTELEK
Ügyelel a mentőállomáson, Kossuth u. 17.
sz. alatt. Tel.: 62/597-040, 62/598-610
vagy 104.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó gyógyszertár. Szeged, Klauzál tér 3.,
este 10 órától reggel 7 óráig. Tel.:
62/547-174 Csak sürgős esetben!

ALLATORVOSI ÜGYELETEK
SZEGEDEN ES KÖRNYÉKÉN
KISALLATUGYELET
Pénteken este 8 órától hétfő reggel 6 óráig,
hétköznap esténként 8 órától másnap reggel 6 óráig: szeptember november
10-17-éig:
dr. Haraszti Péter, Szeged, Róna u. 27. Tel.:
06-30-943-3210.
Szombaton reggel 6 órától kedden reggel 6
óráig
SZEGED VÁROS
TELJES
KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLETÉN ÉS ALGYÓN
November 11-13-áig:
dr. Somlai Tibor, Szeged, Nyíl u. 15. Tel.:
06-20-926-2372.
DOMASZÉK,
RÖSZKE
November 11-13-áig:
dr. Müller Károly, Zákányszék, Dózsa u. 70.
Tel.: 06-20-925-7787.
BAKS, CSENGELE,
DÓC, KISTELEK,
PUSZTASZER,
ÓPUSZTASZER
November 11-13-áig:
dr. Sipos Attila, Dóc. Tel.: 62/270-253 és
06-30-390-4624.
BALÁSTYA,
SÁNDORFALVA,
SZATYMAZ

jósnőhöz i7

KASZANY1LAJOSNE
nyugdíjas:
,
- Egyetlen egyszer voltam jósnőnél, m é g lánykoromban, akkor a
jós felvázolta az egész előttem álló életemet és a legtöbb dologban
igaza lett, például megjósolta
hogy két lányom fog születni, és
közülük az egyik orvos lesz. Úgy
is lett. Azóta viszont n e m voltam
jósnőnél.

FARKASNE POCSAI BLANKA
önkormányzati
képviselő:
- Igaz, hogy a feng shui és m á s hasonló természetes dolgok közel
állnak hozzám, de racionális e m ber vagyok, jósnőnél még sohasem voltam. Hiszek abban, hogy
r a j t u n k kívülálló dolgok vezérlik
az életünket, de abban is hogy, ha
rossz dolgokról sokat beszélünk,
akkor azok bekövetkeznek.

November 11-13-áig:
dr. Szántó Vince, Sándorfalva, Alkotmány
krt.
8.
Tel.:
62/251-260
és
06-30-968-8935.
MÓRAHALOM,
ZÁKÁNYSZÉK
November 11-13-áig:
dr. Müller Károly, Zákányszék, Dózsa u. 70.
Tel.: 06-20-925-7787.
ÁSOTTHALOM,
ÖTTÖMÖS,
PUSZTAMÉRGES, RÚZSA
November 11-13-áig:
dr. Sümegi Sándor, Ásotthalom. Tel.:
62/291-361.
BORDÁNY,
FORRÁSKÚT,
ÜLLÉS,
ZSOMBÓ
November 11-13-áig:
dr. Retkes Sándor, Szeged, Dugonics u.
10/A. Tel.: 06-20-485-4656.
DESZK,
KLÁRAFALVA,
KÜBEKHÁZA, SZŐREG,
TISZASZIGET,
ÚJSZENTIVÁN
November 11-13-áig:
dr. Mender Ferenc, Szeged, Küküllői u. 5.
Tel.: 06-30-257-1838.
Az állatorvos kiszállításáról a hívó fél köteles gondoskodni.

A fogadalmi templomban:
Hétköznap és szombaton 7 és 18 órakor,
vasárnap 8.30, 10, 11.30 és 18 órakor
szentmise.
A rókusi templomban:
Vasárnap 7,9,11,18 óra. Béketelepen: 12
óra.
Hétköznap 7,18 órakor szentmise. A plébániahivatal az új épületbe költözött át. Megközelíthető a Szent Gellért utca felől.
A Szent József-templomban:
Vasárnap 8,11,19.30-kor mise.
Hétköznap 7.15 és 18.30 órakor szentmise.
A móravárosi templomban:
Minden szombaton és első pénteken 17
órakor mise. Minden hónap 13-án titkos értelmű rózsaájtatosság 17 órakor.
Vasárnap 9 óra, valamint 17 órakor szentmise.
Hétfőtől péntekig 7 órakor mise.
A felsővárosi minorita templomban:
Vasárnap 7,9,11 és 18 órakor szentmise
hétköznap 6.30 és 18 órakor mise. Szerdán
9.30-tól baba-mama klub a plébánián.
Az alsóvárosi templomban:
Szentmise munkanapokon 6.30-kor és
17.30-kor, és szombaton 7-kor és
17.30-kor, vasárnap 7 és 9, illetve 17.30
órakor szentmise.

CSÖRÖG 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 kapcsolat o k é delmagyar.hu címre küldhetnek.
LEVEL
Elsőbbségi jelöléssel adott fel levelet m é g október 27-én szegedi
olvasónk (20/346-8093), de az a
mai napig n e m érkezett m e g a
címzetthez. Gara Pétertől, a Kelet-magyarországi Postaigazgatóság k o m m u n i k á c i ó s m u n k a t á r sától m e g t u d t u k : nagyon ritkán
kallódik el levél a kézbesítés során, sajnálják, ha ez előfordult. A
posta viszont csak az a j á n l o t t
küldeményeket d o k u m e n t á l j a , a
többi sorsát n e m tudja n y o m o n
követni.

DEMASZRÉSZVÉNYEK
A 70/947-7788-ról telefonáló
szegedi o l v a s ó n k s z e r i n t , a
D é m á s z - r é s z v é n y e k ára n e m
most a legmagasabb, mert ő
n y o l c évvel e z e l ő t t 2 1 e z e r é r t
a d t a el a s a j á t j a i t . V é l e m é n y e
s z e r i n t a v á r o s á r o n a l u l ad
tovább ezeken a részvényeken, arról n e m beszélve, hogy
alapvetően elhibázott döntés
v o l t egykor a s t r a t é g i a i á g a z a t ,
az e n e r g i a s z e k t o r é r t é k e s í t é se.

Fordult-e már
jósnőhöz?

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK

ORVOSI ÜGYELETEK
ÜGYELETEK SZEGEDEN ES KORNYÉKÉN
BALESETI, SEBÉSZETI
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). Tel.: 62/474-374 vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30
óráig, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30 órától másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Tel.: 62/474-374 vagy 104.
SZEMÉSZETI ÜGYELET
a szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.
S.O.S.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám, mely az egész megye területéről ingyenesen hívható; 06-80-820-111
és (nem díjmentesen) 62/548-294.
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Vasárnap 9 órakor ünnepi szent liturgia.
10.30-kor gyermekmise
Hétköznap 18 órától szent liturgia.
Szeged, Honvéd téri Református Egyházközség:
Szerda 18-kor bibliaóra
Vasárnap 10 órakor istentisztelet és gyermek-istentisztelet.
18 órakor istentisztelet.
Á Kálvin téri templomban:
Hétfőn este 6 órakor bibliaóra a kisteremben.
Csütörtök este 6-kor áhítat a kisteremben.
Vasárnap reggel 8-kor istentisztelet a templomban. 10 órakor istentisztelet a templomban, gyermekfelügyelet a kisteremben. Este
1/2 8-kor ifjúsági istentisztelet a kisteremben.

Újszegedi Református Egyházközség:
(Szent-Györgyi u. 6-8.) Pénteken 18-kor
imaóra. Vasárnap 9 órakor gyermek- és felnőtt-istentisztelet.
Hétfőn 14.30-kor nyugdíjasok délutánja,
18.30-kor ifjúsági bibliaóra. Kedden 18 órakor bibliaóra.
Kistelek:
Az imaházban vasárnap 11 órakor istentisztelet.
Zsolozsma reggel 6-kor és este, a szentmiA petőfitelepi református templomban:
se után kb. 18.10-kor.
Vasárnap 9 órakor istentisztelet. CsütörGyálaréten és Kecskésen vasárnap tökön 18 órakor a Magyar Kékkereszt
10.30-kor mise.
Egyesület - Református Iszákosmentő
A petőfitelepi templomban:
Misszió találkozó bibliaórája a templomVasárnap 10 órakor szentmise. Hétfőn, szerdán ban.
és pénteken 17.30-kor szentmise. Gyóntatás
Szegedi Zsidó Hitközség:
pénteken és vasárnap mise előtt tél órával.
Heh rendszeres istentiszteletek pénteken 17
Az Árpád-házi Szent Erzsébet újszegedi órakor és szombat reggel 9 órakor a Szegedi
templomban (Székely sor 2.):
Zsidó Hitközség dísztermében. Az istentiszteleHétfő-szombat: 18 óra, vasárnap: ten Markovics Zsolt főrabbi funkcionál, közre7.30-kor, 9.30-kor és 18 órakor mise.
működik Raguczki Gábor kántor.
Kalkuttai Boldog Teréz Anya templom (Fő Szegedi Evangélikus Gyülekezet:
fasor 101.):
Kedd 10 órakor bibliaóra a Luther-házban
(Osztróvszky u. 5.).
hétfő, kedd, szerda: 7 órakor szentmise,
csütörtökön 7-kor igeliturgia, pénteken és
Csütörtök este 6 órakor úrvacsorai istenszombaton 17 órakor mise. Vasárnap tisztelet a gyülekezeti házban (Tisza Lajos
11.30-kor szentmise
krt. 16.), utána ifjúsági óra a huszonéves
korosztálynak a gyülekezeti házban.
A szeged-tarjánvárosi Szent GelPénteken este 6 óra ifjúsági óra a tizenéves
lért-templomban:
Szentmise hétköznapokon 18 órakor, vasár- korosztálynak a Luther-házban (Osztróvszky u. 5.). Szombaton 10-kor konfirmánap és ünnepnap 10 és 18 órakor.
A Szeged-Tápé római katolikus temp- ciói oktatás a Luther-házban.
Vasárnapokon de. 10 óra istentisztelet a templomban:
lomban. Vele párhuzamosan hittanórák korSzombaton 7 és 17 órakor szentmise. Vasárnap 8-kor és 17 órakor mise. Hétköznap csoportonként a Luther-házban. Minden hónap
első vasárnapján 9-kor családi istentisztelet a
reggel 7 órakor mise.
templomban. Minden hónap második és neSzegedi Görög Katolikus Egyházközség:
Szombaton 17.30 órakor vecsernye; 18 óra- gyedik szerdáján 17 órától Asztali beszélgetések címmel bibliaóra a gyülekezeti házban.
kor szent liturgia.

E-MAIL ÜZENET

Szeretetben - 60 éve
Keresztszüleim: Benke Lajos és H u s z k a A n n a , 1946. november 9-én
kötöttek házasságot a csongrádi r ó m a i katolikus Nagyboldogaszszony-templomban.
A fiatal pár A n n a szüleinél, a Sugár u t c á b a n lakott. H á r o m fiuk
született, Lajos és n é h á n y év m ú l v a Sándor és Tivadar, ók ikrek. Az
apa röplabdázott, futballozott a helyi sport egyesületekben. 1961-ben
a család Szegedre az ZVlsó kikötő sorra, m a j d a Vedres utcába költözött. Lajos a Csongrád Megyei Tanács gépkocsi vezetőjeként; A n n a a
Mezőber Vállalat a l k a l m a z o t t j a k é n t dolgozott nyugdíjazásáig. A
szatymazi hobbikertjük gondozását évek óta nagy kedvvel végzik. T ö retlen kitartásuk m i n d e n k i n e k , de elsősorban gyermekeiknek, unok á i k n a k követendő példa lehet.
UJSZÁSZI SÁNDOR, CSONGRÁD

Következő

kérdésünk:

Oltetett-e mér fát?

Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

IGEN

•

NEM

Az SMS számlázása normál tarifa szerint történik.

06-30/30-30-921

Vagy szavazhat az interneten is: www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
BUDA NORA BARBARA
November 7., 13 óra 41 perc, 3440 g. Sz.:
Imre Barbara és Buda Sándor (Szeged).
GYUZSÁN ATTILA GÉZA
November 8., 15 óra 15 perc, 3160 g. Sz.:
Szabó Ilona és Gyuzsán Attila (Deszk).
FORRÓ BARNABÁS
November 9., 5 óra 35 perc, 4100 g Sz.:
Czirok Ildikó és Forró Csaba (Szeged).
LABANCZ BENEDEK
November 8., 12 óra 43 perc, 3950 g. Sz.:
dr. Ficsor Adél és Labancz Gábor (Kecskemét).
MAKRA NOÉMI
November 9., 2 óra 40 perc, 3660 g. Sz.:
Bakró-Nagy Zsuzsanna és Makra Tibor
(Mórahalom).

VÁSÁRHELY
ROSTÁS ANITA
November 8., 15 óra 5 perc, 2680 g. Sz.:
Fegyveres Szilvia és Rostás László (Székkutas).
LAKATOS DÁNIEL
November 9., 7 óra 47 perc, 3950 g. Sz.:
Gelencsér Mária és Lakatos János Zsolt
(Vásárhely).
SZENTES
VÍGH SZABINA
November 8., 13 óra 48 perc, 3670 g. Sz.:
Labádi Gyöngyi és Vígh Csaba (Nagymágocs).
MOGYORÓSI HANNA
November 8., 15 óra 50 perc, 2870 g. Sz.: Kelemen Nóra és Mogyorósi Gábor (Csongrád).
Gratulálunk!

H0R0SZK0P
Q P KOS: Foglalkozásával kapcsolatos
7 K . i ügyek és lehetőségek köthetik le figyelmét. Okosan a legegyenesebb utat válassza, kedves Kos! Estére baráti meghívást kaphat.

Í \ J \ MÉRLEG: Ha barátja elszomorítotW W i t a , ne engedje közel magához!
Csak további rombolást végezhet ugyanis
tapintatlanságával. Ne ma beszélje meg vele gondját!

BIKA: A mai határidő ellenére tü*
Izetesen foglalkozzon feladataival!
Ügyeljen azonban arra, hogy ne késsé le a
megszabott határt. Használja ki idejét, de
okosan ossza be!

