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POSTA, PARKOLÓ NÉLKÜL

ÉDES A BOR, MINT A LÁNY

A szív világnapja alkalmából ingyenes

Nem lehet parkolni a szegedi

A fiatalok mondanák, hogy

szűrővizsgálatokat tartottak

nagypostánál, az emberek több 1 0 0

a forráskúti a világ legjobb bora,

Szegeden. Jelszó: megelőzés.

méteren vonszolják a csomagokat.

de nem teszik, mert szerények.

A SZÍV NAPJA SZŰRÉSEKKEL

5. oldal

10. oldal, A hét témája

A MINISZTERELNÖK SZEGEDEN JELENTETTE BE A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST - SZABÓ GÁBOR MÁR HŰTI A PEZSGŐT

Pénzügyi garancia a szuperlézerre

Pénzügyi garanciát vállal az európai szuperlézer szegedi helyszínének megépítésére a magyar kormány - jelentette be Bajnai Gordon
miniszterelnök szombaton az öthalmi laktanyában. Csütörtökön Prágában előzetes döntés várható a 100 milliárd forintos beruházás
helyszínéről. Szabó Gábor rektor 3 literes pezsgőt bont, ha összejön.

szeged
R. TÓTH GÁBOR
- Nemcsak Szegednek, Magyarországnak is óriási jelentő-

ségű ez a projekt. Ezért támogatja a kormány. A teljes magyar diplomáciai kar azon dolgozik, hogy a szegedi és prágai
helyszínnel beadott közös pályázat sikeres legyen - fogal-

mazott Bajnai Gordon miniszterelnök szombaton az öthalmi
egykori szovjet laktanyában
tartott sajtótájékoztatón.
Emlékeztetőül: Cseh- és
Magyarország közösen pályázik az Európai Unió egyik gigaberuházására, a világon jelenleg épülő berendezéseknél
ezerszer
nagyobb
teljesítménysűrűségű szuperlézer, az
Extrémé Light Infrastructure
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(ELI) kutatóközpont létrehozására. 200 PetaWattos átlagteljesítménye a Paksi Atomerőmű teljesítményének 200
milliószorosa
lesz
(persze
utóbbi folyamatosan üzemel,
a lézerimpulzusok óriásteljesítménye pedig csak néhány
percenként jön létre).
A miniszterelnök azért jött,
hogy szemügyre vegye a 100
milliárd forintos beruházás terV

vezett magyar helyszínét. A látogatás az ELI megépítésére
alakult nemzetközi konzorcium
csütörtöki, prágai ülését előzi
meg, ahol a tanács a közös magyar-cseh-román pályázatról
tárgyal - és előzetes döntést
hozhat. Ha ez pozitív lesz, a
projekt mintegy 40 százaléka,
közel 200 millió eurónyi beruházás Szegedre kerülhet.
Folytatás a 3. oldalon
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KARAMBOLOZOTT, MAJD ELMENEKÜLT AZ ÁMOKFUTÓ - KERESIK A SPORTAUTÓ TULAjDONOSÁT

Éjszakai száguldás Hódmezővásárhelyen
- rendőrautót tört össze a fekete Porsche

Az éjszakai üldözéses dráma szereplői. Egy összetört rendőrségi autó és a szintén megsérült Porsche. FOTÓ: RENDŐRSÉG. TÉSIK ATTILA
hódmezővásárhely. Egy száguldozó fekete Porschét próbáltak megállítani a rendőrök
szombatra virradóra Vásárhelyen. A sportautó a bagolyvári
körforgalmon rohant át sza-

bálytalanul, majd a vasúti átjárón át visszakanyarodott a városba. Akkor vette észre egy civil rendszámú Opelben ülő járőr, amikor szemből száguldott
felé az Ady Endre utcán. A

Életveszélyes verseny
a Kereskedő közben
A rendőrök is állandó látogatói,
ennek ellenére még mindig
szerveződnek illegális gyorsulási versenyek a Kereskedő közben. A futamok veszélyesebbek, mint valaha: nincs, aki ellenőrizné a pályára érkezőket.
SZEGED
BOBKÓ ANNA
- Elhúztak a sünök. Kezdhetünk! - hallottuk egy fiatal
sráctól péntek este a Kereskedő közben. A hosszú, egyenes
úton nappal félénk tanuló vezetők gurulnak, péntek esténként azonban a száguldás sze-

relmesei pörgetik fel üveghangig verdájuk motorját. Lapunk többször foglalkozott az
itt rendezett illegális gyorsulási versenyekkel, amelynek
következtében a rendőrség
nagyobb figyelmet fordított a
futamok
ellehetetlenítésére.
Ennek ellenére a hét utolsó
munkanapján rendre nagy tömeg verődik össze az ominózus helyszínen.
- Minden héten kijönnek a
kékek. Előfordul, hogy igazoltatnak is. Van, hogy csak fel-le
gurulnak az autóval - tudtuk
meg egy fiatalembertől.
Folytatás a 4. oldalon

rendőrök segítséget hívtak, hamar meg is érkezett a megkülönböztető jelzésekkel ellátott
Ford. Amikor a Porsche sofőrje
észlelte a mögé érkező járőrkocsit, hirtelen a fékpedálra lé-

pett. A Ford hiába fékezett, a
sportautó hátuljának, majd az
Opelnek ütközött.
Egy rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett, a járőrkocsi összetört, a sportkocsis el-

menekült a helyszínről. A Porsche vásárhelyi vezetőjét a
rendőrség azonosította, vele
szemben
elfogatóparancsot
adott ki.
Bővebben a 3. oldalon

A vétkes ejtőernyő. FOTÓ: RENDŐRSÉG

Ejtőernyővel
csapódott
a földbe
egy nő
Ejtőernyős ugrás közben súlyos
sérüléseket szenvedett tegnap
délután egy 30 éves nő Szegeden, a repülőtér közelében.
szeged
HOLLÓSI ZSOLT
A szegedi reptérről szállt fel
tegnap délután az a Cessna típusú gép, amelyből 1200 méteres magasságból ugrott ki
egy 30 éves nő. A főernyője kinyílt ugyan, de szemtanúk elmondása szerint pörögni kezdett. A nő ekkor kinyitotta a
póternyőjét is, de nem tudott
kijönni a spirális forgásból, és
az 55-ös főút közelében, a
szántáson a földbe csapódott.
Dózsa Gábortól, a Bajai úti
repteret üzemeltető Szegedi
Közlekedési Kft. ügyvezető
igazgatójától megtudtuk: hívták a mentőhelikoptert, amely
gyorsan a helyszínre érkezett,
de a súlyos, nem életveszélyes
sérüléseket szenvedett ejtőernyőst végül a szegedi mentők
szállították a traumatológiai
ügyeletre, ahol - információink szerint - megműtötték.
Többszörös csonttörése ellenére szerencsésnek mondhatja magát, mert jó esélye
van a teljes felépülésre. A nő a
reptér
sportegyesületének
tagja - férjével együtt, aki tegnap ott volt vele a helyszínen.
Folytatás az 5. oldalon
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K R E S Z - t a n p á l y á t kaptak a szegedi kisiskolások M a k k o s h á z á n

A Makkosházi Altalános Iskolában szombaton átadták azt a Szegeden egyedülálló KRESZ-tanpályát, ahol nagycsoportos óvodástól a kisiskolásig
mindenki veszélytelenül teheti próbára magát a különböző forgalmi helyzetekben. A létesítmény társadalmi összefogással készült, az elektromos kismotorokat, a kerékpárokat, a láthatósági mellényeket és a KRESZ-táblákat a polgárőrségtől kapták. Részletek a 4. oldalon

^vtnöXieWÖYÖBf"1.^

BELFÖLD-KÜLFÖLD

ÍGÉRET: PÁRTJA VISSZAESÉSÉNEK ELLENÉRE ANGÉLA MERKEL KANCELLÁR MARAD
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Rálőtt támadójára
a képviselő
Gázpisztollyal lőtt támadójára
Kolumbán György, Esztergom fideszes önkormányzati képviselője. A megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense annyit erősített meg vasárnap, hogy összeverekedett két 65 év körüli férfi
Esztergom főterén szombat este,
egyikük többször megütötte,
majd ágyékon rúgta a másikat,
aki válaszul gázfegyverrel közelről kétszer arcon lőtte. Mindketten nyolc napon belül gyógyuló
sérülést szenvedtek. Kolumbán
György azt mondta: egy férfi lépett oda hozzá Esztergom főterén. egy papírlapot tartott elé,
majd amikor olvasni kezdte, arcon ütötte. Ő ekkor rálőtt - az
engedéllyel tartott - gázpisztolyából. A támadó nem sokkal később visszatért, akkor ágyékon
rúgta a képviselőt, aki ekkor ismét rálőtt.
Gyerekeket rázott meg
az áram
Két gyermeket rázott meg a kerítésbe vezetett áram a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tiszalúcon, a hétéves gyermekek
könnyebb sérülést szenvedtek,
kórházba szállították őket. Egy
60 éves férfi a zöldségét védve
vezette az áramot a kerítésbe. A
két gyermek be akart mászni a
kertbe, ekkor rázta meg őket az
áram. A rendőrség emberölés
kísértete miatt indított büntetőeljárást a 60 éves férfi ellen.
Föideladási moratóriumot*
A kisgazdák azt követelik,
hogy a következő kormány
felállásáig a mostani kabinet
rendeljen el teljes földeladási
és tartós bérletbe adási moratóriumot - közölte Turi-Kovács Béla, a Kisgazda Polgári
Egyesület - Kisgazda Polgári
Szövetségpárt (KPE - KPSZ)
elnöke, fideszes országgyűlési
képviselő szombaton Budapesten. Közölte: ennek érdekében hétfőn országgyűlési
határozati.javaslatot nyújtanak be, amelyhez számítanak
szövetségeseik támogatására.
Túl van az életveszélyen
a meglőtt rendőr
Több műtéten átesett, de már túl
van az életveszélyen az a rendőr,
akit péntek éjjel lőtt meg egy
férfi a III. kerületben egy rendőrségi akció során. A 35 éves, 12
éve szolgálatban lévő rendőr őrnagyot azt követően érte a lövés, hogy egy lakásbetörés-sorozatban folytatott nyomozati akcióban igazoltattak két embert.
Az egyik férfi, aki nem sokkal korábban bűncselekményt követett
el menekülni kezdett és az elfogása közbeni dulakodásban combon lőtte a civil ruhában szolgálatot teljesítő rendőrt, (mti)
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Közületeket is kiszolgálunk.
Napközbeni árkorrekció lehetséges.
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Konzervatív-liberális győzelem

G20 zavargásokkal
PITTSBURGH. A rendőrség 83
tüntetőt vett őrizetbe Pittsburghben, a kétnapos
G20-csúcs idején szervezett
megmozdulásokon - jelentették be a helyi hatóságok a
pénteken zárult találkozó biztonsági mérlegét összegezve.
A rendőrség csütörtökön, a
csúcs első napján többször is
könnygázzal és gumibottal
oszlatott fel megmozdulásokat, ugyanakkor a pénteki zárónapon nem avatkozott be,
amikor csaknem tízezer ember
vonult fel hangosan, de békésen tiltakozva a gazdasági
csúcstalálkozó, a tizenkilenc
legnagyobb fejlett és fejlődő
gazdaságot, valamint az Európai Uniót tömörítő G20-csoport értekezlete ellen.

A konzervatív CDU/CSU és a liberális FDP alakíthat kormányt
Németországban a vasárnapi
választások eredményeként. Az
exit poll felméréseken alapuló,
az ARD és a ZDF közszolgálati
televíziók által közölt első előrejelzések szerint a konzervatív
pártok és a liberálisok kormányzati szövetsége leválthatja a jelenlegi nagykoalíciót.
BERLIN
MTI
A CDU/CSU az előrejelzések
szerint mindössze 33,5 százalékot szerzett ugyan, de potenciális koalíciós partnere, a Szabad Demokrata Párt - rekordot
jelentő - 15 százalékhoz jutott.
Mindez elegendő ahhoz, hogy
egy konzervatív-liberális koalíció a Bundestagban a stabil
kormányzáshoz szükséges számú mandátumhoz jusson.
A CDU/CSU-val az elmúlt
négy évben nagykoalícióban
kormányzó szociáldemokrata
SPD a voksok 22,5 százalékát
szerezte meg, ami a párt számára a háború utáni időszak
legrosszabb szereplését jelenti. Az FDP mellett rekordot
döntött a másik két kis ellenzéki párt is, a baloldal a szavazatok 12,3 százalékát, míg a zöldek a voksok 10,5 százalékát
szerezték meg.
A Német Szociáldemokrata
Párt vezetői elismerték a választási kudarcot és az eredmények elemzését Ígérték. A
konzervatív
CDU
vezetői
ugyancsak elismerték, hogy a
nagyobbik uniós párt a vártnál
gyengébben szerepelt, ennek

Polanski
őrizetben

A konzervatív Német Kereszténydemokrata Unió, a CDU támogatói az előzetes eredmények hallatán ünnepelnek Berlinben. FOTÓ: MTI/AP/GERO BRELÖR

ellenére azt emelték ki, hogy
Németország legerősebb pártja
maradt. Üdvözölték a liberális
FDP jó szereplését, amivel lehetővé vált, hogy a Németországot négy éven keresztül
kormányzó nagykoalíciót a
CDU/CSU és az FDP koalíciója
váltsa
fel.
Hangsúlyozták,
hogy a konzervatívok visszaesése ellenére Angéla Merkel
kancellár marad.

A konzervatív pártok elérték választási céljukat, Németországban a
választások eredményeként az eddigi nagykoalíció helyett a liberálisokkal szövetkezve sikerül egy új és stabil kormányt hatalomra juttatni jetentette ki Angéla Merkel kancellár, a Német Kereszténydemokrata
Unió (CDU) elnöke a vasárnapi szavazást követő első nyilatkozatában.
A pártelnök-kancellár hangsúlyozta, hogy elégedett az eredménnyel és
ennek kapcsán mindenekelőtt azzal, hogy lehetővé válik a kormányváltás. Angéla Merkel gratulált a jövendő új koalíciós partnernek, a liberális Szabad Demokrata Pártnak (FDP) és kijelentette, hogy gyors koalíciós tárgyalásokra törekszik. Az új kormány legfontosabb feladatának
azt nevezte, hogy kivezessék Németországot a gazdasági válságból.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a szeptember 26-i kenószámok:
8,11,12,15,18, 20, 22, 38, 39,41,47, 52, 53, 55, 57, 59,62, 67, 69,74.
A szeptember 27-i kenószámok:
2, 3,4, 7,11,16,19, 24, 25, 27, 32, 38,42, 48, 50, 52, 54, 55, 58, 62.

Több évtizedes amerikai elfogatóparancs alapján őrizetbe vették Román Polanski világhírű *
filmrendezőt Svájcban a hétvégén, a francia és a lengyel politikai elit azonnal a védelmére
kelt, és az esetleges kiadatásához vezető jogi eljárás még nem
tekinthető lefutottnak.

Újabb mérgezés Kínában
PEKING. Egy akkumulátorokat
gyártó üzem felelős több mint
száz kínai gyemnek mérgezéséért
eddig 121 gyereknél állapították
meg, hogy vérükben kiugróan
magas az ólomtartalom. A kormányzat már korábban bezáratta
a Huacsiang akkumulátorgyárat,
az ólomszennyezés feltételezett
forrását, miután egyes gyermekek vérében túlzott mértékű
ólom jelenlétét mutatták ki. (mti)
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Mindenki másnak:
Raiffeisen
Lendület

ZÜRICH, PÁRIZS, BERN, VARSÓ

MTI

A Franciaországban élő, lengyel
származású színész, film- és
színházi rendező, forgatókönyvíró a zürichi filmfesztiválra utazott Svájcba, hogy "átvegye az
életművéért járó díjat vasárnap
este. A 76 éves művészt szombat
esti megérkezésekor a zürichi repülőtéren vették őrizetbe, az
Egyesült Államok által 1978-ban
kiadott elfogadóparancs alapján, azzal a váddal, hogy egy 13
éves lánnyal egy alkalommal nemi viszonyt létesített. Az alpesi
ország igazságügy-minisztériuma vasárnap megerősítette: a kiadatási döntésre várva ideiglenesen őrizetbe helyezték Polanskit. A tárca szóvivője elmondta,
a svájci hatóságok ellenőrzik,
hogy a művész valóban kiadható-e az Egyesült Államoknak,
ami néhány napba telhet. A filmrendező fellebbezést nyújthat be
az őrizetbe vétel és az esetíeges
kiadatási határozat ellen.

Törvény a prémiumok
korlátozására
LONDON. Külön törvényt alkot
a banki prémiumok korlátozására
a brit kormány - jelentette be
vasárnap a brit miniszterelnök.
Gordon Brown, aki a kormányzó
Munkáspárt éves kongresszusának kezdete előtt nyilatkozott a
BBC televíziónak, közölte: az új
törvény a brit pénzügyi felügyeletet (FSA) ruházza majd fel beavatkozási jogkörrel A kormányfő szóhasználata szerint az új
jogszabály „betiltja a régi prémiumrendszert".
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Vásároljon legalább havi 3-szor
bankkártyájával, regisztráljon a www.raiffeisen.hu
oldalon,
és tippeljen a milliókért!
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Bankfiókjaink:
• Hódmezővásárhely • Makó
• Szentes
A játék 2 0 0 9 . szeptember 16-tól 2 0 0 9 . december 15-ig tart.
A Lendület Számlacsomag kondíciói és a játék részletes
feltételei megtalálhatóak a www.raiffeisen.hu oldalon és
a Raiffeisen bankfiókokban elhelyezett játékszabályzotban,
valamint a z aktuális Lakossági Kondíciós Listában.

VELÜNK KÖNNYEBB

(£) 06-40-48-48-48

Raiffeisen
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www.raiffeisen.hu
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A MINISZTERELNÖK AZ EURÓPAI GIGABERUHÁZÁS TERVEZETT HELYSZÍNÉN JÁRT

Bajnai Gordon: mindenki
a szegedi lézerért lobbizik

3

Város a városban
ÚJSZÁSZI ILONA

ujszaszi.ilona@delmagyar.hu

Szuperlézer! Hangzatos elnevezés, európai megaberuházáshoz illő. Az meg még jobban hangzik, hogy az
Unió versenyképességének megőrzését szolgáló, 400
millió euró értékű, ELI nevű berendezés jó része Szegedre kerülhet. Ha...
Ha a csütörtökön döntést hozóknak is tetsző
az egyedülállónak számító m a g y a r - c s e h - r o m á n
együttműködés. Ha elegendőnek találják a kormány
által szombaton beígért pénzügyi garanciát. Ha illően méltányosnak ítélik a helyi áldozathozatalt. Ha
megfelelőnek tartják a magyarországi helyszínt Szegedet.
Szuperhely Szeged
99 Ha ide kerül
- Üzenjük innen. At
tó1 szuper' Í0*Y az
az ELI, a támogatást
„3

egyetem. Tudjak a
szegediek is, akiknek
több mint 70
százaiéka
h
g°ndolía'
°gy
a 7 ppuptpm
dl egyeiem.
„nagyon
hasznos",
közel 28 százaléka
pedig azt, hogy „hasznos" a városnak az SZTE. A politikusok is hangoztatják a Szegedi Tudományegyetem
kulcsszerepét, közülük némelyek tettek is azért, hogy
kinőhesse magát ez az egyetem. Volt munkásszállókat,
magyar és szovjet laktanyákat mentettek át az universitasnak. Ezekből az ingatlanokból lett aztán egyetemi
kollégium, diákok sportcentruma vagy éppen olyan
szuper logisztikájú hely, ahol fogadni lehet akár egy
szuperlézert is. Így hódította meg, lakta be Szegedet az
egyetem.
Szuperegyetem a szegedi. A múlt század elején jövőbe nézők okosan lobbiztak az akkori megaberuházásért, az egyetemért. Egy határainkon túlmutató rengés,
Trianon gyorsította föl a terv valóra válását. A Kolozsvárról száműzött tudásközpont a Tisza-parti városban
szerető befogadóra talált. A tudomány új otthont kereső művelőinek már meglévő épületei közül Szeged többet is átadott, a kormány pedig - Klebelsberg sugallatára - klinikák, laborok építéséhez nyújtott segítséget.
E szupertámogatás tárgyiasulásának is tekinthetjük
Szent-Györgyi Nobel-díját, amellyel Szegedet fölírta a
világ tudományos térképére.
Azóta is szegedi tudósok sora nyújt nemzetközileg kimagaslót - a matematikai iskolától kezdve a
nanotechnológiai nagyszerűségeken át egészen a
lézeres csodákig. így hát - jórészt a fizikusok, az
optikai és kvantumelektronikai tanszék eddigi eredményei miatt - Szeged egyeteme képes is a szuperlézer hasznosítására. Hagyományai, eredményei valószínűsítik: ha a mostani d ö n t é s következtében ide
kerül az ELI, a t á m o g a t á s t szupereredményekkel
hálálja meg az egyetem. Ezzel az SZTE a világ tudományos térképén még jobban láthatóvá teszi városát, Szegedet.

szupereredmenyekkel
hálálja meg

Bajnai Gordon: A teljes magyar diplomáciai kar azon dolgozik, a pályázat sikeres (egyen. Ebben bízik Botka László és Szabó Gábor is. FOTÓ: KARNOK CSABA

SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
- Van otthon egy 3 literes
pezsgőspalackom. Ha a lézerközpont Szegedre kerül, kinyitom, megisszuk rá az áldomást - mondta Szabó Gábor,
a Szegedi Tudományegyetem
rektora, köszöntve a miniszterelnököt, Botka László pol-

gármestert, Lippényi Tivadart,
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnökhelyettesét, Újhelyi István államtitkárt
és az egyetem számos magas
rangú tisztségviselőjét.
- Hogy Szeged helyszíne
lehet egy ilyen beruházásnak,
a szegedi egyetem kiváló tudósainak,
munkatársainak,
továbbá a város és a kormány
határozott támogatásának kö-

A Prága-Szeged-Bukarest-tengely. A beruházás 3 nagy tudományos célt szolgál: egyrészt a beamline rendszer előállítását, amely - a
hagyományos lézerekkel ellentétben - óriási teljesítménye mellett másodpercenként akár tízszer is képes lenne lőni. Ez épülne Prágában. A
fejlesztések másik iránya, hogy a kutatók extrém időtartamokban tudjanak ultrarövid fényimpulzusokat előállítani. Ilyen attoszekundumos
lézer kerülne Szegedre. A harmadik cél egy minden eddiginél nagyobb
teljesítményű lézerrendszer megépítése, amely a fizika legalapvetőbb
kérdéseinek vizsgálata felé nyitna utat. Ennek fejlesztései mind a két
helyszínen zajlanának. Bukarestben pedig egy fotonukleáris kutatóközpont épülne, a nagy teljesítményű lézerek magfizikai alkalmazásainak
vizsgálatára. Szegeden mintegy 120 állandó és 150 vendégkutató az
attoszekundumos lézerekkel foglalkozna, egy ezer négyzetméteres
központi térben.

szönhető - fogalmazott a rektor. - Ha Szegedre kerül a lézerközpont, ez lesz a következő évek legfontosabb városfejlesztési beruházása - hangsúlyozta Botka László, hozzátéve: a létesítmény több száz
munkahelyet teremt.
Szabó Gábor fizikus, akadémikus, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi
és Informatikai Kar Fizikus
Tanszékcsoportjának vezetője
rámutatott: csütörtökön előzetes döntés születik. Ha a tanács nem tud megállapodni a
helyszínben, egy-két hónapon
belül újabb ülést kell összehívni. - Hónapok óta azt
igyekszem megértetni a németekkel, franciákkal: ez a szavazás az ELI sorsáról szól. Ha
nem épül meg a cseh-magyar
pályázattal, 6 - 8 évig egyáltalán nem is fog - mondta. Az
idő szorít: szerinte a központ
építéséről és a helyszínről még
idén döntést kell hozni, mert
mindkét ország számít az EU
t11b1iw tll
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Mire jó?
Az ELI segítségével létrejövő
kutatási eredményeket közvetlenül lehetne hasznosítani
az izotópgyártásban, orvosi
gyógykezelésekben (például
agydaganatok és más rákbetegségek gyógyításában), a
mainál lényegesen hatékonyabb sugárterápiás módszerek kidolgozásában, gyógyszerkutatásban, génszerkezet-vizsgálatokban, energetikai kutatásokban, szuperpontos navigációs rendszerek fejlesztésében, nukleáris hulladékok ártalmatlanításában, részecskegyorsításban.
strukturális alapjaira. A szuperlézer 2015-től működhetne.
Prágában és Szegeden is épülne egy-egy kutatóközpont. A
professzor kiemelte: 10 évig
sehol a világon nem lehet
majd hasonló kutatásokat végezni, mint a szuperlézerrel.
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SZIRBIK NEM INDUL ÚJRA AZ ORSZÁGGYŰLÉSI VALASZTASOKON

Botka vezeti az MSZP megyei listáját

CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL
Küldöttgyűlést tartott szombaton Szegeden az MSZP
Csongrád megyei szervezete
Bajnai Gordon miniszterelnök
részvételével.
Megválasztották az egyéni országgyűlési

képviselőjelölteket, és elfogadták a megyei listát.
A hét egyéni választókörzetben a következők indulnak: 1. Újhelyi István, 2. Kozma József, 3. Botka László, 4.
Bedő Tamás, 5. Móra József, 6.
Csengeti István, 7. Búzás Péter.
A megyei listát Botka László
vezeti, májd következnek: Bú-

zás Péter, Kozma József, Bedő
Tamás, Csengeri István, Móra
József.
Géczi József országgyűlési
képviselő a választások után
nem parlamenti politikusként
képzeli el a jövőjét, hanem
egyetemi oktatói munkájára
koncentrál. A szentesi Szirbik
Imre polgármesterként foly-

tatná, de képviselőként nem.
Új név a listán Csengeri István. A 29 éves hódmezővásárhelyi fiatalember sportmenedzserként dolgozik. A küldöttek az országos listára javasolták Újhelyi Istvánt, Kozma Józsefet és Géczi Józsefet, utóbbit gyakorlatilag szimbolikusan.

Egy rendőr könnyebben megsérült, egy járőrkocsi pedig összetört, amikor egy száguldozó sportautóst próbáltak megállítani a
rendőrök szombatra virradóra Vásárhelyen. A Porsche helybéli
vezetőjét azóta is keresik.

Szombatra virradóra egy fekete
Porsche száguldott át a Bagolyvárnál lévő körforgalmi csomóponton - a rendőrök szeme láttára. A szabálytalankodó át-

EZ AZ ÚJ PANNON HÁZ
Ünnepélyes keretek között került sor a Pannon új, törökbálinti irodaházának hivatalos

megnyitására. A jelenleg legnagyobb hazai norvég környezetvédelmi beruházást Őfensé-

géik Haakon, Norvégia koronahercege és Mette-Marit, Norvégia koronahercegnője nyitot-

ták meg, Jon Fredrik Baksaas, a Telenor Csoport elnök-vezérigazgatójának jelenlétében.

A környezettudatosság jegyében épült irodaház joggal emelkedett Magyarország leg-

zöldebb irodaházai közé: itt működik az ország egyik legnagyobb teljesítményű hőszi-

vattyúja, a melegvíz-ellátásról napkollektorok gondoskodnak, és az épület kialakítása

során is ügyeltek arra, hogy a beruházás a lehetőségekhez mérten a legkisebb környe-

zetterheléssel valósuljon meg. Az automatizált épületirányítási rendszer, a papírkímélő elektronikus dokumentumkezelés és a 7 fajta hulladékot külön kezelő szelektív

hulladékgyűjtés együttesen eredményezi az éves szinten 500 átlagos magyar háztar-

tás éves kibocsátásával egyenértékű szén-dioxid-kibocsátás megspórolását.

Az épület szerkezetében, tervezésében az első interaktív iroda Magyarországon.

Jellemző, hogy belső kialakítása az eredményes és kiterjedi kommunikációt és csapatmunkát támogatja, így a versenyképességet szolgálja. A Zoboki Gábor által megálmodott 9 szárnyú irodaépületre az átlagosnál nagyobb közösségi terek és az üvegfalak által teremtett

transzparencia jellemző. A magas esztétikai minőség a racionális épületüzemeltetési megoldásokkal összességében pozitívan hat a vállalat eredményességére. Szintén egyedülálló még hazánkban, hogy a kortárs hazai képző- és iparművészeti alkotások a dolgozók

szellemi inspirálását szolgálják, és az épülettel együtt tervezték és építették be azokat.

