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M43-ASRÓL A PARLAMENTBEN

GONDBAN A BALETT

A parlamentben interpellált tegnap
Bizonytalan a Szegedi Kortárs
Balett jövőbeni finanszírozása. Győr Botka László az M43-as csúszása
kiszállt az Isteni színjátékból.
miatt. Kárpótlást kér Szeged.

3. oldal

7. oldal

EGY HÓNAPJA BONTANAK - A BOLDOGASSZONY SUGÁRÚTON MÁR ALAPOZNAK

Ágyaznak a villamosnak

f

AZ EV MEDIAMETEOROLOGUSA

Rangos európai díjat kapott az MTV
főmeteorológusa, Vissy Károly, aki közel
4 évtizede van a képernyőn.
9. oldal, Napraforgó

Antiszemita inzultus
érte Székhelyit
SZEGED. Egy idős, bottal hadonászó férfi zavarta meg Székhelyi József szombati felolvasóestjét a Virág cukrászda teraszán. A szegedi színház korábbi direktora lapunknak elmondta: az illető zsidónak nevezte őt, és azt kiabálta, börtönben akarja látni. Székhelyi
próbált békejobbot nyújtani,
és meg akarta beszélni, mi a
probléma, de a férfi erre nem
volt hajlandó - végül elküldték a bekiabálót.
A színművész úgy nyilatkozott, a történteket nem
kellene a szőnyeg alá söpörni, h a n e m komolyan kellene
venni, hogy a politika sok
szereplője biztatja a szélsőségeseket - pedig ez az út sehova sem vezet,
írásunk a 3. oldalon

Székhelyi József értetlenül áll a
történtek előtt, FOTÓ: FRANK YVETTE

Elfogták a Porsche
35 éves sofőrjét
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A Kossuth Lajos sugárúti villamosvonal, ahogy eddig nem láthattuk. Az új síneknek mély, masszív alap kell. FOTÓ: KARNOK CSABA
SZEGED. Bizonyára a legtöbb arra járó megdöbben, amikor a
Kossuth Lajos vagy a Boldogasszony sugárúton a villamossínek helyén tátongó gödröket
látja. Laikusként eszünkbe
sem jutna, mennyire mélyen
kell kezdeni a munkát ahhoz,

hogy aztán a villamospálya és
a közművek bírják a terhelést.
A közel 5 milliárdos korszerűsítés első lépéseként a kivitelező fölszedte a síneket, lebontotta a felsővezetéket és
annak tartóoszlopait, és kiásta az új villamospálya 90 cen-

tis alapját. Most cserélik a
gáz-, távhő- és távközlési vezetékeket.
Az l-es vonal felújítása egy
hónappal ezelőtt kezdődött,
novemberre a Boldogasszony
sugárúti, decemberre pedig a
rókusi végállomás és az An-

na-kút közti szakasz készül el.
A Rókusi csomópont körforgalmának megépítése a beruházás utolsó lépése lesz - ezt
ugyanis átszeli majd a körúton haladó 2-es villamosvonal is.
További információk az 5. oldalon

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Egy 35
éves helybeli férfit gyanúsít a
rendőrség azzal, hogy szombatra virradóra Porschéjával
száguldozott, balesetet okozott, és segítségnyújtás nélkül
elhajtott a helyszínről Vásárhely belvárosában. K. Cs.-t tegnap saját lakásán elfogták és
előállították, ő azonban megtagadta a vallomástételt. Nem
vették őrizetbe, ellene segítségnyújtás
elmulasztásának