W

SKORPIÓ: Távol lakó barátja
esetleges kedves meghívását fogadja el! Szomszédja kemény és jogtalan
kritikával illetheti. Veszekedés helyett üljön
le vele beszélgetni!

fk^

IKREK: Egy közelgő társasági eseiményre készülhet. Barátja ennek
folytán vásárolni invitálhatja. Ez esetben
tartson vele, de ne költse el összes megtakarított pénzét!

J k . NYILAS: A magánélet, a párkap! csolata kerülhet előtérbe. Néha azt
gondoljuk, hogy vannak dolgok, amik életünk végéig kitartanak. Pedig semmi nem
tart örökké, kedves Nyilas!

^ ^ RÁK: Különleges adottságának kö^^Iszönhetően könnyen vezető szerepet vívhat ki magának. Mutassa ki érzelmeit, vágyait! Bátran mondja ki véleményét,
kedves Rák!

BAK: Bízzon kedvesében, feltétT J K I lenül szeresse! Őszinteségre
őszinteség a válasz! Gondolkodjon el egy
esetleges eljegyzés lehetőségén, kedves
Bak!

A J

VÍZÖNTŐ: Életének zavaros szaka^ l l f s z a ma élénken élhet önben. Próbálja elfelejteni a múltat, kedves Vízöntő!
Tanulva hibáiból a jövőbe nézzen, arra koncentráljon!

OROSZLÁN: Új célt tűzhetnek ki
munkatársaival. Egy új projekt, új
fejezet veheti kezdetét. Ennek kapcsán az
Oroszlán is újult erővel veti bele magát a
munkába a hét utolsó napján.

I

SZŰZ: Ne a múltból, az emlékekHALAK: Családjában a gyerme^ ^ I b ő l éljen! Emlékeit rakja el, csak
kek nehéz döntés elé kerülhetnéha vegye elő, kedves Szűz! Éljen a mában nek. Igyekezzen okos tanácsot adni neés élvezze a mai napot, annak minden pil- kik! A megoldást hagyja, hogy ők találják
lanatát!
meg!
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III I

Új lehetőség az Ön lakóhelyén is

I

Kevesebb mint egy év után eljön az a rég várt nap, amikor bárki nyeit. Előbbiek 2004-ben 181,4 millió, míg a vállalkozások és a köszabadon eldöntheti, hogy hol, kitől vásárolja meg a háztartása, vál- zületek együttesen 325.2 millió köbméter gázt fogyasztottak.
lalkozása számára szükséges földgázt. Amikor már nemcsak a Megalakulását követően az EMFESZ Kft. ebben a megyében is megszámítógépek, alapanyagok és más termékek piacánteszárverseny, kezdte a piaci terjeszkedést. Ügyfeleink között tudhatjuk, például,
hanem a legkényelmesebben használható energiahordozó szállí- a Györhő Kft.-t. Cégünk ma még csak az ipari fogyasztók kiszoltói is versenyezhetnek végre: amikor már nem természetes, hogy gálására vállalkozik, a gázliberalizáció kiteljesedésével azonban tármegye- és országszerte mindenki ugyanannyit fizet a földgáz köb- saságunk is tervez kilépést a lakossági piacra
méteréért
A 2007 július 1-jétől tervezett teljes piaci felszabadítás, azaz, hogy
Győr-Moson-Sopron megye 182 települése közül szinte minde- bárki bárhol, bárkitől vásárolhat földgázt, akinek e könnyen kezelgyikre eljut a vezetékes gáz. Megyeszerte 122192 lakossági fo- hető és nagy hatásfokkal felhasználható energiahordozó kereskegyasztó és 7632 vállalkozás, intézmény élvezi a vezetékes gáz elő- delmére jogosítványa van, s aki jó áron be tud szerezni földgázt a

i

J

t f
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s

hazai vagy külföldi termelőktől,
új perspektívákat
nyit társaságunk
11
előtt is. Az EMFESZ Kft hosszú
távra szóló közép-ázsiai gázszállításra szóló szerződése garantálja
partnereink tartós és biztonságos gázellátását
Legyen Ön is az ügyfelünk.
Góczi István
Ügyvezető igazgató

Radikális átalakulás előtt a gázpiac
tóinak a gázt. Ezért kell - illetve tanácsos - a jövőben időről időre figyelemmel kísérnie mindenkinek az egyes gázszolgáltatók árképzési gyakorlatát, konkrét kiskereskedelmi árait, s időnként
Egyedül a közép-ázsiai eredetű gázzal kereske- érdeklődni kinek-kinek a lakóhelyén, vállalkozása
dő EMFESZ Kft. jelentett valódi kihívást az eddi- telephelyén, hogy ott ki, milyen áron kínálja ezt az
gi közüzemi szereplökkel szemben, több mint 2,5 igény kényelmesen felhasználható energiahormilliárd köbméter gáz tavalyi eladásával üstö- dozót.
kösként robbant be a legnagyobb magyar cégek
De milyen sors vár arra a fogyasztóra, akinek gázellátása műszakilag kevésbé kifizetődő?
A GKI Energiakutató szerint egy év alatt a közé.
földgázfogyasztás majd félmilliárd köbméterrel, Feltehetően más társaságok is követik az EM- Azzal, aki szociális helyzete miatt nem tud rendazaz az előző évi felhasználás több mint három FESZ példáját az elkövetkező időszakban, például szeresen fizetni? Ezekre a kérdésekre is választ
százalékával nőtt Magyarországon. A jelentős- amikor jövőre bekövetkezik a piaci liberalizáció mánek mondható növekedést döntően az átlagosnál sodik, végleges fázisa. Az EU Gázdirektívának
hidegebb időjárás okozta. Ennél is nagyobb mér- megfelelően 2007. július 1-jétöl a tagállamoktékben. megközelítőleg hét százalékkal nőtt a la- nak, így Magyarországnak is, teljes mértékben
fel kell szabadítani a belső piacokat, lehetőséget
kossági fogyasztás.
Az elmúlt években folytatódott a hazai földgáz- kell teremteniük minden fogyasztó számára - a váltermelés csökkenése, a kieső forrásokat import- lalatoknak és háztartásoknak egyaránt -, hogy
tal pótolta az ország. A gázellátás biztonságának szabadon eldönthesse, kitől kíván ezentúl gázt vákérdése végre európai és magyar kormányzati sárolni.
szinten egyaránt figyelmet kapott, s fejlesztési Ezzel megszűnik a korábbi közüzemi ellátás és
irányok (új gázvezeték és gáztározók építése) is megalakul az új földgázpiaci struktúra. Várhatóan
körvonalazódtak.
megszűnik a közüzemi szolgáltató és a közüzeLesz elég gáz a hazai igények kielégítésére? Mindenkihez eljuthat és el is jut a földgáz, aki azzal
kíván fűteni, meleg vizet előállítani, termelni?
Egyáltalán: milyen, mennyire stabil, kiszámítható
a földgázszektor helyzete ma Magyarországon, és
mik a kilátások? A legtöbbeket - a vállalkozókat
és a háztartásokat, a kis- és a nagyfogyasztókat
egyaránt - az foglalkoztatja a leginkább, vajon miképpen hat majd a liberalizáció a gázárakra?

2005-ben, emiatt a verseny nem bontakozhatott
ki igazán, és a hatása sem érződhetett a hazai gázszolgáltatás színvonalán, nem befolyásolhatta az
árak alakulását.

kell adnia a készülő új gáztörvénynek, amely várhatóan 2007-ben kerül a Parlament elé A törvényhozásnak kell pontot tenni a most zajló viták
végére, felszámolni a liberalizáció útjában még tornyosuló akadályokat, a tóbbi kőzött az eddigi monopolisták ádáz ellenállását.
Ők lehet, hogy veszítenek az új gázpiaci szabályok alkalmazásán, a fogyasztók azonban biztosan nyernek!
Londai Attila
szakelemző

Gáz lesz!

Még talán jobb feltételekkel is, mint eddig

A földgázellátás biztonságának megteremtése
azonban nem egyszerűen a beszerzési források
diverzifikálásának kérdése. A legolcsóbb és leghatékonyabb út a kerestet gazdasági eszközökkel történő szabályozása. Szükségessé vált, hogy
a fogyasztóknál a ráfordításokat fedező fogyasztói árakat állapítsanak meg, amelyek a hatékonyabb felhasználásra - magyarul: takarékosságra - ösztönöznének vagy a földgáz kiváltására ott,
ahol más energiahordozók is felhasználhatók.
Sajnos, a hazai gázszektor alapkérdése marad a
tényleges ráfordításokat a különböző fogyasztók
számára egyértelműen tükröző ár- és tarifarendszer érvényesítése. Rövid távú politikai célok és
érdekek évekig akadályozták a világos helyzetfelismerést. A hazai üzleti szféra számára a földgázárak elérték, sőt, meghaladták az EU-versenytársak árait, a jóval költségesebb lakossági
gázárak pedig jelentősen elmaradnak a valós ráfordításoktól. Bármennyire fájdalmas, de a drasztikus augusztusi lakossági gázáremelés remélhetően megszünteti a keresztfinanszírozást és
így megnöveli az üzleti szféra versenyképességét,
elősegíti a fogyasztás racionalizálását
Az elemzők a 2005. évi 14,5 miMiárd m 3 -es

földgázfelhasználáshoz képest 2006-ra
összesen 15 milliárd m3 fogyasztást prognosztizálják. A várható 2,6-2,8 milliárd köbméteres hazai
termelés, valamint a 12,6 -13,0 milliárd köbméteres földgázimport elvileg fedezi a bővülő földgázigényeket. Az ellátási egyensúly - átlagos időjárási feltételek esetén - megnyugtatóan fenntartható A piac további fejlődése azonban nem igazán képzelhető el a versenyszféra erőteljes kibontakozása nélkül.

mi nagykereskedő, véget ér a hatósági földgázár-szabályozás. Új szolgáltatási forma lesz az
egyetemes szolgáltatás.
Az egyetemes szolgáltatás tartalma, szakemberek szerint, sok szempontból hasonló lehet, mint
a mai közüzemi szolgáltatás. Remélhetően, lesznek eltérő vonások is. Például: nem kötik ezt a státuszt földrajzi területhez, hanem a szolgáltató országos jogosultságot kap, s megszűnik a szolgáltató eddigi kizárólagos ellátási joga egy-egy településen, szabadon választhatja földgáz beszerzési forrásait is. Az árat egyetemes szolgáltató saját maga szabja meg azzal, hogy a hatóságnakjoga lesz megvizsgálni a szolgáltató szolgáltatási indokoltságát. A fogyasztói árat a főldgázforrások árának, a rendszerhasználati költségeknek, saját egyéb költségeinek és a nyereségének összegzésével képzi, akár fogyasztói szektoronként, vagy akár földrajzi területenként.
A földgázforrások gyakori változtatása az árképzés rugalmasságát igényli, vagyis a fogyasztónak állandóan figyelemmel kell kísérni a szolgáltató árazási gyakorlatát. Az egyetemes szolgáltató
fogyasztói szektoronként hozza nyilvánosságra
az aktuális fogyasztói árait, ezzel lehetőséget kínálva a fogyasztónak a lehetséges ellátók öszszevetésére. A hatóságok (MEH és GVH) a fo-

gyasztói árképzés tekintetében azt vizsgálják
majd, hogy az egyetemes szolgáltató valódi költségeit alkalmazta a fogyasztóiár-megállapításban és a nyeresége a jogszabályban limitált értéket
nem haladja-e meg.
A fogyasztók érdekeit szolgálja a liberalizáció kiteljesedése után az is, ha a fogyasztói árakat a versenyhatóságok nemcsak ellenőrizhetik, hanem
A 2004 elejétől megkezdett liberalizáció napja- határozattal korrigálhatják is, ha az árképzés fenti
inkra még nem tudott kibontakozni. Egy kézen szabályait a szolgáltató nem tartja be.
tehet megszámolni a független gázkereskedőket, Látni kell azonban, hogy a fogyasztói árak akár két
fogyasztóik száma alig néhány tíz ipari üzem, fű- szomszédos településen különbözőek lehetnek,
tőmű ós intézmény A liberalizált forgalom a piaci de akár egy településen belül is két egyetemes
mennyiség körülbelül nyolC százalékát érte el szolgáltató más-más áron kínálja majd fogyasz-

Szeretne Ön gazdaságosabban fűteni?
Szeretné kedvezőbben működtetni vállalkozását?
Az EMFESZ a megoldás az Ön számára.
Magyarország legnagyobb alternatív gázszállítója

évi hárommilliárd köbméter közép-ázsiai eredetű földgáz szállítására
szóló hosszú távú szerződéssel
garantálja az Ön vállalkozása biztonságos gázellátását.
Várhatóan egy éven belül megkezdjük a lakosság gázellátását is.
Cl mó MAO VAK FÓtaeA7- f* r«CKWAitfM **et»j Ml Fa

UOlOÁÍ tatá Mff.

Legyen a partnerünk és élvezze a liberalizált gázpiac előnyeit.
Bővebb információ és kapcsolatfelvétel:
EMFESZ Első Magyar
Földgáz- és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1054 Budapest,
Szabadság tér 7. (Bank Center)
Tel.: +36-1/428-3080
Fax: +36-1/354-1958
info@emfesz.hu

www.emfesz.hu

SZOMBAT,

15

• H I R D E T É S "

2006. NOVEMBER 11.

A Délmagyarország karácsonyi

ajándékkoncertje
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Egy előfizető 2 db kedvezményes jegyet vásárolhat.
Jegyek kaphatók:
A Délmagyarország és a Délvilág ügyfélszolgálati irodáiban:

áko
2006. december 14., 19.00 óra
Szeged, Városi Sportcsarnok, Temesvári krt. 33.
Jegyár: 4 9 9 0 Ft

Délmagyarország-

Szeged, Kölcsey u. 5.62/310-933, Szeged, Szabadkai út 20. 62/567-888
Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3.62/242-419
Makó, Szegedi u. 9-13. 62/213-198
Szentes, Kossuth u. 8.63/314-838
Városi Sportigazgatóság Szeged, Temesvári krt. 33. 62/549-970/108 m
Csermák Hangszerüzlet
Szeged, Jókai u. 4. 62/420-792
GíSKOaOnel
Ügyfélszolgálatainkon teljes árú és előfizetői
Együttműködő partnerünk:
ST Roland
jegyeket is árusítunk.
fjsSSSS

•á

A többi helyszínen csak teljes árú jegy
kapható.