Rendőrautót tört a száguldó Porsche

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MUNKATÁRSUNKTÓL

KREATIVITÁS, KOMMUNIKÁCIÓ É S HATÉKONYSÁG:

ment a Kaszap utca végén lévő
vasúti aluljárón, majd a laktanya mellett elhaladva, a vasúti
átjárón át visszakanyarodott a
városba. Akkor vette észre a
rendőrök által keresett sportautót egy civil rendszámú
Opelben ülő járőr, amikor az
szemből száguldott feléjük az

Ady Endre utcán. A rendőrök
rádión hívtak segítséget, s másodpercek alatt meg is érkezett
a megkülönböztetett jelzésekkel ellátott rendőrségi Ford.
Amikor a Porsche sofőrje észlelte a háta mögé érkező járőrkocsit, erőteljesen a fékpedálra
lépett. A Ford vezetője hiába fékezett, a kocsi a sportautó hátuljának, majd arról lepattanva
az Opelnek ütközött. A balesetben egy rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett, informáci-

ónk szerint a homlokán. A járőrkocsi összetört, a Porsche sofőrje pedig kocsijával együtt elmenekült a helyszínről. Az autót szombat reggel a város külterületén találták meg.
- A sportautó vásárhelyi vezetőjét a rendőrség azonosította, vele szemben még aznap elfogatóparancsot bocsátott ki a
vásárhelyi rendőrkapitányság
- mondta lapunknak Szenti
Szabolcs, a megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

.Egy gazdasági elven működő vállalatnál minden döntés az ügyfelek magasabb szintű

kiszolgálását és az eredményesség növelését szolgálja. Ami a most átadott Pannon
Házban újdonság, az az, hogy ezt a célt példaértékűen ötvöztük a környezeti és társadalmi felelősségvállalással, fenntarthatósággal. Ebben mindenképpen élenjárók vagyunk

Magyarországon, és nem csak a távközlési szektorban. Bízom benne, hogy ennek eredményei hamarosan mindenki számára érzékelhetőek lesznek és egyre több követőre

találunk" - mondta el a megnyitón Anders Jensen, a Pannon vezérigazgatója.

Az épület akadálymentesített, és egy minden vásárlói igényt kielégítő Pannon értéke-

sítési pont is működik benne.
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Légzésfunkciós vizsgálat
DOMASZÉK. Légzésfunkciós
vizsgálatot tartanak ma 14
órától a Dózsa György utcai
orvosi rendelőben. Elsősorban
a 40 év feletti dohányos betegeket várják.
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ELŐFORDUL A KERESKEDŐ KÖZBEN, HOGY A VERSENYZŐ AUTÓK SZEMBE MENNEK A FORGALOMMAL

Életveszélyes gyorsulások
„Ontine közvetítés"
A Kereskedő közben az ezredforduló körül rendezték az első illegális gyorsulási versenyeket. Akkoriban egy fiatalokból álló baráti társaság felelt a futamok lebonyolításáért, amelyre még távoli városokból is érkeztek nézők. Előfordult, hogy ezerfős tömeg figyelte a gyorsuló autókat.
2005-ben a Fókusz is forgatott a helyszínen, ezután a
rendőrség egyre szigorúbban
lépett fel a résztvevők ellen. A
szervezők háttérbe vonultak,
a verseny néhány hétig szünetelt. Később újra éledezni kezdett. Néhány lelkes fiatal honlapot hozott létre, amelyen folyamatosan beszámolnak az illegális futamokon történtekről. Szabályokat is megfogalmaztak, amelyek betartását
mindenkinek ajánlják, felelősséget azonban nem vállalnak
a versenyen történtekért.

Ösztöndíj
RÖSZKE. A felsőoktatásban
tanuló, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára hirdeti
meg az önkormányzat az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot. A pályázati kiírás a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján olvasható, a benyújtási
határidő október 30.
Krumplis ételek

RÚZSA. Ételek burgonyából,
burgonyával címmel készül a
krumplis ételek receptfüzete.
A Rúzsai Teleházban várják a
fogások elkészítésének leírásait az egész térségből. A recepteket e-mailben is el lehet
küldeni, a ruzsa@telehaz.hu
címre.
Hiphop
SÁNDORFALVA. Az X-TREME
Hip-Hop Dance School kezdő
és haladó csoportjaiba holnap
15-től 17 óráig lehet jelentkezni a Budai Sándor Kulturális
Központban. A foglalkozásokat Iván Gerda nívódíjas táncos tartja.

Az indító akkor ad jelt, ha szemből nem jön senki. Az út végén azonban nincs, aki feltartaná a szembeforgalmat. FOTÓ:

SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Az út szélén összegyűlt több
száz fős tömeg türelmesen várakozott, míg a rend őrei a
helyszint pásztázták. Volt, aki
mOBHi^MHMHHHM

pokrócról szemlélte az eseményeket, más chipsszel és kólával a kezében várta a futamot.
Miután az egyenruhások elhagyták a közt, kezdetét vette
a harc a lóerőkkel. Egymás
mögé sorakoztak fel kettesével az autók. Míg egy Ford Fi-

Ifjúsági klub
ZÁKÁNYSZÉK. Ifjúsági klubot
alakít ki az önkormányzat, a
régi sportöltöző lesz a fiataloké. A közösségi tér megvalósítására LEKI-pályázaton mintegy 9 millió forintot nyert a
település.

MlSKOLCZl RÓBERT

esta és egy Honda CRX lőtt ki gén figyelő ember, most utóbhangos
gumicsikorgatással, bi poszton senki sem állt. így
már rajthoz is állt a következő jobb híján az alkalmi versenypáros: egy Seat Toledo és egy zők megvárták, míg szemből
nem jön senki, és az indító Opel Vectra.
Míg évekkel ezelőtt CB-rá- akinek személye mindig más
dión jelzett egymásnak a futa- volt - jelt ad. Ha időközben új
mot indító és az útszakasz vé- látogatók kanyarodtak a páwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

A POLGÁRŐRSÉG AJÁNDÉKA A VÁROS TANULÓINAK

KRESZ-tanpálya iskolásoknak

Orvosi rendelés
SZATYMAZ. Október 12-től az
orvosi rendelések a felújított
egészségházban, változatlan
rendelési időben zajlanak.
Festmények,
paprikafüzér, lelkisegély
SZEGED. Kopacz Mária Karnevál című festménykiállítása
ma 18 órakor nyílik a Budapesti RKI Szegedi Fiókintézetében.
- A Dugonics teret átszelő
paprikafűzért mutatnak be az
október első hétvégéjén megrendezendő paprikafesztivál
szervezői holnap 11 órakor. A
„csípős show" népszerűsítése
érdekében a rendezők paprikát osztanak a Dugonics téren. A Rendezvényház Nonprofit Kft. által szervezett rendezvény célja, hogy a magyar
konyha máig legnépszerűbb
fűszerére, illetve a növényt
termelő gazdákra felhívja a figyelmet.
- Ügyelőket keres a telefonos
lelkielsősegély-szolgálat. Feladatuk, hogy együttérzéssel,
szerető odafigyeléssel segítsenek embertársaiknak életnehézségeik megoldásában. Jelentkezni kézzel írott levélben
lehet, a cím: 6701 Szeged, Pf.
310. Érdeklődni az
548-295-ös számon, hétköz-,
napokon 9-től 16 óráig.

HÉTFŐ

Nyomravezetői
díj: 100 ezer
SZEGED. Halált okozó testi sértés
gyanúja miatt folytat nyomozást a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya ismeretlen tettes ellen.
Szeptember 12-én 3 óra tájban a
szegedi mentők a Felső Tisza-partról szállították kórházba B. Szabolcs szegedi.hajléktalant, aki nem sokkal később be-

lyára, a versenyzők levették a
lábukat a tövig nyomott gázpedálról. A szerencsének köszönhető, hogy eddig nem történt baleset. Bár az illegális
gyorsulási versenyek visszatérő nézőitől hallhattunk néhány emlékezetes esetről.
Évekkel ezelőtt egy száguldó
autóst például a szemközti
drótkerítés fogott meg.
••••••••••••••••••
lehalt sérüléseibe. Az orvosszakértői vélemény szerint a
sértettet bántalmazták, ez okozta a halálát. A rendőrség 100
ezer forintot ajánlott fel a nyomravezetőnek, aki az elkövetővel
kapcsolatban olyan pontos adatokkal rendelkezik, amelyek segítségével közvetlenül azonosítható. Kérik, hogy aki a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemi információval rendelkezik,
hívja a 107-es, 112-es segélyhívószámot, vagy a Telefontanút a
80/555-111-es telefonszámon.

Déli Apró
Birtokba vették a gyerekek a pályát. FOTÓ:
Szombaton átadták Szeged első KRESZ-parkját a Makkosházi
Általános Iskolában.
SZEGED
MÁRTON GERGELY
Mozgalmas hétvége volt a
Makkosházi Általános Iskolában. A pénteki egészségnap
sportrendezvényeit szombaton a KRESZ-park ünnepélyes
átadása követte.
- A városban ez az egyetlen hely, ahol a nagycsoportos óvodástól a kisiskolásig
mindenki veszélytelenül teheti próbára magát a különböző
forgalmi helyzetekben - magyarázza Husztáné Gyursánszki Erzsébet, az iskola igazgatója. - A tanpálya igazi társadalmi összefogásban készült,
hiszen az útburkolati jeleket
díjmentesen festette fel a kivi-

SEGESVÁRI CSABA

telező cég, az elektromos kismotorokat, kerékpárokat, a
láthatósági mellényeket és a
KRESZ-táblákat pedig a polgárőrségtől kaptuk.
A Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége már
egészen kiskoruktól a biztonságos közlekedésre kívánja
nevelni a gyermekeket, ezért
„A város összes
iskolája és óvodája
előzetes bejelentkezés
után igénybe vehetné
a tanpályát."
Magyari Béla
úgy döntött, hogy egy általános iskolában hozza létre a
KRESZ-parkot.
- Fontos tudni, hogy a létesítmény korántsem csak ezt az

egy tanintézményt szolgálja ki
- mondja Magyari Bela, a szövetség elnöke. - Terveink szerint a város összes iskolája és
óvodája előzetes bejelentkezés
után igénybe vehetné a tanpályát. Ezen felül az „Egy iskola,
egy polgárőr" megyei akciónkkal próbáljuk biztonságosabbá
tenni a közlekedést a tanintézmények közvetlen közelében.
Az ünnepélyes megnyitón
részt vett Szőke Péter önkormányzati képviselő is. Szeged
közbiztonsági
bizottságának
alelnöke üdvözölte azt a kezdeményezést, hogy az osztályfőnöki órák elméleti oktatását a
gyakorlatban szerzett ismeretekkel egészíthetik ki a diákok.
Az átadás után a nebulók
rögtön nyeregbe pattantak, és
jókedvűen tekertek végig az
útburkolati
jelek
és
KRESZ-táblák rengetegén.

1 0 heten keresztül,
minden héten 2-2 személyt
vendégül lát Eger mellett,
a Hotel*** Síkfőkútban!
JPTjT „ t t a j v í

A játék részleteit keresse
a Déli Apró hirdetési újságban!
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milliárdos fejlesztesre készülnék

Bárányi kaland parkot
álmodott Szentesre

A Vecseri-foknál kalandparkot,
az egykori úttörőháznál pedig
szállodát építene Szentesen a
Szeviép-csoport egyik tulajdonosának érdekeltségébe tartozó cég. A szóban forgó ingatlanok sorsáról október közepéig
kell döntenie az önkormányzatnak.

A képviselő-testület pénteki ülésén is ezek az aggályok
kaptak hangot, azzal együtt,
hogy mindenki támogatta a
beruházás
előkészítésének
folytatását. Szintén szóba került a kinézett terület másik oldalán épült Parkerdő Otthon,
amely a most benyújtott tervek szerint túl közel lenne a
kalandpark néhány eleméhez.
SZENTES
A Complex-99 Kft. 2,5 hektáBÍRÓ DÁNIEL
ron két tucat attrakciót - közSzentesi gyökerekkel bíró sze- tük kötélpályát, óriáshintát,
gedi nagyvállalkozó tett ajánla- függőhidat és mászófalat - alatot milliárdos
beruházásra kítana ki. A beruházás másik
- péntekig pusztán ennyit lehe- része az egykori úttörőház száltett hallani arról, hogy ahová lodává alakítása lenne. Erre
340 millióból 150 parkolót és rendre voltak - leginkább fanegy összekötőutat építtetett a tom - jelentkezők az elmúlt évszentesi önkormányzat, oda, il- tizedekben: legutóbb 2005-ben
letve mellé egy kalandparkot ál- egy amerikai társaság ajánlkomodott Bárányi Sándor, a Szevi- zott, de semmi sem lett az ügyletből. A Complex-99 elképze19 A Complex-99 Kft. 2,5
lése az, hogy az
hektáron két tucat attrakciót
egykor gőzfür- köztük kötélpályát, óriáshintát, dőnek emelt
épületet a Kurfüggőhidai és mászófalat
ca-parti fron- alakítana ki.
ton bővítenék,
ebbe
a
kétszintes
szárnyba
ép-csoport egyik meghatározó
tulajdonosa. Csongrád megye szállásolnák el a vendégeket,
második, az ország 61. leggaz- az úttörőházban lenne az éttedagabb emberének érdekeltsé- rem, és ott kapnának helyet az
gébe tartozó Complex-99 Kft. egyéb kiszolgálóegységek is.
azután rukkolt elő ötletével, Mindezt saját erőből és pályáhogy megkezdődött a Vecse- zati forrásokból valósítanák
ri-fok betemetése, így a strand meg, a városnak csak a terülekellene
biztosítania.
szomszédságában egy jelentős teket
terület könnyen hasznosítható- Hogy milyen konstrukcióban
vá vált. A városházi döntésho- kaphatják meg az ingatlanozókat korábban megosztotta az kat, azt két héten belül ki kell
ér elföldelése, és amiatt is kriti- dolgozni, mert a Complex-99
zálták az útépítést, hogy ezzel Kft.-t szorítja a pályázati határbeszűkítik az üdülőközpont ter- idő. Ügy tudjuk, erről október
jeszkedési lehetőségeit, nem 15-éig egy rendkívüli képvisebeszélve a fedett uszodáról, lő-testületi ülésen döntenek
amit ide képzeltek el a tervezők. Szentesen.

Megrontás miatt körözték
BUDAPEST, SZEGED. Megrontás
miatt kereste a bíróság és a
rendőrség is azt a 27 éves szegedi férfit, akit Budapesten
fogtak el a Szegedi Rendőrka-

pitányság célkörözési csoportjának munkatársai. A gyanúsítottat egy Fővám téri építkezésen igazoltatták. Elfogták, és
Szegedre szállították.

A postai csomagfelvevő előtt a troliké a főszerep. FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

Posta - parkolóhely nélkül

Nem lehet parkolni a szegedi
nagypostánál, az emberek
vagy szabálytalanul állnak
meg, vagy több 100 méteren
vonszolják a 20 kilós csomagokat. De nemcsak a Vár utcában
nincs parkolóhely.
SZEGED
FEKETE KLÁRA

Egyedül a posta saját járművei állhatnak meg a Vár utcában, a belvárosi tömb oldalában, oda az ügyfelek nem kanyarodhatnak be, és nem parkolhatnak. Ha több 10 kilós
csomagot akarunk feladni,
vagy átvenni, igencsak kínlódhatunk míg a posta és az
autónk között nem csekély távolságot megtesszük.
A nagyposta épülettömbje
körül sosem hemzsegtek a
parkolóhelyek. Akinek ott

Az országban elsőként Szegeden döntött arról a képviselő-testiilet, hogy megvásárolja
a bedőlt lakáshitelesek ingatlanát. A városban egyelőre nincs
lakásárverési boom.

1200 METERROL UGROTT - p ö r g ö t t vele a z e r n y 0

K&H tőke- és
^
hozamvédett alapok
a megtakarítások szakértőjétől

(06 62) 560200
(06 62) 551 424
(06 62) 592 780

K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355
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^ www.kh.hu + bank@kh.hu
+ gyors ügyek sávja

hiteltanácsadás

J !
»csoport ugjo

befektetéstervezés

Súlyosan megsérült
az ejtőernyős nő
SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

több száz tanácsadó segít az o k o s döntésben

Szeged, Széchenyi tér 9.
Szeged, Klauzál tér 5.
Szeged, Kossuth L. sugárút 119.

dekében, hogy az önkormányzat elővásárlási jogával
élve megvehesse, majd a korábbi tulajdonosnak bérbe
adhassa a nehéz helyzetbe
került lakáshitelesek elárverezett ingatlanát. Botka László polgármester az ülésen
hangsúlyozta: nincs lakásárverési boom a városban. A
pénzintézetek és végrehajtók
tájékoztatása szerint ugyanis
a válság kezdete óta nem nö-

biztosítások

Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az alapok részletes
leírását, így befektetési poliBkáját a Tájékoztató és Kezelési szabályzat tartalmazza, melyek elérhetők a
K&H Bank fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken, a www.khalapok.hu. valamint a www.kh.hu internetes oldalakon Leendő befektetőként alaposan vizsgálja meg az ezen dokumentumokban szereplő
adatokat különösen az esetleges kockázatokat. A befektetési jegyek forgalmazási költségeiről tájékozódjon a forgalmazási helyeken található hirdetményekből és a forgalmazó www.kh.hu internetes
oldatán. A K&H tőke- és hozamvédett alapok származtatott eszközökbe fektető alapok, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintűek. A töke megóvására és a hozamra vonatkozó Ígéret csak a teljes
futamidőre történő befektetés esetén érvényes, azt kizárólag az alap pénzügyi eszközei és befektetési
politikája biztosítják, kifizetésére harmadik személy garanciát nem vállal. Az alapokat a K&H Alapkezelő
kezeli, amely a PSZÁF III./100 058/2002 számú engedélye alapján gyakorolja tevékenységét.

Szenti Szabolcs, a Csongrád
Megyei Rendőr-főkapitányság
szóvivője elmondta: a balesetet szenvedett nő gyakorlott
ejtőernyős, több mint száz ugráson van már túl. Papírjai,
engedélyei rendben voltak, az
ugrás körülményeit, az ejtőernyő esetleges hibáját szakértő
bevonásával vizsgálják.
Dózsa Gábor szerint az
utóbbi években
csökkent
Szegeden a tragikus ugrások
száma, 2003-ban volt itt legutóbb halálos végű ejtőer-

csolatban kialakult helyzetet
Forrai Gábor, az SZKT Szepark
parkolási ágazatának igazgatója. Azt is hozzátette: ezt a jelenséget nemcsak Szegeden

Csak a Zrínyi utcában akadnak szabad helyek. A sors iróniája,
hogy az SZKT közönségkapcsolatok irodája és a Szepark ügyfélszolgálata előtt, a Deák Ferenc és az Oroszlán utca sarkán is művészet leparkolni. Gyakran előfordul hogy valaki parkolójegyért vagy bérletért ugrik
be, és közben megkapja a mikuláscsomagot. Autóval megközelíthetetlenek a Takaréktár, a Horváth Mihály, a Kígyó, a Fekete sas utcai bankok, közintézmények, üzletek. Az egész belvárosban egyetlen utcát ismerünk, ahol mindig találni szabad helyet: ez a Zrínyi utca.
kú, úgynevezett standard csomagot 20 kilóig 930 forintért,
kevésbé szabályosat 1420 forintért lehet feladni.
A parkolóhelyek száma folyamatosan csökken, miközben egyre több az autó - foglalta össze egy mondatban a
belvárosi zsúfoltsággal kap-

Bérlő lehet a tulajdonosból

A pénteki városi közgyűlésen
több rendeletet is módosított
a képviselő-testület annak ér-

www
enbefektetes
hu

+

A 90-es évek elejéig a
nagyállomásra jártunk csomagokért, az épület előtti
placc a parkolóhelyek eldorádója volt. A belvárosi nagyposta azonban fokozatosan

vált egyre megközelíthetetlenebbé - autóval. Pedig még
mindig sokan adnak fel nagy
pakkokat, az árak ugyanis
kedvezőek: egy szabályos ala-

AZ ÖNKORMÁNYZAT MEGVÁSÁROLJA A BEDŐLT HITELESEK LAKÁSÁT

SZEGED
SZABÓ C. SZILÁRD

nálunk mindig jó
kezekben van
a megtakarításod!

akadt intéznivalója, tudta,
hogy a Deák Ferenc utcában
sem állhat meg, mert a beforduló trolinak kell a tér - a jármű kanyarodása miatt különben becslések szerint legalább 20 parkolóhely vész el.
Ez adottság, ezen nem lehet
változtatni. Egyedül a Vár utcában lehetett üres négyzetméterekre vadászni - a közelmúltig. Most azonban a szabad oldalon sincsenek már
parkolóhelyek, mert oda kerékpárutat festettek fel. Előfordulhat, hogy csak a Belvárosi mozi környékén szoríthatjuk be autónkat két másik
közé.

vekedett Szegeden az ingatlanárverések száma.
A közgyűlési döntés értelmében arról, hogy az önkormányzat él-e az árverésen értékesített lakások esetében a
jogszabály által biztosított
elővásárlási jogával, az érintett személyes körülményeit,
az ingatlan értékét és a tartozás nagyságát mérlegelve a
háromtagú
lakásértékesítési
bizottság dönt, amelynek Gila

tapasztalhatjuk, az összes
nagyváros ugyanezzel a problémával küzd. Mellesleg minden parkolóhelyek megszüntetéséről vagy foglalásról szóló döntés bejárja a hivatalos
útját: a városüzemeltetési irodától, a bizottságon át, a közgyűlésig.

Ferenc (MSZP) az elnöke, Kohón Nándor (Fidesz) és Tóth
József (MSZP) pedig a tagja.
Az önkormányzat akkor él
elővásárlási jogával, ha az
érintett szegedi lakos - akinek
nincs más ingatlan a tulajdonában - kéri a lakás megvásárlását, illetve a hosszú távú bérbeadást. Feltétel az is, hogy a
lakás ára és a tartozás között
ne legyen 1 millió forintnál nagyobb különbség, valamint az
árverésen kialakult vételár az
ingatlan becsértékének 70 és
120 százaléka közé essen. A korábbi tulajdonos, a lakás bérlője 3 év letelte után visszavásárolhatja az ingatlant.

65 éve mondtak egymásnak igent

nyős baleset. 2006 óta amióta az SZKT üzemelteti a
repteret - az ügyvezető igazgató nem emlékszik a tegnapihoz hasonló súlyos bal„ A balesetet szenvedett
nő gyakorlott
ejtőernyős, tőbb mint
száz ugráson van már
túl."
Szenti Szabolcs
esetre. A rendőrség mellett a
Magyar Repülő Szövetség
Repülésbiztonsági Szervezete is vizsgálja a baleset körülményeit.

65 éve házasok. Staub Viktor és neje, leánykori nevén Vincze Margit
65 éve fogadtak örök hűséget egymásnak. Viktor bácsi Omszkban, Szibériában született. Kecskeméten ismerkedtek meg, Szegedre 1972-ben
költöztek. A házaspár szabóként, saját üzleteiben dolgozott előbb a Vitéz utcában, majd a Vedres utcában. Négy gyermekük született, nyolc
unokájuk és kilenc dédunokájuk van. Viktor bácsi és Manci néni kiváló
egészségnek örvend, a vasárnapi családi összejövetelen a saját maguk
által készített pilimeni - az oroszok egyik nemzeti étele - volt a menü.
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Édes a forráskúti
bor, mint a lány

A rendszerváltás előtt 150 hektár szőlő állt a forráskúti határban - ma ennek alig tizedét
művetik. Szombaton mégis vigadtak: hetedszer rendeztek
szüreti mulatságot. A fiatalok
mondanák, hogy a forráskúti a
világ legjobb bora, de nem teszik, mert szerények.
FORRÁSKÚT
R. TÓTH GÁBOR
Stílszerűen szőlőfürtökkel díszítette lovas fogatát n é h á n y

gazda Forráskúton, a hetedszer megrendezett
szüreti
mulatságon. A művelődési
házban idén is borversenyt
rendeztek, a nedűket bárki
megkóstolhatta. Aki pedig
könnyű lovaglásra vágyott,
felkéredzkedett a fogatos felvonulásban részt vevő valamelyik fiákerre, ponyvás kocsira, amelyeket kalapban,
öltönyben, csatos cipőben
navigáltak a gazdák. A polgárőrök is megadták a módját: kalapot vettek láthatósá-

A borkirálynő, Kondász Alexandra széles mosollyal cipelte a garabolyt.

CSAK DIPLOMÁSOKNAK!
BGF-PSZFK másoddiplomás
képzések Szegeden
MÉRNÖKÖKNEK:

Mérnök - közgazdász
M Á S DIPLOMÁVAL
RENDELKEZŐKNEK:

gi mellényükhöz, úgy irányították a forgalmat.
- Előre nézz, a ló se lát!
- hangzott a figyelmeztetés,
miközben a zeneszóval, csilingeléssel kísért menet megérkezett a Molnár család szőlőbirtokára - a helyi fiatalok
itt szüretelték le az idei termés
egy részét. Mint a seregélyek,
úgy lepték el a fogatokról leszállók a szőlőt, édes szemek
után kutatva.

A lányok fehér harisnyában, kék szoknyában, fehér
blúzban, a fiúk szürke mellényben, kalapban, fekete
nadrágban, csizmában dolgoztak. Kiderült, a villanyszerelő a szőlőben is szakember:
volt, aki blankolókéssel szüretelt.
Teltek a garabolyok a pattogós dallamokra, az egyik fogaton rendületlenül húzták a
zenészek: „Utcára nyílik a

Lovasok és fogatok a forráskúti utcán. FOTOK: KARNOK CSABA

Andrea borkirálynő széles mosollyal cipelte a garabolyt.
- Néha iszunk forráskúti
bort.
Mond99 Néha iszunk forráskúti bort.
hatnánk,
hogy a világ
Mondhatnánk, hogy a világ
legjobb bora,
legjobb bora, de szerények
de szerények
vagyunk - kavagyunk.
csintott össze
Sánta Dániel és Illés Tímea
kacsozás közkocsmaajtó". - Hová kerül a ben Sánta Dániel és Illés Tíszőlő? Zúzóba, présbe, pohár- mea.
ba - utána megisszuk, és re- Milyen a forráskúti bor?
méljük, nem a gatyában ér vé- Olyan, mint a lányok: édes
get az útja - hallottuk egy fér- - hallottuk a szlogent Kovács
fitől, míg mellette Kondász Istvántól, aki erre a napra is-

ITT AZ IDO,
KÖLTÖZHET!

ARTÉZI és termálkutak

B É R E L N E É S KÉSŐBB V E N N E ?

részére. 5 éves garanciával és eredményvállalással.

fúrása, javítása, felújítása,

t e r v e z é s e , engedélyezése k ö z ü l e t e k és m a g á n s z e m é l y e k

36 nv' es 1 szoh.is, kuksiakész lakás
megvásárolhat 8.98 MFt tol
bélelhető 50e Ft/hó + rezsi

• H-6701 Szeged, Pf. 2014
• Tel.: +36-30/6622-805, +36-30/6622-812
•Fax: +36-62/541-361

Vállalkozás-gazdálkodási

• manager@vizkut.hu • irodaszeged@vizkut.hu

menedzser,

mét felvette hegybírói titulusát - amelyet elvesztett, mikor megszűnt a forráskúti
hegyközség. A rendszerváltás
előtt 150 hektár szőlő állt a
határban - ma ennek alig tizedét művelik.
- Alacsonyabb a cukorfok,
mint tavaly, 18 és feles lehet.
A mennyiség is kevesebb, talán az aszály miatt - saccolt,
miközben körülötte elégedetten cuppogtatta a szőlőszemeket nagymama, kisgyerek
és ló egyaránt - utóbbit fotóriporter
kollégám
kínálta
meg.

Borkirálynő és tábornoka
Újborral koccintottak a résztvevők az esti szüreti bálon,
ahol újra Kondász Andreát választották borkirálynővé, a
bortábornok pedig Molnár Mihály lett. A borversenyre négy
termelő jelentkezett: Molnár
mellett Sándor Alajos, Szögi
János és a rúzsai Tímár Géza.
A szakértő zsűri zömmel
arany és ezüst minősítéssel
jutalmazta nedűiket. A bál éjjel egyig tartott.

Rendőri szolgálat
Reggel fél 8, csinos rendőrnő áll
a Hősök kapujánál, segíti az iskolába igyekvő gyerekek átkelését a zebránál. Védi őket. Megállítja az autómat. Az Aradi vértanúk tere felől két tizenéves a
kerékpár nyergében ülve átdönget a zebrán. A rendőrnő int,
mehetek utamra. Ez rendben is
lenne, ám az nem, hogy a rend-

őrnő nem intette le a srácokat a
bringáról, és nem magyarázta el
nekik, hogy a zebrán csak gyalogosként közlekedhet a kerékpáros. Úgy, hogy tolja a kétkerekűt.
Ha már úgy is ott kell dolgoznia,
egy kis közlekedési oktatást is
végezhetne. Vagyis nemcsak védene, hanem szolgál(tat)na is.
V. FEKETE SÁNDOR

Adó, illeték, vám

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS

További információk
!
a főiskola kizárólagos 5
partnerénél:
3vww.minerva90.hu, I
vagy hívjon bcmuinkcl: J
06-22/501-665
j
Helyt szervezés:
6 2 / 5 4 7 - 1 5 6 / 1 3 l - e s mellék
(titkárság)
VÁ1ASSZA A MINŐSÉGET!

T: 62/555 821
70/312 1914
Szeged, Etelka soi I
Tisza Center I. emelet
www.realhungary.hu
Ügyfélfogadás:

E E S f e ^

• Szeged, Szeut István tér 3.
alatti 64 ni2 alapterületű ingatlan bérleti jogát,
• Szeged, Kenyérgyári úti
11 149 ni2 alapteríiletíí ingatlan tulajdonjogát,
• Szeged, Tisza pu-i raktársor (Állomás u. 2.) tulajdonjogát.
Érdeklődni a (70) 9 8 4 - 8 0 3 3 - o s számon, valamint
ajanlatot leadni a k e r r s k r d r l e n i @ t i s z a v o l a i i . h u címre lehet.

A Szegedi Vízmű Zrt. a kiskertek évi egyszeri vízmérő-leolvasását végzi
az alábbi helyszíneken és időpontokban:

• Klebelsberg
(Hattyas)-telepen
• Gyálaréten
• Mihálytelken
• Baktón
• Tompaszigeten
• Újszegeden.

Kérjük, segítse elő a leolvasást! Amennyiben a megjelölt időpontban mégsem tud a kiskertben tartózkodni, vízmérője állását 2009. október 15-ig bejelentheti az alábbi módok egyikén.
•
•
•
•
•

Tttltsa fel kedvvnc
videóiéi, vagy
néxxo m e g méaekétl
Aktuális és retro
videók- mindenkinek!

www.delmagyar.hu
/videó

CHANGE

Valuta vétel-eladás
TESCO

Az ingyenesen hívható
zöldszámon:
06-80/822-444.
A postán megküldött válasz-levelezőlapon,
amely
belföldről ingyenesen feladható.
A Szegedi Vízmű honlapján keresztül':
www.szegedivizmu.hu.
E-mailen:
vizmu@szegedivizmu.hu.
Az ügyfélszolgálati irodán személyesen vagy a
62/55-88-55-ös telefonszámon.
.

A MELLEKLETEK MEGJELENESEI:

2009. szeptember 30.

Anyagleadás halárideje: 2009. szeptember 28., 14 óra

2009. október 15.

Anyagleadás határideje: 2009. október 13., 14 óra

2009. október 28.

Anyagleadás batárideje: 2009. október 2(>., 14 óra

Sikertelen leolvasás, illetve adatszolgáltatás hiányában az előző évek felhasználási adatainak

r-i

figyelembevételével

út-7**'.

További információ: 30/475-1129

uiSrsl
Együttműködésüket köszönjük!

Szegedi Vízmű

Zrt.

, » "

centrum

KÖZÖLJÉK A KAPOTT TÁMOGATÁST ÉS ANNAK JOGCÍM SZERINTI FELHASZNÁLÁSÁT
A JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁS, ILLETVE SAJÁT ELHATÁROZÁSUK MIATT
ALAPÍTVÁNYI MELLÉKLETÜNKBEN!

rvg.cy/i

becsült számlát állítunk ki a fogyasztóhelyre vonatkozóan.

ÍE

A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG AiÁMLÁSÁVAL

Vízmérő-leolvasás a kiskertekben
2009. október 3-án
és 4-én, 8.00 és
16.00 óra között:

EXCLUSIVE

A Tisza Volán Z r t . eladásra hirdeti:

r-i

s z e g f ű i yiz.vh
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Csongrád megyei kis falvak független polgármestereinek nyílt levele Bajnai Gordon miniszterelnökhöz

Tisztelt Miniszterelnök úr!

Csongrád megye kis településeinek alulírott, független polgármesterei, végső elkeseredésünkben fordulunk Önhöz.
Aggodalommal tekintünk ugyanis a mindennapok és a jövő felé, ezért az alábbiakban szeretnénk lényeges ügyekről véleményt formálni, kérve Ön és kormánya, valamint politikustársai társadalommal való szolidaritását, amikor
a 2010. évi megvonásokról kívánnak dönteni. Úgy véljük, hogy a tervezett milliárdokat nem személytelen „kiadási
tételekből", hanem önkormányzatoktól, iskoláktól, óvodáktól, a szociális ellátórendszertől; itt élő emberektől, kicsinyektől és nagyoktól, magányosoktól és családoktól kívánják elvonni! Beláthatatlan következményekkel járna,
ha a jelenlegi formájában fogadnák el a költségvetést, amely az amúgy is megtört, kilátástalan életeket még jobban ellehetetlenítené. Nem vitatjuk, hogy az ország költségvetési egyensúlya ezáltal javulna, de egy már teljesen
kifacsart országot törne derékba! Meggyőződésünk egyébiránt, hogy végiggondolatlan a tervezet, hiszen olyan
területektől vonna el jelentős forrásokat, ahová később azok többszörösét kell visszapótolni! Nem kívánunk Miniszterelnök úr a „nagypolitika" embertelen és a választókhoz méltatlan mezejére lépni, éppen ezért nem is állnak pártok mögöttünk; viszont vannak emberek, sorsok, életek, amelyeket közelről ismerünk, mert velük együtt
élünk. Választott tisztségviselőkként pedig kötelességünk, hogy - ma még csak e formában - szót emeljünk településeink érdekében, mert valljuk, hogy az emberi életet nem szabad pénzben mérni! Akik élnek, most fontosak!
Miniszterelnök úr éppúgy szolgálatra kapta tisztségét, mint mi, amellyel egyszer biztosan el kell számolnunk Isten és ember előtt! Éppen ezért közös felelősségünk Magyarország! Az Öné és a miénk is! Meg kell mentenünk!
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az Uj Magyarország?
Egyre több lakáshiteles dől be, akik hittek az ígért szebb jövőben és az egykor oly sokat hangoztatott stabil
gazdaságban. Gyermekeket vállaltak, keményen dolgoztak és anyagi áldozatokat hoztak a jövő nemzedékéért! Azután elúszott a befizetett pénzük és kíméletlenül elvitték fejük felől házaikat. Kényszermegoldásként
rokonaiknál húzódtak meg, vagy összekuporgatott pénzeikből lepusztult házakat vásároltak, mert valahol lakniuk kell! Sajnos még a hitelválság elején járunk, ennek ellenére a kormányzat már újabb csapásokkal kívánja
sújtani ezeket a családokat! Megvonják tőlük a korábbi kicsinyke támogatást szuperbruttósítással, a GYED
idejének csökkentésével, mert az államnak még e kevéske pénzükre is szüksége van...
Mi nem ilyen „Új Magyarországot" szeretnénk!

Azt tanították nekünk, hogy a társadalom alapja a család. Kilátástalanság és munkanélküliség tizedeli
azonban polgárainkat. Felnőttek és gyermekek sokasága depressziós és lelki beteg. Férjek és édesapák,
akiknek a család erős támaszainak kellene lenniük, sorra veszítik el álláshelyeiket és önbecsülésüket. A
helyzet elviselhetetlensége miatt egyre többen a pohárhoz nyúlnak, emiatt pedig családok hullnak szét.
Sok fiatal, aki építhetné, elhagyja az országot! Elismerjük, hogy az „Út a munkához" egy kiváló kormányzati program és mentőöv a munkájukat vesztett embereknek. Reméljük, nem esik majd ez is áldozatul a
költségvetési megszorításoknak. Nem segélyeket, hanem esélyeket szeretnénk!
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munkájáért!

Egyik településünkön élő rokkantnyugdíjas a közelmúltban a Tiszába akarta vetni magát. Egy arra sétáló
házaspár mentette meg és cibálta a szegedi pszichiátriára. Hogy történhetett meg ez? Megdöbbentő a
történet: az asszony élelem és a férje gyógyszereinek megvásárlása mellett döntött és már nem futotta
a számlára, ami miatt kikötötték az áramot. Az önkormányzat nyújtott segítséget az óra visszakapcsolásához. Egyébként nem kevés olyan család él településeinken, ahol az egy főre jutó havi jövedelem alig
haladja meg a húszezer (!) Ft-ot, miközben a „mézes bödönhöz" közeliek havonta többmilliós fizetést,
prémiumot vesznek fel, nem beszélve az üvegzsebekbe vándorló láthatatlan milliárdokról!
Mi lesz így ebből az országból?
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Jövőnket gyermekeink jelentik! Nem mindegy, hogy mivel bocsátjuk útjukra őket! Az Alkotmány elvileg szavatolja a tanuláshoz és az esélyegyenlőséghez való jogot. Az önkormányzatokat sújtó kormányzati sarcok
miatt az „esélyegyenlőség" jegyében több száz, főként kis falusi iskolára és óvodára került az elmúlt években lakat. Jövőre újabb oktatási, kulturális és szociális intézmények válhatnak az elvonások áldozatává. Az
étkezési normatívák tervezett drasztikus (több mint 65 %-os!) kurtítása miatt vagy csődbe kerülnek, vagy
jelentős térítési díj emelésére kényszerülnek majd az önkormányzatok. Miből fizetik ki ezeket a szülők? Ez
azért is veszélyes, mert azt tapasztaljuk, hogy sok gyermek csak azt eszi egész nap, amit az óvodában
vagy az iskolában kap! A magára maradt, sok idős, beteg emberről nem is beszélve, akiknek az egyetlen
napi élelemforrás a kedvezményes szociális ebéd! Ők kinek a segítségére számíthatnak?

Kelt: Magyarországon, 2009. szeptember 25-én.
Megértő intézkedését kérve, tisztelettel:

Ájrél István

Polgármester

Felgyő

Molnár Róbert

osne
Baloqn Jzrho
Balog

polgármester

Mártély

Fekete József

polgármester

polgármester

ren<
Peiró Ferénc

w
2Pori
'Qántrt Ferenc
'Sánta

Kübekháza

polgármester

Ásotthalom

Klárafalva

polgármester

Csengele

o íza^Zsolt^
Búza Zsolt

polgármester

Baks

Forgó Henr
Henrik

polgármester

Csanytelek

Ö b t t u x ^ ^
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ur.
üsaba
ur. Kiss
Kiss Csaba
polgármester

Eperjes
ŐÍAÍVtw

l C .

polgármester

Szatymaz

Lőrincz Tibor

Máté Gábor

Nagyér

Pusztaszer

polgármester

Staberecz Ferenc

Tóth Margit

Nagytőke

Dóc

polgármester

lányos László

polgármester

polgármester

AL UJ
Újvári László
polgármester

Balástya
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Románok a makói fürdőben
Bár bevételi szempontból egyértelműen hasznos Makónak,
hogy a fürdőt az idei nyári szezonban is sok külföldi kereste
fel, vannak, akik nem örülnek a Romániából érkező vendégeknek. Az idegenforgalmi szakember szerint többet kellene beszélni az előnyökről.
inkhez írott fórumbejegyzések. Volt, aki azt írta, hogy „a
makó
makói fürdő már nem a helyiszabó imre
eké, h a n e m a románoké, akik
Bár egyértelműen siker, hogy nem tudnak viselkedni". Más
a makói fürdőt az utóbbi 2 szerint a románok nem ügyelesztendőben a külföldiek is nek a tisztaságra. Még az a
felfedezték, ennek a város- hír is elterjedt a városban,
ban nem mindenki örül - hogy a vízben különböző kórnem szeretik a Romániából okozók jelentek meg, és ezért
érkezőket. Ezt a véleményt a ők hibáztathatók. Ennek terfürdőben névvel, arccal senki mészetesen akkoriban mi is
sem vállalta, amikor még a utánajártunk - az ÁNTSZ átszezon idején szerettünk vol- fogó ellenőrzései, a vízminna megszólaltatni erről hely- ták vizsgálata mindezt cáfolbélieket, de hogy a jelenség ta, és a fürdő tisztaságát is
valós, azt igazolják a cikke- megfelelőnek találták.

A romániai vendégek 2
éve, az uniós határnyitást
követően jelentek meg a makói fürdőben tömegesen. Ennek fő oka természetesen a
határ közelsége volt, de az
önkormányzati
intézményként
működő
pihenőhely
csalogatta is őket reklámkampányokkal.
Mindezek
együttesen
oda
vezettek,
hogy - a n n a k idején megírtuk - egyes hétvégeken a romániai vendégek
arányát
akár 80 százalékosra is lehetett becsülni. Pőcze Lászlóné,
aki a nyár közepéig igazgatta
a fürdőt, érdeklődésünkre
most annyit mondott: őt az
elmúlt 2 évben senki sem kereste meg azzal, hogy panasz
volna a román vendégekre.

Nem helyi specialitás
- Az, hogy a helyiek egy része
annak ellenére sem fogadja szívesen az idegeneket, hogy vendégeskedésük komoly bevételt
hoz, nem makói specialitás mondja Scheitzner Beáta, a makói Tourinform-iroda vezetője.
Ausztriában például ránk néznek
úgy nem kevesen, mint mi a románokra. Közeli és hasonló példaként pedig Gyulát említi. Ott
egy szűkebb, de markánsan véleményt alkotó réteg figyeli ellenszenvvel a román turistákat.
Gyula azonban előrébb jár a
vendéglátásban, ott már jobban
lehet látni ennek előnyeit is,
ezért mostanra ezek a hangok
elcsendesedtek - mondta. Hogy
mit lehet tenni a feszültségek oldásáért? Például azt, hogy többet beszélünk az előnyökről
- vélekedett Scheitzner Beáta.

4 yJfirmsrtWne;;^.

MARKÉT
Járai Mátét - a rappelő Merkúr istent - szűnni nem akaró vastapssal
jutalmazta a közönség. FOTÓ: FRANK YVETTE

Ünnepelte a pénteki premier
közönsége az Orfeusz az alvilágban szereplőgárdáját a
nagyszínházban. Offenbach
operettje a frissített nyelvezetnek, a könnyed muzsikának, a
szegedi társulat komédiázó
kedvének köszönheti sikerét.

akkor persze jobb ízléssel pazarabb kiállítású produkciót
is létrehozhattak volna. Akkor
mi indokolja mégis a darabválasztást? A társulat régi és jövendő kedvencei megmutathatják benne magukat - a játszók miatt szereti ezt az előadást a közönség.
Nőcsábász
Orfeuszként
SZEGED
László Boldizsár nemcsak jól
hollósi z s o l t
énekel, h a n e m szellemesen,
Avíttnak gondoltam Offen- kicsit önironikusan a tenorisbach burleszkoperettjét, és ták paródiáját is adja. A soknem értettem, miért épp azt a oldalúságát megint bizonyító
produkciót hozták Szegedre, Kónya Krisztina vonzó, kelleamelyről a mértékadó kriti- mes és kacér Eurydike. Jópokus, Koltai Tamás azt írta: fa kukkolótriót alkot Jakab
(Szophosz),
Janik
„Rémes merénylet a Magyar Tamás
Színházban Jacques Offen- László (Maiasz) és Galkó Benbach elsatnyítása; az Iglódi ce (Phellosz). Az Orfeusz-fanIstván által elkövetett Orfeusz club hármasa, Büky Bea (Piaz alvilágban kultúrbotrány pi), Csorba Kata (Popo) és
lenne, ha ennek a szónak és Márkus Melinda (Didi) is üdíaz általa jelölt fogalomnak tő színfolt. Orfeuszt a megunt
volna még értelme." Ezért is feleségétől megszabadító, sumeglepetés, hogy ugyanazzal bába bújt jámbor pásztorról
a rendezővel, ugyanabban a kiderül: valójában Pluto, az
díszletben nézhető, szórakoz- alvilág ura - Gömöri Krisztián
tató, sikerre ítélt előadást ho- hatásosan hozza a váltást.
Pajkos Cupido Borsos Beáta,
zott létre a szegedi társulat.
„Offenbach a Champs-Ély- a karcsú, szexi Nánási Helgásées Mozartja" - Rossini régi hoz pedig illik Diana szerepe
mondásával egyet lehet érte- - kupiéját is stílusosan éneni, legfeljebb az Orfeusz-téma kelte. Az istenek sem jobbak
parodisztikus átirata tűnik ma az embereknél: Farkas Andmár kevésbé izgalmasnak. rea civakodó, féltékenykedő
mai házisárkányként kel99 A társulat régi és jövendő
ti életre Jukedvencei megmutathatják benne nót, hús-vér
magukat - a játszók miatt szereti házaspárt alkot a szokezt az előadást a közönség.
nyabolond
Romhányi „Rímhányó" József Jupiter f ő i s t e n t h ó f e h é r h a j parádés fordításához Pozsgai koronával játszó Rácz TiborZsolt is hozzátett pár aktuális ral. Szűnni nem akaró tapsot
kiszólást, így adva volt a fri- kapott a Merkúr szerepét provol, sikamlós nyelvi humor, fin éneklő-táncoló kedvenc,
ami mindig hatásos, és fel le- Járai Máté - a vak is látja:
het rá építeni az előadást. Mi- imádja a publikum. Megyeri
ra János díszlete az első felvo- Zoltán azzal arat nagy sikert,
násban
Théba
környékét hogy Styx Jankó kupléja közarany képkeretekkel, aranyló ben váratlanul átvált dögös
búzamezővel,
forgatható, dzsesszre. Jó a többi szereplő
elöl-hátul festménnyel klasz- is - a szegedi Kelemen László
szikus tájképként mutatja, az Alapítványi Szakközépiskola
Olümposzon játszódó jelenet- hallgatói is felbukkannak a
ben felhőket gurítanak a szín- színpadon.
padra, Pluto budoárja pedig
A szimfonikusok Koczka
vörösaranyban izzik. Tordai Ferenc dirigálásával franciás
Hajnal jelmezei jellemzik a könnyedséggel és életörömkaraktereket. Ha az volt a cél, mel muzsikálnak, így hatásos
hogy megmutassák, milyen a
a finálé is az elnyűhetetlen,
tradicionális francia operett,
megunhatatlan kánkánnal.

Petrezselyemgyökér
• I. osztály

JL

Molli m a c s k a e l e d e l
• 4-féle
• 400 g
• 223 Ft/kg
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ggjy

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Kalendárium, A hét témája

Gyógy-ír
Gasztrománia
Bizalmasan
Légy-Ott
Szieszta

Hétköznap Humor és receptek

Nándor, a legkisebb Harsányi

A Csináljuk a fesztivált! műsorvezetője, Harsányi Levente fél éve csatlakozott az apukák
táborához. A dumakirály kisfia, Nándor igazi kisangyal, eszik, alszik és gőgicsél. A tőle
megszokott lazasággal, büszkén mesél kisfiáról az újdonsült apuka, és közben egy fotót
is előránt a pénztárcájából. „Tiszta apja, nem?" - szegezi a kérdést nekem. S mi tagadás,
a csillogó, kökény szempár, a csibészes vigyor...
ez a gyerek kiköpött apja.
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sztárvilág
VARGA ALEXANDRA
- Lassan fél éve annak, hogy háromtagúvá bővült a családja. Emlékszik még arra a pillanatra, amikor megtudta, hogy apa lesz?
- Pontosan emlékszem... Éppen meggyes pitét
csináltam és szóltam a kedvesemnek, hogy segítsen.
Leült, magozta a meggyet, megmosta a kezét, aztán
megtörölte, és sírni kezdett. „Többen vagyunk, mint
kettő" - mondta. Én meg folytattam a magamét: „Jó,
akkor a pitét még megcsinálom, legközelebb na
gyobb adagra lesz szükség." Hatalmas örömet éreztem a nagy hír hallatán. Semmi pánikhangula
tunk nem volt, a kilenc hónap alatt végigvettük
a szoba, babakocsi, kisruha, apás szülés, név
kérdését, majd március 12-én megérkezett
Harsányi Nándor 3,4 kilós súllyal és 54 centivel.
- Milyen érzés volt, mikor az ultrahangon kimondták: „kisfiú"?
- Természetesen úgy voltunk vele,
hogy mindegy, milyen nemű, csak
egészséges legyen. Hamar kiderült,
hogy fiú, és biztos, hogy imádtam
volna, ha lányom születik (és remélem, ebben lesz is részem), de azért
egy apuka mégiscsak többet tud adni
a fiának, mint a lányának.
- Miért pont a Nándor nevet kapta a kicsi?
- Éppen utaztunk valahová a párommal. Egyszer csak
vezetés közben bevillant a Nándor név, megkérdeztem a
kedvesemet, tetszik-e neki, s teljes mértékben egyetértett
a névválasztásommal. Lányneveken egyikünk sem gondolkodott, majd a következő „projektnél" ráérünk...
- Hogy képzeljük el a legkisebb Harsányi zugát? Világos, babakék fal, micimackós függönnyel?
- Majdnem... A babakék stimmel, viszont a figurák kiválasztása komoly fejtörést okozott. Végül a Kisvakond lett a
befutó, a kis öntözőkannájával egyszerűen tuti nyerőnek számított. Van körülötte erdő, s hogy ne érezze magát egyedül,
ott vannak mellette barátai is, Pillangó Peti és Kukac Karcsi.
- Apaként más ember lett?
- Amikor meghallottam a vizsgálaton az első szívdobbanását, megváltozott bennem minden. Apa leszek, ez
lesz a feladatom, felelősségteljes életet kell élnem. Meg
kell tanítanom horgot kötni, zongorázni, focizni, és jaj, el
ne felejtsek Barcelona-mezt venni neki...

lia első és legnagyobb divatkölcsönző honlapja, a Love Me and Leave Me (lovemeandleaveme.com) alapítója.
Az online divatkölcsönző cég olyan
márkák ruháit, cipőit és kézitáskáit kínálja elérhető áron, mint a Prada, a
Louis Vuitton vagy a Chanel. Egy 1900 ausztrál
dollárt (305 ezer forin- t
tot) kóstáló Prada-mo-

t

Hiába van az A listás hírességeknek fél házat
elfoglaló gardróbjuk, benne több száz ruhával, ezeket csak egyszer vehetik fel és mutathatják meg a nyilvánosságnak. Eva Longoria Parker nagyon jó módját választotta annak, hogy a lehető
legrövidebb időn belül felvonultassa a híres tervezők darabjait: a Los Angeles-i ALMA Latino Awards díjkiosztó ceremónián hétszer öltözött át. A Született feleségek című, világszerte nagy sikerű sorozat egyik főszereplője minden alkalommal más ruhában
jelent meg a közönség és a kamerák előtt.
A 34 éves színésznő volt a
gála műsorvezetője, amelyen
latin művészeket, televíziós
műsorgyártókat és zenészeket
díjaznak. Hispán kolléganője,
Penelope Cruz és Salma Hayek
is részt vettek a gálán, Cruz
még díjat is kapott a Vicky
Cristina Barcelona című Filmben nyújtott alakításáért. Hayek az Industry Excellence
című
moziért
Anthony
Quinn-díjat kapót.
Longoria Parker pedig
- akinek műsorvezető-társa
H George Lopez volt - mindent
•
megtett azért, hogy ő is elegendő figyelemben részesüljön.
Egyik
alkalommal
ezüstkövekkel díszített, fehér ruhában jelent meg, de
volt rajta lila és zöld, nagy
masnis ruha is. Sőt, a frizurája is minden alkalommal másmilyen volt.
A Daily Mailből fordította Nyemcsok Éva

Online divatkölcsönző

„Online divatkölcsönzés" az új varázsszó
Ausztráliában, ahol a divatvilágot is sújtó recesszió új iparág fellendüléséhez vezetett. A
divaton csüngő ausztrál nők - úgy tűnik
- hamar belátták, hogy lényegesen olcsóbban is követhetik az aktuális öltözködési
trendet, ha interneten bértik vagy használtan
rendelik meg az áhított ruhákat. „Óriásira
nőtt az érdeklődés az utóbbi három hónapban. Jelek szerint a recesszió csodát tett az
üzlettel" - számolt
be róla Simonne
Santana, Ausztrá-

HÉTSZER ÖLTÖZÖTT ÁT A CEREMÓNIÁN EVA LONGOR1A PARKER

^ B M

deli már 150 dollárért (24 ezer forintért) kibérelhető egy hétre, illetve 250-ért (40 ezer forintért) egy
hónapra. Adele Juniper alkalmazott
például évente legalább kilenc alkalommal bérel ruhát a munkájával
vagy társadalmi életével összefüggő különleges eseményekre. Teszi
mindezt azért, mert - mint mondta
- az online kölcsönzéssel színesedik a ruhatára, ráadásul pénzt takarít meg. Az idén boltot nyitott
Stevie Dellamarta szerint - aki
ausztrál sztártervezők darabjait
forgalmazza - a kölcsönzés széles körben még nem
vált divatossá. „Noha
úgy vélem, hogy küszöbön áll a kölcsönzési
forradalom
azért még nem
köszöntött be.
A következő
években válik |
: óriási iparág- 1
gá" - jósolta.
*

1

99

Egyetlen kat-

tintással, jutányos áron

LELEPLEZŐ KÉZÍRÁS
A haifai egyetemen izraeli kutatók új módszert fejlesztenek ki a hazugságok leleplezésére. A kézírás elemzésével szerintük felismerhető,
hogy a leírt szöveg igaz vagy hamis. A kutatáshoz 34 hallgatót vizsgáltak meg, akik azt a feladatot kapták, hogy egy valós és egy kitalált
történetet vessenek papírra, pontosabban egy szenzorokkal ellátott felületre. Kiderült, hogy a valós alapú szöveg jócskán különbözött az
ugyanazon személy által leírt kitalációtól. A résztvevők írásképeinek
részletei, például a különböző betűk egymáshoz viszonyított aránya
anélkül változtak, hogy a hallgatók észrevették volna. A kutatók ezt azzal magyarázták, hogy
egy író ember nem gondolkodik
azon, hogy mekkora egy A betű
az O-hoz képest, hanem csak
azon, hogy mit írjon, és hogyan
fogalmazza azt meg. Az észrevétlen eltérések oka, hogy a kitalált szöveg esetén koncentrálni kell a hazugságra, miközben
húszéves kortól maga az írás automatizált folyamat. Mivel a hazug a
Billentéssel van elfoglalva, az automatizált folyamatok részlegesen
blokkolódnak: a hazugságok által igénybe vett agyterület hiányzik az
íráshoz - ezért változik az íráskép. Ennek ellenére gép nélkül továbbra
is nehéz lesz leleplezni egy kijelentés valódiságát. Akadnak ugyanis
olyan füllentők, akiknek sikerül szavahihetőnek tűnniük. Nem is beszélve a gyerekekről, akik egy általuk hallott élményt képesek úgy előadni, mintha tényleg velük történt volna.

hozzájutha-

tunk a legne-

vesebb tervezők dizájnerdarabjaihoz,

igaz, csak egy
hétre vagy

egy hónapra.

GISELE AZ ESŐERDŐKÉRT
Környezetvédelmi nagykövetévé nevezte
ki az ENSZ Gisele Bündchen szupermodellt, a világ egyik legszebb nője komolyan veszi új feladatát, és az esőerdők
fokozottabb védelmére szólította fel
Brazília elnökét. Luiz Irtacio Lula da Silvának jobban el kellene köteleznie magát az őserdőkben folyó fakitermelés
elleni harcban - jelentette ki újságírók előtt New Yorkban a 29 éves brazil szépség. A dél-amerikai ország elnöke ugyanakkor azt mondta: leg
újabb kezdeményezése az Amazonas vidékén zajló cukornádtermesztés visszaszorításáról jól mutatja, hogy milyen fontos neki
az esőerdők védelme.
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A HET TEMAJA

A Kardiológiai Világszövetség kezdeményezésére 2000 óta a világon mindenütt egyszerre rendezik
meg a szivünk napját. Ezen a napon a szív- és érrendszeri megbetegedések kiemelkedő gyakoriságára, és azok mindennapi életben is megvalósítható megelőzési módszereire irányul a figyelem.

5ZERKESZ" nyemcsok éva

SZÍVBAJOK ELLEN HATÉKONY A FELVILÁGOSÍTÁS ÉS A SZŰRÉS

Magyarországon csökken
a halálozások száma
Bár régiónkban csökken a szív- és
koszorúérbetegek körében a halálozások
száma, ez mégsem ad okot bizalomra, az
uniós országok rangsorában ugyanis
sereghajtók vagyunk. Aggasztó a
gyermekkori magas vérnyomásban
szenvedők és az elhízott
gyerekek aránya:
óvodásaink 42
százaléka kövér.
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A „kitelepülés" szűréseket
nagyon szeretik a magyarok.

»»

Bács, Békés

és Csongrád

megyében -

a szívbetegségekben

szűrés házhoz megy, ilyenkor
ugyanis sokféle vizsgálatot lehet egyszerre elvégeztetni, és
a legtöbb alkalommal életmód-tanácsadók is rendelkezésre állnak.
- Jellemző, hogy az idősebb korosztály jön el a szűrésekre, ők ugyanis már tartanak attól, hogy van valamilyen betegségük. Ez a magatartás helyes, mert idősebb
korban nagyobb az esély a
szív- és érrendszeri betegségek kialakulására is. Érdekes
és pozitív dolog, hogy fiatalok
is egyre nagyobb számban
vesznek részt a szűréseken.
Érdeklődőek, nyitottak, meg-

A betegség ára. Magyarországon az egészségügyi rendszernek
minden évben egy állampolgárra vetítve 3852 forintjába kerül a
koszorúér-betegség ellátása. Ez viszonylag szerény összeg ahhoz képest,
hogy a szomszédos Szlovákiában 5388 forint, Csehországban pedig
6440 forint kiadást emelt ki minden egyes állampolgár zsebéből a
szívbetegek ellátása. Uniós szinten a kardiovaszkuláris betegségek
okozta 192 milliárd eurós kiadás meghaladja az Unió egész
költségvetését, amely 129,1 milliárd euró volt 2008-ban.

szenvedők

hallgatják a tanácsokat, mert
szeretnék az egészségüket
megőrizni. Tudni akarják, mire kell odafigyelni, mit kell és
mit nem kell tenni azért, hogy
egészségesek maradjanak.
Érdekes kettősség, hogy
míg régiónkban folyamatosan
növekszik az orvosok által regisztrált szívbetegek száma,
addig a halálozási arány csökken. Ez részben a szűréseknek, részben a felvilágosító
kampányoknak
köszönhető.
Dr. Forster Tamás szerint ez
azt bizonyítja: mindkettőnek
van foganatja.
Azért akkora bizakodásra
talán most sincs ok: egy, az
Oxfordi Egyetem kutatói által
jegyzett kiadványból az derül
ki, hogy hazánk még mindig
sereghajtó az uniós országok
között a szíveredetű halálozást tekintve. A sorban csak a
balti államok kullognak utánunk. Aggasztóak az adatok a
még aktív, 64 év alattiak körében, itt ugyanis a koszorúér-betegség okozta halálese-

körében az

Hipertónia, elhízás
gyermekkorban. Dr. Forster
Tamás professzor rámutat arra:
egyre nagyobb arányban fordul
elő gyermekkorban a magas
vérnyomás - hipertónia - és az
elhízás. Ez aggodalomra ad okot,
hiszen később ezekből a
betegségekből akár szív- és
érrendszeri problémák is
adódhatnak. Az adatok
ijesztőek az iskolás korúak két
százaléka hipertóniás. Túlsúlyos
az óvodások 42 százaléka és a
serdülők 20 százaléka.

tek nálunk 300 százalékkal
magasabbak, mint az Európai
Unió egyes, hagyományosan
fejlett országaiban. Az újonnan csatlakozott országokhoz
képest is rosszak a magyar
mutatók: nálunk 50 százalékkal magasabb a szívhalálozás
aránya, mint Lengyelországban, és a sorrendben Románia
és Bulgária is utánunk következik.