és Délvilág-előfizetőknek:

csak 2700 Ft

INFORMÁCIÓ: 0 6 - 8 0 / 8 2 1 - 8 2 1
(ingyenes) vagy 6 2 / 5 6 7 - 8 5 7
www.delmagyar.hu

'^fiMl^smkl^SúS/sS^
nrmem
raraasEgsíhjaftű®

DELMAGYARORSZÁG
DÉLVILÁG
OTTHON VAN!

oszrAcnroso'KJ
TörötC a fejed, hova továS6?
Ismerd meg a Táltos gimnáziumot!

WYOLCA<DI%.

Nyílt Nap a Pollackon!
PTE-PMMK

IS K O L A B E M U T A T A S
Nov. 13-án 16. 00 óra
NYÍLT
NAP
Nov. 15-én 8. 00 órától
ÉLŐKÉ SZÍTÓ FOGLALKOZÁSOK
Díjmentesen. Nov.2!-től keddenként 14. 00 órától

Látogass el hozzánk, szeretettel és meglepetés ajándékokkal várunk \
Téged 2006. november 14-én 10:00 órakor
Nyílt Napi rendezvényünkön!
Helyszín: PTE Általános Orvostudományi Kar, Pécs, Szigeti űt. 1 2.
(PTE ÁOK Dr. Romhányi György Aula)

További információ: Szeged, <Pósz J. u. 2.

30/562-65-27,

Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó ós Környezetvédelmi Zrt.

DÉLÉP Ipari Parkban (Dorozsmai út 35.) folyamatosan

VAS-, LEMEZ-, SZÍNESFÉM-, PAPÍR- ÉS
AKKUMULÁTORHULLADÉK

Tisza Volán
Közlekedési és Szolgáltató Zrt.
Szeged, Bakay Nándor u. 48.
Tel.: (62) 560-111 • Fax: (62) 560-199
www.tiszavolan.hu • tvpublic@tiszavolan.hu

www.tahos-szeaed.suiinet.hu

SSANGYONG
TEREPJÁRÓK 4 EV GARANCIAVAL!

felvásárlása magas áron.
Tel./fax: (62) 311-125, 06-20/459-9913, www.ereco.hu

HASZNOSAT A HASZONTALANBÓL!

Különjárati a u t ó b u s z m e g r e n d e l é s e i v e t
forduljon társaságunk

KERESSE AZ EREDETIT!

sátorfóliák
TVK
silófóliák és
heliofol
tömlők
építőipari fóliák
talajtakaró fóliák
Keresse a szaküzletekben!

Közlekedési Vállalkozási Divíziójához.
S z e g e d , Mars tér 10-11.
Tel.: (62) 5 5 0 - 1 8 0 • Fax: (62) 550-181
kulonjarat@tiszavolan.hu

M I N Ő S É G - ESZTETIKA
NÉMET TECHNOLÓGIA
AUTÓ KONTÚR KFT.
Szeged, Kálvária sgt. 83-85.

' ' "(SP^

Keresse a csomagoláson a
h " | a

jelölést!
Minfoi

H e l i o P l a s t T e r m e l ő és K e r e s k e d e l m i K f t .
3581 Tiszaujváros, Pl. 254 Tel.: +36 49 521 740
Fax: + 3 6 49 521 915 www.helioplast.hu

Délin agyarország

ONLINE

J

Délmagyarország

ONLINE

TESZTEK

• www.delmagyar.hu

I

I ONLINE
j GÉPJÁRMŰBIZTOSÍTÁS

Számítsa ki és kösse meg
gépjárműve kötelező felelősségbiztosítását!

www.biztositas.delmagyar.hu

62/554-554
63/560-200

Álmodjon egy új
magának! Félmillió fori
mi is beszállunk!

Az Annában járt a Cégregiszter

* Éjjeli fürdő koktéllal
Ezúttal Szeged híres, nemrég megújult fürdőjébe, az Annába invitálta olvasóit és hirdető
partnereit a Cégregiszter. A keddi éjszakai
fürdőzésen a vendégek kipróbálhatták és élvezették az Anna-fürdő medencéit. A rendezvényhez különleges hangulatot varázsolt a
különleges időpont. A vendégeket külön koktélospult is várta, egy welcome koktélra pedig
a Cégregiszter hívta meg a látogatókat. A
különleges alkalomra egyebek között az adott
alkalmat, hogy javában zajlik a 2007-es Cégregiszter szervezése. A jövő évi kiadvány az
eddigi tapasztalatok szerint minden eddiginél
sikeresebb, tartalmasabb lesz, és belekerülni
még mindig nem késő.

Játékunk részleteit
k H | keresse
f Délmagyarország és a Délvilág!
tlékletében, a november 14-én1
megjelenő L o s É p í t é S Z
magazinban!.
Együttműködő partnereink:
BlackRedWhite - Balta Bútor Bútorboltok
Szeged. Budapest út 2. Szeged, Pánzsi krt 8-12.
Hódmezővásárhely, Lánc u. 5.
Makó. Vásárhely, u 15.
Pődlő, s f o n y e r

urn

Drego Szónyegáruház. Szeged. Szatymazi u. 2.. 62/488-448
Fantázia Függönyszalon. Szeged. Algyői út 31., 62/462-891
Párizsi Világítástechnika - Szeged, Párizsi krt. 1-3. (Balla

Nttiuitűi.
likbuunösío

Bútorral szemben) TeL/fax: 62/466-043
Deák Design - Szeged, Kálvária sgt 87. Tel.: 62/311-978
Vető Katalin Ida. Want Home Lakberendezés,
06-20/399-2902
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reflektor
LETESITMENYZARASOK
A hét végén különböző
események miatt a következők
szerint alakul a Szeged Városi
Sportigazgatóság
létesítményeinek nyitva tartása:
újszegedi sportuszoda,
november 11., 16.30-tól zárva,november 12., 9.30-tól 14.30-ig
a versenymedence nem
használható. Műjégpálya,
november 11., 11 -tői 17 óráig

KÉPZÉSI TAJEKOZTATO
A szegedi Széchenyi István
Gimnázium és Szakközépiskola
az intézmény iránt érdeklődő
tanulók és szüleik,
hozzátartozóik számára az
iskola főépületében (Szeged,
Felső Tisza part 25.) november
13-án (hétfő) 15 órától képzési
irányait bemutató tájékoztatót
tart. Az érdeklődök információt
kaphatnak a 2 0 0 7 - 2 0 0 8 - a s
tanévre tervezett szakirányokról,
így az általános és testnevelés
tantervű osztályokról, valamint
a környezet- és vízgazdálkodási
és pedagógiai osztályokról.
DYNAMICOS ÉRMEK
Mezőhegyesen második
alkalommal rendeztek
Nóniusz-kupa néven nyílt
országos ITF tékvandóversenyt.
A szegedi RTE Club Dynamic SE
eredményei, gyerekek, lányok,
- 3 2 kg: 2. Bódi Rebeka Vanda,
fiúk, - 2 8 kg: 1. Molnár
Zsombor. Serdülők, lányok, - 3 7
kg: 1. Csorba Cintia, fiúk, - 4 0
kg: 2. Kovács Imre, - 5 0 kg: 1.
Major Attila, 2. Zsurkán Dániel,
- 5 5 kg: 3. Juhász Szeles Máté.
Ifjúságiak, fiúk, - 6 3 kg: 3.
Panyor Róbert, + 7 3 kg: 1. Bódi
Balázs. Felnőtt, nők, - 5 3 kg: 2.
Molnár Henrietta, - 6 3 kg: 3.
Szabó Klaudia, + 6 8 kg: 2.
Csányi Beáta. A versenyzőket
Gcra József, Gombos Attila és
Kecskés Tibor készítette fel.
SZINTE HIBÁTLANUL
Az őszi idény zárófordulójában is
veretlen maradt a Szegedi AK az
U 15-ös női
labdarúgó-bajnokságban. A
SZAK az utolsó játéknap
házigazdájaként négy meccset
nyert. Az 5. forduló szegedi
érdekeltségű eredményei:
SZAK-Pécsi MFC 2 - 0 (a szegedi
gólszerzők: Vékes, Zimányi),
SZAK-Tolna-Mözs 2 - 1
(Zimányi, Boros), SZAK-Szegedi
Amazonok 4 - 1 (Zimányi 3,
Vékes, ill. Memisevics),
SZAK-Pécsi V S K 3 - 1 (Boros 2,
Zimányi), Sz.
Amazonok-Tolna-Mözs 3 - 1 , Sz.
Amazonok-PMFC 1-0, Sz.
Amazonok-PVSK 2 - 0 . A csoport
állása: 1. SZAK 58, 2.
Tolna-Mözs 39, 3. Szegedi
Amazonok 24, 4. PMFC 23, 5.
PVSK 4 ponttal.
FELEMÁS MÉRLEG
Az utánpótlás országos fiú
vízilabda-bajnokság legutóbbi
két fordulójában a következő
eredményeket érték el a HVSC
korosztályos csapatai; gyermek:
OSC-HVSC 2-15, a
vásárhelyiek gólszerzői: Kadnár,
Harcsás 4-4, Szabó J. 3, Hajdú,
Kasza 2-2; H V S C - F T C 4 - 1 2 , g.:
Harcsás 3, Vigh. Serdülő:
O S C - H V S C 4 - 9 , g.: Kasza 4,
Öveges 2, Kadnár, Nádasdi G.,
Nádasdi Z., H V S C - F T C 8 - 1 5 ,
g.: Kasza 4, Kadnár, Kristó 2-2.
Ifjúságiak: O S C - H V S C 7 - 7 , g.:
Szabó J. 3, Kasza, Hajdú 2-2 ;
HVSC-FTC 10-1 l , g . : Hajdú 4,
Szabó J., Kasza 2-2, Gallyas,
Kmetykó.
FIATALOK GÓLJAI
Az utánpótlás
labdarúgó-bajnokságokban,
kiemelt, II. osztály, kelet, U19:
Tisza Volán-Békéscsaba B 1-2,
U17: Tisza Volán-Békéscsaba
4 - 1 . Kiemelt, I. osztály, kelet,
U15: Tisza Volán-Nyírsuli l - l ,
U13: Tisza Volán-Nyírsuli 1-2.
Kiemelt, II. osztály, délkelet,
U15: Tisza Volán-Makó 8 - 1 ,
U13: Tisza Volán-Makó 3 - 1 .
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A Schaffhausen mindent elkövet, hogy legyőzze a Picket

Dániel Andjelkovics vállalja
Szeptember 3 0 - á n sérült meg a
Ciudad Real elleni Bajnokok Ligája nyitómérkőzésén Dániel
Andjelkovics, a Pick Szeged irányítója. Bár a műtét óta még
n e m telt el hat hét, Schaffhausenben már vállalja a játékot.
- Már korábban is edzettem a
csapattal, de a labdás gyakorlatokat kihagytam. Az elmúlt csütörtökön szedték ki a rögzítő csavarokat a mutatóujjamból. Kedden
próbáltam ki először, hogyan tudok bánni a labdával, sőt megpróbáltam a lövést is. Őszintén
be kell vallanom, hogy felsziszszentem, amikor meglőttem a
labdát - mondta Dániel Andjelkovics, miután a tegnapi tréningen már egyre biztosabban bűvölte a játékszert.
- Deni egészen biztosan játszik
Schaffhausenben - jelentette ki
Pistrui László, a csapat elnökségének tagja, akinek javaslata,
hogy Bakos Dávidot a jobbszélen
is próbálják ki a szerdai Tatabánya elleni bajnokin, be is vált.
- Azt hittem, hogy már hamarabb eldől a csoportunkban az első két hely sorsa - folytatta Andjelkovics. - Egyébként nagyon
nehéz volt a lelátóról nézni a játékot. Nagyon nehéz mérkőzés
előtt állunk, de annak ellenére,
hogy a Schaffhausen hazai pályán játszik, s a védekezési stílusa sem fekszik nekünk, de a Pick
Szeged jobb csapat, s tovább kell
jutnunk a Bajnokok Ligájában.
Ezek n e m csupán pusztába kiáltott szavak, hiszen tavaly Zaporozsjéban is sikerült a bravúr.
A m csakúgy, mint egy esztendő-

CINIKE
Kézilabdaberkekben olyan jó a híre a szegedi új klinika rehabilitációs részlege vezetőjének. Thékesné Cinikének, hogy nem csodálkozhatunk a népszerűségén,
amely nem csupán a Pick játékosai részéről nyilvánul meg. Jelenleg rendszeres látogatója a foglalkozásainak Dániel Andjelkovicson
kívül a PLER-es Kotormán Attila,
és két veszprémi játékos, Buday
Dániel és Putics Barna is.

A férfi kosárlabda NB I A csoportjában ma 18 órától Pécsen szerepe! a Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli NB I A csoportos kosárlab-

A két Csongrád megyei első osztályú női kézilabdacsapat az
esélytelenség nyugalmával léphet a hét végén pályára. A N é m e t h Tbll Makó szombaton 17
órakor Dunaújvárosban, míg a
H N K C vasárnap 18 órakor
Győrben vendégszerepel.