INGYENES SZŰRŐVIZSGÁLATOT TARTOTTAK A SZENT GELLERTBEN ES A SZÉCHÉNYI TEREN

Szívünk napja szűrésekkel

A szív világnapja alkalmából ingyenes
szűrővizsgálatokat tartottak a Kálvária sugárúti
Szent Gellért Orvoscentrumban és a Széchenyi
téren. A szervezők mindkét helyszínen a szív- és
érrendszeri megbetegedések megelőzésére
hívták fel a figyelmet.
ÉLETMÓD
BOBKÓ ANNA
Többek között vércukorszint-,
vérnyomás-,
koleszterinszint-mérést is végeztethettek
azok az érdeklődők, akik
szombaton ellátogattak a Kálvária sugárúti Szent Gellért
Orvoscentrum
humanitárius
nyílt napjára. A szervezők
most, első alkalommal a szív
világnapjához
csatlakoztak.

de azt tervezik, hogy rendszeressé teszik az ingyenes szűrővizsgálatokat.

Nagy Istvánné is megvizsgáltatta
magát. FOTÓK: SEGESVÁRI CSABA

Mi magunk is rengeteget tehetünk
szívünk egészségéért. Mozgással, a
káros szokások elhagyásával, egészséges táplálkozással, rendszeres
orvosi ellenőrzéssel megelőzhetjük
a bajt.

HASZNOS AJÁNLATOK
munkatársunktól

SZÍVBAJOK ELLEN
NYEMCSOK ÉVA
Ijesztő számok: Európában 10
percenként 40 ember hal meg
szívinfarktusban, 80 pedig keringési betegségben. Biztató
adat ezzel szemben, hogy régiónkban - Bács, Békés és
Csongrád megyében - a szívbetegségekben szenvedők körében az elmúlt tíz évben
csökkent a halálozási arány,
méghozzá 5-10 százalékkal.
Úgy vélem, ez óriási eredmény - jelenti ki dr. Forster
Tamás, a SZTE ÁOK II. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központjának tanszékvezető egyetemi tanára. - Köszönhető ez annak a felvilágosító programnak, amely az elmúlt években egyre népszerűbb. Számos szűrővizsgálatot szerveztünk, nemcsak a
szívünk napja apropóján, hanem más alkalmakkor is. Ebbe a tevékenységbe már több
gyógyszergyártó cég is bekapcsolódott.

Jó tanácsok
életmódváltásra

Reggeltől kezdve* egészen
délutánig folyamatosan érkeztek a páciensek. Süli István
Algyőről utazott Szegedre. A
48 éves férfi elárulta: amióta
leszokott a cigarettáról, jó pár
kilót felszedett. Most a koleszterinszintjére kíváncsi. Nagy
Istvánné férje unszolására vetette alá magát a vizsgálatoknak. A 63 éves asszony megengedte, hogy ott legyünk,
míg Franyó Ildikó doktornő érrendszere állapotát térképezi
fel. Az orvoscentrumban végzett vizsgálat az erek rugalmasságáról ad képet, így még
időben kideríthető a baj. Az
érdeklődőknek Varga Albert
kardiológus is
tanácsokat
adott. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szívbetegségek kialakulása kellő odafigyeléssel

megelőzhető. Fontos tudni,
hogy milyen rizikófaktorba
tartozunk. A családi öröklődés, a nem és a kor megváltoztathatatlan rizikófaktorok.
A dohányzás, a cukorbetegség, a magas vérnyomás és a
magas vérzsírszint azonban
kezelhető és változtatható. Az
egészséges életmódhoz elengedhetetlen a szívbarát étrend, a mediterrán diéta - sok
zöldség, hal fogyasztása - és
naponta legalább 30 perc testmozgás.
Vasárnap a Széchenyi térre
várták a szívükért aggódó szegedieket. Itt az SZTE II. Számú
Belgyógyászati Klinikája és
Kardiológiai Központja szakmai irányítása mellett vizsgálták a jelentkezőket. A leghoszszabb sor azoknál a sátraknál

elmúlt tíz év-

ben csökkent

a halálozási
arány, méghozzá 5-10

százalékkal.

Úgy vélem, ez

óriási eredmény.

Forster Tamás

Dohányzás, mágas vérnyomás, magas vérzsírszint, mozgásszegény élet, elhízás, cukorbetegség: mind olyan kockázati tényező, amely növeli
a szív-koszorúérbetegség (angina, szívinfarktus)
kialakulásának esélyét. A Magyar Nemzeti Szív
Alapítvány munkatársai összefoglalták, mit tehetünk szívünk egészségéért.
Ne szokjunk rá a cigarettára, vagy hagyjuk
abba a dohányzást! Már egy év elteltével felére
csökken a szív-érrendszeri betegségek kockázata, amit a passzív dohányzás is növel. A leszokáshoz segítséget kérhetünk a 40/200-493-as telefonszámon.
Fontos a vérnyomás rendszeres ellenőrzése.
A magas vérnyomás (folyamatosan fennálló,
140/90 Hgmm feletti vérnyomásértékek) ugyanis
keményebb munkára készteti a szívet az átlagosnál, és az érrendszer súlyos károsodását is
előidézheti. Emellett kerüljük a magas só- és
zsírtartalmú ételeket, fogyasszunk több gyümölcsöt és zöldséget! Az elfogyasztott teljes kalóriamennyiségből maradjon 10 százalék alatt a telített zsírsavak bevitele!
Magas koleszterinszintet elsősorban az állati
zsiradékok eredményeznek - a megemelkedett
vérzsír pedig lerakódik az erek falán, érszűkületet okozva. A transzzsírsavak, azaz hidrogénezett növényi olajok különösen károsak a szívre.
Koleszterinszintünket ellenőriztessük legalább
ötévente, ha túl magas, csökkentsük mozgással,
diétával!
Az ülőmunka elterjedésével különösen nagy
kockázati tényező a mozgásszegény életmód.
Napi 3 0 - 6 0 perc mozgás már elegendő e rizikófaktor kiiktatására. Ám aki elmúlt 50 éves, vagy
komoly súlyfeleslege van, mindenképpen ellenőriztesse magát a kezelőorvosával, mielőtt sportolni kezd. Az olyan egyszerű mozgásformák is
hasznosak, mint a séta, a kertészkedés, a házimunka vagy a tánc.
Az elhízás fokozza a magas vérnyomás és a
cukorbetegség veszélyét, ebből a szempontból is
sokat számít, mennyit mozgunk. Férfiaknál 94,
nőknél 80 cm feletti derékbőség jelent veszélyeztetettséget, a testtömegindexnél (elosztjuk a
súlyunkat a magasságunk méterben mért négyzetével) a 20-25 feletti érték jelez túlsúlyt. Ha
érintettek vagyunk, szabaduljunk meg a feleslegtől!
Cukorbetegség, egyéb egészségügyi problémák mellett pedig fontos, hogy rendszeresen
felkeressük orvosunkat, és kövessük az előírásait.

alakult ki, ahol a koleszterin- a rendezvénnyel arra szeretszintet mérték.
nék felhívni a lakosság figyel- Az emberek köztudatá- mét, milyen rizikófaktorokkal
ban egyre nagyobb szerepet bírnak. Sok érdeklődőnek
kap az egészséges életmódra magas volt a vérnyomása, netörekvés. Az ezredforduló óta kik tablettát is adtak. A többiminden évben megrendeztük eket tanácsokkal látták el,
akit kellett, háziorvosáSzegeden a szív
hoz küldtek a
napját,
amely
mért értéévről évre egykekre több érdekkel.
lődőt
vonz
- hallottuk
Hőgye
\ Márta
profeszszornőtől,
aki
elmondta: „
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A téli hónapokat kivéve egész évben telepíthető a gyeptéglás fű.

FABIAN GYÖRGY

Hátrány
Egyetlen hátránya, hogy a fű vetéshez képest közel tízszeres a beruházási költsége.

A balkáni gerle ~ Gyeptelepítés
Reggelente révfalui házam és a szomszédok
kertjében harsány búgással köszöntik a napot a
balkáni gerlék. Ez a ma már mindenütt
közönséges madár csak az 1930-as évek elején
jelent meg nálunk, de néhány év alatt elterjedt
az egész országban, és fél évszázad alatt
meghódította egész Európát Szerbiától Izlandig.
ÁLLATHATÁROZÓ
ALEXAY ZOLTÁN
Őshazája Délkelet-Ázsia, Afganisztán és Irán, ahonnan a
XIV. században valószínűleg
úgy telepítették be Törökországba, innen terjedt el robbanásszerűen a XX. században
az egész kontinensen. Ebben a
gyors elterjedésben szerepet
játszhatott jó alkalmazkodóképessége, szaporasága és a
faj hirtelen megnőtt vitalitása.
Az is érdekes, hogy a trópusi
eredetű madár a hűvös éghajlatú területeket is meghódította, ráadásul áttelelő, tehát télen sem vonul melegebb vidékekre.
A balkáni gerle hím és tojó
teljesen egyforma. Szürkésbarna színű, nyakán fekete gallér van. Szár- £ &
nyain a kézevező tol/
lak feketék, farktollai alul fehérek.
Csőre fekete, sze- fgtfy
me piros, lába '
húsvörös.
Egész
nap
hallható
hangja, a

cével csúnya fiókák. Mindkét
szülő eteti őket, először begytejjel, majd mikor már nagyobbak,
a begyükben felpuhított magvakkal. Négyhetes korukban teljesen kifejlődnek és elhagyják a
fészket.
A balkáni gerle kizárólag
növényevő. A gabonafélék,
napraforgó magján, illetve
termésén kívül a gyommagvakat is elfogyasztja.
Kiváló repülő, képes a gyors
sebesség- és irányváltásokra.
A XX. század második felé^
ben már hatalmas tömegei
gyülekeztek a gabonatárolók, napraforgótáblák körül.
Jelentős károkat
okoztak,
ezért
egész évben lőhető volt - a
század vége felé
azonban lecsökkent az állománya, ezért már tilalmi idő is van rá,
febr. 28. és aug. 15. között nem szabad valÖÉitec,
dászni a balká'

monoton jjQ
„hu-hú-hu"
búgás.
A
nagy zárt erdőségeken
kívül
mindenütt
meg
tud élni, gyorsan
urbanizálódott, elviseli a teljesen művi nagyvárosi környezetet is.
Nagyon szapora. Igaz, hogy
egy fészekalj, csak a galambfélékre jellemzően, két tojásból áll,
de egy évben négy-öt alkalommal is költ. A szabad természetben, erdőszéleken, folyók menti
fákra rakja a fészkét, a településeken szinte minden elképzelhető és elképzelhetetlen helyen képes fészket építeni - közlekedési
lámpában, virágtartóban, virágcserepekben, neonreklámban,
ablakpárkányon. Tojásai fehérek, a szülők felváltva melengetik őket, és 14-16 nap múltán
kelnek ki a csupasz, emberi mérKüldött már
természetfotót
MMS-szolgáltatással?

M

í t

1 kicsit máskép

99

Dr. Alexay

Zoltán, a rovat

szakértője várja
kérdéseiket

zoldrovat

@lapcom.hu

99

tor kertész továbbra is várja
kérdéseiket

kertesz@lap-

cnm.hu
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Hanekám István MEOE-kiképző

írja meg heti kérdésünkre
válaszát SMS-ben a

06-20/554-2444-es

telefonszámra!
A hét kérdése:

•

n

1
Várjuk olvasóink SMS-szavazatait!

36%
igen

64%
nem

Küldjenek frappáns választ vagy egy egyszerű
igent, nemet a kérdésre! A legjobb válaszokat
megjelentetjük! Szívesen vesszük, ha kérdést
Is javasolnak, miről tudjuk meg a köz véleményét?

^ ^ p a n n o n

A telepítés lényege és menete a következő: a jól előkészített (mintha füvesítenénk),
humuszban
gazdag talajt elsimítjuk,
gereblyézzük,
hengerrel
tömörítjük, majd erre helyezzük a gyeptéglát, ami általában
40x40 cm, vagy gyepszőnyeget,
mely 40x250 cm, és 2 cm vastag kiszerelésben szerezhető be. Az ilyen
gyepfelület két éve telepített fűkeverékekből áll, melyek gyommentesek
és minőségileg is első osztályúak, illetve szép, egybefüggő gyepfelületet
alkotnak.
A gyeptéglákat vagy a gyepszőnyeget szorosan egymás mellé,
hézag nélkül kell lerakni. Az összetoldásokat a munka végén meg kell hengerezni, hogy kiszoruljon alóluk a levegő, és így könnyen meginduljon a
gyökeresedés, ami 10-14 nap alatt,
bőséges öntözés mellett meg is történik. Az időjárástól függően naponta

KEDVENCEINK
HANEKÁM ISTVÁN

ni gerlére. Gyors terjedésekor
az őshonos vadgerlét kiszorította az élőhelyéről. Ahogy
csökkent a létszáma, úgy terjed ismét a hazai faj.

Támogatna kutyamenhelyet
adója egy százalékával?

KERTESZET
NAGYKUTASI VIKTOR,

vagy
kétnaponta kell öntözni.
Az első nyírást 4 - 6 nap múlva
lehet elvégezni, majd érdemes még
egyszer áthengerezni a felületet.
A fűmagvetéssel szemben nagy előnye, hogy azonnal kész, egyenletes,
szép látványt nyújt. A telepítést követő
2-3 hét után bármilyen igénybevételnek

99

Minden kutya
nyakörvére rá
kell tenni azt a
műanyag bilétát, amit az állatorvosnál
kaptunk a kötelező oltáskor. így meszsziről látszik,
hogy a kutyánk oltva
van, és regisztrálták.

- Szia apa! El sem hiszed, milyen jó
volt a kutyaoviban! Kócos is úgy élvezte. Mintha kicserélték volna!
Olyan örömmel szaladgált a szünetekben a többi kutyával, hogy azt hittem, soha nem fogja abbahagyni a
futkosást. Aztán mikor újra kezdődött az oktatás, egy szóra odajött
hozzám, és már állhattunk is be a
sorba. Azért volt néhány kutyus, akik nem akarták egyből abbahagyni a játékot.
- Látod, ennyit számít, hogy azért
a kutyafuttatón is foglalkoztál Kócossal. Megtanulta, hogy a gazdi hívó
szava szent, arra mindig pattanni
kell. Egyébként neked hogyan tetszett az ovi? Mit tanultatok ott, milyen a hangulata?
- Sokkal jobb, mint amire először
gondoltam! Az első alkalommal elmondták, amiről korábban már mi
is beszélgettünk, hogy milyen szabályokat kell betartani, nekünk, kutyásoknak
ahhoz,
hogy ne haragítsuk magunkra a
nem kutyatartó embere
ket. Ez hasznos volt,
mert azért voltak ott,
akik szerintem elő
szőr hallották ezeket
a dolgokat így öszszefoglalva.
Szó
volt aztán a betegségek megelőzéséről, a kullancsvészélyről, a higié- *

kitehető. Sportolásnak is, de érdemes
erre a célra megfelelő típust választani,
pl. stadion- vagy pázsitgyepszőnyeg.
Másik fontos előnye, hogy nem
képződik gyom, és a későbbiekben is
csak elvétve jelenhet meg a felületen, mivel a talajt leárnyékolja. 1-2
hét (legyökeresedés) után kisebb a
vízigénye, mint a vetett fűnek.

Olvasónk kérdezte a kertjéről
Nagy Ádám kérdése: Mi a teendőnk most ősszel a tavasszal telepített fűvel?
Az öntözést lassan befejezhetjük, mert a reggeli párából már eleget tud hasznosítani. A tápanyag-utánpótlást is fejezzük már be, kivéve a tartós műtrágyákból kapható, teleltetést segtőeket, ezeket ugyanis most kell kiszórni.
A fűnyírást még a növekedés mértékével folytathatjuk, az utolsó nyírást azonban - ez október vége általában - mindig 1-2 cm-rel magasabban vágjuk, mint az előtte lévő nyírásokat
Ugyanis a túl mélyen nyírt gyepfelület télen kifagyhat.
A tavaszt már egy gyepszellőztetéssel kezdjük, ezt vagy az első fűnyírást megelőzően, vagy
azt követően végezzük eL és ezt kövesse a tápanyag-utánpótlás.

Kutyaoviban voltunk

» A trópusi eredetű
madár meghódította a
hűvös éghajlatú területeket is, télen sem vonul melegebb vidékekre, elviseli a teljesen
művi nagyvárosi környezetet is.

A Pannon véleményalkotó SMS-rovata

V

Ma, amikor mindenki mindent gyorsan akar
elérni, nekünk, kertészeknek alkalmazkodnunk
kell az elvárásokhoz. Azonnal kell kész
parkfelületeket biztosítanunk, nagyméretű
kifejlett fákat, cserjéket, gyepfelületet
létesítenünk egy nap alatt. Ennek
megvalósítása gyeptéglával
vagy gyepszőnyeggel
történő füvesítéssel
nem elképzelhetetlen.

Nagykutasi Vik-

Véleményközelben

U i

niáról. Elmondták azt is, hogy minden kutya nyakörvére rá kell tenni
azt a műanyag bilétát, amit az állatorvosnál kaptunk a kötelező oltáskor. így messziről látszik, hogy a kutyánk oltva van, és regisztrálták. Azt
tudtad, hogy enélkül ki sem szabad
vinni közterületre Kócost? Megtudtuk azt is, hogy milyen felszerelés
szükséges a kutya biztonságos vezetéséhez. Kell egy erős nyakörv, melyből a kutya nem tudja kihúzni a fejét.
Ehhez kell egy olyan póráz, melynek
mérete arányban van az eb súlyával,
erejével, és a csatja is megfelelően
erős, biztonságos. A közterületen
szükség van szájkosárra is, hogy a
kutya véletlenül se haraphasson meg
senkit.
- Kislányom, ez
úgy hangzik, mint
egy
szabálymagyarázat! Ebben
merült ki a mai
foglalkozás?

- Dehogy! Ám ha jól emlékszem, te
mondtad, hogy a békés egymás mellett
élésnek vannak szabályai - már ami a
kutyásokat és a nem kutyásokat érinti.
A szabályok meg azért vannak ugye,
hogy betartsuk azokat. Különben néh á n y gyakorlatot is végeztünk. Megta-

nultuk, hogyan kell pórázon vezetni a
kutyát. Tudtad, hogy a kutyának a bal
láb mellett kell menni úgy, hogy a lapockája a térdemmel egy vonalban legyen? Ja, és ne húzzon, lazán lógjon a
póráz. Képzeld, ehhez, a gyakorláson
jutalomfalatot használtunk. Odatettem
a falatkát a hasam elé, Kócos csak azt
nézte, és úgy jött mellettem, mint valami kiképzett munkakutya. Aztán pár
méter után megdicsértem, nekiadtam a
jutalomfalatot. Nagyon örült neki, és
már szinte indult is tovább, hogy kaphassa a következő adag finomságot.
. - Kicsim, ahogyan
elmeséled ezt a gyakorlatot, úgy gondolom, hogy Kócos már
a második kör végére
degeszre lakott.
- Nem is! A kiképzésvezető felhívta a figyelmünket,
hogy csak olyan picike falatot
készítsünk, mint a kisujjunkon
a köröm. így tényleg nem lakik jól a kutya a gyakorlás
alatt. Nagyon tetszett, hogy
szinte minden kutyus örömmel tanult. Mi, gazdik meg
jót mozogtunk, és néha nagyokat derültünk egymás
ügyetlenségén. Fura, nem is
volt ciki hibázni! Itt mindenki egyforma volt: könyvelő,
munkás, diák, orvos - mind
kutyás.
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Csörög a telefon

Hogyan vigyáz az egészségére?

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

NAGYNÉ HÓDI MARIANNA
osztályvezető:
- Odafigyelek az étkezésre, ez a
legfontosabb szerintem. Azon vagyok, hogy minél több zöldség és
gyümölcs kerüljön az asztalra.
Emellett a rendszeres testmozgásra is hangsúlyt fektetek, ezért szabadidőmben a labdajátékoknak
hódolok. Hétvégén röplabdázom,
tollaslabdázom, vagy fallabdázom.

VERESKA ANDRÁS
építészmérnök:
- Tudatosan odafigyelek az egészségemre, ezért rendszeresen eljárok szűrővizsgálatokra. Minden
reggel azzal kezdődik nálunk, hogy
csinálok egy kis zöldségmixet,
amit a család közösen fogyaszt el.
Testmozgásként kerékpározom, a
városban gyakorlatilag csak biciklivel közlekedem.

PETER SIKORSKY
fogtechnikus:
- Németországban js odafigyeltem az egészségemre, itt is
rendszeresen sportolok. Találtam egy görkorcsolyaklubot,
rendszeresen lejárok mozogni,
ezenkívül igyekszem olyan sok
zöldséget és gyümölcsöt enni,
amennyit csak lehet. Néha azért
megkívánom a spagettit is.

Maradhatnak a házak, és...?

Jöhet az

és ellenzem ma is. Senki nem beszél róla, és tudomásom szerint
eddig nem készült megalapozott
tanulmány arról, hogy mekkora
zajterhelés, mekkora porterhelés,
mekkora járművek által okozott
károsanyag-terhelést fog ez az út
okozni az újvárosi és susáni lakosoknak. Azt persze senki nem vitatja, hogy közlekedni kell. Az
sem vitatható, hogy a közlekedés
bizonyosan környezeti károkat
okoz, ezeket mérsékelni lehet,
megszüntetni azonban nem. Ezért
kellene visszatérni az eredeti, valóban elkerülő, legolcsóbb és a városlakóknak lényegében csak jobb
levegőt, kevesebb járművet és a
„kettészelő elkerülő" építésével
kapcsolatos minden tortúra elmaradását eredményező változathoz.
Ez ma még lehetséges, mert az a
terv is megvan, megjegyzem, a
szakemberek azzal értettek egyet,
a mairól lényegében nem nyilatkoznak, csupán azt mondják: „műszakilag megoldható", és ez persze igaz is.
Az eredeti elkerülő út nyomvonala

esői

Lapunk szeptember 22-i számában jelentettük meg Katona Zsolt
Szüreti béka című fotóját - s nem sokkal később egy másik olvasónk is
elküldte nekünk saját felvételét. Úgy látszik, ezt a kis állatot szívesen
kapják lencsevégre olvasóink. A most bemutatott felvétel a Holt-Maros
partján készült, IOTÓ BARICSA SÁNDOR

VÁNYAI ÉVA
önkormányzati képviselő:
- Változatos, ásványi anyagokban és
vitaminokban gazdag étrendet szoktam összeállítani a családomnak. Ehhez a piacon szerzem be a szükséges
alapanyagokat, szerencsére rengeteg
zöldség és gyümölcs közül lehet választani. Testmozgás nélkül nem telhet el nap, otthon tornával tartom
magam formában.

ORVOSI ÜGYELETEK

POSTABONTAS

Hódmezővásárhely közgyűlését és
természetesen közvéleményét
több mint egy évtizede foglalkoztatja az úgynevezett „elkerülő út"
szükségessége és persze építése.
A szükségességet eddig senki
nem vitatta, és bizonyára nem is
fogja. Képviselősködésem ideje
alatt (1994-től) én négy különböző tervet ismertem meg. ebből
már hármat meg is terveztek. Sokan mondják, hogy mindig az első
gondolat a jó, és lehet benne valami igazság, mert ahogy változott
az elkerülő út terve, úgy lett egyre drágább, rosszabb és elkerülő
helyett kettészelő. Az utolsó, a várost „kettészelő elkerülő" az, ami
már terv szinten is joggal borzolja
a Fáncsy utca lakóinak idegeit. Ha
megépülne, és én remélem, hogy
nem ez épül meg, borzolni fogja
ez az üt Susán és Újváros vasútközeli részén lakók idegeit naponta, a távolabb lakókét pedig alattomosan, amíg ott élnek.
Miért mondom mindezt? Azért,
amiért ezt a tervet már elfogadni
sem tudtam, nem szavaztam meg,

VESZÉLYES KANYAR
Király Ágnes Kecskéstelepről
gyakran jár kerékpárral, a Petőfi
Sándor sugárúti. Szabadkai úti kerékpárút veszélyeire hívta fel a figyelmet. A Főszer sarka és a körforgalom kereszteződése életveszélyes a biciklisek számára, mert
az egyébként éles kanyar nem belátható. Itt a bicikliút sávja is oszlik, mert egy betonoszlopot kell
kerülgetni. 5ok kerékpáros nem
tartja be a közlekedés jobbra tartó
szabályát. A kanyarból kiérve
azonnal ott a körforgalom egyik
kivezetője, ahová az autósok
gyakran index használata nélkül
kanyarodnak. Olvasónk azt javasolja, fessék fel jól láthatóan az
oszló kerékpárúira a menetirányokat jelző nyilakat, és kerekítsék le
a Főszer kerítésének a sarkát!
Tudja, hogy utóbbi költséges, de
nagyon hasznos lenne.

lényegében a lelei útig most megépült ipari parki bekötőutat követné egy darabig, majd a Hódikötön
és Porcelángyáron kívül futó, jelenleg is létező, részben földes,
részben aszfaltos út nyomvonalán
kötné össze a várost elkerülve a
szegedi, a lelei, a makói, az erzsébeti, a csomorkányi utakat és a
47-es kutasi utat. A nyomvonalból
látszik, hogy ez minden szempontból elfogadható és a város számára előnyös megoldás, és lényegesen olcsóbb is, mint a jelenleg tervezett „kettészelő". Ilyen működik
Szentesen, Orosházán, ilyen épül
Makón, mi nem ilyet akarunk.
Sokat gondolkoztam, miért nem
megyünk mi is a józan ész diktálta
úton. Nem jöttem rá. De eszembe
jutott a néhai „Kárpátok géniusza", aki tengeri kikötőt akart
építtetni Bukarestbe.
Remélem, az építést finanszírozó
kormányban is a józan ész dönt,
és elveti ezt a tarthatatlan elképzelést.
Havránek Ferenc önkormányzati
képviselő, Hódmezővásárhely
E-MAIL

Fegyelmi
eljárás
2009. szeptember 14-én megjelent
lapszámukban, a Csörög a telefon rovatukban tették közzé Kiss Antalnak,
a dorozsmai sportkör elnökének beszámolóját Agresszív szurkolók címmel, az FK1899 Szeged-Kiskundorozsma magyarkupa-mérkőzéssel
kapcsolatban.
Sportegyesületünk nevében az alábbiakat fűzném hozzá: a Csongrád Megyei Labdarúgó-szövetség a megjelent újságcikk nyomán fegyelmi eljárást kezdeményezett az FK 1899 Szeged csapatával szemben a mérkőzésen történtekkel kapcsolatban. Az el- .
járás szeptember 22-i lezárultát követően a fegyelmi bizottság megállapította, hogy a mérkőzésen nem történt
fegyelmi eljárásra okot adó cselekmény, így a fegyelmi eljárást megszüntette. Mindezek alapján megállapítható, hogy az egyesület vezetőségének sem volt miért intézkednie a
mérkőzésen.
Az FK 1899 Szeged csapata a továbbiakban nem kíván foglalkozni a megjelent beszámoló valótlanságaival kapcsolatban, ezzel az ügyet lezártnak tekinti, a Kiskundorozsmai ESK-nak pedig további sportsikereket kíván.
Dr. Havas Péter, az FK 1899
Szeged egyesületi elnöke

SZAKELLÁTÁSI ÜGYELET SZTE
Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ: baleseti sebészet, felnőtt ügyelet: traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.). Járó betegek: traumatológiai szakrendelés,
7-19 óráig (Tisza L. krt. 97.). Sebészet, nem baleseti: sebészeti
klinika A részlege (Pécsi u. 4.).
Urológia: sürgősségi betegellátó
osztály (Kálvária sgt. 57.). Sürgősségi betegellátás, felnőtt: sürgősségi betegellátó osztály, mindennap 0 - 2 4 óráig (Kálvária sgt.
57). Baleseti sebészet, gyermek: gyermekgyógyászati klinika
és gyermek-egészségügyi központ
gyermeksebészeti osztálya (Korányi
fasor 14-15.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi fasor 10-11.).
Felnőtt központi sürgősségi orvosi ügyelet: hétköznap 16-tól
másnap reggel 7.30-ig, Kossuth
Lajos sgt. 15-17. (Szilágyi utca felől). TeL: 62/433-104 vagy 104.
Sürgősségi gyermekgyógyászati
ügyelet: hétköznap 16-tól másnap
reggel 7.30-ig, Kossuth L. sgt.
15-17., (Szilágyi u. felől). Tel.:
62/433-104 vagy 104, S. 0. S. Lelkisegéty-szolgálat: megyeszerte
ingyenes: 80/820-111, Vásárhelyen 16-02 óráig: 62/249-529,
Makón 16-02 óráig: 62/212-515.
Gyógyszertár: Szeptember
28-ától október 4-éig: Pingvin
Gyógyszertár (Dugonics tér 1., tel.:
62/423-306), hétfő-szombat
22-7-ig, vasárnap 20-7-ig.

KÁTYÚK A BÉRKERT UTCÁBAN
A szeptember 25-i Csörög rovatban jelent meg a hozzászólás, miszerint elegük van a Bérkert sor
50. szám alatti lakóknak a kátyúból, amely egy éve tátong a ház

előtt. Olvasónk a 20/478-8701-es
számról jelezte-, a Bérkert utca
22/b-ben lakik, ahol már tíz éve
kátyús a járda. A kismamák kénytelenek az úton tolni a babakocsit,
ráadásul buszmegálló és orvosi
rendelő is van a közvetlen közelben, tehát nagy a forgalom. Nem
ártana végre helyreállítani a járdát!
TÖBB TÜRELEM KELLENE
Szekfű Ferenc Makóról elképesztőnek tartja, hogy a rendszerváltást követően aránylag jól megfizetett állami szférában dolgozók
egy része úgy viselkedik, mintha
aranybánya lenne az ország (orvosok, ügyvédek, bírák, tisztelet a
kivételnek). Az egyszerű munkás
jóval kevesebbet keres, ne dolgozzon, ne építsen? A feszültségkeltés helyett el kellene gondolkodni,
mit bír ki ez a kicsi ország a válság közepette! Olvasónk úgy véli,
kitűzhetjük a zöld szalagot, nemzetiszínű zászlót, akkor sem lesz
több pénz. Több türelem, jó szándék és összefogás kellene - és távol kellene tartani a politikát a
sztrájkoktól.

E-MAIL

Hegedűs a sétálóutcán

Ismét eljött az ősz.
Ismét, mint minden évben, megy
a vita a lap hasábjain az utcai zenélésről.
Szeged mediterrán város - lenne.
Turisták itt elköltött pénzéből (is)
fejlesztene, ha a belváros lakói
nem tennének állandóan keresztbe.
Én megértem, hogy ők is pihennének, és élhető városban szeretnének lakni. De el kell fogadniuk,
hogy az a hatalmas kényelem,
hogy karnyújtásnyira van nekik
minden (bank, patika, orvos), némi kompromisszummal kell, hogy
járjon.
Ahogy az utcai zenészek nélkül elképzelhetetlen Párizs, Róma és a
turisták kedvenc városai, ügy városunk színes kavalkádjához is

hozzátartoznak az utcai zenészek,
valamint a fesztiválok.
Nehogy már Pest szintjére jussunk, ahol az egyik kerületben
már a vendéglátóhelyek sem lehetnek nyitva este 10 után.
Vagy a sokat nyavalygók a turisták és fesztiválozók által itt hagyott pénzt összedobják?
Nem hiszem, hogy annak, aki nem
tudja elfogadni a fesztiválhangulatot (utcazene stb.), a szegény hegedűs meg a fesztivál okozza a
legnagyobb problémát.
Kovács István
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KERESZTREJTVÉNY - Ml VAN, DOKI?
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első
sora. Zárt betűk: Y, S, E. 9. Kórházi osztály. 10. Andika. 11. Nadrágtartók. 12. Gyakori női név.
14. Hasznavehetetlen holmi. 16.
Személyed. 17. Szlávok vize. 18.
1

2

_____
12
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Levegő Athénban. 19. Karnyújtásnyira. 20. Matracrugózatok. 22.
Valaha. 24. Holland autójel. 25.
Átnyújtotta. 27. Történelmi mese. 28. A konyhasó egyik alkotórésze. 30. Energiám. 31. Izom5
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rostok. 32. Füstölve finom húsáru. 34. Alávaló, gonosz. 36. Tojni kezd! 37. Sebkötöző. 40. Igent
mond a tót. 42. A görög ábécé
betűje. 44. Szóösszetételek előtagjaként füllel való kapcsolatot
jelöl. 45. Mostar folyója. 47. Egyszerű géppel feszít.
FÜGGŐLEGES: 1. Repülőgép.
2. Siklik, surran - angolul. 3. Mérőeszköz. 4. Germánium. 5. Világhírű egyetem. 6. Többség.
7. Evezni kezd! 8. Nagyon félő.
9. A megfejtés második sora. Zárt
betűk: H, E, 1.13. Vörös borszőlő.
15. Érzékszerv. 18. Ünnepség,
szertartás. 19. Szójárulékok vajon? 21. Ádámka. 23. Maturálok
(tréfásan rövid szóval). 26. Azon
a helyen, kissé költőien. 29. Indiai költő (Rabindranath). 33. Vadszőlő. 35. Női név. 38. Táplálék.
39. Idegen vám. 41. Tagadás. 43.
Kíméld! 46. Tova. 47. Favágók hasításra használt eszköze.
ELŐZŐ REJTVÉNYÜNK MEGFEJTÉSE: MÁSOK BALSORSÁT ELVISELNI MINDNYÁJAN ELÉG ERŐSEK VAGYUNK!
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Kedvezményt ad a Kormányos Autósiskola és az Eldorádó

Távoli földrészek kincsei és KRESZ-táblák
lókat - tudtuk meg Kormányos Mártától.
- írásos ajánlatot adunk
az ügyfeleknek, attól nem
térünk el a későbbiekben
sem. Sőt az esetleges üzemanyag vagy más kiadásaink
emelkedése esetén sem
emeljük a szerződésbe foglalt és befizetett árakat magyarázta az ügyvezető.
A KRESZ-tanfolyamok idejét a csoport választja meg,
hogy ne legyen hiányzás.
Az oktatás beszélgetős formában folyik, nem poroszos jellegű. Az'oktatók profik, a légkör családias. A
hűségkártyát felmutató ügyfelek 25 ezer helyett 15
ezer forintért vehetnek részt
a KRESZ-tanfolyamokon.

Olcsóbban tanulhatjuk m e g a KRESZ-t a K o r m á n y o s Autósi s k o l á b a n a h ű s é g k á r t y a jóvoltából. A z Eldorádó üzletekben pedig szinte mindent 1 0 s z á z a l é k k a l kedvezményesebb e n vihetünk h a z a , de a K á l v á r i a sugárúti bútorüzletükben
m é g ennél is n a g y o b b e n g e d m é n y e k v á r j á k hűséges előfizetőinket.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Figyelembe veszik az egyedi és
különleges igényeket a Kormányos Autósiskolában. Ez azt jelenti, hogy a tanuló választ: amikor

ráér, akkor tanulhatja meg az
autóvezetés elméleti és gyakorlati részét. Az ügyfélközpontú szolgáltatás árai mézesmadzag nélküliek - benne van az árban minden,
ezért nem éri meglepetés a tanu-

A tanulóközpontú oktatás abban
is megmutatkozik, hogy ha kell, az
iskola elé mennek az ügyfélért, így
kicsengetés után volán mögé ülhet
a tanuló. Bármilyen kategóriában
lehet a Kormányos Autósiskolában
jogosítványt szerezni. Ráadásul,
ha a D kategóriás oktatás nincs
kihasználva, személyszállítást is vállalnak az autóbusszal. További információért érdemes felkeresni az irodájukat a Tisza Lajos körút 14.
szám alatt.

Gyakran felmutatják a vásárlók
a hűségkártyát az Eldorádó üzleteiben is. A boltokban szinte mindenre 10 százalék kedvezményt adnak
a vevőknek, akik különösen a
nagyobb tárgyak vásárlásánál
veszik igénybe a kedvezményeket.
A Kálvária sugárúti bútorboltjukban azonban még ennél is nagyobb engedményt adnak.
Többek között a padlóvázákat,
a kisebb-nagyobb bútorokat, paravánokat, faragott szobrokat és sárkányokat, valamint a szebbnél
szebb lakberendezési tárgyakat,
festményeket és batik képeket keresik hűségkártyás előfizetők, de a
nászajándékba szánt szerelmes,
erotikus szobrok is népszerűek -,
tudtuk meg Jenei Imrétől, az ELDORÁDÓ védjegy tulajdonosától.
A távoli országok, földrészek kultikus tárgyai között nézelődve rengeteg izgalmas kincset találnak a
vásárlók. Jelenleg az őszi ruhákat
és a lakberendezési tárgyakat keresik a legtöbben: a Szegedre visszatérő diákok az egzotikus kiegészítőkkel teszik otthonossá, vidámmá az albérletüket.
Népszerűek a keleti hangulatot
varázsoló vízipipák és a színes és
kényelmes babzsákfotelek: akinek
még nincs, az 600 darab kiváló
minőségű és kedvező árú fotel

között keresgélhet a Kálvária sugárút 69. szám alatti bútorboltban. A
kínálat egyik különleges darabja
például a nepáli éneklő edény, hét
fémből ötvözik, gyógyításhoz és
meditációhoz

már említett hipermarketben. A
kényelmesebbek pedig a saját babzsákfoteljükből is vásárolhatnak a
www.eldoradouzletek.hu weboldalon,

használják például a buddhista szerzetesek.
A színes indiai ágytakarók
és
falvédők
mellett illóolajok, füstölők és
párologtatók
hatalmas választéka várja
a vásárlókat az
Eldorádó üzletekben, a város
több pontján: a
Kárász utca 7.
és a Toldi utca
4. szám alatt,
a Szeged Plazában a mozgólépcsőnél,
valamint Szegeden a Rókusi körúti és a
móravárosi
TESCO-ban,
illetve
Hódmezővásárhelyen szintén a

A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILAG HUSEGPROGRAM AJANLASAVAL

MEGRENDELŐLAP
Akciókód: 1110
Megrendelési adatok:
NéV:

Cím:

Telefon:
E-mail:

Hűségkártya kódja:
Kézbesítési adatok (ha más, mint a megrendelési cím):

NéV:
Cím:

J

I

L

Telefon:
E-mail:
0

igen, megrendelem az alább! lapot (lapokat) 3 hónapra.
(Jelölje X-szel a megrendelni kívánt magazint. Több lapot is megjelölhet!)

Akciós ajánlatunk 2009. szeptember 30-ig, kizárólag belföldi kézbesítés esetén érvényes. Azokra a megrendelőkre vonatkozik, akiknek a megadott kézbe-

Előfizetett lap

ár

sítési címéhez az elmúlt 3 hónapban nem tartozott a választott lap előfizetése. Megrendelését követően az előfizetési díj kiegyenlítésére számlacsekket küldünk.

• Autó-Motor

995 Ft

kiegyenlítése esetén az előfizetés a számlacsekken megadott időszaktól indul, későbbi befizetés esetén az előfizetés kezdete 1 hónapot tolódhat.

• Színes Kéthetes

960 Ft
825 Ft

Az előfizetés időszakáról és az első kézbesítendő lapszámról a számlacsekken talál információt. Az előfizetési díj számiacsekken megadott határidőig történő

Jelentkezzen most!
• Telefonon: 06-1/488-5588 munkanapokon 8-17 óráig (egyéb időszakban üzenetrögzítő fogadja hívását).

•Faxon: 06-1/488-5580
• Levélben: Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., 1525 Budapest, Pf. 110
• Személyesen: Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., 1122 Budapest, Városmajor u. 11.

/'// :/n., /AV>H

Délmagyarország/Délvilág Hűségkártyával olcsóbb!

v í i í k ,

;

•
•
•
•
•

Eszes
Glamour
Hölgyvilág
Tere fere
Kiskegyed Konyhája

• Kiskegyed Otthona

930 Ft
995 Ft
855 Ft
615 Ft
660 Ft
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2009. S Z E P T E M B E R 28., H É T F Ő
Nász-ajánlat (m. b ): 20.15 óra.

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Derült égből fasírt - 3D. Színes,
m. b. amerikai animációs családi
film: 16,18 óra,
A végső állomás - 3D. Színes, m.
b. amerikai horror: 20 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Megtört ölelések. Színes, feliratos spanyol film: 16,18.15, 20.30
óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Hitvallók és ügynökök. Színes
magyar dokumentumfilm: 14.30
óra,
Vérvonal. Színes, feliratos izlandi
thriller: 16.15,18.30, 20.45 óra.
GRAND CAFÉ
Közellenségek. Színes, feliratos
amerikai film: 18 óra,
Moszkva, Belgium. Színes, feliratos belga film: 21 óra.
PLAZA CINEMA CITY
Derült égből fasírt - 3D. (m. b ):
14,16,18, 20 óra.
District 9 (feliratos): 13.30,15.45,
18. 20.15 óra.
A végső állomás (m. b.): 15.15,17.
18.45, 20.30 óra.
Kísértetjárás Connecticutban
(feliratos): 16.15, 20.30 óra.
Hajsza a föld alatt (feliratos): 13,
15.15,17.30,19.45 óra.
Becstelen brigantyk (feliratos):
14,17, 20 óra.
G-Force - Rágcsávók - 3D (m.
b.): 13.15 óra.
G-Force - Rágcsávók (m. b.):
14.30,16.30,18.30 óra.
Görögbe fogadva (feliratos):
14.15,18.15 óra.
G. I. Joe - A kobra árnyéka (m.
b.): 17.15,19.30 óra.
Harry Potter és a félvér herceg
(m. b.): 14.30 óra.
Jégkorszak 3 - A dinók hajnala
(m. b.): 13,15 óra.
Másnaposok (m. b ): 17.30,19.30
óra.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
G. Force - Rágcsávók. Színes, m.
b. amerikai animációs film: 20 óra,
Utolsó látogatás. Színes, feliratos
angol film: 20 óra. (ART)
SZENTES
Bunyó. Színes, feliratos amerikai
akciófilm: 17.30 óra,
Crank 2. - Magasfeszültség. Színes feliratos amerikai akciófilm:
20 óra.

közélet
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
AZ SZTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR III. EMELETI TÁRSALGÓJÁBAN (TISZA LAJOS KRT.
54.)
17 óra: Erasmus - Life Long Learning. Vendég: Forgó Marianna
egyetemi hallgató. A témák: az
ösztöndíj elnyerése, a szükséges
dokumentumok, kinti és itthoni
tanulmányok, integráció, kirándulások, egyéni tapasztalatok.
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
(DUGONICS TÉR 12.)
18 óra: Emlékezés Anton Bruckner osztrák zeneszerzőre születésének 185. évfordulóján. Vendég:
Nyíri Ferenc harsonaművész. Házigazda: Pleskonics András újságíró,
20 óra: A filmművészet hajnal
filmklub - Playtime.
A SZAB-SZÉKHÁZBAN (SOMOGYI U. 7.)
15 óra: „A színház szerepe a tanulóifjúság nevelésében" - Vitaindító előadást tart: dr. Bodolay Géza rendező és dr. Árpás Károly
gimnáziumi tanár.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN
(DÓM TÉR 1-4.)
17 óra: A Bródy Sándor-díjas
Pásty Júlia jubileumi szerzői estje.
Beszélgetőtárs Veszelka Attila, a
Szegedi írók Társasága elnöke.

Közreműködik: Dálnoky Zsóka színésznő.
A JUGYU-KLUBBAN (HATTYAS
SOR 10., 3. ÉPÜLET ALAGSOR)
20 óra: Danny Blue, a mentalista.
SZEGEDI REKLÁMHÉT
CSMKIK SZÉKHÁZA
9.00-16.30: II. Direktmarketing-fórum: aktualitások, szabályozás az online és a mobil alkalmazás terén, esettanulmányok; részvétel előzetes jelentkezés alapján:
30/289-7830, www.kontaktia.hu
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
FÜVÉSZKERT (LÖVÖLDE U. 42.)
Nyitva tartás: 9-18 óráig, belépés: ingyenes az SZTE dolgozói és
hallgatói számára, 6 éven aluli
gyermekeknek; belépőjegyek: teljes árú; 600 Ft, tanuló/nyugdíjas:
400 Ft.
SZEGEDI VÁROSNÉZŐ KISVASÚT
(AZ ÁRPÁD TÉRI PARKOLÓBÓL
INDUL)
10.00-18.00-ig mindig egész órakor indul, menetideje 50 perc, jegyár: 500 forint, érinti Alsóvárost, Újszegedet, a Szent István teret, Szeged főbb nevezetességeit.
SZEGEDI VADASPARK (CSEREPES SOR 47., BEJÁRAT A KÁLVÁRIA SGT. FELŐL)
Nyitva tartás: 9.00-19.00-ig, jegyárak: felnőtt: 1150 Ft, gyermek:
810 Ft, családi: 2900 Ft, gyermekcsoport: 600 Ft.
VÁROSI SPORTUSZODA (TEMESVÁRI KÖRÚT 33.)
Nyitva tartás: 5.30-19.45, belépőjegy ára: 15.00-ig felnőtteknek 950
Ft, diákoknak 650 Ft, 15.00-tól felnőtteknek 650 Ft, diákoknak 450 Ft;
21.00-23.00: éjszakai úszás egységesen 650 Ft.

k o n c e r t es buli
SZEGED
A JATE-KLUBBAN
22 óra: TTIK-s est. Brains és Uno
Y Medio-koncert. Házigazda: DJ
Marka. Kisterem: DJ Egon.

kiállítás
SZEGED
A BUDAPESTI RKI SZEGEDI
FIÓKINTÉZETÉNEK
SZÉKHÁZÁBAN (DUGONICS
TÉR 2.)
18 órakor nyílik Kopacz Mária
Karnevál című festménykiállítása,
amelyet dr. Csák Máté építész nyit
meg. A tárlat október 18-áig tekinthető meg.
AZ ÚJ ZSINAGÓGA EMLÉKCSARNOKÁBAN (JÓSIKA U. 10.)
megnyílt Kovács Tamás grafikus-,
szobrászművész és Tundó Klára
fotóművész kiállítása.
A MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. SZEGEDI BANKFIÓKJÁBAN ÉS GALÉRIÁJÁBAN
(KLAUZÁL TÉR 1-3.)
megnyílt Rovó Edina kiállítása,
amely 2009. december 31-éig tekinthető meg, hétfőn, kedden és
szerdán 8-16 óra között, csütörtökön 8-18 óra között, pénteken
8-15 óra között.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁR
AULÁJÁBAN
megnyílt A tisztelet tisztelete - A
világ vallásai címmel rendezett,
régi és ritka könyveket bemutató
tárlat, amely október 22-éig látogatható,
az I. emeleten grafikai kiállítás
látható. Az anyag az 50 éves Kisgrafika Barátok Köre budapesti
ünnepi tárlatába ad betekintést.
Szegedi művészek alkotásai is
szerepelnek: a 98. évében lévő
díszpolgár, Kopasz Márta, a Kölcsey-éremmel kitüntetett
Bakacsi Lajos, illetve Tóth Péter
ezen alkalomra kiírt pályázati grafikái,
az első emeleti folyóirat-olvasóban október 7-éig látható Konecsni György (1908-1970) festő
és grafikus munkáiból kiállítás,
a könyvtár alagsorában Ábrahám Mária festményei szeptember
30-áig tekinthetők meg.
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Német-amerikai kalandfilmsorozat. 62 Spanyol rejtély [12]
17.20 joshi Bharat Talkshow [12]
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Párbaj
Kvfzshow Vágó Istvánnal [12].
Közben: Megállítjuk 1 millióért
20.15 jóban-rosszban
Magyar filmsorozat, 1015. [12]
20.50 Celebműszak
Realityműsor sztárokkal [12]
2125 NCIS Amerikai krimisorozat, 117.
Szülőföld [12]
2225 Gyilkos számok Amerikai krimisorozat. 81. Csalihatás [12]
Közben: kenösorsolás
23.25 KUlönleges Ügyosztály
Amerikai krimisorozat, 47. A tetőn |18)

KRIMISOROZAT

21.25 NCIS
Egy bár mögött brutálisan megvernek két tengerészt, s az egyikük a
helyszínen belehal sérüléseibe, a
másik pedig súlyosan megsérül, de
szerencsésen túléli az esetet. Kiderül, hogy az a tengerész, aki túlélte
a támadást, Gibbs szülővárosából,
Stillwaterből származik. így hamarosan a városkába utazik Gibbs, Ziva és McGee, ahol találkoznak
Gibbs régi ellenségeivel és az apjával is.

5.30 Topshop
6.00 Reggeli
10.05 Topshop
11.25 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 RTL-hfradó - Déli kiadás
12.10 06-91/33-55-33
Hívjon! játsszon! Nyerjen!
13.30 Fél kettő
14.25 Az elnök emberei
Amerikai filmsorozat, 7. évad.
19-20. Az átmenet: Kormánytagok kerestetnek
Fsz.: Martin Sheen (josiah Bartlet), Stockard Channing (Abigail
Bartlet), Dulé Hill (Charlie
Young). Allison janney (C.).
Cregg). joshua Maiina (Will
Bailey). Mary McCormack (Kate
Harper). Janei Moloney (Donna
Moss), Richárd Schiff (Toby Ziegler), john Spencer (Leo McGarry),
Bradley Whitford (josh Lyman)
17.20 Mónika - A kibeszélfishow
18.30 RTl-hiradó - Esti kiadás
19.05 Vacsoracsata Gasztroreality
20.05 Fókusz Közszolgálati magazin
20.40 Barátok közt
Magyar filmsorozat. 4895-4896.
Közben: RTL-hírek
2120 CSI. New York-i helyszinelök
Amerikai krimisorozat. 2. évad, S.
Haltánc [16]
2220 A szökés Amerikai akciófilm-sorozat. 4. évad, 17. Célkeresztben
tűzparancsot adnak ki [16]
Utána: RTL-hírek
23.25 A legendás trombitás
Amerikaifilm[12]

8.00 Hiradó
8.10 Sporthírek
9.00 Nappali
9.55 Bűvölet
1025 Bűvölet
10.55 Parlamenti napló
11.45 A sokszínű vallás
12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó
12.17 Időjárás-jelentés, sporthírek
12.30 Kárpát expressz
1253 Időjárás-jelentés
13.00 Romamagazin
13.30 Domovina
14.00 Főtér Pest kapujában
14.55 Átjáró
15.25 Pénz-vidék
15.55 Több mint mozi
16.2S A fagyos folyó lovasa
17.10 Prizma
17.30 Hírek
17.35 Körzeti híradó
17.50 Hat órai tea
19.00 Párizsi jó barátok
19.28 Föld-tv
19.30 Híradó este
19.55 Sporthírek
20.00 Időjárás-jelentés
20.10 Kék lény
21.10 Sztársáv
21.40 Hétfő este
22.10 Mementó A nap filmje
22.20 Kiskirályok
Kanadai tévéfilm, 2/1. [16]
23.55 Hírek Benne: időjárás-jelentés
0.05 TS - Motorsport
Technikai magazin
0.35 Visszajátszás

mmmmmmmmmammmmmamm^^mm
KRIMISOROZAT

21.20
CSI. NEW YORK-I HELYSZÍNELŐK
Mac, Stella és Lindsay nekilátnak,
hogy kiderítsék, miért löktek ki egy
fiatal táncost telitalálatos lottószelvénnyel a zsebében a Roosevelt
Bridge
Island-i
vasútról.
Hawkes és Danny azon dolgoznak,
hogy megtudják, okozhatta-e egy
becsületes halászember szerencsétlen halálát az a rögeszméje,
hogy bejuttassa fiát egy elit iskola
előkészítőjébe?

TÉVÉFILM

22.20
KISKIRÁLYOK
Jamie és Patrick unokatestvérek és
mindketten rendőrök, jamie a
„rossz zsaru": drogozik, sötét
ügyekbe keveredik és egész mások
a módszerei, mint „jó zsaru" unokabátyjának. Egy baiul sikerült rajtaütést követően azonban Patrick
is kénytelen változtatni addigi
szemléletén és a szerepek kezdenek felcserélődni.

8.00 Híradó
8.10 Sporthírek
8.18 Ma reggel
9.00 Rondó
9.50 A nagy vita
10.25 Mérföldkövek a magyar technika történetében 2/1.
11.00 Világvédett lehetne
11.10 Hely a nap alatt
11.30 Átjáró

12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó
12.17 Időjárás-jelentés, sporthírek
12.30 Kárpát expressz
12.53 Időjárás-jelentés
13.00 Közvetítés a parlament üléséről

16.30 Ma reggel (ism.)
18.00 Magyar rock
18.55 Esti mese
19.10 Magyar népmesék
Hogyan telt a gyermekkorom?
Magyar rajzfilm
19.25 A palota ékköve

20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Veled is megtörténhet: A gyilkos agy
Amerikai bűnügyifilm[16]
22.40 Záróra
23.35 Magyar rock
0.30 Veled is megtörténhet: A gyilkos agy

TÉVÉFILMSOROZAT

19.25 A PALOTA ÉKKÖVE
A palotában nagy a riadalom, mert
a kis hercegnő nem akar enni. Hála
jang-geum eszének és Geumyoung igyekezetének, sikerül úgy
elkészíteni az ételt, hogy a kislány
érzékeny gyomrának is megfelelő
legyen. A kínai császár aranyfácánt
küld a királyi palotában készülő
születésnapi ünnepség tiszteletére.
Geum-young jutalmul részt vehet
az ünnepi lakoma legfontosabb fogásának elkészítésében.

6 ŐRT
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Haydn: Philemon és Baucis
„A korán jött polgár"
Kisenciklopédia Oscar Wilde
Zorán - Az elmúlt 30 év
Himnusz
Hiradó. időjárás-jelentés
Sportaréna

Telii

(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és vonzáskörzete)
8.00 Csongrád megyei magazin
8.30 Diagnosztika 9.30 A Szegedi
Táncművészeti Iskola AMI évadzáró gálaműsora II/3.10.30 Könynyűzene 11.00 Hangos képújság
13.00 Könnyűzene 13.30 Törzsasztal 14.00 Estelő 15.00 Könynyűzene 15.30 Album - Vághelyi
Gábor 16.00 Diagnosztika 17.00
Könnyűzene
17.30
Képújság
19.38 Magánvélemény - dr. Csernus Imre 20.00 Csongrád megyei
magazin 20.30 Szeged magazin
21.00 Receptvarázs 21.30 Könynyűzene
V Á R O S I
s

z

e

asztalfoglalás

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI

18.25 Térkép
19.00 Sportaréna
20.00 Közbeszéd
20.30 Mundi Romani Albánia
21.00 A lengyel Wallenberg
2150 Váltó
22.05 Sport

város

k

i r f -
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Mi történne, ha egy csapat földönkívüli bolygónkon ragadna, akarata ellenére? Ezt mutatja be a District 9 című sci-fi a Cinema Cityben,
amelynek producere Peter Jackson, a Gyűrűk ura-trilógia rendezője.

17.40 Magyar népmesék
17.50 Ethelbert, a tigris
17.55 Példa-képek
18.00 Híróra

V

.

IBra ,W
Danny Blue, a mentalista, a Kiválasztott című műsor győztese lép
fel élő show keretében Szegeden, a jUGYU-klubban.