- Egész héten úgy készültünk a
győri mérkőzésünkre, mint eddig, edzettünk és videóztunk.
Ennek ellenére a becsületes
helytálláson kívül más reményünk n e m lehet. A bajnoki
címvédő jobb erőkből áll, m i n t
mi. Ráadásul nálunk Jókainak
kiújult a vállsérülése, Bloj Teodórának a napokban porcműtétje volt. /enőfinek levették a gipszet a lábáról, már edz, azonban
még nagyon sok a lemaradása a
többiekkel szemben. N e m lennénk reálisak, ha ugyanolyan
bravúrban
gondolkodnánk,
mint hazai pályán a Dunaferr
ellen. Azt is kijelenthetem
azonban, hogy n e m feltartott
kézzel akarunk pályára lépni. A
Andjelkovics (jobbról az első) a csapattal melegített a Tatabánya ellen, majd a lelátóról n é z t e a bajnokit. Svájcban már pályára is léphet az irányító
Fotó: Karnok Csaba tisztes helytállás, a küzdés lehet
a fegyverünk, amellyel megnehezíthetjük a bajnok dolgát tesznek a svájciak azért, hogy a ezer ember fog bezsúfolódni, s a
vei ezelőtt, most is mindenkinek
foglalta össze csapata felkészüklub legnagyobb sikerét elkönyjátékosoknak hatalmas prémiuakarnia kell a sikert, s mozgósílését a vasárnapi győri bajnokimot ajánlott fel a klubvezetés.
tania kell a tartalékokat, mert velhessék, ugyanis a Schaffhauról Kiss Szilárd edző. A szakemsennek még soha n e m sikerült a
Egyébként meglepődve hallom,
csakis összefogással tudjuk valóber hozzátette még, nagyon bínyolcaddöntőben szerepelnie. Ez
hogy dobot n e m engednek bevinra váltani a célunkat.
zik abban, hogy a nagyok elleni
a bravúr egyébként is ritka a svájni, hiszen amikor kint játszotNemcsak a svájciak, hanem a
sorozat (Győr, Fradi) n e m romci csapatok körében, hiszen a
tam, akkor is ott volt a lovarda, s
szegedi drukkerek részéről is óribolja
le a csapat egészséges önWinterthurnak tíz évvel ezelőtt vígan verték a ritmust a drukkeási az érdeklődés a szombaton 18
bizalmát.
sikerült
ezt
elérnie.
Beszéltem
a
rek.
Nagyon
nehéz
dolga
lesz
a
órakor kezdődő csoportmásodik
volt csapattársaimmal, akik azt
Pick Szegednek - mondta Kotorhelyet eldöntő mérkőzés iránt.
A N é m e t h Toll Makó holnap a
mondták, hogy az 1800 nézőt
mán Attila.
Dunaferr vendége lesz. Annak
- Közel százötven belépőt igébefogadó csarnokba legalább kétSÜLI JÓZSEF
ellenére, hogy az idén rapszodinyeltünk a Kadetten vezetéstől.
kusan játszanak, a vasgyáriak a
Amit teljesítettek is a házigazmérkőzés első számú esélyesei.
dák, de felhívták a figyelmet arEzt támasztotta alá
Berzsenyi
ra, hogy sem sípot, sem dudát,
Mária edző is, aki éppen, hogy
sem pedig dobot n e m engednek
megmelegedett a Maros-parti
be a csarnokba, mivel szerződécsapat kispadján.
sük van a szomszédban lévő lovardával, hogy ezeket a szurkolói
- Hiú ábránd lenne, ha mi azsegédeszközöket n e m használzal foglalkoznánk, hogy elkapjuk
hatják a csarnokban. Még el is
a többszörös bajnokot. Videón
faxolták a megállapodás másolamegnéztük ellenfelünk játékát.
tát - mondta Lele Ambrus,
a
Edzettünk is tisztességesen. Szeklub ügyvezető elnöke.
rencsére sérültünk sincs. D e
csak a tisztes helytállás reméEgyre rémisztőbb hírek érkeznyében léphetünk pályára. Ezt
nek Schaffhausenből, amelyet
azonban elvárom a lányoktól megerősített a svájci „szakértő",
mondta a magyar női N B I egyetKotormán Attila is, aki tíz évet
len női trénere.
játszott ott.
S.J.
- Érthető, hogy mindent meg- Veszprémi „kémek", akik Szegeden gyógyulnak: Putics (balraj és Buday

Pécsen a Bodrogi Bau
kosarlabda

Esélytelenek
nyugalma

dacsapata eddigi négy meccsét
elvesztette, ám hazai pályán
olyan erényeket csillogtatott,
amelyek a későbbiekben hozzásegíthetik a sikerhez.
Drahosékat ma 18 órától az a
Pécs fogadja, amely az elmúlt fordulóban szenvedte el első idei bajnokivereségét.
- Az anyagiak terén és játékosállományban is jobban állnak a baranyaiak, ezáltal a Pécs jobb gárda
is, mint mi. Hazai környezetben

fogad minket, ez még inkább egyértelművé teszi, hogy ők a favoritok - vélte dr. Elek András, a vásárhelyi klub elnöke. - Ha végre már
megfelelő dobóformát mutatunk,
és a tiszta helyzeteket értékesítjük, az esélytelenek nyugalmával
meglepetést szerezhetünk.
A szakember elmondta, a két
idegenlégiós, Hadzija és Freeman egyre több időt tölt el a csapattal, és ezáltal egyre hasznosabbak lesznek.

A hét vége sportműsora

MŰ kezdődik a rövidpályás úszó-ob Debrecenben

Tizenkét SZUE-s indul
MUNKATÁRSUNKTÓL
Huszonhét egyesület csaknem
kétszáz versenyzőjének részvételével rendezik meg mától vasárnapig a Debreceni Sportuszodában az úszók 2 0 0 6 - o s rövidpályás országos bajnokságát.
A Szegedi Ú s z ó Egyletből tizenketten utaznak a hajdúsági

városba, így például a nyári budapesti Európa-bajnokságon járt
Szél Friderika is, aki hét számban indul, és elsősorban 100 m
gyorson számít aranyéremre.
Pénteken, szombaton és vasárnap 9 órától az előfutamokat,
pénteken és szombaton 17, vasárnap 16 órától a döntőket rendezik.

Várhidi bő kerete

Kijelölte 24 fős keretét a kanadaiak ellen jövő szerdán sorra kerülő
barátságos mérkőzésre Várhidi PéHungerit felkészítő torna, Szentes, Dr. Papp Lász-ter, a magyar labdarúgó-válogatott
Szentesi Kinizsi-Makói Spartacus, Szentes. TöPINTEK
megbízott szövetségi kapitánya.
ló-sportcsarnok, 9.
mörkény-UTC, Tömörkény. Minden találkozó
Kézilabda
Labdarúgás
A
keret,
kapusok:
Végh
Férfiak. NB l/B: Makó KC-Orosháza, Makó, váro- 13.30-kor kezdődik, előmérkőzést az Ifik 11.30Megyei I. osztály: Gyálarét-Újszentiván, Gyálarét. (MTK), Fülöp (Tottenham), vétól játszanak - kivéve Apátfalván, ahol nincs ifisi sportcsarnok, 18 (ifik: 16).
Kistelek-SZVSE,
Kistelek
Kiskundorozsmameccs.
dők: Bodnár (Salzburg), Juliász
Legenda-kupa: Bezo-Szeged-Sándortalva II., új- Röszke, Kiskundorozsma. Kiszombor-MórahaSZOMBAT
(Anderlecht), Vanczák (Sint-Trulom,
Kiszombor.
Szőreg-Ásotthalom,
Szőreg.
Minszegedi Kisstadion, 13.30.
Asztali labdarúgás
iden), Balogh B. (MTK), Rodenden találkozó 13.30-kor kezdődik, előmérkőzést
Zoll-Print:kupa meghívásos egyéni verseny, Sakk
bücher (MTK), Bodor (Roda), köNBI: Makói SVSE-Szombathely, Makó, Sakkcent- az ifik 11.30-tól játszanak.
Szeged, Ágota Alapítvány terme (Sólyom utca

Megyei II. osztály: Üllés-Nagymágocs, Üllés.
rum, 9. NB II: Makói SVSE-Orosháza, Makó,
6), 9.
Deszk-Csanytelek, Deszk. Tiszasziget-Szegvár.
Sakkcentrum, 10.
Asztalitenisz
Tiszasziget. Minden találkozó 13.30-kor kezdődik,
Vízilabda
Trióda-kupa újonc és serdülő ranglistaverseny,
0B I, férfiak: Szeged Beton VE-Eger, újszegedi előmérkőzést az ifik 11,30-tól játszanak.
Szeged. Etelka sori munkacsarnok. 8.
Megyei III. osdály: Pusztamérges-Csengele.
sportuszoda, 18. Legrand-Szentesi VK-Újpest,
Jégkorong
Mini korosztályú torna. Szeged, Műjégpálya, 11. Szentes, ligeti uszoda, 18. OBI, nők: Hungerit-Top Pusztamérges, 13.30.
Legenda-kupa: Komlósi T. Baktó SC-T. T. Baktó- MUNKATÁRSUNKTÓL
Cop Security-Szentesi VK-Dunaújvárosi főiskola,
Kispályás labdarúgás
Hungent felkészítő torna, Szentes, Dr. Papp Lász-Szentes, ligeti uszoda, 16. 0B l/B, férfiak: Épker, Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 13.30.
Mártély—Ópusztaszer, Mártély, 13.30.
HVSC—Bertók SC Szentes, Hódmezővásárhely, feló-sportcsarnok, 9.
A rangadó. Sokan fogalmaznak
Röplabda
dett sportcsarnok, 12.
Kosárlabda
NB l-es ligabajnokság alapszakasz: SZDRE-Rad-így a megyei I. osztályú labdarúNB II, keleti csoport, nők: Hódmezővásárhelyi
gó-bajnokság hétvégi fordulójánóti-Debrecen, Szeged, Radnóti gimnázium, 14.
VASÁRNAP
LKK-Nyíregyháza, Hódmezővásárhely, SZTE MG
nak egyik mérkőzése kapcsán.
Vízilabda
Asztalitenisz
Főiskola tornaterme, 11.30.
Újonc és serdülő ranglistaverseny. Szeged, Etel-Utánpótlás bajnoki mérkőzések: Szegedi VPS-Szombaton 12.30-tól ugyanis
Labdarúgás
0SC, újszegedi sportuszoda, 10.30-tól.
Balástyán a bajnokság éllovasa, a
Megyei I. osztály: Balástya-Tisza Volán-Szeviép, ka sori munkacsarnok, 8.
Kézilabda
Balástya 12.30 (ifik: 10.30). Mindszent-Bordány.
hazai csapat a második Tisza VoNB l/B, nők: Szeged-Algyő DNKC-Debrecen II., HÉTFŐ
Mindszent. Tápé—Sándorfalva, Tápé. Utóbbi két
lán SC-t fogadja. A két gárda már
Futsal
Szeged. Déri-sportcsarnok, 14 (ifik: 16). NB II.
találkozó 13.30-kor kezdődik, előmérkőzést az ifik
nők Kistelek-Felföldi DSE, Kistelek, városi sport- Férfiak. NB I: Első Beton Szeged-Csömör, újsze- messze elhagyta az üldözőket: a
11.30-tól játszanak.
gedi sportcsarnok, 19. NBII: Universitas Szeged- Balástyának 34, a Volánnak 3 3
Megyei II. osztály: Apátfalva—Universitas. Apát- csarnok, 11 (ifik: 13).
Cső-Montage II., újszegedi sportcsarnok, 20.30.
pontja van, a harmadik MindKispályás labdarúgás
falva. Székkutas-Csanádpalota, Székkutas.

zéppályások: Sándor Gy. (Újpest), T ó t h B. (Erciyesspor), Vass
Á. (Stoke City), Tőzsér (AEK
Athén), Huszti (Hannover), Bori
(MTK), Horváth András (Sopron), Fiikor (Inter), Hajnal (Kaiserslautern), támadók: Hrepka
(MTK), Kanta J. (MTK), Gera
(West Brom), Torghelle (PAOK),
Priskin (Watford), N é m e t h K.
(MTK), Farkas B. (D. Kijev).

Rangadó Balástyán
szent pedig 24 ponttal követi
őket. Szóval tényleg igaz a kiemelt figyelem a meccs iránt.
Volt már hat pont is a különbség
a két gárda között, amely mára
egyre csökkent, és bár a sorozat
vége még messze van, az őszi elsőség ezen a találkozón múlhat.
A meccs rangja mellett a balástyai pálya szomszédságában lévő
rendezvény téri böllérnapok miatt is várhatóan több százan látogatnak majd ki az összecsapásra.

SZOMBAT,

•
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Nagy csaták, remek pólómeccsek Csongrád megyében

Trényi doktor: 75!

Mentálisan ki az erősebb?

Izzasztó gimnasztikát írtam az edzéstervbe, nem pedig a futólányok szép lábának bámulását! - szólt ránk a Mester, de hangjában haragnak cseppnyi szikráját sem leltük. Azért persze
tudtuk,
mi is kötelességünk: kezünkben a dróton lógó méretes
vasgolyóval kiballagtunk a SZEOL-pálya „hátsó udvarába " a dobópályára.
Ahol akkoriban (ugyan, ki hinné már el ezt?) fiatalok
tucatjai
markoltak gerelyt, diszkoszt, kalapácsot, súlygolyót egy-egy délután, s álmodoztak megnyerhető
olimpiáról.
Ebben a vidám káoszban csak a Mester, dr. Trényi Imre tudott
rendet teremteni, s nem múlt el úgy délután, hogy ne lopjon valami vidámságot még abba a nagyon izzasztó gimnasztikába
is.
Nem csoda hát, hogy az évtizedek során versenyzők százai lesték
el örömmel a dobóatlétika fortélyait irányítása
mellett.
Trényi mesterrel forgatta a kalapácsot a nagy „doktoros generáció ",
közöttük Molnár Imre, Katona András, Somogyi Ferenc, Lázár
György, Tóth László, Török István, tanítványai között tarthatta számon Bolgár Tamást, Szoboszlai Pétert, Kiss Gábort, Rajniczer Lajost,
Ladányi Zsigmondot, Pavlovics Lászlót, Almási Lászlót, Mocsári Mihályt - hogy csak néhány éremhalmozó nevét említsem az egykoron
Érdemes sportoló címet elnyerő Mester diákjai közül. De szolgálhatok
igazi kuriózummal is - a Mester tanítványa volt a humor kiválósága,
Boncz Géza is, aki ifjonckorában szintén megtapasztalhatta,
milyen
is megforgatni feje körül a kalapácsot. Az csak természetes, hogy a
Mester felesége, Rákóczi Zsuzsa is dobóatlétakén t aratta a sikereket, s
gyermekei, Imre és Marcell is beleszeretett a dobóatlétikába.
A Mester tekintélyét kiváló sportolói múltja is
megalapozta:
volt olyan országos bajnokság, amikor Trényi doktort csak két
obmpiai bajnok, Csermák és Zsivótzky tudta legyőzni. Az atlétika iránti elhivatottságát pedig mi sem bizonyítja jobban: 58 évesen az USA-beli Oregon államból még ezüstérmet hozott haza a
veterán atléták
világbajnokságáról.
Mit mondjak: nem ma történt. Elröppentek az évek, Trényi
doktor nemrégiben ünnepelhette
75. születésnapját.
Ma már ritkábban fordul meg a dobópályán, ám ha szóba kerül
kedvenc
sportja, éppen oly szeretettel formálja a szavakat, mint
évtizedekkel ezelőtt. Mint amilyen szeretettel köszöntik sporttársai, tanítványai, mindazok, akik tudják, mennyit is tett a Mester Szeged,
Csongrád megye
sportjáért.