5.25 Gazdakör
5.45 Duna-sport Sportösszefoglaló
6.00 Híradó
6.15 Heti hírmondó
7.00 Kirakat Aktuális háttérműsor
7.30 A történelem útvesztői
7.55 Felelet az életnek
8.25 Törzsasztal
9.25 A falu jegyzője
10.30 Család-barát
11.30 Kívánságkosár
14.00 Hiradó
14.15 Univerzum
14.35 Indonéziai utazások
15.00 Mediterrán ízek
15.35 Irány a strand!
16.00 Halld, Izrael!
16.30 Heuréka! Megtaláltam!
17.05 Liszt Ferenc
17.30 Mese

22.10
23.10
0.15
0.20
Amerikai bűnügyifilm[16]
0.40
2.05 Vezérlő fény
0.45
Amerikai tévéfilmsorozat, 128/19.
1.10
2.40 A palota ékköve

-
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DUNA
S.2S Teleshop
6.00 Magellán [12] (ism.)
6.25 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája
9.10 Babapercek
9.20 Telekviz
Telefonos játék
10.20 Teleshop
11.25 Napola - A FUhrer elit csapata
Német háborús film [12]
13.25 Kvfzió Telefonos játék
14.20 Parti nyomozók
Amerikai akció-vfgjátéksorozat.
42. Az anyák vétke [12]
15.20 Amynek ítélve Amerikai filmsorozat, 2. Rövid napirend [12]
1620 Az elveszett ereklyék fosztogatói

vj*
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Gőrj Pince & Terasz,
6 7 3 3 S z e g e d , Lim.t a . 9 .
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5.00 Tv-dokik Amerikai talkshow
550 jaké és a dagi
6.45 Monk - Flúgos nyomozó
7.40 3 fitt perc
750 San Francisco utcáin
850 Halálbiztos diagnózis
9.45 Gyilkos sorok
10.40 Tv-dokik
11.30 Mission: Impossible - Az akciócsoport
12.25 A nagy házalakítás
13.20 Gordon Ramsay - A pokol
konyhája Gasztroreality
14.10 Halálbiztos diagnózis
15.00 Gyilkos sorok
1555 Monk - Flúgos nyomozó
16.45 jó barátok
17.10 Két pasi meg egy csajszi
17.30 A nagy házalakítás
Otthonteremtő show
18.25 Gordon Ramsay - A pokol

6.00 Titanic
Amerikai romantikus filmdráma
9.10 V 2008-koncert
Koncertfilm
10.15 Én kicsi szörnyem - A mélység
legendája
Amerikai családi kalandfilm
12.10 Gyerekjáték
Amerikai családi vígjáték
14.00 Batman. Gotham lovagja
Amerikai animációs film
15.15 Csimpilóták
Amerikai animációs film
16.35 Mindenki elhúz Brisbane-ből
Ausztrál vígjáték
17.55 Vonzások és állatságok
Amerikai romantikus
vígjáték
19.30 Felvétel indul!

konyhája Gasztroreality
19.15 jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat

Amerikai filmmagazin
20.00 Die Hard 4.0 - Legdrágább az
életed
Amerikai akciófilm (feliratos változat)

19.40 Két pasi meg egy csajszi
Amerikai vígjátéksorozat
20.10 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
21.45 Napsütötte Toscana
Amerikai-olasz romantikus vígjáték
23.45 LasVegas
Amerikai krimisorozat
0.40 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
2.15 Csapd le, csimpánz!
Amerikai-kanadai családi vígjáték

22.05 A Zodiákus
Amerikai krimi. Sorozatgyilkos
szedi áldozatait San Franciscóban. A rendőrség képtelen a nyomára bukkanni, pedig a tettes
üzeneteket küld több napilapnak
is. Csak néhány rendőr, újságíró,
köztük Paul Avery és egy halk
szavű. tehetséges szerkesztőségi
rajzoló, Róbert Graysmith bízik
abban, hogy megfejtheti a rejtélyes üzeneteket, melyek alapján
3 gyiltos a Zodiákus nevet kapta.
0.40 A gazdatest Dél-koreai horror

UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 17.00 Nagykörút közéleti magazin 17.30 Képújság
17.50 Napirend 18.20 Helyzetkép
- bértárgyalások 18.40 Falvak
Vasban - Velem - Bozsok - Cák
18.51 Falvak Vasban - Nagyrákos
- Pankasz 19.00 Szegedi Hírek
19.25 Mese 19.30 Aréna 20.00
Csillagszem - Pintácsi Viki és Mikola Péter 20.30 Hírháló - az ország hírei 21.00 A nagy játszma.
Amerikai-brazil thriller 22.50 így
látom én - EUR-Óra percek 23.00
Szegedi Hírek 23.25 Képújság

16.00 Csengetett, mylord? - filmsorozat, 6. rész 17.00 Delfy - mesefilmsorozat, 11. rész 17.30 Híradó 17.50 jegyzet 17.55 Nap kér-

dése 18.00 Csillagposta 18.05 Ifjúsági magazin. Benne: Az ifjúsági
önkormányzat jótékonysági rendezvénye,
Kutatók
Éjszakája
19.00 A Magyar Honvédség dunai
hadgyakorlata 19.30 Eszmecsere
- beszélgetés a makrogazdaság
kérdéseiről 20.00 Híradó 20.20
jegyzet 20.25 Nap kérdése 20.30
Csillagposta 20.35 Képes Sport
Benne: Vízilabda magyar kupa.
selejtező 22.00 Indaba - filmsorozat. 19. rész (ism.) 22.30 Híradó 22.50 legyzet 22.55 Csillagposta 23.00 Ifjúsági magazin
(ism.) Benne: Az ifjúsági önkormányzat jótékonysági rendezvénye, Kutatók Éjszakája
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gratulálunk
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nagyon sok boldogságot kíván:
Édesanyja, fiai, menye,

>

unokái,

testvérei és családjaik

L _
I D . KONCSEK

JÓZSEF

alezredesnek

aranydiplomája

átvétele

alkalmából sok szeretettel
gratulál: családja,
felesége,

Röszke.

allast kinal
E D O - H U N G A R Y K f t . keres főkönyvelői munkakörbe,
könyvelési feladatok ellátására

Előnyt jelent: számviteli rendszerek kialakításában való jártasság.
Jelentkezés:

30/943-1392 telefonszámon vagy
1

,

az edohungarvkft(« fri'i mail.hu e-mail címen lehet.

L h ^ h h ^ ^ m h h m m m h h m m h m h i

Országos kiterjedésű
iskolahálózat szegedi
központjába keres
pedagógiai vezetői
tapasztalattal rendelkező, közoktatási
tőrvényekben jártas,
dinamikus, rugalmas

IGAZGATÓHELYETTEST.
Pályázatát v á r j u k :
6701 Szeged, Pf. 1125.
Jelige: „CSAPATMUNKA".

• A MELLKASI Betegségek Szakkórháza, Deszk,
Kardiológiai Rehabilitációs Osztálya GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ EKGASSZISZTENST vagy KARDIOLÓGIAI SZAKASSZISZTENST keres határozott
idejű kinevezéssel. (Bérezés a Kjt. szerint.) Érdeklődni lehet Pálfy Lászlóné munkaügyi előadónál
az 571 -516-os telefonszá-

mon. (08S2S3782)

• CSONGRÁD megyei iroda (Szeged) vezetésére keresünk 1 fő biztosítási szakembert. Önéletrajzokat az
alábbi
elérhetőségeken
várjuk:
fax:
06-1/2645041,
pal.bela@nitei.hu,
info@nitei.hu (085059429)

• KERESKEDELMI cég
menedzsere értékesítésre
ambiciózus
munkatársat
keres Szegedre. 06-30/
2 2 9-99 00.(085058565)

TELEFONOS

• ORSZÁGOS villamosipari
vállalkozás keres minimum
3 év gyakorlattal rendelkező, precíz, munkájára
igényes villanyszerelőket.
Versenyképes bérezés. A
fényképes, kézzel írott önéletrajzokat és az iskolai
végzettséget igazoló okmányok
fénymásolatait
,, Villanyszerelő
085264044" jeligére kérjük
a hirdetőirodába (Gutenberg u. 5.). (085264044)

oktatást vállal

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT
számviteli, adózási és bérszámfejtési ismeretekkel. £
Önálló munkavégzés, kreativitás.
j

• TÁRSASKEZELŐ,
Ingatlanközvetítőértékbecslő OKJ-s oktatás.
Füti Omega Ingatlaniskola,
Szeged. Tájékoztatás: 20/
465-4135;
drbaczko
©interware. hu (085264185)

• EXPORT
Vízi szárnyas
Vágóhíd gyakorlattal rendelkezőmunkatársakat ketanfolyam
res Pusztamérges vonzáskörzetéből: raktáros, műszakvezető, műszaki ve- • BOLTI eladó, kereskedőzető, betanított húsfeldol- boltvezető tanfolyam indul
virágkötő,
gozó munkakörök betölté- Szegeden,
sére. Önéletrajzokat kér- kereskedő-boltvezető
jük: FOBU KFT., 6785 Pusz- Hódmezővásárhelyen,
tamérges, Temető u. 2. www.vallalkozoitanfolya20/355-2686.
címre,
vagy
a fobu mok.hu,
©fobu.hu e-mail címre kül- (085264601)
deni. (085263812)
• ELEKTRONIKUS va• JÓ kommunikációs és gyonvédelmi rendszerszeszervezőkészségű, önálló relő tanfolyamot indít a Nomunkavégzésre
képes, vosec Security Kft. OKJ-s
számítástechnikai ismere- képesítés. Jelentkezni letekben jártas munkatársat het: 20/383-3631 telefonkeresünk irodai munkára, számon. (085160447)
szegedi kirendeltségünkbe. Jelentkezni önéletrajzzal, kizárólag e-mailben a
szofisztika.szeged
©szofisztika.hu
címen
2009. október 8-ig lehet.
(085264761)

• NEMZETKÖZI
fuvarszervezőt keresünk, németül kifogástalanul beszélőt,
makói munkahellyel. Angolnyelv-tudás előnyt jelent.
Jelentkezni: önéletrajzzal a
következő e-mail címen lehet:
fuvarszervezes
©citromail. hu. (085262742)
• REGISZTRÁCIÓS munka, vállalkozási igazolvány
előny.
Jelentkezni:
munkaregisztralo
©gmail.com (085264547)
• VAGÁNY, buiizós, 18
éven felüli hoszteszeket,
hosztokat keresünk folyamatos éjszakai italpromóciókra. Jelentkezés:
info
©hometrade.hu (fénykép,
önéletrajz,
telefonszám).

asztalfoglalás: 62/315-640

HIRDETESFELVETEL:

• INGATLANKÖZVETÍTŐÉRTÉKBECSLŐ
OKJ-S
képzés indul Szégeden.
Részletfizetéssel, távoktatásban: 66.000 Ft. Kérje
ingyenes tájékoztatónkat!
70/209-0541,
www.2007kapos.hu
(085264136)

• KÉZÁPOLÓ, műkörömépítő, nemzetközi CND-oklevelet adó szakképzés
kezdőknek,
haladóknak
(49.000 Ft) októbertől, a
Creative Márkaképviselet
Oktatási
Központjában:
Szeged, Gogol u. 2. Nyocasné Tóth Brigitta (okleveles felnőttoktató). 30/3702248.(085265003)

62/567-835

ra is változatlanok!
Üdülési csekket Is elfogadunk!

(üzenetrögzítő

is)

• LAKBERENDEZŐI tan
folyam a stílust adó szakmához. Tanulja meg nálunk!
Jelentkezés: 62/423-219,
30/273-5146,
www. lakberendezoisko-

Gyászközlemények
szeged

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI
CSŐHÁLÓZAT- ÉS
BERENDEZÉSSZERELŐ
OKJ-s tanfolyam indul

magánház

októberben.

Érd.: 72/532-249,30/820-5607

• DESZKI, 80 m2-es, jó
állapotú téglaház eladó.
Irányár: 10.500.000 Ft. 62/
4 85-208(085264937)

Szövetsége

B

Tel.: 62/460-563
30/290-3160
OKÉV-KÜm: 04 0019-04

• SZEGED-BELVÁROS,
•Vadász 2/B alatt új üzlethelyiség (jelenleg lámpabolt)
parkolóval, kirakattal kiadó.
30/968-8911.
www.papick.hu/
ingatlanok.php. (085160981)

H

« DtUUSYUNSZÁS
ÉS « OtlVILAG tUJÜlUSiVAl

TÉGLAÉPÍTÉSŰ LAKÁS

5S

• SZEGED, Ösz 27. épülő
társasházban 48-60-75-82
m2-es lakások eladók. 0620/94 6 0-083. (085263036)

• MAKÓI, belvárosi, 54
es bérleti jogom szegedire
cserélném.
62/485-208

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, navigáció. Ingyenes
kiszállással. 62/555-777,
30/372-5740.
www.regiogps.hu.

(085264933)

(084954941)

GYÁSZHÍR

gyászhír

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

hogy drága szerettünk,

drága szerettünk,

életének 90. évében váratlanul

86 éves korában elhunyt. Temetése

l-jén 15 órakor lesz a Dugonics teme-

Alsóvárosi temető kápolnájából.

2009. október l-jén 13 órakor lesz az

tatása szeptember 30-án 15 órakor

tása 2009. október 2-án 11 órakor lesz

elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúzta-

J

köszönetnyilvánítás

Találj odafönn örök boldogságot."
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

BÁLINT ISTVÁN
autószerelő

Hálás szívvel mondunk köszönetet

utáni búcsúztatása október l-jén, délelőtt 11

órakor a Belvárosi temető hamvszóró parcellá-

jánál lesz. Részvétüket egy szál virággal kérjük
kifejezni.

Gyászoló családja

SZANKA ANTAL
temetésén

megjelentek, sírjára

koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

• SZEMES TAKARMÁNYT
vásárolok. Érd.: 06-20/
2 63-68 08.(085264613)

(085161803)

szolgaltatas
• ALPINTECHNIKA: hom
lokzatfelújitás alpintechnika alkalmazásával. 30/9433 6 34(085284143)

• CLASSIC ÜVEG. Üvege
zés, képkeretezés. Pulcz u.
46., 62/499-1 1 1.(084036806)
duguláselháritas

Gyászoló család

• REDŐNY, reluxa készítés, javítás, faredőny javítás. Tel.: 62/457-562, 30/
9436-411, Török Tibor.
(084956588)

RÉGISÉGEK, ÉKSZEREK
• RÉGISÉG - KÁROLYI vásárol korrekt áron mindenféle órákat, bútorokat, festményeket,
porcelánokat,
tollneműt, teljes hagyatékot. Azonnal fizetek! Díjtalan kiszállás mindennap!
62/216-324,
30/3837116, Szeged. (086057560)

• REDŐNY, reluxa, szúnyogháló javítása, készítése. Érd.: 06-30/639-6131,
Florváth Sándor. (084854236)
• REDŐNYÖK,
reluxák,
szalagfüggönyök, harmonikaajtók, szúnyoghálók.
Tel.: 62/640-603, 06-30/
9 4 5-7 201

.(084854242)

• SZAKSZERŰ
ruhajavítás! Szeged, Nagy Jenő u.
1., 20/32 86-89 7(085162099)
• ÓRAJAVÍTÓ-GYORSSZERVIZ: tartóselem, óraüveg. Mérey6/C. (085262880)
• ÜVEGEZÉS,
KERETEZÉS. Kovács üveg, 62/414140.(083523409)

Töltse fel k e d v e n c
videóját, v a g y
nézze m e g másokét!
A k t u á l i s és r e t r o
videók- mindenkinek!
www.delmagyar.hu
/videó

•

10. OLÁH LÁSZLÓ
makói lakos
' 62 éves korában váratlanul elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
október l-jén 15 órakor lesz az
Újvárosi református temetőben.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

KÁRMÁN ISTVÁNNÉ
PÁSZTOR ANNA
hosszú, súlyos betegség után 82 éves
korában elhunyt. Temetése szeptem-

ber 30-án 16 órakor lesz a római katolikus temetőben.

Gyászoló család

B

Gyászoló család

A DÉLMAGYARORSZÁG
ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

J

hódmezővásárhely
köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,

WOLLNER PÁL

temetésén megjelentek, sírjára virá-

got, koszorút helyeztek, fájdalmunkon
Gyászoló

ga

randával, mindennap. Érd.:
06-30/945-7577. 62/533-999,
Szász Péter. (084854240)

Gyászoló család

enyhíteni igyekeztek.

85263197

TERMÉNY, TAKARMÁNY

• ÜDÜLÉSI JOG-SZERVIZ, adásvétel közvetítése.
30/460-5855, 06-1/7690114,
06-1/769-0931,
wviw.udulesjoginfo.net

róják le.

mindazoknak, akik

63 éves korában hirtelen elhunyt. Hamvasztás

MEZŐGAZD. SZOLG.
• ÖNJÁRÓ szüretelő kom
bájnnal szedést vállalok.
70/341-09 7 6(085180958)

üdülés

a Dóm altemplomában. Kérjük,

OC1ÁT7I.T

„Nyugodj csendesen, legyen békés álmod,

• TŰZIFA 8000 Ft/m -től
vagy 1800 Ft/q-tóL. 06-30/
247-7610.(085264637)

• LABRADOR jellegű, nagyon okos kan kutya szerető gazdát keres. 06-30/
303-6331,
06-30/6201889(085263264)

kegyeletüket csak egy szál virággal

Gyászoló család

octci. no

Gyászoló családja

KORMÁNYOS VERONIKA

81 éves korában hosszú betegség után

ból.

• TŰZIFA 8.000 Ft-tól,
szállítással.
06-20/2687223.(085264536)

(085263301)

MAKRA SÁNDORNÉ

főorvosnő

lesz az Alsóvárosi temető kápolnájá-

• SZÁRAZ
tölgy-bükkakác, hasított! Nyári áron,
szállítással! Kamionos tételnél akciósan! 30/9997816(084852364)

szerettünk,

szerettünk,

rettünk,

életének 76. évében elhunyt. Búcsúz-

4 7 9-7 4 3 5.(085264529)

) Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága

VECSERNYÉS VILMOS

Gyászoló család

DR. MÉSZÁROS ETELKA

• KEMÉNY tűzifa és akác:
10.000-15.000 Ft/m1, szállítással, aprítva is! 06-30/

autó

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy drága

életének 67. évében hosszú betegség után,
visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése
2009. október 3-án 10 órakor lesz a
Csanyteleki temetőben.

S^""

Ciliiül

Gyászoló család

GYAPJAS JÓZSEF

9 2 4-7 3 9 4.(085262853)

6331

Tel.: 06-80/821-821

makó

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy sze-

• BIOBRIKETT
tüzelő
anyag akciósan, ingyenes
házhoz szállítással. 20/

• GOLDEN retriver, labrador, kaukázusi, puli szerető
gazdát keres szentesi állatmenhelyen.
06-30/303-

delmagyar.hu

szeged

tő ravatalozójából.

(085264656)

• OSZLOPOS tuják, gömbtuják, díszfák, egyéb dísznövények széles választéka! Bolgár Díszfaiskola,
Szeged-Kecskéstelep, GeraS. 18.,62/427-991.Nyitva: egész nap, vasárnap
délig. (084956150)

70/3 1 2 - 1 9 1 4.(085265022)

m2-

• AKÁC tűzifa 9000 Ft/m3től.
06-30/897-3977.

(085263042)

• A VADASPARK lakóparkban 252 m2-es, kulcsrakész
üzlet 9 db parkolóval, bruttó 49.000.000 Ft-ért eladó
vagy bérbe adó: 5 euró/m2/
hó + áfa. Tel.: 555-821,

panellakás

tüzelőanyag

• DESZKEN 100-150 cm
es smaragdtuják eladók.
30/89 8-1193.(085264992)

2 1 0-49 04(085263777)

(emeH szintű OKJ: 54 725 01 IHI00 001

• BONTOTT cserép eladó.
62/31 1-071(085264995)

• SZEGED, Csongrádi 29.
társasháznál garázs eladó.
06-20/9460-083.

ÜZLETH., MŰHELY, IRODA

g a z d i t keres

építőanyag

növény

garazs

• NÉMET-OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünk! 06-1/

szakképzés

elhunyt. Búcsúztatása 2009. október

„Úgy mentél el, ahogy éltél.
Csendben és szerényen.
Drága lelked nyugodjon békében."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett
édesapa, nagyapa, testvér'és rokon,

(085262645)

távoktatással Szegeden

GERA MÁRIA

gyászhír

MIOK Dél-alföldi Régió Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Ktt.
6724 Szeged. R i g ó u . 2 4 / D
Tel.: 62/425-596,
20/247-1740
E-mail: intQ ffmiokszeged.hu
Honlap: www.miokszeged.hu

• OKJ-S
VENDÉGLÁTÓ
S Z A K K É P Z É S ( O K J Étkezdés - II. besorolásig üzletnyitáshoz alkalmas) 3 hónap alatt, csak 156.000 Ft!
Az A.B.A. Tréning Kft.-nél.
Elméleti-gyakorlati képzés
Szegeden, heti egy alkalommal. (Nysz: 01-028607) Tel.:
20/499-0440.

egyeb oktatas

DÉL-ALFÖLDI
GRAFOLÓGIA
CENTRUM

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

(085161266)

(085262795)

képzést indít Szegeden a

4 85-2 08.(085264923)

• 5 HET alatt OKJ-s ruházati eladó: 73.000 Ft+ 3 hét
alatt OKJ-s kereskedőboltvezető
szakképzés:
89.000 Ft, a kettő együtt:
csak 139.000 Ft! Az A.B.A.
Tréning Kft-nél. Elméleti
képzés Szegeden, heti két
alkalommal,
munkaidő
után. Nysz: 01-0286-07.
Érd.:
20/499-0440.

• ÉLELMISZER-,
RUHÁZATI-MŰSZAKICIKK-ELADÓ, KERESKEDŐ-BOLTVEZETŐ, BOLTI
PÉNZTÁROS, ÉKSZERBECSÜS, VENDÉGLÁTÓ ELADÓ, SZAKÁCS, CUKRÁSZ,
ÉLELMEZÉSVEZETŐ, IRODAI ASSZISZTENS tanfolyam indul a KITnél. Szeged, Sóhordóu. 18.
T.: 425-805, 30/830-4136.

G R A F O L O G U S

• SZEGED-TARJANI, felújított, 56 m2-es lakás eladó.
Irányár: 5.700.000 Ft. 62/

RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG!

8 6 1 9.(085161795)

(085264133)

30/3 7 6-1 702(085059186)

• Frissítő masszőr
• Talpmasszőr
• Kéz- ás lábápoló,
mőkörömépítő
• Fodrász
• Élelmiszer|
és vegyiáru-eladó :
• Ruházati eladó

• TANULJ OLASZUL az
olasz kulturális központban.
Tanfolyamok indulnak októbertől. Érdeklődés: 30/329-

M a g y a r Épületgépészek

• KÉZ-LÁBÁPOLÓ, műkörömépitő, OKJ-s tanfolyam
indul szeptember végén.

Feiníttnépzísi nyilvántartási stám: 00508-2008

TANFOLYAMI KÍNÁLATUNK:

(085263497)

• KÉZ-LÁBÁPOLÓ, műkő
römépítő OKJ-s képzés indul Szegeden. Anyagokkal,
eszközökkel: 149.000 Ft.
Kérje ingyenes tájékoztatónkat!
30/288-2092,
www.2007kapos.hu

HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor
Miklós Zsuzsanna
62/591-080,
06-20-262-1277.

M I O K

• LOVÁRI és eszperantó
nyelvtanfolyamok. Tanfolyamkezdés: október 10.
06-70/265-5656,
www.romaniskhola.hu.

l a . h u (085264154)

(085162417)

É t t e r e m
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Tel.: 06-80/821-821

HÍREK, ESEMÉNYEK, EREDMÉNYEK MINDEN HÉTFŐN

sportja
SZERKESZTI: SÜLI RÓBERT

^

h o l n a p 18 o r a k o r : pick s z e g e d - t a t r a n p r e s o v

BL-főpróba a BB-ligában
Holnap 18 órakor a Budapest
Bank férfi kézilabdaligában lép
pályára a Pick Szeged együttese. A szegedi alakulat a szlovák bajnok Tatran Presov ellen
tart főpróbát a szombati Medvegyi elleni Bajnokok Ligája-Összecsapásra.
SZEGED
SÜLI RÓBERT
Nemzetközi meccsel hangol a
nemzetközi kupára, a Bajnokok Ligájára a Pick Szeged
férfi kézilabdacsapata. A kétszeres magyar bajnok a szlovák bajnok Tatran Presov gárdáját fogadja. Az idei pontvadászatban a sportág történetében a férfiaknál először engedélyezett külföldi csapat indulása. Mi sem bizonyítja jobban, hogy remek ötlet volt az
eperjesi együttes „rajtengedélye", hogy a szlovákok eddig
veretlenek, a legutóbbi fordulóban a Dunaferrt győzték le
két góllal.
A Pick Szeged is jó passzban van. Hat meccs, hat győzelem eddig a BB-ligában a
szegediek mérlege. Igaz, az
eddigi ellenfelek nem tartoz-

tak a jegyzett vetélytársak közé, a sikerek a kötelező kategóriába tartoztak. Érdekes
meccsnek ígérkezik a kedd esti, Vladan Matics együttese
élesben gyakorolhat, a szombati Csehovszki Medvegyi elleni BL-meccsre.
A csapatból hárman sérültek, Lele Ákost pénteken megműtötték Szegeden, a fiatal játékost, ha minden jól alakul,
akkor kedden kiengedik a
kórházból. Danijel Andjelkovics válla gyógyul, kezelésekre jár, de a visszatérése még
messze van. Vancsics János
bokája az egyik edzésen kifordult, részleges szakadása van
a szélsőnek, így a játéka kérdéses a Medvegyi elleni mecscsen.
- A hétvégén is edzettünk
- kezdte a beszélgetést Vladan Matics
vasárnap is két
foglalkozásunk volt. Dolgozunk, készülünk a kihívásokra. Könnyebb lenne a helyzetem, ha a két irányítóm egészséges lenne. A Presov jó csapat, a Medvegyi még jobb. Két
komoly feladat előtt állunk,
és ezt szeretnénk eredményesen letudni.

A Szeged Beton román légiósának, Busilának nagyot kellett harcolnia a továbbjutásért. FOTÓ: TÉSIK ATTILA

Sorsolásra vár a Szeged is
Nem mindennapi izgalmak közepette harcolta ki a Szeged
Beton együttese a továbbjutást
a magyar kupa selejtezőjében.
A Bodrogi Bau-IOS-Szentes egy
pontot szerezve, a HVSC anélkül esett ki.
c s o n g r á d megye
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
Már csak három perc és negyvenegy másodperc volt hátra
a Szeged-FTC meccsből, amikor az egykoron a Betonban is
játszott Balatoni Máté lefordulásból 5-5-re módosította az
eredményt. Pedig hét perccel
korábban még 5-2-es szegedi
vezetés állt a vásárhelyi Gyarmati Dezső Sportuszoda eredményjelzőjén. A Szegedről átrándult Beton-szurkolók villámgyorsan leizzadtak, kénytelenek voltak arra gondolni,
a csupa remek pólósból álló
csapatukkal megesik az a szégyen, hogy nem lesz a kupában a nyolc között sem. Mindez azért, mert Baksáék szombaton 8-6-os vezetésük után
10-8-ra kikaptak a Szolnoktól... Az utolsó negyedet
4-0-ra bukták el. Senki sem
értette.

Vancsics János bokája megsérült az edzésen. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Klicskopofonok

LOS ANGELES. Vitalij Klicsko
megvédte a Boksz Világtanács
(WBC) nehézsúlyú világbajnoki
címét: Los Angelesben, magyar
idő szerint vasárnap hajnalban
vívott csatában Chris Arreola a
tizedik menetig bírta az iramot
az ukrán címvédő ellen.
Az összecsapás során az ukrán világbajnok mindvégig uralta a ringet. Ellenfele, Arreola
nyomult előre, megpróbált az
ukrán közelébe férkőzni, de
Klicsko minden próbálkozását
pontos ütésekkel hárította. A 10.
menet után az edző nem engedte
tovább harcolni Arreolát, így a
meccs technikai KO-val ért véget.

Adva volt a feladat, legalább két góllal le kellett
győzni a Fradit. Az egy kevés
lett volna. És szűk négy perccel a vége előtt kiegyenlítettek
a zöld-fehérek... Tűzbe, lázba
jöttek a fővárosiak, csakhogy
azzal nem számoltak, hogy a
betonosok feltámadnak, és
iszonyatos
koncentrálással
beleadnak apait-anyait. Juhász Zsolt értékesített egy
fórt, majd a gerincsérvműtéten átesett Varga Péter hintett
óriási jobb vinklit, az i-re pedig a pontot Somogyi Balázs
biggyesztette. Felsóhajthattak
a drukkerek.
- Nem tudom, hány szöget
vertek bele a koporsómba... jegyezte meg Kásás Zoltán, a
Beton mestere. - Együtt érzek
fradista kollégámmal, Somossy
Józsival. Nagy dicséret illeti csapatomat, le a kalappal az 5-5
utáni teljesítményéért. A Szolnok elleni vereséget követően
nagyon örülök a továbbjutásnak, a sorsolásnál a szerencse
kezében vagyunk.
Mind a nyolc szegedi gól
borzasztóan fontos volt, egyet
mégis kiemelnénk: Varga Péterét, amellyel 7-5-re alakult
az eredmény.

Eredmények. B csoport (Szentes): Eger-Bodrogi Bau-IOS-Szentes
15-7 (6-2,2-0,4-3,3-2), a Szentes gólszerzői: Éles 3, Torday 2,
Varga L Szabó T.; Újpest-Ybl 9-8; Eger-Ybl 16-11; Újpest-Szentes
9-5, a Szentes gólszerzői: Szabó L. 2, Varga L, Zsivanovics, Kasza;
Szentes-Ybl 9 - 9 (3-1,1-3,3-2,2-3), a Szentes gólszerzői: Éles, Zsivanovics 3-3, Beleon B„ Szabó T„ Szabó L.; Eger-Újpest 13-12. A végeredmény: 1. Eger 9,2. Újpest 6, 3. Ybl 1 (28-34), 4. Szentes 1
(21-33) ponttal. C csoport (Vásárhely): HVSC-FTC 2-31 (0-9,0-8,
2-7,0-7), a HVSC gólszerzője: Rácz 2; Szolnok-Szeged Beton 10-8
(2-2,2-3,2-3,4-0), a Szeged gólszerzői: Molnár T. 4, Lehmann, Vindisch, Busila, Somogyi; FTC-Szolnok 7-5; Szeged Beton-HVSC 37-2
(9-2,7-0,13-0,8-0), gólszerzők: Varga P. 9, Vindisch 7, Juhász Zs. 5,
Ágner, Molnár T. 3-3, Lehmann, Szabó G., Somogyi, Komlósi 2-2,
Kuncz, Busila, ill. Rácz 2, Szolnok-HVSC 35-2 (8-0,7-1,8-0,12-1), a
HVSC gólszerzői: Rácz, Kristó; Szeged Beton-FTC 8 - 5 (2-0,1-1,2-1,
3-3), a Szeged gólszerzői: Molnár T„ Vindisch 2-2, Varga P., Busila, Juhász Zs., Somogyi. A végeredmény: 1. Szeged Beton 6,2. Szolnok 6,
3. FTC 6,4. HVSC 0 ponttal. (Hármas pontazonosság esetén az egymás elleni gólkülönbség rangsorolt.) A csoportok első két helyezettje
jutott a magyar kupa legjobb nyolc csapata közé.