Mindhárom Csongrád megyei élvonalbeli vízilabdacsapat hazai
medencében kísérli meg holnap a bajnoki pontok megszerzését. A
férfiaknál a Szeged Beton rangadón fogadja az Egert, az eddig pont
nélkül álló Legrand-Szentes az Újpesttel csap össze, míg a nőknél
a Hungerit-Top Cop Security-Szentes az új évezred legeredményesebb együttesét, a Dunaújvárosi Főiskolát látja vendégül.

SZEGED
BETON VE

EGER

Holnap
18.00

Érdekes bajnoki sorsolást hoztak össze a szövetség korifeusai. A
LEN-kupa nyolcaddöntőre készülő Szeged Beton férfi gárdája például
egymás után a legjobbakkal mérte, illetve méri össze a tudását. A
címvédő D o m i n o után következett az ezüstérmes Vasas, holnap este
6 órától pedig a harmadik helyen zárt, az Euroligában a főtáblára jutott Eger teszi tiszteletét az újszegedi sportuszodában.
- Hallottam, hogy többen is sorsdöntőnek titulálják a szombati találkozót - jegyezte meg Gyöngyösi András, a Szeged trénere. - Ezzel
n e m értek egyet, ez még csak a negyedik meccsünk lesz a bajnokságban, de az tény, fontos pontok várnak elosztásra. A héten Szamardzsics, Lehmann, Barát és Baksa is sérüléssel bajlódott, de bízom
benne, az Eger ellen valamennyiükre számíthatok.
A betonosok legutóbbi tétmérkőzése (LEN-kupa, 2. selejtezőkör)
n e m sikerült: az orosz Kazanytól 17-8-ra kikaptak.
- Két-három napnak kellett eltelnie ahhoz, hogy túltegyem magam
a gyenge teljesítményen, úgyhogy most eltekintettem attól, hogy videón elemezzem a történteket. Inkább az Eger-Vasas kupameccset
veséztem ki. Remek gárda a hevesi, de ez n e m jelenti azt, hogy ne
nyerhetnénk. Sok függ attól, melyik csapat alkalmazkodik jobban a
játékvezetői stílushoz. A sok kiállítás az Egernek, a kevesebb viszont
nekünk kedvez. A rivális lefordulásaira is nagyon kell figyelnünk.
Megfelelő koncentrálással, határtalan győzni akarással, a fórok jó
százalékban való értékesítésével, fegyelmezett védekezéssel itthon
tarthatjuk a két pontot. Az ilyen találkozókon derül ki igazán, ki milyen sportember.

Kuba is a kvartettben
Hat további 2007-es világbajnoki szereplő kilétére derült fény a
brazíliai és a kínai vízilabda
vb-selejtezők zárultával. Az előbbi tornáról Kuba csapata csatlakozott
ahhoz a
négyeshez,
amelyben a világbajnok magyar
válogatott is helyet kapott.

OB I, IV. f o r d u l ó , újszegedi sportuszoda
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BÁTYI ZOLTÁN
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A vb női pólós mezőnyének
összetétele a frissen érkezettekkel: A csoport: Kína, Oroszország, Spanyolország, Németország; B csoport: Kanada, Brazília,
Ausztrália, Afrika képviselője; C
csoport: Görögország, Hollandia,
Kazahsztán, Egyesült Államok,
D csoport: Kuba, Olaszország,
Új-Zéland, MAGYARORSZÁG.

LEGRANDSZENTES

Három forduló lement, de még
nem szerzett pontot a Legrand-Szentes férfi pólócsapata.
Az lenne csoda, ha gyűjtött volna, ugyanis, a Dominóval, a Vasassal és az Egerrel játszottak eddig Horváth Tamásék. A holnapi

ÚJPEST

18 óra) vetélytárs, az Újpest is
erős gárda, de azért mégiscsak
más kategóriába tartozik, mint a
fentebb említett trió.
- Már többször kijelentettem,
számunkra csak m o s t kezdődik
a pontvadászat - mondta Berki

DM-grafika

András edző, akinek sokat javult az arcüreggyulladása, így
visszatérhetett legénységéhez. Az Újpest elleni ütközetünket
háromesélyesnek
gondolom.
Tavaly óta rengeteget változott a
keretük, sok a fiatal, akik a
nemzetközi porondon szerezhettek rutint. A mérkőzése érdekessége, hogy a lilák megha-

HUNGERITSZENTES

tározó játékosai - Somogyi Balázs, Szabó Nándor és Vörös Viktor - mind tőlünk kerültek a fővárosi együttesbe. D ö n t ő mom e n t u m a lehet az összecsapásnak, hogy őket miként tudjuk
semlegesíteni. Meglepetésre készülünk, az előjelek biztatóak, a
szolnoki edzőmeccsen kifejezetten jól ment a játék.

Holnap
16.00

DUNAUJVAROS
&S&A

O B I NOI VÍZILABDA
Fogadkoznak a Hungerit-Szentesi VK női pólósai, most aztán
(kezdés: holnap 16 óra) elkapják
a 2000-től zsinórban hat bajnoki
címet nyert Dunaújvárosi Főiskolát.
- Nagyon készülünk, a napi
edzések mellett, többször is elemeztük a Duna-partiak produkcióját - árulta el Kocsis István, a
Kurca-partiak trénere. - Valószínűleg kemény lesz a játék, erre

gyakoroltunk a Bertók SC Szentes OB I/B-s férficsapata elleni
kétkapuzáskor. Az lehet szombaton a döntő, hogy mentálisan
melyik gárda játékosai lesznek
jobb állapotban. A két gárda első,
újvárosi meccsét a hazaiak
12-1 l-re megnyerték, azon úgy
vettem észre, csapatként mi jobban funkcionáltunk. Nyerni akarunk!
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Az árak 2006. november 10-12 között,
a készlet erejéig érvényesek.

ÜS

Csirkecomb

Füstök kötözött
lapocka

Az OTP Garancia Biztosító kedvezményei
között nem boszorkányság megfelelőt
találni.
• 10% junior kedvezmény: 14 éves és
fiatalabb gyermekek szülei részére.
• S% nyugdíjas kedvezmény: öregségi
nyugdíjban részesülőknek.

• 10% partner kedvezmény: minden
magánszemélynek, aki a szerződéskötés
időpontjában társaságunknál fotysmstos
díjú álő szerződéssel rendelkezik.
• 15% cesco együttkötési kedvezmény
azoknak, akik a felelősségbiztosítás
mailé casco biztosítást is kötnek
az OTP Garanciánál.

Kötelezőnket mindenkinek ajánljuk!

Önnek még nincs Vásárlókártyája?
Pedig megéri!

A kedvezmények osszevonbatoak. együttes mértékük 30 évnél idősebb vagy nem természetes személy ügyfelek esetében
maximum 20%, 25 és 29 év közöttiek részére 10% leltet. 25 évnél fiatalabbak a kedvezményeket nem vehetik igénybe
Részletes információk ügyfélszolgálati Irodáinkban és honlapunkon

www.garancia.hu

(
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OTP GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT.
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TELEFONOS

H I R D E T É S "

HIRDETÉSFELVÉTEL:

PÉNTEK, 2006. NOVEMBER 10.

62/567-835

(üzenetrögzítő

is)

Exotica!

Apróbörze

Magyarországi l e g n a g y o b b

• FŐBÉRLŐ nélküli, Retek
utcai 1,5 szobás X. emeleti
lakás bútorozatlan, TV nélküli nagyszobája nemdohányzónak (férfi) 30 E Ft-ért
(rezsivel) kiadó Érd,: 06-70/
258-16-56. (60604914)

exkluzív keleti lakberendezési
b e m u t a t ó t e r m e Szegeden, a
Színőo.Vonal üzletébe keres

ÜZLETVEZETŐ,
valamint

ÉRTÉKESÍTŐ
LAKBERENDEZŐ

• SZEGED BELVÁROSI,
Nemes takács utcai erkélyes, társasházi bútorozott
négyszobás téglalakás kiadó 110.000 Ft + kaució. 30/
975-1861. (60604699)

Apróhirdetése +90 Ft-ért megjelenik az interneten is! www.delmagyar.hu

munkatársakat.
ELVÁRÁSOK,

kiskereskedelmi

tapasztalat, angol nyelv ismeretek
előny, jó kommunikációs készség,
kreativitás

• SZEGEDEN iz Olajos utcában felújított lakás kiadó
Bútorral vagy anélkül 30/9354-950. (60604502)

A M I T KÍNÁLUNK:

anchor

átlagún felüli

jövedelem, rugalmas munkaidő
Fényképes önéletrajzokat az

horgolócérná

• GYÓGYMASSZÖRT Keresek. Érdeklődni: 30/9-786-

cfoN* várjuk.

860. (60604870)

VAGYONŐR SZAKKÉPZÉS
novemberben hétvégeken
SZEGEDEN !
• MWAm.HMtrma

A hódmezővásárhelyi
Kossuth Zsuzsanna
Műszaki Szakközépiskola

Állami (OKJ) vizsgával
Utoljára a régi vizsgarend szerint!
Részletfizetés - Munkalehetőség

és Gimnázium

25 OOO Ft

- mindén SMS-re válaszolunk -

PÁLYÁZATOT HIRDET

(FMKU-01 50-05)
06-20/444-0712

angol nyelv szakos ,
tanári állás
betöltésére.
Benyújtási határidő 2006. 11. 22.
Érd.: munkanapokon 8-16 óráiy
a 6 2/5.15-480-as telefonszámon.
Budapesti

HASZONGÉPJÁRMŰALKATRÉSZ

kereskedelmi cég kereskedelmi
munkaterületre gyakorlattal
rendelkező munkatársakat keres:
- ügyfélkapcsolati
menedzser
s
- munka- és
J
rendelésfelvevő

• AKARSZ egy igényes fehérnemű üzletben dolgozni
a Szeged Plazában, egy
bejelentett
munkahelyen?
Kereskedelmi
végzettség
előnyt jelent. Kúldd el önéletrajzodat a
skiny@axelero.hu
e-mail
címre vagy a 06-1/2522121-es
faxszámra!
(60503258)
• AWI HEGESZTŐKET akatosbrigádokat alkalmaznék hosszú távú munkára.
Takács Fémbútor, tel.: 30/
9988-299,
30/9351-731.
• FŐÁLLÁSBAN, mérlegképes végzettségű, szegedi,
legalább 3-5 éves szakmai
gyakorlattal
rendelkező
könyvelőt keresünk Kérjük,
hogy pályázatát "Főkönyvelő
060504190" jeligére legkésőbb 2006. november 20-ig
juttassa el a Sajtóházba.

leiige „Komplett fizetési
csomag 060604534" a Sajtóházba

• AJTÓ- és kapugyártó
cég részére szerelőket keresünk lakatos képzettséggel.
06-20/9436-116.
(60503815)

Gratulálunk
Örülj az életnek.
mosolyogj

sokat.

Találd meg a boldtigsághoz
vezető utat! Olyanná

válj,

amilyen szeretne! lenni,
Ne feledd: mi mindig nagyon
fogunk

szeretni!

LIPTÁK'GALÓ
VIKTÓRIÁNAK
.

v.

szülinapján

sok boldogságot

kívánunk:

Anya, Apa, Zita
'^WPPJjk

n
•

• HOMLOKZATI hőszigetelő rendszer 4 cm vastag
szigetelőlemezzel (nem visz
szadolgozott) 1218 Ft/nm.
Színes, múgyantás, vödrös
vakolat 529 Ft/nm (82 db
színválasztékkal) 2006 09
01-től a készlet erejéig!
Tel.: 06-30/547-6854 , 0662/310-946 Szeged, dorozsmai nagybani piaccal
szemben. Az árak az áfát
tartalmazzák! (60402453)

' ^ T v r í F ^

'^WMUKgt

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI
székhelyű tüzép ÉRTÉKESÍ
TŐ munkakörbe munkatársat keres. Elvárásunk: építőipari anyag- és áruismeret, szakirányú (minimum
középfokú) végzettség, számítógép felhasználói szintű
ismerete. Fényképes önéletrajzot fizetési igény megjelöléssel
"Megbízható
060503639" jeligére a hódmezővásárhelyi szerkesztőségbe várjuk. (Szegfű u. 13). (60503639)

• IPARI automatizálással
foglalkozó cég műszeripar
iránt is érdeklődő villanyszerelőt keres felvételre. B
kategóriás
jogosítvány
szükséges. Pályakezdők jelentkezését is várjuk. Tel.:
62/557-340 (60604489)
• KLÍMATECHNIKAI cég
tapasztalt
klímaszerelőket
keres hosszú távra! Tel.: 70/
258-33-58, 70/256-25-70.
(60503981)

• LAKATOS szakmunkásokat, betanított lakatosokat
keresünk hosszú távú munkára. Érd.: 06-30/963-6513. (60503829)

• MŰVEZETŐT keresünk
10 fő szerkezetlakatos irányításához. Jelige: "Szakmához értő" 060604978 a
Sajtóházba. (60604978)

• SZEGEDI kft. keres műhelyben történő, hosszú távú munkavégzésre hegesztésben-gépgyártásban jártas munkavállalókat. Bérezés megegyezés szerint, kiemelt kereseti lehetőséggel,
premizálással, étkezési juttatással együtt. Munkavégzés helye: Algyő. Érd.: 30/
349-5526. (60605184)
• SZERKEZETI lakatosokat
felveszünk.
30-9282-500.
Tóth József. (60604970)
• S Z I M E T Á L - P R O Kft
Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7., felvételt hirdet:
marós, köszörús, CNC-marós munkakörökbe. Kiemelt
bérezés. Érdeklődni a helyszínen. vagy a 30/4576664-es telefonon. (60503650)

• EREDETISEG VIZSGALAT
biztosítás, átírás, hitelügyintézés. Régió Fináncé Kft.
Szeged, Rákóczi tér (Megyeháza). Tel.: 62/541-410.