- Tényleg jó lövés volt, jól
eltaláltam, de semmivel sem
volt szebb, jobb, különlegesebb, mint a másik hét - jelentette ki „Pepe". - Amikor a
negyedik negyed első felében
akadt egy kis rövidzárlat sorainkban, akkor sem adtuk fel,
összekaptuk magunkat, és kiharcoltuk a továbbjutást. Három és fél negyeden keresztül
maximálisan koncentráltunk

(a 13 előnyéből - köztük akadt
két kettős is! - mindösszesen
csak egy gólt szerzett a Fradi,
a szerk.), most már be szeretnénk jutni a négy közé.
A negyeddöntők (október
3. és 4.) sorsolását ma délután
tartják a pólószövetségben. A
nyolc érdekelt gárda: Domino-Honvéd, Pécs, Eger, Újpest", Szeged Beton, Szolnok,
Vasas, BVSC.

•

Mérsékelt produkció
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Klicsko verhetetlen. FOTÓ: MTI

SZEGED. A férfi teke Szuperliga
negyedik fordulójában a Szegedi TE az ózd együttesét fogadta. Habár a vendégek a Zalaegerszeg elleni hazai döntetlen után önbizalommal telve
érkeztek az újszegedi teke- és
bowlingcentrumba, ez a találkozón már semmit sem jelentett. A szegedi csapat ugyanis
magabiztosan, az idény első
8:0-s győzelmét aratva gyűjtötte be a két pontot.
És ez még akkor is igaz, ha
a Tisza-partiak messze elmaradtak a megszokott teljesítményüktől. Erre a klub elnöke, Karsai Ferenc röviden csak
annyit mondott: - Mérsékelt
teljesítményt nyújtottunk.
Ha azt nézzük, hogy a hé-

ten szerdától a csapat Világkupát rendezik Budapesten,
amelynek a Szegedi TE is esélyese, elfogadhatjuk, hogy a
játékosok testben ugyan még
itthon voltak, de lélekben már
a fővárosban.
A végeredmény: Szegedi
TE-Ózd
8:0
(3669-3361).
Eredmények (vastagon a
pontszerzők é s az általuk
elért fa): Kakuk-Orosz 1:0
(624-566, 3:1). Szél T.-Vincze
1:0
(577-545,
3:1).
Kis
Zs.-Klak 1:0 (610-545, 3:1).
Fekete-Bialeszek
1:0
(602-577,
2,5:1,5).
Karsai
L.-Bóta 1:0 (618-592, 2:2).
Kiss N.-Rendes 1:0 (638-536,
4:0). Ifjúságiak: Szeged-Ózd
1:3.

Kis Zsolt 6 1 0 fát ért el. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
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Lewis Hamilton
az éjszaka császára

Kezdetnek
megteszi

Fölényes győzelemmel nyitotta
a 2009-2010-es bajnokságot a
Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata. A legutóbbi kiírás
ezüstérmese a Vasas-Csata
vendégeként nyert 74-47-re.
SZEGED, BUDAPEST
MÉHES GÁBOR
"
Hamilton az éjszakai pályán repesztett. FOTÓK: MTI
Lewis Hamilton, a McLaren-Mercedes brit pilótája
nyerte a Forma-1-es Szingapúri
Nagydíjat. A második helyen a
német Timo Glock (Toyota)
végzett, a spanyol Fernando
Alonso (Renault) lett a harmadik.
SZINGAPÚR
MTI

PROGRAMPONT - NAPI KULTURÁLI

KEDD

_

A világbajnoki címvédő Hamilton - aki idei második, pályafutása 11. futamát nyerte
meg - rajt-cél győzelmet aratott a villanyfényes szingapúri
száguldáson. A pontversenyben éllovas brit Jenson Button
(Brawn GP) az ötödik lett, csapattársa, az összetettben második brazil Rubens Barrichello a hatodik helyen végzett a
61 körös viadalon.
A rajt gond nélkül lezajlott:
Hamilton megtartotta vezető
pozicióját, míg a német Nico
Rosberg (Williams) megelőzte
honfitársát, Sebastian
Vettelt
(Red Bull), és felzárkózott a brit
mögé. Vettel a 17., Rosberg a 18.
körben járt a boxutcában, utóbbi azonban a kihajtásnál átlépte a záróvonalat, ezért áthajtásos büntetést kapott. Hamilton
a 20. körben tankolt először. A
21. körben a német Nick Heidfeld (BMW-Sauber) és honfitársa, Adrián Sutil (Force India)
összeütközött, a szétrepülő alkatrészek miatt beküldték a
biztonsági autót, amely a 24.
körben távozott. Féltávnál továbbra is a vb-címvédő vezetett, de nyomában szorosan ott
volt Vettel és Glock. Vettel 23
körrel a zárás előtt tankolt, és a
7. helyre jött vissza. Az autójáról
azonban a kihajtásnál lesza-

Eredmények,
pontverseny
Szingapúri Nagydíj: 1. Lewis
Hamilton (brit, McLaren-Mercedes) 1:56:06.337 ó, 2. Timo
Glock (német, Toyota) 9.634
mp hátrány, 3. Fernando Alonso (spanyol, Renault) 16.624
mp h., 4. Sebastian Vettel (német, Red Bull) 20.261 mp h„
5. Jenson Button (brit, Brawn
GP) 30.015 mp h„ 6. Rubens
Barrichello (brazil, Brawn GP)
31.858 mp h„ 7. Heikki Kovalainen (finn, McLaren-Mercedes) 36.157 mp h., 8. Róbert
Kubica (lengyel, BMW-Sauber)
55.054 mp h.
A pontversenyek állása a
14. futam után, pilóták: 1.
jenson Button 84 pont, 2. Rubens Barrichello 69, 3. Sebastian Vettel 59,4. Mark Webber
(ausztrál, Red Bull) 51,5, 5. Kimi Raikkönen 40,6. Lewis Hamilton 37.
Csapatok: 1. Brawn GP 153, 2.
Red Bull 110,5, 3. Ferrari 62,
4. McLaren-Mercedes 59, 5.
Toyota 46,5, 6. Williams 30,5.
Következik: Japán GP (október 4., Szuzuka).

„Már az első fordulóban tudatosítani szeretnénk mindenkiben, hogy erősek vagyunk, és
a riválisok semmi jóra nem
számíthatnak, ha velünk találkoznak" - mondta határozottan Fürész Emőke a bajnoki
nyitány előtt, és a Vasas-Csata elleni budapesti találkozó
első perceiben kiderült: a Szeviép csapatkapitánya nem a
levegőbe beszélt. A horvát irányítót, Ciglart egy kisebb háztartási baleset miatt nélkülöző
szegediek 9-0-val kezdtek,
majd 13-4 után zsinórban további 11 pontot dobtak, így a
10. perc végén feljegyzett
húszpontos különbség talán a
legmerészebb várakozásokat
is felülmúlta. A fiatal magyar
tehetségekre építő hazaiak
felzárkózási terveinek a folytatásban sem volt alapja, a
Szeviép a tekintélyes előny
birtokában is komolyan vette
a partit. A félidei 44-18-as vezetésből Németh 9, Sipaviciute

Vasas-Csata-Szeviép-Szeged

47-74

(4-24,14-20,11-15,18-15)
NB I A csoportos női kosárlabda-mérkőzés, 1. forduló. Budapest, 100 néző. Vezette: Hartyáni, Balog Gy.
Vasas-Csata: Szondy 6,
Czank 9, Laklóth 2, FEJES
15/6, Kovalcsik 1. Csere: Bagi
4, Velkey 2, Győr 2, Mansaré
A. 4, Adamecz 2, Bajnóczi.
Edző: Deák Éva.
Szeviép: NÉMETH 11/6, FÜRÉSZ 7, Laczi 6, Horváth Zs.
8/6, SIPAVICIUTE 14. Csere:
Zserzserunova 12, Lengyel,
Russai 10/3, Vincze 6, Kováts.
Edző: Bencze Tamás.

és Horváth Zsuzsa 8-8, Fürész
és Zserzserunova 6-6 ponttal
vette ki a részét.
A második félidőben a fővárosiak Fejes Réka kosaraival
igyekeztek lépést tartani euroligás vetélytársukkal - igaz, a 22
éves bedobó remeklése is csak
arra volt elegendő, hogy a két
csapat közötti távolság ne szök-

jön a negyvenes határ közelébe.
A Vasas ekkor már a megszokottól eltérően komótosabb ritmusban kosárlabdázott, és a harmadik negyedtől sikeresen le is lassította a szegedieket, akiknél a
cseresor tagjai nem tudtak felnőni a kezdőötös mellé. A fölényes győzelem így sem forgott
veszélyben, az Euroliga október
végi rajtjáig pedig bőven van
idő, hogy még tovább csiszolódjon a Szeviép játéka.

Bencze Tamás: - Az akarati tényezőkkel nincs gond, de
nyolc játékossal nem lehet végigjátszani a szezont...
További
eredmények:
BEAC-Űjbuda-SEAT
Lami
Véd Győr 51-81, Ceglédi
EKK-BSE 55-84, Szolnoki
NKK-MKB-Euroleasing Sopron 38-87, Atomerőmű-Szekszárd-MiZo
Pécs
2010
67-141, Bajai NKK-ZTE NKK
47-80.

A BIRKÓZÓ 18 ÉV UTÁN SZERZETT ARANYÉRMET MAGYARORSZÁGNAK

Kiss Balázs világbajnok lett Dániában

kadt egy alkatrész, ráadásul
túlságosan gyorsan jött ki a boxutcából, ezért ő is áthajtásos
büntetést kapott, és végleg elszálltak győzelmi reményei. Ekkor az első helyen Hamilton, a
másodikon Glock, a harmadikon Alonso száguldott. Hamilton 15 körrel a zárás előtt tankolt másodszor, és Glock elé
tért vissza. Ezzel gyakorlatilag
el is dőlt a verseny, mert a sorrend a hajrában már nem változott.

/

Kiss Balázs 18 év után szerzett vb-aranyat hazánknak. FOTÓ: MTI

HPQ: közel

A brit pilóta öröme érthető.

Németh Bernadett remekül irányított a bajnoki nyitányon. FOTÓ: KARNOK CSABA

DUNAÚJVÁROS. Bár a döntő
szettben 12:8-ra vezetett, mégis
vereséget
szenvedett
a
HPQ-Szeged röplabdacsapata
az ifjúsági válogatott elleni
Extraliga-meccsen. Petheőék a
sérültek miatt mindössze nyolcan utaztak el a találkozóra
(Strezeneczki, Csányi és Csíkos
hiányzott), így Nusser Elemér
edzőnek nem volt nagy változtatási lehetősége a sorsdöntő
szituációkban.
- Bár sok volt a hiányzónk,
nyerhető meccsen kaptunk ki,
ilyen előnyt nem szabad a döntő
szettben elfecsérelni. Amig nem
épülnek fel a sérültjeink, gondjaink lesznek - mondta Nusser
Elemér, aki elsősorban Csányi
Dániel visszatérésétől vár sokat.

HERNING. Kiss Balázs aranyérmet szerzett a kötöttfogásúak
96 kg-os súlycsoportjában a
dániai Herningben zajló birkózó-világbajnokság
szombati
versenynapján.
Legutóbb 18 éve született
magyar aranyérem birkózó-világbajnokságon, akkor Farkas
Péter állhatott a dobogó legmagasabb fokára. A sportág
történetében ez a 25. magyar
vb-cím.
A 2007-ben Európa-bajnoki
bronzérmes magyar versenyző
a döntőben három menetben
múlta felül a kétszeres Eb-2.
svéd fimmy Lidberget, ezzel Sastin Marianna bronzérme után
második magyarként állhatott
dobogóra Dániában.
A mindent eldöntő harmadik
menetben a két megfáradt birkózó csakis az utolsó fél percet
várta. Mivel addig Lidbergnek

volt több akciópontja a mecscsen, ő választhatott, s úgy döntött, letérdel, azaz Kissnek mindenképpen sikeres akciót kellett bemutatnia 30 másodpercen belül. Kiss, aki a fináléval
együtt öt összecsapásából negyedszer kényszerült harmadik
felvonásra, minden maradék
energiáját mozgósítva dolgozta
meg vetélytársát, s addig-addig
próbálkozott, mígnem a bal oldalra átpörgette, eldöntve ezzel
az aranyérem sorsát.
- A döntőben fergetegesen

birkózott. Ez a fej, a hit és a
szív diadala volt a fináléban,
amit utolsó akciója bizonyít,
hiszen ugyanazt kontrázta
meg az első menetben Lidberg, de még egyszer megpróbálta - mondta az MTI-nek
boldogan Struhács György, a
kötöttfogású szakág szövetségi kapitánya.

neaguek s z o r o s meccsen n y e r t e k n o r v é g i a e l l e n

Román diadal a Vk-n

Ifjúsági
válogatott-HPQ-Szeged
3 : 2

(-19,18,-15,20,13)

Dunaújváros, 50 néző. Vezette: Pőcze, Mezei.
Ifjúsági válogatott: Szűcs,
Gelencsér, Szobi, BARÓTI, Dá
vid, DORCSÁK. Csere: Pápai
(liberó). Edző: Kelemen István.
HPQ-Szeged: Bitó, Petheő,
Bokor, Nieselberger, Oltványi,
Bondor. Csere: Filius (liberó),
Babanyecz. Edző: Nusser
Elemér.

Izgalmas hajrában, mindössze
egy góllal nyerte meg a dániai
női kézilabda Világkupát Románia: Neaguék 28-27-re múlták felül Norvégiát.
AARHUS
MUNKATÁRSUNKTÓL
Románia nyerte a dániai női
kézilabda Világkupát, miután
a vasárnapi döntőben egy góllal legyőzte az olimpiai aranyérmes, címvédő norvég válogatottat.
A győztes csapatban remekelt a fiatal átlövő, Cristina
Neagu, aki nyolc góljával kiemelkedett a mezőnyből. Bár

a szünetben már hat találattal
vezettek a románok, a találkozó vége izgalmas lett: az utolsó percben Linn-Kristin Riegelhuth akár egyenlíthetett is
volna, ám a balkezes dán játékos gyenge ejtése Ungureanu
kezében halt el, így a románok ünnepelhettek.
Döntő: Románia-Norvégia 28-27 Í19-13)
Gólszerzők: Neagu 8, Maier 5/5, Ardean-Elisei 4, Stanca
4, Amariei-Lungu 3, Vadineanu 2, Manea 1, Puscasu 1, ill.
Stange 4, Löke 4, Edin 3, Herrem 3, Riegelhuth 3/2, Svestad
2, Frafjörd 2, Seglem 2, Nöstvold 2/2, Alstad 1, Breivang 1.
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HIÁBA VEZETETT A MAKÓ A VÁC ELLEN, A VÉGE DÖNTETLEN LETT

Fordult a szerencsekerék
A labdarúgó NB II Keleti csoportjában a Makó FC a nyolcadik fordulóban a Vác együttesét fogadta, és 1-1-es döntetlent játszott ellene.
MAKÓ
MÁDI JÓZSEF

Az SZVSE-Gyálarét kapitánya, Hegyesi Zsolt (középen, sárgában) lendületben. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Csongrád az új éllovas
A labdarúgó megyei I. osztály
hétvégi fordulójában négy hazai győzelem mellett két-két
döntetlen és vendégsiker született. A nézők összesen 29
gólt láthattak, Kiszomboron és
Gyálaréten hatot-hatot. A tizenhat együttesből csak kettő,
a Csanádpalota és az Ásotthalom nem tudott a kapuba találni.
c s o n g r á d megye
TUDÓSÍTÓINKTÓL
Csongrádi Tiszapart SEMindszent 3-1 (1-1)
Csongrád, 350 néző. Vezette: GyugaCsongrád: Bíró - Bánfi, Lévai,
Borbás, Boldizsár, Reinhardt, Deli,
Lekrinszki (Bórák), Bertók. Czibolya (Szepesi), Somodi (Vérségi).
Edző: Keller Mihály.
Mindszent: Molnár - Nana, Szabó, Jernei (Bartucz), Orosz, Oláh,
Mucsi, Schuszter, Tóth, Csatlós,
Kovács. Edző: Rostás Károly.
Gólszerzők: Bertók (2), Deli, ill.
Oláh.
Jók: Bertók. Boldizsár, Lévai, ill.
Orosz, Oláh, Mucsi.
Ifjúságiak: Csongrádi Tiszapart
SE-Mindszent 7-0
Kiszombor-Sándorfalva
3-3(2-1)
Kiszombor, 300 néző. Vezette: Kovács A.
Kiszombor: Benyó - Horváth K.
(Horváth I.), Kalász, Papp (Tézsla
L.), Kalmár, Tézsla K„ Kovács, Hatvani (Kardos), Debreczeni, Molnár,
Csizmadia. Edző: Lehota István.
Sándorfalva: Lippai - Rácz (Gonda), Vastag B„ Vastag K., Kanász
N. L„ Gábor, Takács, K. Tóth
(Kiss), Kanász N. G., Radics (Szanka). Szűcs. Edző: Major László.
Gólszerzők: Debreczeni (2), Molnár (11-esből). ill. Vastag B.
(11-esből), K. Tóth, Szűcs.
Jók: az egész hazai csapat, ill.
Szűcs, Gábor, Takács.
Ifjúságiak: Kiszombor-Sándorfalva 1-1
Mórahalom-Csanádpalota
4-0 (2-0)
Mórahalom, 200 néző. Vezette:
Hegyesi.
Mórahalom: Szűcs - Papdi, Illés,
Nyári T., Fodor. Siha, Sádt, (Sebők), Vér (Zsikó), Lázár (Gyimesi
N.), Daróczi, Szőke. Edzők: Oros-

házi László, Tandari Zoltán.
Csanádpalota: Juhász Nagy Nyári J. (Zielbauer), Zádori, Borbély, Molnár, Varga, Merlák, Kiss
(Preduti), Halász, Kovács, Csókás
(Cost). Edző: Erdei Viorel.
Gólszerzők: Szőke (3), Daróczi.
Jók: mindenki, ill. senki.
Ifjúságiak: Mórahalom-Csanádpalota 2-2
Ásotthalom-Tápé 0-1 (0-1)
Ásotthalom, 200 néző. Vezette:
Somodi.
Ásotthalom: Ábrahám - Baka
(Somlyai), Rencsár, Bokányi Á.
(Szűcs), Németh, Pataki, Kothencz, Farkas (Patkós), Andróczki,
Kisa, Ottlik. Edzők: Hevesi Tibor,
Gyenge Balázs.
Tápé: Bagdi - Molnár, Kiss, Székely, Horváth, Farsang, Csányi
(Kurucsai), Szélpál, Gerecz (Hágelmann), Simon (Kapa), Takács.
Edző: Takács Zoltán.
Gólszerző: Simon.
Kiállítva: Andróczki.
Jók: Rencsár, ill. Bagdi, Takács,
Kiss, Simon.
Ifjúságiak: Ásotthalom-Tápé 1-3
Nagymágocs-Szentesi Kinizsi
2-1 (1-0)
Nagymágocs, 250 néző. Vezette:
Munkácsi.
Nagymágocs: Soós - Sándor L.,
Borbás, Magyar (Tóth I.), Takács,
Nagy (Sebők), Makai, Sándor Z.,
Markovics I., Szepesi (Kovács),
Markovics N. Edző: Libor Zoltán.
Szentesi Kinizsi: Gömöri - Debreczeni, Halmos, Bordács, Polyák,
Páger, Mihály, Balla (Tolnai), Hidas, Stráma (Dohai), Tóth. Edző:
Bozóki Zoltán.
Gólszerzők: Szepesi (2), ill. Mihály (11-esből).
Jók: Szepesi, Takács, Sándor L., ill.
Halmos, Bordács, Páger.
Ifjúságiak: Nagymágocs-Szentesi
Kinizsi 1 - 6
Kistelek-Kiskundorozsma
1-1 (0-1)
Kistelek, 150 néző. Vezette: dr.
Hegyi P.
Kistelek: Tombácz - Piacsek, Kiss
(Bitó A ), Kiszner (Szentmártoni),
Kovács, Kispál, Bitó R. (Rostás),
Koncz M„ Hegedűs, Koncz R.,
Rácz. Edző: Czeigersmidt Roland.
Kiskundorozsma: Fodor - Makra,
Király, Kőszegi (Tímár), Gábor, Fazekas, Marjanucz, Péter (Szécsényi), Makai, Füleki (Lukács), Kalá-

A bajnokság állása
1 Csongrád

7

6 0 1 17

2 Sándorfalva

7

5 2 0 15- 8 1 7

3 Mórahalom

7

4 3 0 14-- 315

4 SZVSE-Gyálarét 6

5 0 1 16 1015

5. Asotthalom

7

4 1 2 14 - 7 1 3

6 Kiszombor

7

4 1 2 17--1313

1. Kistelek

7

3 3 1 16- 1 1 1 2

8 Tiszasziget-K.

7

3 1 3 10 -1310

9 Tápé

7

3 1 3

618

6 1010

10 Nagymágocs

6 3 0 3 15 -11 9

11 Röszke

7

2 0 5 13--18 6

12 Mindszent

7

2 0 5 11- 19 6

13 Kiskundorozsma 7

1 1 5

8 -15 4

14 Balástya

7

1 1 5

6- 14 4

15 Szentesi Kinizsi

7

0 2 5

8 18 2

16 Csanádpalota

7

0 2 5

3 -13 2

nos. Edző: Szabó Zsolt.
Gólszerzők: Koncz R„ ill. Kalános.
Jók: senki, ill. mindenki.
Ifjúságiak: Kistelek-Kiskundorozsma 10-0
SZVSE-Gyálarét-Balástya
5-1(3-0)
Gyálarét, 250 néző. Vezette: Bálint.
SZVSE-Gyálarét: Udvari (Daróczi)
- Szigeti, Hegyesi Á„ Földeák, Virág, Bacsa, Hegyesi Zs., Bozsó,
Dürgő (Szőri), Mangó (Ágoston),
Völgyi. Edzők: Sahin-Tóth Dezső,
Kozma Zoltán.
Balástya: Kertész - Bálint T., Bálint D. (Jójárt G.), Farkas, Jójárt T.,
Juhász, Gerebicz, Bozó (Batancs),
Gajdacsi, Szűcs, Bíró (Balog).
Edző: Hódi Mihály.
Gólszerzők: Völgyi (4), Simon, ill.
Gerebicz.
Jók: Völgyi, Bacsa, Szigeti, ill. Gerebicz, Szűcs.
Ifjúságiak: SZVSE-Gyálarét-Balástya 13-0
Röszke-Tiszasziget-Károlyi
1-2 (0-1)
Röszke, 100 néző. Vezette: Suba.
Röszke: Földesi - Tóth D„ Tóth I.,
Bencsik, Takács, Frank, Tanács A.,
Szalma, Balogh (Király), Provits
(Tanács Zs.), Kohlrusz (Samu).
Edző: Berki István.
Tiszasziget: Flórián - Borbola,
Kószó, Borbás (Czibere), Pap ()aksa), Illés, Szűcs T„ Schmíz (Kozma), Veress, Szalma, Szűcs G.
Edző: Koczkás Zoltán.
Gólszerzők: Szalma, ill. Schmíz,
Illés.
Jók: Tanács A., Szalma, ill. Kószó,
Borbás, Illés.
Ifjúságiak: Röszke-Tiszasziget-Károlyi 5 - 3

Ami pedig a mérkőzést illeti, a Makó végig jobb volt. Halásznak nem is kellett szinte
védenie, mégis egyszer maga

Makó FC-Vác

1-1
•

(1-0)

Labdarúgó NB II, Keleti csoport, 8. forduló. Makó, Erdei
Ferenc téri sporttelep, 500
néző. Vezette: Szőts.
Makó: Hatász 0 - Rakonczai
5,5, Tóth I. 5-2=3, Szamoszszegi 7, Puskás 6 - Csamangó
5, Magyar 6, Varga R. 6,5,
Bány 5 - Ngalle 5,5 - Maróti
5. Edző: Kolozsvári János.
Vác: Sztankó - Páles, Gáspár,
Tányéros, Hegedűs - Gulyás,
Albert, Vén, Rusvay - Fekete,
Benke. Edző: Szabados
György.
Gólszerzők: Szamosszegi a
27., Tányéros a 49. percben.
Csere: Páles helyett Langó a
szünetben, Csamangó h. Kulacsik a 67., Fekete h. Andrejcsik
a 70., Bány h. Csák a 73. percben.
Sárga lap: Benke a 34., Tóth I. a
37., Vén a 43., Rusvay a 62.,
Gulyás a 64., Ngalle a 79., Rakonczai a 88., Tányéros a 89.
percben.
Kiállítva: Tóth I. a 77. percben.

Bány nem tudta győzelemre vezetni
mögé nyúlt. Ahogy az előző
meccseken, most is egyetlen
védekezési hiba elég volt,
hogy a támadásban eléggé
passzív ellenfél kiegyenlítsen.
A Makó ugyanis Szamosszegi
révén vezetéshez jutott az első
félidőben - a hazai védő nagyon szép mozdulattal helyezte a kapuba a labdát - , ezt
egalizálta a második elején,
egészen pontosan a 49. percben a Vác. A hajrá kezdetén, a
77. percben a védő Tóth I.
megkapta második sárgáját, s
így a pirosat is, az emberhátrányban futballozó Makónak
azonban így is volt ziccere. De
ahogy az egész találkozón
adódó lehetőségek, ez is kimaradt, pedig előbb a csereként beállt Csák, majd a másik tartalék, Kulacsik is ígéretes helyzetbe került, ám a befejezésbe hiba csúszott.
Azt nem várta senki, hogy
a Makó gálázik majd a jó for-'
mában lévő Vác ellen, de ezen
a napon ez az ellenfél nem azt
nyújtotta, amiért az élcsoportban található. Igaz, a Makó
sem olyan gólerősen futballozott, mint korábban.
Kolozsvári János: - Úgy
érzem, fordult a szerencsekerék, mert míg tavasszal minden befelé, ezúttal minden kifelé pattant.

cen ellen. A franciák az Andrássy Hotelben szállnak meg. A
gárda rögtön a találkozó után
indul haza. A meccset a norvég
Tom Henning Ovrebo vezeti, segítője GeirAge Masovn Holen és

Dag-Roger Nebberr. Az első fordulóban a Debrecen 1-O-ra kapott ki az angol Liverpool otthonában, míg csoport másik találkozóján a Lyon 1-O-ra nyert a
vendég olasz Fiorentina ellen.

a M a k ó t . FOTÓ; SCHMIDT ANDREA

Góltörténet
27. perc: Bány rúgta jobbról
középre szögletből a labdát,
amelyet Sztankó kiütött, Szamosszegi átvette azt, és szép
mozdulattal a hosszúba lőtte,
1-0.
49. perc: Vén bal oldali szöglete után Tányéros nyolc méterről fejelt a kapuba, 1-1.
További eredmények: Vecsés-REAC 1-0, BékéscsabaSzolnok 0 - 1 , Cegléd-Kazincbarcika 5-2, Debrecen II.Baktalórántháza 4 - 0 , Mezőkövesd-Bőcs 7-1, BKV ElőreMTK II. 1-4, szabadnapos:
Hajdúböszörmény.
A bajnokság állása
5 2 0 17- 5 17

1 Debrecen II.

7

2 Szolnok

8 5 2 1

3 REAC

7

4. MTK II.

8 5 0 3 17 12 15

5. Vác

8 3 4 1 13 - 9 13

6 Vecsés

7

7. Hajdúb.

7

9

5 17

5 0 2 17-- 7 15

7- - 5 11
3 1 3 11- 7 10

3 2 2

8 Mezőkövesd

7

3 1 3 14- 11 10

9 Cegléd

7

2 4 1 11- 9 10

10 Makó

8 2 3 3 13--15 9

11 Békéscsaba

8 2 2 4 11- 16 8

12 Bőcs

7

2 2 3

6- 11 8

13 Kazincbarcika

8

1 2 5

9- 19 5

14 BKV Előre

8 0 3 5

7 - 17 3

CSILLAGOS MODELLEK
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klíma. 6 togzsak MP3-CD sth

Hyundai finanszírozás esetén

Norvég lesz a játékvezető
budapest. Ma délben érkezik
Budapestre az Olympique Lyon
labdarúgócsapata, amely holnap 20.45 órakor a Puskás Ferenc Stadionban játszik Bajnokok Ligája-mérkőzést a Debre-

Koszta - Puglits, Nagy T.,
Hahn, Aranyos - Nyilas, Kriska, Víg, Romanek - Füle, Répási. A váci labdarúgás dicsőségeket soroló könyvében ez a
kezdő tizenegy egy darabig
biztos a number one lesz. Ez a
gárda ugyanis az 1993/94-es
NB I-et Csank János irányításával megnyerte. A makói labdarúgók számára más szempontból jelent sokat a kisváros: az együttes az elmúlt szezonban Vácott harcolta ki az
NB II Keleti csoportjának harmadik helyét - ez pedig Makó
futballjának eddigi legjobb
eredménye.

GARANCIA

már 2.999.000 Ft-tói

P
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Klíma, 6 légzsák, MP3-CD stb

Hyundai finanszírozás esetén

már 2.799.000 Ft-tól

GONDOLKODJON HYUNDAI-BANI JÖJJÖN ÉS PRÓBÁLJA KII
('ü> HYunDRi

www.hyundaihovany.hu

A z ajánlat 2009 szeptember 10-löl szeptember 30-ig vagy a készlet erejéig érvényes Az ajánlat 3 ajtós Í20 Classic AC 1 2i. valamint 5 ajtós i30 Classic AC 14Í
modellekre vonatkozik. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek márkakereskedésünkben. A képek illusztrációk Vegyes átlagfogyasztás (1/100 km)- Í30- 6 1-7 6
•
. Í20. 3,7-8,4; C02-kibocsátás (g/km): Í30:145-182; 120: 115-189.
j

H Y U N D A I
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Szeged, Algyői út 39. (Baktói sor 3.) Tel.: 62/551-800
E-mall: hyundaihovany@szeged.dealernet.hu
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Hetet számolt a Székkutas Samp-

glória

A fehér mezes Universitas magabiztosan nyert a Szatymaz ellen. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
A Székkutas 7-0-ra gázolta le
az Apátfalvát a megyekettes
labdarúgó-bajnokság hétvégi
fordulójában. Ugyancsak hét
gól esett a Baks-FK 1899 Szeged meccsen, de igazságosabb
megosztásban: a hazaiak
4-3-ra nyertek. A Baks és az
Algyő II. vezeti a csoportokat.
CSONGRÁD MEGYE
TUDÓSÍTÓINKTÓL

0-0

Homokháti csoport
Universitas-Szatymaz
3-1 (2-0)
Újszeged, Kisstadion, 200 néző.
Vezette: Tompái.
Universitas: dr. Bánki - Aszódi
(Börcsök), Tombácz, Tolna, dr. Török, Paksi (Türk), dr. Vizi (Terjéki
T.), Patocskai (Szőke), Terjéki L„
Degovics, Kárász (dr. Röst). Edző:
dr. Miskolczi József.
Szatymaz: Tóth - Gyuris (Csikós),
Kormos, Fischer, Pölös (Rabi), Maróti (Molnár), Farkas (Paszternák),
Krajczár, Szél, Illyés, Gémes. Játékos-edző: Illyés Gábor.
Gólszerzők: Kárász, Degovics, dr.
Vizi, ill. Szél.
Jók: dr. Bánki (a mezőny legjobbja), Tombácz, dr. Török, dr. Vizi,
Terjéki L., ill. Tóth, Gémes, Illyés,
Krajczár.
Baks-FK 1899 Szeged 4-3 (1-1)
Baks, 250 néző. Vezette: Sipos.
Baks: Tóth M. - Bereczki, Tóth A.,
Zsótér (Kiss), Kasza, Vári, Kovács,
Kapornai (Bozó), Szalai (Balasi),
Kordás, Balogh. Edző: Kálmán Róbert.
FK 1899 Szeged: Brunczvik - Fodor L, Meszes, Hűvös, Fodor L.
(Burzon), Lednitzky (Hulánszky),
Halász (Vozár), Nagy, Ács, Turján,
Holecska (Majoros). Játékos-edzők: Hűvös Gábor, Lednitzky András.
Gólszerzők: Kordás (2, egyet
11-esből), Tóth A., Kapornai, ill.
Turján, Ács, Tóth M. (öngól).
Jók: Tóth A., Vári, Kordás, Kovács,
ill. Brunczvik (a mezőny legjobbja), Fodor L., Turján.
Ifjúságiak: Baks-FK 1899 Szeged
3-0
Tömörkény-Bordány 0-0
Tömörkény, 100 néző. Vezette: Juhász M.
Tömörkény: Bontovics D. - Kugyela, Baktai, Elekes, Satlai R.,
Homokháti csoport
1 Baks

7

Sallai Sz., Kasza, )anó, Dombi,
Koncz, Lakner (Szemerédi). Edző:
Korom Tibor.
Bordány: Győri - Csonka, Bán,
Tóth, Szügyi, Dobó (Veres), Szabó,
Kurucsai (Egeresi), Süli, Lajkó,
Szűcs. Játékos-edző: Szűcs Dénes.
Jók: Elekes, Bontovics, Sallai Sz.,
ill. Bán, Csonka, Süli.
Ifjúságiak: Tömörkény-Bordány

5 2 0 28- 8 17

2 Ollés

7

5 2 0 19- 7 1 7

3. Bordány

7

3 4 0 10- 6 13

4 Csanytelek

7

4 0 3 1 1 - 1 0 12

5 Szatymaz

7

2 3 2 14-13 9

6 Universitas

7

2 1 4 10-16 7

7 FK 1899 Szeged 7

2 1 4 10-17 7

8 Tömörkény

7

1 3 3

9 Zsombó

7

2 0 5 14-22 6

6- 9 6

10 Forráskút

7

1 0 6

9-23 3

Üllés-Csanytelek 1-0
Forráskút-Zsombó 2-3 (1-2)
Forráskút, 200 néző. Vezette: Madácsi.
Forráskút: Bakos - Goda (Bernáth), Dudás, Peták, Fodor (Deák),
Palásti, Tarján, Kálmán, Jenei
(Repkó), Szépfalusi (Szabó), Kovács. Edző: Huszár János.
Zsombó: Kertész - Bálint, Szűcs,
Beleznai (dr. Csúcs), Zádori, Csikós, Busa Gergely, Zétkó, Németh
(Gyuris), Busa Gábor ()uhász), Dobó. Játékos-edző: Szűcs László,
Gólszerzők: Kovács, Deák, ill.
Szűcs (3, egyet 11-esből).
Jók: senki, ill. Szűcs.
Ifjúságiak: Forráskút-Zsombó
2-7
Tisza-Maros csoport
Székkutas-Apátfalva 7-0 (5-0)
Székkutas, 100 néző. Vezette:
Szöllősi.
Székkutas: Kovács I. - Orgovány
(Gulyás), Szabó, Nagy (Horváth),
Kis. Talmácsi, Medve (Vizi), Lászlai (Sipos), Balogh, Borsodi/Katona. Edző: Antal Ferenc.
Apátfalva: Bálint (Marosvölgyi)
- Pongrácz, Tóth, Kékesi (Kolompár), Kóródi (Fejes), Szebehelyi,
Paku, Szabó, Galambosi, Köteles
(Langó), Károlyi A. Edző: Károlyi
János.
Gólszerzők: Borsodi (3), Katona
(3), Sipos.
Jók: mindenki, ill. senki.
Ifjúságiak: Székkutas-Apátfalva
3-3
Fábiánsebestyén-CONTITECH-Makó II. 3-0 (0-0)
Fábiánsebestyén, 200 néző. Vezette: Tóth ].
Fábiánsebestyén: Varga Dudás
- Gabai (Verők), Harkai, Tóth, Rózsa, Felföldi L„ Györgyi, Banka,
Nagy I. (Andrikó), Szabó, Kalydy.
Edző: Nagy István.
CONTITECH Makó II.: Komáromi
- Igaz, Lovászi (Biros), Köteles,
Varga, Bischoff, Rakity, Kószó, Bakos (Kerekes), Nagy (Majó), Árva.
Edző: Bárány Mihály.
Gólszerzők: Györgyi, Nagy I.,
Szabó.
Kiállítva: Banka, ill. Kószó.
Jók: Györgyi (a mezőny legjobbja)
és az egész hazai csapat, ill. Bakos.
Ifjúságiak: Fábiánsebes-

tyén-CONTITECH Makó II. 2-7
Szegvár-UTC 4-2 (2-0)
Szegvár, 100 néző. Vezette: Pálfi.
Szegvár: Vadász - Bakó (Piti),
Terbán, Bujdosó, Kanalas, Szűcs
L., Gémes Z„ Rácz Z. (Erdei), Bárány (Magony), Katarof, Ember
(Rácz R.). Játékos-edző: Vadász
Béla.
UTC: Béry - Péczely (Török),
Szántó (Szabó D.), Tóth, joó, Szabó L. (Landisz), Vékes, Kovács,
Hajnal, Fejsze, Mazula (Hegedűs).
Edző: Pálfy Zoltán.
Gólszerzők: Rácz Z. (2), Bárány,
Erdei, ill. Fejsze, Török.
Jók: Vadász, Terbán, Bárány, Rácz
Z„ ill. Fejsze.
Ifjúságiak: Szegvár-UTC 0-1
Újszentiván-HFC II.-Bercsényi
0-5 (0-3)
Újszentiván, 100 néző. Vezette:
Fazekas.
Újszentiván: Apró - Csikós, Széli,
Horesnyi, Hevesi-Tóth, Tóth (Tamási), Kasza, Hevesi, Adamov
(Sándor), Szalma, Horváth (Pióker). Játékos-edző: Tóth Gábor.
HFC ll.-Bercsényi: Gábor - Szentirmai, Mucsi, Juhász (Bognár), Batik, Orovecz (Bokor), Soós, Nuszpán, Szabó M., Moha (Vaits V.),
Szabó I. (Szél). Edző: Apró Attila.
Gólszerzők: Mucsi (2, egyet
11-esből), Batik, Orovecz, Szabó
M.
Kiállítva: Apró, Horesnyi.
Jók: senki, ill. Soós, Batik, Mucsi.
Ifjúságiak: Újszentiván-HFC

ll.-Bercsényi 1 - 0
Szőreg-Algyő II. 3-1

európa. Az európai elit labdarúgó-bajnokságokban
több
sztárcsapat is kikapott: az angoloknál a Chelsea, a németeknél a Bayern, az olaszoknál az
Inter
szenvedett
vereséget
- mentségükre legyen mondva,
mindhárom gárda idegenben.
Az angol Liverpool támadója, Fernando Torres csapata hat
találatából hármat vállalt, de
nála is jobban termelt a Tottenham támadója, Robbie Keane,
aki ötből négyet vállalt.
A holland bajnokság éllovasa, a PSV megint nyert,
Dzsudzsák Balázs a 3-1-es sikerből egy gólpasszal vette ki
részét.
E r e d m é n y e k , Anglia, 7.
forduló:
Fulham-Arsenal
0 - 1 , Liverpool-Hull 6-1, Wigan-Chelsea
3-1,
Birmingham-Bolton
1-2,
Blackburn-Aston Villa 2-1, StokeMan. United 0 - 2 , TottenhamBurnley 5 - 0 , PortsmouthEverton 0 - 1 , SunderlandWolverhampton 5-2. A Man.
City-West Ham találkozót ma
21 órától rendezik. Az élcsop o r t : 1. Man. United 18 (17-6),
2. Chelsea 18 (16-6), 3. Liverpool 15 ponttal.
Németország, Bundesliga, 7. f o r d u l ó : FreiburgMönchengladbach 3 - 0 , Hamburg-Bayern 1-0, DortmundSchalké 0 - 1 , Frankfurt-Stuttgart 0 - 3 , Köln-Leverkusen
0-1,
Bremen-Mainz
3-0,
Wolfsburg-Hannover
4-2,
Nürnberg-Bochum 0 - 1 , Hoffenheim-Hertha 5-1. Az élc s o p o r t : 1. Hamburg 17 (17-7),
2. Leverkusen 17 (14-5), 3.
Hoffenheim 14 ponttal.

Fernando Torres megállíthatatlan volt. FOTÓ: MTI
Olaszország, Serie A, 6.
f o r d u l ó : Catania-Roma l - l ,
Chievo-Atalanta l - l , Juventus-Bologna l - l , Lazio-Palermo l - l , Napoli-Siena 2-1,
Parma-Cagliari 0 - 2 , Udinese-Genoa 2-0, Livorno-Fiorentina 0 - 1 , Sampdoria-Inter
1-0. A Milan-Bari összecsapás lapzártánk után ért véget.
Az é l c s o p o r t : 1. Sampdoria
15, 2. Juventus 14, 3. Inter 13
ponttal.
Spanyolország, Primera
División, 5. f o r d u l ó : Málaga-Barcelona 0 - 2 , Athletic
Bilbao-Sevilla 0 - 4 , Real Madrid-Tenerife 3 - 0 , ValenciaAtlético Madrid 2-2, AlmeríaSantander 2-2, Espanyol-Xe-

rez 0 - 0 , Mallorca-Valladolid
3 - 0 , Osasuna-Gijón 1-0. A
Zaragoza-Getafe és a Deportivo-Villarreal találkozó lapzártánk után ért véget. Az élc s o p o r t : 1. Real Madrid 15
(16-2), 2. Barcelona 15 (16-3),
3. Sevilla 12 ponttal.
Hollandia, e r e d m é n y e k ,
8. f o r d u l ó : Nijmegen-Heracles 0 - 2 , Ajax-Den Haag 3 - 0 ,
Groningen-Vitesse 1-0, Sparta-Heerenveen
0-2,
Breda-Feyenoord 0 - 2 , PSV-Willem II 3-1, Utrecht-Alkmaar
1-0,
Waalwijk-Roda
4-1,
Twente-Venlo 2-1. Az élcsop o r t : 1. PSV 20 (22-10), 2.
Twente 20 (14-6), 3. Ajax 19
ponttal.

Véberrel szárnyal a Pápa
A labdarúgó Soproni Liga kilencedik fordulójában az élcsoportból csak a Pápa tudott három pontot szerezni. A szegedi
születésű Véber György irányította újoncgárda már a tabella
második helyén áll - sorrendben hatodik győzelmének köszönhetően.
magyarország
MUNKATÁRSUNKTÓL

FTC-Videoton 2 - 2 (0-1)
Elhalasztott és csütörtökön leBudapest, Albert Stadion,
játszott meccs:
6000 néző.
HFC ll.-Bercsényi-Szegvár
Gólszerzők: Ferenczi (67.),
2-1 (2-0)
R. Wolfe (89.), ill. Polonkai
Vásárhely, 50 néző. Vezette: Bartucz T. (36.), Sitku (60.).
HFC II.: Gábor - Jelenszki (Moha),
Szentirmai, Mucsi, Széli, Batik, An- Kaposyár-DVSC-TEVA
tal S„ Orovecz R. (Vaits V.), Nusz4 - 4 (1-0)
pán (Szabó M.), Bokor (Szecskó),
Kaposvár, 3000 néző.
Bognár (Sós B.). Edző: Apró Attila.
Gólszerzők: Bank (17.), NiSzegvár: Vadász - Kanalas (Erdékolics (60.), Zahorecz (64. lyi), Terbán, Bujdosó, Rácz R.,
11-esből), Reszli (85.), ill. HeSzűcs L., Katarof, Bakó (Benedek), gedűs D. (47. - öngól), CzvitEmber, Rácz Z. (Magony). Bárány.
kovics (53. - 11-esből), SzaJátékos-edző: Vadász Béla.
kály P. (69.), Rezes (81.).
Gólszerzők: Bokor, Orovecz, ill.
•MMMHHMVHMHOHHNMHNMN^
Bakó.
Jók: Mucsi, Batik, Nuszpán, ill. Vadász, Terbán, Katarof.

Vasas-MTK 2 - 0 (1-0)
Budapest, Illovszky Stadion, 1500 néző.
Gólszerzők:
Mrdjanin
(19.), Szilágyi P. (85.).
Kiállítva:
Rodenbücher
(68. - MTK).
Nyíregyháza-Győr 1-3 (l-l)
Nyíregyháza, 2500 néző.
Gólszerzők: Pákolicz (23.),
ill. Kink (31., 74.), Alekszidze
(93.).
Kiállítva: Cornaci (89. Nyíregyháza).
ZTE-Kecskemét 3 - 2 ( 0 - 0 )
Zalaegerszeg, 3082 néző.
Gólszerzők:
Pavicsevics
(62.), Magasföldi (66.), Miljatovic (75.), ill. Csordás (49.),
Koller (73.).
H o n v é d - P á p a 1 - 3 (0-1)
Budapest, Bozsik Stadion,
1000 néző.Gólszerzők:
Hajdú
N.
(89.), ill. Bárányos (15.), Orosz
(48., 82.).

Szombathely-Diósgyőr
2 - 1 (1-0)

Szombathely, 4000 néző.
Gólszerzők: Oross (30.), Irhás (88.), ill. Lipusz (54.).
Paks-Újpest
1-0(0-0)
Paks, 2500 néző.

Gólszerző: Kiss T. (62.).
A bajnokség állása
1. Videoton

9 6 1 2 24-1519

2 Pápa

9 6

3 Újpest

9 5 2 2 16-10 17

4 MTK

9 5 2 2 1 5 - 9 17

össze három gólt szereztek,
miközben huszonegyet kaptak.
- Bízom b e n n e , hogy ha
úgy állunk a mérkőzéshez,
ahogy kell, akkor lesz győzelmi sanszuk - m o n d t a Nérnethy László,
a Szentes
edzője. - A lábát fájlaló Erhardton
kívül mindenkire
számíthatok a szervezett, jó

3 1 5 - 7 18

5 Győr

9 5 2 2 13- 7 17

6 DVSC-TEVA

7

7 Vasas

9 5

8 Paks

9 3 2 4

9 Kecskemét

9 3 1 5 18-2210

5 1 1 1 4 - 816
-

4 13-1915
8 12 11

10 Zalaegerszeg

8 3 1 4 10-1710

11 FTC

9 2 4 3 13-1310

12 Kaposvár

9 2 3 4 12-15 9

13 Nyíregyháza

9 2 2 5 15-17 8

14 Szombathely

9 2 2 5 14-21 8

15 Honvéd

8 2 1 5

16 Diósgyőr

9 2

Fontos lenne a pontgyűjtés

Tisza-Maros csoport
szentes. A futsal NB I harmal. Algyő II.
1 J J _ L 12- 714 dik f o r d u l ó j á b a n a Leg2 HFC ll.-B.
7 4 0 3 16-10 12 rand-MetalCom-Szentes ma
3. Makó II.
7 3 3 1 17-12 12 20 órától hazai pályán, a Dr.
4. Fábiánsebestyén 7 4 0 3 12-10 12 Papp László Sportcsarnok5. UTC
7 3 2 2 13-13 11
ban a Gödöllőt fogadja.
6. Szőreg
6 3 1 2 15-1310
Nem lehet túl jpkedvük a
7. Szegvár
6 2 2 2 12-12 8 ^ ^ ^ j V i i f U ^ Y ő l o l c p a j í , hi_8. Székkutas
6 1 2 3 13-15
;
'két bajJUpátfalva
7 1 2 4 11-H^5C " nókesélyessel találkoztak, és
10~ Újszentiván
6 0 2 4 7-17 2 ezen a két találkozón mind-

-

-

8-13 7

7 12-16 6

csapat benyomását keltő, Kis
János által felkészített Gödöllő ellen, és tényleg fontos
lenne megszerezni első pontjainkat.
A találkozó előtt bemutatkozik
a
Legrand-MetalCom-Szentes NB Il-es csapata
is, amely 17.30-tól a DEAC gárdáját fogadja a Dr. Papp László Sportcsarnokban.

20 MOZAIK
KALENDÁRIUM
A Nap kél:
A Nap nyugszik:
A Hold kél:
A Hold nyugszik:

N Y Á R I A S IDŐ
6.37
18.30
15.58
0.16

ISTEN ÉLTESSE!
VENCEL
A Vencel német, szláv eredetű név, a szláv Venceslav névből származik, jelentése: koszorú, dicsőség.
Ma ünnepel még: BERNÁT.

Továbbra is anticiklon, és az azt kitölti!! száraz, viszonylag meleg levegő határozza
meg időjárásunkat, ezért napos, nyárias hangulatú időre van kilátás kevés felhővel.

E Z T ÍRTUK

Szeged

1 ÉVE: Pénzért árulná történetét az a csongrádi férfi, aki
20 évet ült a kilenc áldozatot
követelő csengelei tanyai
gyilkosság egyik vádlottjaként.
5 ÉVE: A megyében 19, négy
hektárnál nagyobb holtágat tartanak számon, de
nincs pénz a rehabilitációjukra.
10 ÉVE: Felborult egy disznószállító pótkocsis teherautó
Szegeden, a Brüsszeli körúton szaladt szét tucatnyi
malac.

Hódmezővásárhely

Szentes
Makó
Csongrád
Kistelek

A napsütéses idő kedvezően
hat szervezetünkre, ezért töltsünk minél több időt a szabadban.

Kisalma a nagyalmán
Meghökkentő gyümölcspárost
szedett nagymamája Galamb
utcai kertjének egyik almafájáról Héjjá Berill. A 6 esztendős
kislány először azt hitte, káprázik a szeme, a szép nagy alma
tetején ugyanis megnőtt a n n a k

IKREK (V. 21.—VI. 21.): A ruhavásárlásnak kedvez a bolygóállás.
Korábban tervezett bevásárlókörútjait időzítse mára! Ruhatárát
könnyűszerrel, kevés pénzből felfrissítheti.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Rég
nem látott barátja, ismerőse hívhatja el valamerre. Esti programját
már délelőtt lefixálhatja. Élvezze
régi jó ismerőse történeteit, ossza
meg vele gondolatait!
SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Új ba
rátja valami kedves ajándékkal
lepheti meg. Minden aspektust illetően nagyon kedvező a bolygóállás. A pénzügyekből a vártnál
több bevétele származhat.
NYILAS (XI. 23.-XII. 21.): Családjában a pénzügyek dominálhatnak. Ne mutassa ki nemtetszését, kedves Nyilas! Legjobb,
ha a háttérben marad, és csendben van!

RÁK (VI. 22.-VII. 22.): Pénzügyei
alakulása felfelé ívelhet, talán
nyereségre is szert tehet. Hosszú
távú befektetéseket azonban ne
most kössön le! Párjának ne
mondjon olyat, amivel megbántja!
OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.): A
bolygóállás és a hétvégi pihenés
következtében hihetetlen gyorsasággal végezheti munkáját. Azért
vigyázzon magára! Inkább lassítson, pihenjen rendszeresen!
SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Egy új
feladatkürt bízhatnak a Szűzre.
Nem feltétlenül kedveli a dolgot,
de nem nagyon tud mit tenni. Kissé fáradt, vagy csak kedvetlen,
próbálja kipihenni magát!

BAK (XII. 22.-1.20.): Szinte lehetetlennek tűnhet, hogy bárhova is
társ, partner nélkül menjen. Mutassa meg bátorságát, kedves
Bak! Legyen kitartó, élvezze az
életet!
VÍZÖNTŐ (I. 21.—II. 20.): Ismerő
se biztos lehet abban, hogy amit ő
tesz. az mindig helyes. Ne ön oktassa ki az illetőt! Tartsa inkább a
száját, fogja vissza magát, és élvezze a napot!
HALAK (II. 21.—III. 20.): Számos
jövőbeli változás a mai nap történéseinek eredője lehet. Némely
szempontból boldog a Halak, másrészt kissé csalódott is lehet. Este
pihenjen!

KOS (III. 21.-IV. 20.): Szeretteinek ma meg tudja mutatni, menynyire is fontosak önnek. Fókuszáljon hát erre, kedves Kos! Minden
más ügy ma másodrendű, ezt ne
felejtse!
BIKA (IV. 21.-V. 20.): Furcsa emberrel lehet ma dolga, akit nehéz
kiismerni. Ne pazarolja idejét tanácsok osztogatásával! Koncentráljon elvégzendő dolgaira, kedves
Bika!

A TISZA Szegednél 90 cm
(hőfoka 23,8 °C), Csongrádnál -129 cm, Mindszentnél
-13 cm.
A MAROS Makónál -71 cm.

Az UV-B sugárzás mértéke
ma: 2-9, gyenge. A javasolt
napozási idő délelőtt 11
és délután 3 óra között: 45
perc.

mmmm
O R S Z Á G O S A N ISMERT,
JÓ NEVŰ AGRÁRKERESKEDŐ CÉG

értékesítő munkatársat

keres.

Elkötelezett munkáért tisztességes jövedelmet kínáiunk.
O
Jelentkezését „ K r e a t í v 0 8 5 2 6 4 9 8 7 " jeligével
a Délmagyarország ügyfélszolgálati irodájába
(Gutenberg u. 5.) várjuk.

A kakas beindul a tyúkra, elkezdi kergetni. Szalad a tyúk,
és ezt gondolja magában:
- Ha most megállok, azt hiszi, hogy utcalány vagyok...
Ha tovább megyek, azt hiszi,
hogy nem akarom... Ezért inkább elesem...

Mindszent

26°

Békéscsaba

25°

Szolnok

26°

Kecskemét

24°

Orosháza

25°
25°
26°
25°
26°
25°

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Max:23°
Mln:12
Változó

Max:21°
Mln:LO°
Változó

Max:24°
Mln:ir
Napos

Max:ir
Min:12
Borult

ZÜRICH. Amerikai elfogatóparancs a l a p j á n Svájcban őrizetbe vették Román Polanski filmrendezőt szombat este - jelentették be a zürichi filmfesztivál
szervezői v a s á r n a p .
A Franciaországban
élő,
lengyel s z á r m a z á s ú színész,
film- és színházi rendező, forgatókönyvíró a zürichi filmfesztiválra utazott Svájcba,
hogy átvegye az életművéért
járó díjat v a s á r n a p este. Az
Egyesült Államok által még
1978-ban kiadott elfogatópa-

UV-B S U G Á R Z Á S

A N A P VICCE

HOROSZKÓP

25°

0
0
0
0
0
0

Letartóztatták Polanskit

VÍZÁLLÁS

főleg, ha azt reszelve kapja mamájától. A különleges almapárosra alaposan rácsodálkozott
nővére, Anasztázia és kishúga,
Zulejka is.
így az n e m jutott el az iskolai
környezetismeret órára, mert a
lányok végül nekiültek, s egy
ültő helyükben jóízűen megették. A nagyot több, míg a kisebbet egyetlenegy harapásra.

Mórahalom

LOTTÓSZÁMOK
ÖTÖS LOTTÓ
16,24,33,54,84.
Joker: 325893
HATOS LOTTÓ
13, 24, 32, 33, 36,42

K O V Á C S
Z&QDTíCa)

c és S z e r v i z
sgl. 87. •Tel : 62/468-444
sgl. 83. •Tel : 62/554-013

Í9

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KOROM ANDRÁS

kistestvére, egy p o m p á s a n kifejlett törpe almácska.
A pirospozsgás páros csodájára járt az egész család, hiszen
ilyet azelőtt még senki sem látott. Berill, a vásárhelyi Szent
István Általános Iskpla elsős diákja egyébként nagyon szereti a
gyümölcsöket, és rengeteget fogyaszt belőlük. Kedvence ugyan
a b a n á n , de az almát is imádja,

26°

További kilátások
A kővetkező napokban változékonyra fordul időjárásunk. Kedden hidegfront ér el
bennünket megerősödő széllel, felhősődéssel. Ezt követően átmenetileg kevesebb
lesz a felhő, majd pénteken újabb hidegfront érkezik, akkor már hűvös idő ígérkezik.

ORVOSMETEOROLÓGIA
Berill kezében a csodaalma. A SZERZŐ FELVÉTELE

0
0
0
0
0
0

rancs a l a p j á n megérkezésekor,
a zürichi repülőtéren vették
őrizetbe a 76 éves művészt.
Polanskit 1977-ben tartóztatták le Los Angelesben, miut á n egy 13 éves kislány szülei
feljelentést tettek ellene. A v á d
szerint Jack Nicholson amerikai filmszínész hollywoodi vill á j á b a n Polanski pezsgőt és
kábítószert adott a kislánynak,
m a j d szexuális kapcsolatot létesített vele. Az óvadék ellenéb e n s z a b a d l á b o n védekező Polanski vádalkut k ö t ö t t

Castrol Edge 5W-30
41 motorolaj:
most csak
bruttó 10.990 Ft
Akció időtartama:
2009. október 20-ig.
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A napos oldalról

IKV ZRT.
I N ü M U M U Z f l ó ÉJ
VMVOWCAZDÁIKODÓ ZRT.
SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL AZ IKV ZRT.
PÁLYÁZATOT HIRDET

IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁSÁNAK
CSÖKKENTÉSÉT ÉS ENERGIAMEGTAKARÍTÁST
EREDMÉNYEZŐ' KORSZERŰSÍTÉSÉNEK,
FELÚJÍTÁSÁNAK ÖNKORMÁNYZATI
TÁMOGATÁSÁRA.
A részletes állami pályázati feltételek a Környezetvédelmi és

Vízügyi Minisztérium internetes honlapján, a www.kwmfi.hu
és a www.kwm.hu oldalon találhatóak meg.
Az önkormányzati támogatáshoz a pályázati csomag
a www.szegedvaros.hu, valamint a www.ikv.hu
internetes honlapról tölthetők le.
Az önkormányzati támogatásra a pályázat csak személyesen
nyújtható be az IKV Zrt. ügyfélszolgálati irodájára
(Szeged, Dáni u. 14-16.).
Beadási határidő: 2009. október 5., 16 óráig.
Az önkormányzati pályázati csomag ezen felhívás
megjelenését követő munkanaptól térítésmentesen átvehető
az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. ügyfélszolgálatán:
Szeged, Dáni u. 14-16., 62/563-122, ill. 62/563-123,
valamint Szeged MJV Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán:
Szeged, Széchenyi tér 11., földszint, ügyfélszolgálati helyiségében.
AzdW-Zrt. ügyfélszolgálatának nyitvatartási rendje:
• hétífeteftra
5.30 óráig;
. szerda
^
W j d j í j 3 - 1 7 óráig;
• péntek:
á-TQiíV

—

—

—
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iniogv Miinu a aí.c5cui u u i t u j JU4JCI vuiiilld+iumud Jdl, dll"
golt és informatikát tanul emelt óraszámban. Érdekli a kereskedelem, a
marketing, valamint a divat. Mottója: „Amikor azt mondod, feladom!,
gondolj arra. hogy ilyenkor másvalaki azt mondja: egek, micsoda lehetőség!" FOTÓ: RÁCZ ZOLTÁN