E25SS3M
• FINNDENT 7000 típusú
fogászati
kezelőegység
megkímélt állapotban eladó.
Érd : 30/3939-043. (60504363)

Kia Pride 1.3
1999-es,
649 000

Ft-ért

hitelre is eladó.
ALFA AUTÓHÁZ KFT. I
Szeged, Algyői út
z
Tel.: 62/554-680

• CASABELLA Bútoráruház
megújult
készlettel,
1040%-os
kedvezménnyel
várja vásárlóit. Étkezők, hálószobák, nappalik, ülőgarnitúrák, rattanbútorok, kiegészítők.
Megrendelésre
10%-os engedmény. Érd.:
6724 Szeged, Szatymazi u.
2/B.
Tel.:
62/490-790.
• KOLONIÁL ágyneműtartós kanapé nagyon kedvező
áron eladó. Tel.: 30/4296027. (60605115)
• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi krt. 25. Tel.: 62/489603, 30/4646-162. (60503321)

• MÉREGTELENÍTSE szervezetét , betegségétől megszabadul. Bejelentkezés: 70/
943-8959. (60402971)
Egyéb
• ELADÓ fagyasztóláda,
rotakapa fűnyíróval, mosógép, centrifuga, gyalupad,
ústház.
lemezjátszó,
12
személyes asztal, szekrénysor, gázpalack. 06-70/2644353 (60604954)
• ELEMES polcok adásvétele. Tel.: 30/455-64-32.

• SZEGEDI, Oltványi u. 4/B
(Mátyás térhez közeli) garázs eladó. Érd.: 70/54422-38. (60604747)
Gazdit keres
• SZELÍD kiscica kertes
házba szerető gazdit keres.
62/452-227. (60604853)
• TAPPANCS ['anya örökbefogadható kutyái az Ön
hívó szavára várnak. Segítsen egy kilökött kutyán,
hogy egy másikat fogadhassunk be a helyére! 70/
380-69-66, 62/415-415 (715:30 között). (60605138)
• TAPPANCS talált kutyák,
elveszett kutyák bejelentése,
várólista, információ: 70/
380-99-22 (8-20 óra között). Cicák közvetítése: 70/
380-22-81 (8-20 óra között). (60605139)

• SIMPLEX kombi szén- és
gázüzemű kazán gázkéménnyel együtt és akvárium
komplett eladó. 30/9354802. (60604967)

Építőanyag
• OLTOTT mész, cement,
homok, sóder, egyéb építőanyag. Telefonon is megrendelhető! Baktóépker, 62/
471-882,
20/3345-171.
(60503760)

(60605132)

Magánház
• MAKÓ, Kölcsey utca 17.
számú szerkezetkész magánház eladó. 62/210-103,
06-20/9114-616. (60604988)
Mezőgazd. gép
• MTZ 820-as Traktor 400
üzemórával, öt év műszaki
vizsgával, tárcsával, ekével,
mútrágyaszóróval eladó. 62/
210-103, 06-20/9114-616.
(Makó). (60604979)
• MTZ, JUMZ panorámafülkés traktorokat, EO, BH
tolólapos árokásót veszünk
üzemképesen, üzemképtelenül
is.
30/9988-777.
(55297426)

(51453048)

Növény
• MOZGÁSKORLÁTOZOTT
részére kétszobás, földszinti
lakást keresek sürgősen, lehetőleg Tarjánban. Háromszobás lakáscsere is lehetséges, liftes házban. Érd.:
62/479-447. (60604469)
Könyv
•
KÖNYVFELVÁSÁRLÓ
kft. Ingyen hívható: 80*820-820.

• GYÖKERET vásárolunk
beládázva, mosatlanul. Napi
áron. Érdeklődni: 30/5208289. (60503535)
• OSZLOPOS tuják, gömbtuják, díszfák, egyéb dísznövények széles választéka,
akciója! Bolgár Díszfaiskola
Szeged-Kecskéstelep, Gera
S. 18., 62-427-991 Nyitva
egész nap, vasárnap délig.

Közlemény

Közlemény

• NÉMETORSZÁGI, ausztriai munkavállalók számára
adó-visszatérítés, tanácsadás, ügyintézés Consultatió
Kft.
Tel.:
96/516-416.
(60605072)

Peugeot 2061.1

• SZEGEDI kft. keres munkájára igényes, precíz könyvelöt. A munkakör betöltéséhez számítógépes ismeret, e-bevallásnál szerzett
gyakorlat.
III. tb-ismeret
előnyt jelent. Önéletrajzokat
a
Sajtóházba
kérnénk
•Könyvelő 060605063" jeligére. (60605063)

2002-es,

1 249 000 Ft-ért,
hitelre is eladó.

ALFA AUTÓHÁZ
Szeged, Algyői út
Tel.: 62/554-680

• SZEGEDI pizzériába takarítónőt keresünk. Érd.: 62/
458-616 reggel 6-től 14-ig.

• AUTÓKÖLCSÖNZÉS!
Személyautók kedvező áron
bérelhetők,
70/451-4020.

(60605070)

(60604589)

Állást kínál

I

Partnercégeink számára munkatársakat keresünk
s z e g e d i és v i d é k i munkavégzésre az alábbi pozíciókba:

DÉMÁSZ RT. Szentesi Üzemeltetésvezetősége értesíti fogyasztóit, hogy 2006.
1 1 . 2 9 - é n , 8.00-14.00 óráig i r — t i l netet tart FiNánakortyén VODAFONE,
•Kinizsi Tsz Kotinczki major, Eperjesi út új osztás, Árpád-Jókai tr.,
Arany J. u. tr., Úttörő tér tr. és Árpád u. transzformátorállomások
ellátási körzeteiben és környékén. Területileg érinti Fábiánsebestyén
VODAFONE-állomást, Eperjesi u. melletti hobbikertek egy részét
és környékét, Úttörő u.-t 2-16. számig és 1-7/A számig, Hámán
K. u.-t 2-20. számig és 1/B-15. számig, Táncsics u.-t 2-16. számig és 1-11. számig, Arany J. u.-t 2-40. számig és 3-43. számig,
Szabadság u.-t 2-56. számig és 1-35. számig, Felszabadulás u.110-20. számig és 9-19. számig, Bem u.-t 2-16. számig és
1-15. számig, Ady E. u.-t 2-24. számig és 1-23. számig, Alkotmány
u.-t 2-28. számig és 1-23. számig, Dózsa Gy. u.-t 42. szám és
37-61. számig. Kinizsi u. 2. számot, Kossuth u.-t 2-14. számig
és 1-15. számig, Jókai u.-t 2-46. számig, Zrínyi u.-t 2-36. számig
és 1-33. számig, Árpád u.-t 2-72. számig és 1-125. számig,
Köztársaság u.-t 2-6. számig és 1-9. számig, Petőfi u.-t 2-18.
számig, Belső dűlő 72. számot, Külső dűlő 90-93. számot, Honvéd
u.-t 2-22. számig és 1-17. számig, Bercsényi u.-t 2-14. számig
és 1-19. számig, Béke u.-t 2-24. számig és 1-15. számig, Petőfi
u. végi hobbitelkeket és tanyákat, és környékét.
Kérjük fogyasztóink szíves megértését.
60605217

DÉMÁSZ RT. Szentesi Üzemeltetésvezetösége
értesiti fogyasztóit, hogy 7006 11. 28.-án,
88.00-14.08 áráig áramszámlát tart
Nagymariur Papp tanya. Hunyadi u Lajostanya. hobbitelkek, Bojtártelek, Petőfi u.. Cigánysor, MAV0SZ Fácántelep,
Rákóczi u„ Szendrei major, Szendrei u., Fóliatelep, Tölgyes u„ Horváth
Gyula Öntöző transzformátorállomások ellátási körzeteiben és környékén.
Területileg érinti Nagymágocs, Ady E. u., Arany J. u„ Atpád u., Határ u„
Hunyadi u„ József A. u„ Kossuth u., Mágocs oldal, Mátyás K. u., Móricz
Zs. u., Petőfi u„ Petőfi tér, Rákóczi u., Rózsa u„ Kossuth u., Mágocs oldal.
Mátyás K. u.. Móricz Zs. u„ Petőfi u , Petőfi tér, Rákóczi u., Rózsa Ferenc
u., Rózsa u„ Szendrei u„ Tölgyes u.. Vasút u„ Vörösmarthy u„ Homokdűlőt és környékét. Kérjük fogyasztóink szíves megértését. 6060522
[4ra mszuni

t

DÉMÁSZ RT. Szentesi Üzemeltetésvezetősége értesíti fogyasztóit, hogy
2 0 0 6 . 1 1 . 2 7 - é n , 8 . 0 0 - 1 4 . 0 0 éráig
J
áramszünetot tart Nagymágocs,
Szántó K. J, u. I. tr., Szántó K. J, u. II. tr., Egyesült Tsz
Macelkatanya és DÁG Hűtőház transzformátorállomások
ellátási körzeteiben és környékén. Területileg érinti Nagymágocs, Határ u., Jókai u., Mátyás K. u., Szántó K. J. u„
Szentesi u„ valamint Mágocsoldali tanyákat és környékét.
ZUNÉT

Kérjük fogyasztóink

szíves

megértését.
60605221

- áru-összekészítö-raktáros

A nap az égen is neked ragyog,
Hisz ma van a születésnapod.

R Ö V I D Á R U

Közlemény
• ELEDELGYÜJTÉS a szegedi állatmenhelyen élő kutyusoknak és a kóbor cicáknak. 2006. november
11-én, szombaton 9-12 óra
között a Retek utcai MATCH
Áruházban
várják
a
Tappancs
Álapitvány
önkéntesei az adományokat.

(55298142)

Szirtink melegével köszöntünk mi téged,
még sokáig néked.

A

• S Z E G E D I cukrászdába
élelmiszer-ipari diplomával és
lehetőleg cukrász vagy pék
végzettséggel vezetőt keresünk. Érdeklődni hétköznap a
30/278-17-33-as telefonszá-

Makóra,

isten adjon erőt, egészséget

P Á N T L I K

, 6726 Szeged, Vedres u. 2. • Tel.: 62/435-967

• A KÖRÚT Antikvárium
vásárol használt könyveket,
könyvhagyatékokat, rpagánkönytárakat, régi és új kiadású könyveket. Tisza L.
krt. 59. 30/955-89-79, 62/
315-322. (60503791)

*

De ne izgulj, jón még télre tavasz,
5 V éves is csak 1 évig maradsz.
Szeretettel Édesanyád, Édesapád

születésnapjára minden jót kíván:
Livi, Móni, Csabi és Andi

Müszakvezetőt keresünk
A m u n k a k ö r célja

- autómosó
- CNC g é p k e z e l ő
- elektronikai műszerész
- elektrotechnikus
,
- g y o r s é t t e r m i dolgozó
- hegesztő
- n e m z e t k ö z i sofőr
JELENTKEZŐKET
VÁRUNK MÉG
ADATBÁZISBA
VALÓ REGISZTRÁLÁS CÉLJÁBÓL IS!
HUMÁN R E N T MAGYARORSZÁG KFT.
6 7 2 2 Szeged. Londoni krt. 2 2 / B • Tel.: 6 2 / 5 4 0 - 9 4 8

DÉMÁSZ RT. Szentesi Üzemeltetésvezetősége értesíti fogyasztóit, hogy
11.30-án, 8.00-14.00 óráig áramsziinetat tart Epar|w, Ifjúgárda Tsz II.-es üe..
Vadászház, PÁG Mucsihát, Termál Tsz Mucsihát, Kanásztanya,
Községszéli tanyák, eperjesi átemelő, PÁG eperjesi átemelő, Ifjúgárda
Tsz Öntöző, Györgykirályság I. és II. üe., Sárkány hodály, Békési u.
transzformátorállomások ellátási körzeteiben és környékén. Területileg
érinti Eperjes, Békési u., Rákóczi u., Kossuth u„ Alkotmány u„ Kiskirálysági tanyákat, Nagykirálysági tanyákat, Mucsihát és környékét,
Györgykirályság és környéki tanyákat.
Kérjük fogyasztóink szíves megértését.
60605219

DÉMÁSZ RT. Szentesi Üzemeltetésvezetősége értesíti fogyasztóit, hogy
2006.11.23-án, 9.0CF-15.00 Aráig
részleges áramszünetet tart
Cs
Művésztelep, Tiszaoldal és Murányi transzformátorállomások ellátási körzeteinek egy részén és környékén. Területileg érinti Csongrád, Tiszaoldali u.-t és környékét, Uraság u. egy részét és környékét, Tiszaoldal-üraság u. közötti dűlők egy részét és környékét, 600as és 800-as számozású tanyák egy részét és környékét.
Kérjük fogyasztóink megértését.
60605222

A termelési terv minőségi-, mennyiségi-, hatékonysági- és költségre vonatkozó
célkitűzéseinek teljesítése, betartva a munkavédelmi és a higiéniai követelményeket.
A Műszak teljesítményének folyamatos figyelemmel kísérése a kiváló működési célok
figyelembe vételével és folyamatos fejlesztési tevékenységek kezdeményezése a célok
e l é r é s é n e k érdek ében.
Fontos abb feladatok

• Célkitűzések meghatározása a munkatársak számára, teljesítményértékelés
• Más osztály ok bevonásával koordinálja és kezeli a napi szintű termelési ügyeket
• Műszak teljesítményének folyamatos felülvizsgálata, fejlesztendő területek meghatározása
• A munkatársi kapcsolatokkal kapcsolatos kérdések kezelése

6 éves.
staflordshire keverék kan

6 éves. zsemleszínű,
labrador keverék szuka

3 éves, középtermetű,
német juhász keverék szuka

2 éves.
trikolor, beagle keverék kan

10 hónapos, só-bors. kózéplermstti. schesuzer keverék kan

1 éves. zsemleszínű,
középtermetű keverék kan

4 éves, kis termetű,
szetter-tacské keverék szuka

1 éves, loxterrier keverék,
ivartalanített szeka

Szükséges képesítések

Főiskolai vagy egyetemi végzettség, angol nyelvtudás, önálló munkavégzés, probléma
megoldási és konfliktus kezelési képességek, erős interperszonális, kommunikációs képesség,
a termelés és a termék ellátási lánc ismerete, 1-2 éves vezetői gyakorlat előnyt jelent

huUi

Masterfoods Magyarország Gyártó Kft.

Master/bods

Csangrád-Bokros I. kerület
Önéletrajzát a következő címre küldheti el: 6648 Csongrád-Bokros, 1. kerület vagy
e-mailben: renata.laczko(S)eu.etlan com
További k;mer lehetőségek: wwvs.masterfoods.hu/karrier

Számlaszám. HY8 Bank:
10918081 96088019 4868668*

Tevékéi erőkbefogadhatókutyák
fotót: www.tappancs.szeged.iHi

FM 95.4 ^Rádióm

DÉLMAGYARORSZÁG

•

PÉNTEK, 2 0 0 6 . NOVEMBER 1 0 .
•

Pénz, értékpapír

Ne fizessen előre
a hiteléért!
Szabad felhasználású hitelek
8 napon belül,

6 9 5 0 Ft/milliótól
(4,76 THH)
Terhelés, BAR, végrehajtás nem akadály.

• FESTMENYEK, grafikák,
régiségek, teljes hagyatékok, műtárgyak folyamatos
felvásárlása. Körút Régiségkereskedés, Tisza L. krt. 59.
30/955-8979,
62/315-322.
(60503787)

• ANTIK órák javítása, restaurálása szakszerűen, garanciával.
Kreiner
órás,
Szeged, Attila u. 8. Tel.: 62/
310-230. (60301213)

• K Á R O L Y I RÉGISÉGRE
RESKEDÉS régi bútorokat,
festményeket, porcelánokat,
.tollneműt, teljes hagyatékot
magas áron vásárol. Azonnal fizetek! 62/216-324, 30/
383-7116. Szeged. (60604905)

Érdeklődni: 06-30/9457-577,

06-40/423-423
Rendezvény
•

Egy autó és más semmi!

Ez a Summit megoldás!
Van a u t ó j a ?
. . . a k k o r van h i t e l e !
Alacsony kamat, villámgyors
hitelügyintézés, azonnali pénzhez
jutás - Summit megoldás!
A kölcsönt akár már a kérelem
napján elköltheti! Drága az autö
javítása? Magas a biztosítási
önrész? Szeretne vásárolni valamit,
amire az áruhitel drága? Építkezik?
Lakást újit tel? Utazni szeretne?
SUMMIT PRIVÁTHITEL IRODA
Szeged Plaza msHBenmk mellett)
Telefon: (62) 54f-592
E-mail hitelirQda@lnvitel.hu
6724 Szeged.
•
Kossuth L. sgt. 119.
M

Régiségek
.Míít;u-i>ylM>iii>c-s/«lc
EZT

NE HAGYJA

KI!

Egységáron válogathat kvalitásos
festményekből, grafikákból,
kerámiából
2000 Ft és 30 000 Ft közötti áron.

QUINTGALÉRIAs

6720 Szeged, Kölcsey u. 4. 3
06-30/9431-411

• VÁR a Gasztrola péntek
19-re. Gyere oda, 3500 Ft a
buli. vacsorával, aperitiffel.
Szeged-Kiskundorozsma,
Vasútállomás étterem. 30/
300-9554, Ramocsa Ilona.
(60604408)

Sport, hobbi
• SÍ KÖLCSÖNZŐ, iskolai

csoportoknak
5500/hét.
Carvingszett, Elan, Nordica,
Atomic Síszerviz. Bocskai
11.
Tel.:
62/429-364.
(60504128)

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

mindennap.

06-62/533-999, Szász Péter.

• MÁGIA tanfolyam indul
Szegeden.
Érd.:
30/4088261. (60605149)

• GÉPKÖLCSÖNZŐ Szeged, Csuka u. 9. 62/452316, 20/365-1043. (53983763)
• GÉPJÁRMŰKÖLCSÖNZÉS: személy-, kisteher-,
kisbusz 7500 Ft-tól. 06-20/
461-4432. (60503720)

Téglaépítésű lakás
• AZ E G Y E T E M Ady téri
épülete mellett, tetőtéri, 4
kisszobás, hallos, 96 nm-es
lakás eladó. Érdeklődni: 0630/436-58-57. (60605273)

• IRHA-, BÖR , VELÚRKABÁTOK, szőrmeáruk tisztítása, festése, javítása, béléscsere, cipzárcsere. H.-p.:
9-12, 13—17—ig. Szo.: 9 12-ig. Szeged, József A.
sgt. 77/A. Csongrád, Szentesi út 7/A. Hmv.-hely, Kossuth tér 6. (Hód Juvella
mellett). Makó, Deák F. u.
19/A (péntekenként 10-12Ig, 13-17-ig). (54893408)

• BELVÁROS szívében jó
helyen 2 lakásos házban
86-71 nm-es lakások garázzsal, pihenőudvarral eladók. 20/498-6981 (60604639)

( Szolgáltatás

• K Ö Z Ö S képviseletet
szakvizsgával, könyveléssel,
gyakorlattal, számlaképesen
vállalok. 06-70/508-15-65.
(60503876)

• GAZKESZULEKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (60605064)

• R E D Ö N Y Ö K , reluxák,
szalagfüggönyök, harmonikaajtók, szúnyoghálók AKCIÓVAL. Tel.: 62/640-603;
06-30/9457-201. (60503298)
•

Költöztet? Szállíttat?

Üvegezés, képkeretezés.

A HÓRUKK-ra
számíthat!
Tel 62/555-602, .
70/311-79-06 |
www.horukk.hu

• N É M E T - O S Z T R Á K ügyfeleink részére eladó ingatlanokat
keresünk!
06-1/
210-4673. (60604108)

• 8 0 % támogatással. TŰZVÉDELMI előadó tanfolyamot Indít a NOVIT Bt. 20/
3396-196,
62/315-461.
(60402860)

Gyászközlemények

1

• OLASZ poliészter hullámlemez többféle színben és
magasságban, most 1300
Ft helyett csak 990 Ft/nm. A
250x110-es, olasz azbesztmentes hullámpala 4560 Ft
helyett csak 2499 Ft. OSB
III. lapok vízlepergető felülettel 6-22 mm-ig 2300 FtI
db-tól. Beremendi cement
1385 Ft/zsák, oltott mész
925 Ft/zsák, cserépléc 78
Ft/fm,
deszka,
gerenda,
palló kapható. Új, műanyag oszlopzsalu többféle
méretben. Érd.: Rókusi Tüzép Szeged, Szatymazi u.
2. Tel.: 62/476-876. (60604780)
• PELLET és pelletégetö
kazán kapható. Tűzifa 2990
Ft/q, alágyújtós 290 Ft/cs.,
cseh barnaszén 2790 Ft/q,
iszapszén 3200 Ft/q, brikett
3800 Ft/q, lengyel lángborsó
3850 Ft/q. Erd.: Rókusi
Tüzép Szeged, Szatymazi u.
2. Tel.: 62/476-876. (60604785)

Tüzelőanyag
• AKÁC és hulladék tűzifa.
06-30/946-8612. (60604877)

Tanfolyam

Í L . V É T E

Tüzép

• SZEGED, Szentháromság
utcai, 66 nm-es, első emeleti, felújításra szoruló polgári lakás 12.000.000-ért
eladó.
30/904-16-94.
(60504038)

SZILÁNK* 62/425-555.

D Ö M Ö K ANITA

H

• 8 0 % támogatással K Á BELSZERELŐ tanfolyamot
indít a NOVIT Bt. 20/3396196, 62/315-461. (60402865)

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,

H I R D E T É S '

• KUGLIZOTT, kemény tűzifa és akác szállítással eladó, 72/267-381. (60605145)
• T Ü Z I F A A K C I Ó 8000 Ft/
m'-től ingyen szállítással.
06-30/9750-662. (60604955)
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Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após,
testvér, rokon és ismerős,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya, nagymama ; testvér és rokon,

ACS SÁNDORNÉ
KOVÁCS ESZTER

MÉHESI JÓZSEF
életének 62. évében elhunyt. Temetése 2006.
november 15-én, 13.00 órakor az Újszegedi
temetőben lesz.
Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy

november 4-én, 53 éves korában
hirtelen elhunyt. Temetése november 11-én, 11 órakor lesz a Pusztaszeri temetőben.
Gyászoló szerettei, Szatymaz

„Nem élt belőle több és most sem él, s mint
fán se nő egyforma két levél, s nagy időn se
lesz hozzá hasonló."
(Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

VÍGH RUDOLFNÉ
G. KOVÁCS EMERENCIA,
a z OTP o s z t á l y v e z e t ő h e l y e t t e s e ,
a t a k a r é k s z ö v e t k e z e t dolgozója,
s z e g e d i KPVDSZ T e r m é s z e t j á r ó
Szakosztály vezetője
76 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása november 15-én, 11 órakor lesz a Kiskünmajsai felső temetőben.
Gyászoló férje és testvérei

KOVÁCS HŰTŐ- ÉS

* * * * KLÍMASZERVIZ

Üzlethelyiség
BECSI KAVEHAZ
TELJES
BERENDEZÉSSEL,
PROFILKÖTÖTTSÉG
NÉLKÜL ELADÓ.
06-70/9-482-182, í
06-70/599-7-444 ^

Utazás
• HAJDÚSZOBOSZLÓI akciós
üdülés
félpanzióval
16.500 Ft/fő/hét! Kedvezményes gyógykezelés! 30/
6373-076
telefonon.

Üzlethelyiség
150-250 m2-es, frekventált helyen lévő

ÜZLETHELYISÉGET VENNÉK/BÉRELNÉK Makón és
Csongrádon hosszú távra, szolgáltatás céljára!
Tel.: 30/237-9747 (8-16 között)

•E-

forgalmazás

62/421-122

-50-70%

Iráni, kézi csomózású

PERZSASZŐNYEGEK
VÉGKIÁRUSÍTÁSA - 5 0 - 7 0 % - k a l !
A készlet erejéig!

SZEGED, FORRÁS HOTEL • Nyitva: h.-sze.: 10-18-ig
Tel.: 20/385-31-23 • www.perzsaszooyegszegeil.hu

• SZEGED, Remény u. 4.
sz. alatti helyiség üzletnek,
irodának kiadó 1500,- Ft/
nm. 20/9231-778. (60504043)
• Ú J S Z E G E D E N , az Ekoparkban
irodák
kedvező
áron
kiadók.
Érdeklődni
munkanapokon a 430-430as telefonszámon, vagy a
Fürj u. 92/B alatti címen
személyesen lehet. (60503843)

Javítás, telepítés,

VEGKIARUSITAS!

• S Z E G E D belvárosában
(Juhász Gyula u. 9. sz.)
különböző
méretű irodák
(17-44 nm) kiadók. Porta,
telefonszolgáltatás és parkolási lehetőség van. Érdeklődni: 30/740-1737 telefonon, munkanapokon 8-10
Óra között. (60605059)

í

MOST VEGYE MEG ÁLMAI SZŐNYEGÉT!

RAKTAROZZON
NÁLUNK

TISZTELT
HIRDETŐINK!

Tárolási problémáját
megoldhatja, ha igénybe a

Apróhirdetéseink
mindkét lapban
megjelennek,
ezért
az
apróhirdetések
megrendelésekor
kérjük
a helységnév
feltüntetését,
amely
(a helységnév)

veszi raktározási szabad 3
kapacitásunkat a

3

S z e g e d , Cserje s o r 9.
szám alatti raktárbázisunkon.
Bérelhető raktárak egyenként
200 m' alapterülettel,
összesen: 1000 m1,
szabad téren: 10 000 m'-en.
BÉRLETI

DÍJ:

raktárban
750 F t / m ' / h ó + á f a
szabad téren:
300 Ft/m'/hó + á f a
Esetlegesen felmerülő
rakodási (kézi és gépi)
igényét is megoldjuk.

|

Érdeklődni lehet személyesen
a Zoll-Platz Kft. Szeged,

E-mail cím: juhar96@freemail.hu

Dorozsmai út 5-7. szám

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett Édesapa, nagyapa, após,

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

69 éves korában elhunyt. Búcsúztatása november 13-án, 15 órakor lesz a Szőregi temetőben.
60605234
Gyászoló család

GYÁSZHÍR

KÁTAI ISTVÁN

Szomorú szívvel közöljük, hogy
szeretett édesanyánk, nagymamánk,

ÖZV BOGDÁN
ISTVÁNNÉ
ACSAI ILONA
80 éves korában, hosszú, súlyos
betegségben elhunyt. Temetése
november 15-én, 15 órakor a Szóregi temetőben.
60605235
Gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szerettünk,

SIMON ISTVÁNNÉ
VOLKA ÉVA
62 éves korában, hosszú szenvedés
után elhunyt. Búcsúztatása 2006.
november 13-án, 13 órakor lesz a
Belvárosi temetőben. Ezúton köszönetet mondunk orvosainak,
ápolóinak áldozatos munkájukért.
60605142
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak és
akik szerették, hogy

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,

NÁVAI LÁSZLÓT

temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
60604737
Gyászoló család

utolsó útjára elkísérték.
A
60503883
gyászoló család

KRATOCHWILL JÓZSEF,
a magyar tekesport élversenyzője életének
86. évében, hosszú betegség után, bajnokhoz
méltó módon hagyott itt bennünket: feleségét, 8 gyermekét, 11 unokáját, 5 dédunokáját. Felejthetetlen halottunktól 2006. november 14-én, 13 órakor az Alsóvárosi temetőben
veszünk végső búcsút.
Gyászoló családja

• •
DUGULÁSELHÁRÍ T Á S IHBHI
gyorsan, megbízhatóan, garanciával az év minden napján
SZÁSZ PÉTER •Telefon:30/9457-577, 62/533-999

számon Horváth Lászlónál.

LIBOR GYÖRGY

Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni.
Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább
élhetek.
Megtört szívvel tudatjuk, hogy az imádott
férj, apa, nagyapa,

•

alatti Vámudvarában, vagy

81 éves korában, hosszú szenvedés
után elhunyt. Temetése november 14-én, 11 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.
S0Í04711
Gyászoló család
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• RÓKUSON a Casabella
szönyegház
mellett
800
nm-es, WC-vel ellátott, fűthető, egylégterű csarnok kiadó. 600 Ft/m*. "06-20/9824207. (60605025)

1000+1 SZOLGÁLTATÓ

telefonon a 62/574-777 es

életének 61. évében, hosszú küzdelem után elhunyt. Temetése
2006. november 13-án, 12 órakor
lesz a Belvárosi temetőben.
A gyászoló család

GYÁSZHÍR

• M A K Ó főteréhez közel
3274 nm-es területen jó állapotban lévő 1833 nm
összterületű
üzemépületegyüttes eladó. Tel.: 62/
511-072, 06-20-448-8849
Fekete Gábomé ügyvezető.

«•

DR. SZABÓ PÁL

SZEGED
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,

DR. MOLNÁR
ENDRÉNÉ
JERNEI MÁRIA
MAGDOLNA
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
60605239

Gyászoló család

„Küzdöttél, de már nem lehet, a
csend ölel át és a szeretet."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

ROSTÁS JÁNOS,
Székkutas, Mágocsi u. 16. szám
alatti lakos 72 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2006.
november 13-án, 9.30 órakor lesz
a Székkutasi temetőben.
A %J
gyászoló család

„Ma már csak egy fénylő csillag
fent az égen. Emléke mégis úgy
ragyog."
Szeretettel gondolunk

ID. MARTONOSI
JÓZSEFRE

halálának 2. évfordulóján.
Felesége, lánya és családja

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

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk, |

ÖZV LŐDI ANTALNÉ

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, I
mély fájdalmunkon enyhíteni |
igyekeztek.
Szerető fia és családjai
60504U4

'

ícnAncn i

MAKÓ
GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,

FÜSTÖS ANTAL,
Kövegy, Kossuth u. 1. sz. alatti lakos 85 éves korában elhunyt. Temetése november 11 én, 14 órakor lesz a Kövegyi
temetőben.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

VERÉB GYÖRGYNÉ
KARDOS KATALIN,
Apátfalva, Kossuth u. 61. sz.
alatti lakos 86 éves korában
elhunyt. Temetése november
11-én, 9 órakor lesz az Apátfalvi temetőben.

Gyászoló családja

DR. KUBA ATTILA

MEGEMLEKEZES

köszönetnyilvánítás

Gyászoló család

IHMIMI1I
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

SOMOGYI ISTVÁN
(volt D é m á s z - d o l g o z ó ) ,
Makó, Aradi utcai lakos 63 éves korában, hosszú, súlyos betegség után
elhunyt. Temetése november 13-án, 14 órakor lesz a Makói görög katolikus temetőben.
Gyászoló család

SZENTES
GYÁSZHÍR

w

73

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy szerettünk,

ÖZV BORSOS
FERENCNÉ
OROSZLÁN
JULIANNA,

Szentes, Dr. Udvardi utca 71.
alatti lakos 86 éves korában
elhunyt. Temetése november
13-án, 15 órakor lesz a Szeder
temetőben.
Gyászoló gondviselője
<4)405085

köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,

MASZLAG
ANDRÁSNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
Gyászoló csalái

u
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PÉNTEK, 2006. NOVEMBER 10.

A DM-DV
ügyelete

Mentés, másként

Változó felhőzet záporokkal
tetette:

PODMANICZKY SZILÁRD
A hídmester mesélte, hogy hosszú időn át nem
tudott aludni, viszont azon az éjjelen, amiről mesélt, olyan mély álomba merült, mintha
elmúlt
életét pihenné.
Késő este volt már, az égen ragyogtak a csillagok, a forgalom sokat tompult az elmúlt fél óra
alatt, s a követkő félben el is apad. Távoli kis utcákban fölzúg még egy-két motor, kapu csapódik,
s legközelebb hajnali hatkor indul be a forgalom
Újhold volt, csak a neonok égtek, a jobb parton
a jobb part, balon a bal part csillogott. Akkor a híd
közepén föltűnt egy fekete, öltönyös alak. A haja
is fekete volt, s mintha olajtól csillogna a városi
fényben. A híd párkányára könyökölve nézte a távolt és a sötétet. Gallérja fehér volt, egyenes és
kemény, az arca féloldalt nem mutatott
semmi
jellegzetességet.
Figyeltem, hogy pára száll-e ki
rajta, de mint aki levegőt se vesz, a
messzeségbe
meredt.
Nem jó az ilyet látni, javarészt indulatok dúlnak odabent. Ha belül nagy a zavarodás, a test lelassul, mintha ezzel keresné gyógyító
ellensúlyát.
Elindultam, hogy szóba elegyedek vele, ám abban a pillanatban, mintha nem is a szemével érzékelne, a vízbe vetette magát. Már csak utánanézni maradt idő, s mintha nem történt volna
semmi, a folyó folyt tovább, csillogva,
feketén.
A döbbenettől gyökeret vert a lábam, s valóban
éreztem, hogy erős szálak kötnek a
betonhoz,
mint mezítláb ezer szögbe lépnék, vagy szöges cipőm puha aszfaltban
horgonyoz.
Várnom kellett, hogy indulni tudjak. És vártam,
hogy engedjen a talpam. Mintha rendelve lett volna, hosszú percek múlva
szabadultam.
Rohantam vissza, hogy telefonon leadjam a riasztást, ám alig léptem kettőt, egy kislány hangját
hozta felém a szél.

Vékony és elmosódott hang volt, de kétség sem
fért hozzá, hogy segítségért kiált.
Megtorpantam
újra, még soha nem adtam le
dupla riasztást, de fölmértem hamar, most épp
ezen esek át.
A számot csak másodszorra ütöttem jól a telefonba, mert tudtam, hogy zavar, néha elég ennyi
idő, hogy az éló átmenjen
holtba.
A telefon után visszasiettem
a hídra. Balról és
jobbról is lenéztem, forgalom nem zavart a nézelődésben.
A férfit balról kerestem, amerre a folyó tartott, a
lányt följebb, a hang iránya miatt. Most mintha a
kevésnél is kevesebb fényt verne vissza a folyó,
szemem a sötétségbe
belevakult.
Akkor a fülemre bíztam magam, hogy egy neszből megértsem, mi történik odalent. Ám a sötétnek a fülben is semmi az alakzata.
Akkor már a szirénák hangját vártam, a tétlenséget jobb átruházni annak, aki tehet is valamit.
Végre megjött a szokásos csapat, búvárok, kocsik. Röviden előadtam, mit tapasztaltam,
aztán
megkezdődött
a mentés.
Vezényszavak szóltak, ismerős hangok.
Ám ahogy így figyelem a mentést a folyó bal
partja felé, a hídon jobbról némi ellenfényben föltűnik két alak. Fekete öltönyt viselő férfi, kezében
kislány keze, aki mellette halad. És csöpög belőlük a víz. Szóhoz sem jutottam. S már
majdnem
szóra nyílt a szám mikor mellém értek, és a férfi
csendre intett.
- Ne szólj, hogy hagyják abba a keresését, ha
úgy érzed, ezzel most életet menthetsz - mondta
a férfi, s eltűntek a sötétben.
Nem szóltam. Mert föl se fogtam, amikor akkor
engem ért. Mégis úgy tűnt, akkor este
mindenki
partot ért.

^ ^ ^ ^ ^ ^
inon fogadja
a hívásokat. Munkatársunkkal
közölhetik ötleteiket, véleményüket, javaslataikat.
A lap kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket pedig az ingyenesen hívható 06/80-821-821-es
számon vagy a 62/567-864-es telefonszámon a terjesztéssel foglalkozó kollégáinknak jelezzék!

isten éltesse!

Északnyugati áramlással hideg, váltakozó nedvességtartalmú légtömegek érkeznek
térségünk (ólé, ezért borult, csapadékos és napsütéses időszakok váltják egymást
Szeged

gS,

Hódmezévé sárhely

0*

Szentes

10*

f\

Makó
Csongrád

Wi

Kistelek
RÉKA
Réka török eredetű név, amelyet
Attila hun uralkodó első felesége
viselt, ez az udvarában járt Priszkosz rétor feljegyzéseiben olvasható Rekan forma magyaros
alakja. Jelentése ismeretlen. Mióta Gárdonyi Géza A láthatatlan
ember című regényében így nevezte el a főhősnőt, népszerű
lett. A hagyomány szerint a székelyföldi Udvarhely és Háromszék között elterülő Rika erdőségben, Attila vára aljában egy
magányos szikla áll, amely alá
Attila feleségét temették; ezt hívják Rika sziklájának.

10*

Mórahalom

11"

Mindszent

11*

Békásosabs

% •

11*
11*

Kaoakomét

11*

Orosháza

8*
10*
10*
0*

W .

További kilátások
A kővetkező napokban is egymás után étkeznek a nedves léghullámok, ezért
többszőr kell számítani ismétlődő esőre, záporokra. Erősödik az éjszakai lehűlés, és
napközben sem melegszik jelentősen a levegő. Gyakran leszeiős a nyugati szél.
Szombat

Vasárnap

I
i
Max: r
Min: - T
Változó

),H.Ol
Max: S°
Min: S°
Zápor

Hétfő

Kodé

p^s

Kús

1
—J
Max: S°
Min: 3*
Változó

J.H1.H
Max: S°
Min: 1*
Zápor

Vízállás:
A Tisza Szegednél 129 cm (hőfoka 7,8 C°), Csongrádnál - 1 8 cm,
M i n d s z e n t n é l 6 2 cm. A Maros Makónál -29 cm.

WvMms

lüRj

Tel.: 62/555-552 • Fax: 62/555-553
Nyitva tartás:
h.-p.: 6—17-ig. szo.: 6-12-ig, vas.: ZÁRVA

mtm

artta

CSIRKE FAR-HAT előh.

CSIRKESZARNY előh.
Ft/kg
Az akciós árak a készlet erejéig értendők.
Ticket Restaurant étkezési utalványokat és
bankkártyát elfogadunk.

Mao óvszeres dobozon
SANGHAJ (MTI/REUTERS)
Be kell zárnia boltját egy kínai óvszerkereskedőnek, mert a hatóságok
nem találták odaillőnek az áru csomagolásán Mao Ce-tung és más jeles kínai történelmi személyiségek arcképét, és hiányolták a használati utasítást is. A kereskedő áruját apró fémdobozokban kínálta,
amelyeken humoros ábrák, vagy történelmi személyiségek arcképei
voltak láthatók.

Kristálytiszta
értékrend
Kerítésbérlet Makón

Fotó: Schmidt Andrea

Prince klubja Vatikáni
LAS VEGAS (MTI/REUTERS)

Mitsubishi Colt magas alapfelszereltséggel nálunk
már 2 3 9 9 OOO Ft-tól megvásárolható!

Prince, a pop sokoldalú különce
saját klubot nyitott Las Vegasban, és hetente kétszer ő maga is
fellép hatalmas érdeklődés közepette. Az énekes idei lemezének
címe után 3121-nek keresztelte
el mulatóját, amely a Rio Hotelben szerdán nyílt meg a Las Vegasban.
Egy belépő ára 125 dollár (25
ezer 500 forint), de az első hétvégére máris minden jegy elkelt.
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Egy század újoncot felsorakoztat
az őrmester. Megkérdezi mindegyiktől, mit dolgoztak a besorozásuk előtt.
Elér három pestihez. Azok sorban kántálják:
- Higéniai szakreferens!
- Logisztikai menedzser!
- H u m á n transportör!
Erre az őrmester:
- N e szépítsék itt
Mondják k i ^ t
táros és b u s z s o f ő r ö d

tiltakozás

RÓMA (MTI/APA)
A Vatikán csütörtökön sajtónyilatkozatban a nagy egyistenhívő
vallásokat sértőnek minősített
egy péntekre Jeruzsálemben tervezett melegparádét. A közleményben az áll: az izraeli apostoli nunciatúra a Szentszék melegparádé miatti sajnálkozását fejezte ki az izraeli külügyminisztériumnak, és felkérte az illetékes izraeli hatóságokat, hogy
vonják vissza a felvonulás engedélyezését.
„A Szentszék már többször
hangsúlyozta, hogy az univerzális emberi jogi nyilatkozatok korlátokba ütköznek, különösen ott,
ahol sértik a hívők vallásos érzelmeit" - mutatott rá a közlemény.
Az elmúlt héten ortodox zsidók
felháborodással tiltakoztak a tervezett parádé ellen és a tiltakozások során összetűzésekre is sor
került a rendőrséggel. Az izraeli
"rendőrség szóvivője közölte, hogy
•íiJráHwkíftarádén tízezer rendőr
majd szolgálatot.

VÍZSZINTES: 1. Thomas Carlyle (+1881) skót származású angol író, filozófus gondolatának
első része. 11. Hevít. 12. Kártyajáték. 13. Hajnali páralecsapódástól nedves (fű). 15. E helyen. 16. Mátka. 17. Van bátorsága. 18. Vidámság, jókedv. 19. Dél-afrikai autójelzés. 20.
Tud, képes. 21. Könyörgéssel megszerez, elér. 22. Üres sor! 23. Előír, meghatároz. 26. Lear
király egyik lánya. 29. Cégtáblákon olvasható rövidítés. 30. Csiga, angolul (=SNAIL). 31.
Fluor és kobalt. 33. Poznan határai! 34. Hamis haladási irány. 35. Testrész. 36. Fémet tartalmazó ásvány. 37. Veszprém megyei község. 38. Szembenállás, nézetkülönbség. 40. A Lőve story című film férfi főszereplője (Ryan). 42. A legyőzhetetlennek vélt spanyol hajóhad.
43. A fizika régebbi elnevezése.
FÜGGŐLEGES: 2. Hármas pápai korona. 3.... Mannon; szerep az Amerikai Elektrában. 4.
Páros őrszem! 5. Floridai város. 6. Vendéglátóhellyel kapcsolatos. 7. Páros szólás! 8. Teória
része! 9. Adriai tengeri olasz kikötőváros (magyar írásmód). 10. Hódpatkány. 13. A gondolat
másik része. 14. Arany, franciául. 18. Zenés szórakozóhelyi rendezvény. 20. Széles, németül. 21. Kilogramm, röv. 22. Kutyafajta. 24. Térelválasztó elemmel elkülönít. 25. Anatómia.
27. Rendszerhez kapcsolt (számítógépes kifejezés). 28. Körlet közepe! 32. Váltás. 33. Zsákmány. 35. Hektoliter. 36. Állam, franciául (=ÉTAT). 38. A fogadására. 39. Néma német! 41.
Amerícium.
Előző rejtvényünk megfejtése: Többet ér egy lat okosság, mint egy mázsa ravaszság!