40-nel csapódott
a földbe az ejtőernyős

SZEGED
R. TÓTH GÁBOR
Információink szerint stabil
az állapota annak a 30 éves
nőnek, aki ejtőernyős ugrás
közben szenvedett súlyos sérüléseket vasárnap kora délután Szegeden, a repülőtér
közelében. Tudatánál van,
nem kell lélegeztetni. Csigolya-, medence- és bordatörést
szenvedett, a traumatológiai
klinika intenzív osztályán
ápolják. Férje, Gyémánt János
a Szegedi Repülő Egyesület ejtőernyős
szakosztályának

szakmai vezetője. Kerestük
tegnap, de nem tudtuk elérni.
Mint megírtuk: a nő a szegedi
reptérről szállt fel egy Cessna típusú géppel, 1200 méteres magasságból ugrott ki. A főernyője
kinyílt ugyan, de szemtanúk elmondása szerint pörögni kezdett. Ekkor kinyitotta a póternyőjét is, de nem tudott kijönni
a spirális forgásból, és az 55-ös
főút közelében, a szántáson a
földbe csapódott. A szegedi
mentőkhöz 13 óra 22 perckor érkezett a bejelentés. Mikor helyszínre értek, a nő maga mondta
el: több mint ÍOO ugráson van
már túl, nem tudja miért történt,
hogy ernyője csak háromnegyedig nyüt ki. Próbált korrigálni,
de kontrollálatlan forgásba kezdett, és a földbe csapódott. A
mentősök honlapja szerint „csodával határos", hogy nem szenvedett életveszélyes sérülést.
Folytatás a 4. oldalon

Részletek a 4. oldalon

Botrányt
kavart
Botka
portréja

KÖNNYEN MEGHALHATOTT VOLNA A 30 EVES NO

Csigolya-, medence- és bordatörést is szenvedett, de tudatánál van az a nő, aki ejtőernyős
ugrás közben zuhant le vasárnap Szegeden, a repülőtérnél.
Hazánkban évente 2-3 hasonló
baleset történik. A szakértői
vizsgálat 6-8 hétig tart.

vétsége miatt indult büntetőeljárás. Ámokfutásának sérültje
is volt: ahogy azt tegnapi lapunkban megírtuk, az őt üldöző rendőrautó nekicsapódott
egy civil rendszámú másik
rendőrautónak - utóbbi vezetőjének homlokát több öltéssel
kellett összevarrni a kórházban. K. Cs.-ről úgy tudják a városban, nemcsak Porschéja, de
több más típusú autója is van.

15 független megyei polgármester címzett nyílt levelet a kormányfőnek - az írást tegnapi számunkban
közöltük. A településvezetők szerint a költségvetés jelenlegi formájának elfogadása beláthatatlan következményekkel járhat falujukban. Az egyik legfontosabb kérdés a munkahely - éppen ez hiányzik a Segesvári Csaba fotóján látható dóci Vogl házaspárnak is. Bár kérni riem szeretnek, rászorulnak az önkormányzat segítségére. A tanyagondnok ebédet hord nekik; segélyhívójuk is van. Ki tudja viszont, mi lesz jövőre, ha drasztikusan
csökken a települések pénze. Cikkünk az 5., jegyzetünk a 3. oldalon

SZEGED. Amikor Botka László
polgármester megtudta, hogy
róla is rendelt festményt a
kulturális iroda, a kép kihelyezését azonnal megtiltotta,
és saját pénzén megvásárolta
a portrét - ez áll a városháza
tegnapi sajtóközleményében.
Pataki Ferenc alkotását Botka
o t t h o n á b a n őrzi.
Tovább gyűrűzik a polgármesteri
arcképcsarnok
k a p c s á n kirobbant ügy, a
pénteki közgyűlésen történtek u t á n a Fidesz nevében
Kohári Nándor önkormányzati képviselő is közleményt
küldött
szerkesztőségünknek. Eszerint a polgármester
ismét bizonyította, hogy alkalmatlan a posztjára, mert
hazudott.
Bővebben az 5. oldalon
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Költségvetés:
egyeztetések

KÜLFÖLD

A pápa Csehországban
PRÁGA. Szent Vencelnek,
Csehország védőszentjének
földi maradványai előtt hajtott
fejet hétfőn délelőtt a pápa a
Prágától északra fekvő Stará
Boleslav-i bazilikában, majd a
hagyományos búcsújáró helyen több mint 50 ezer ember
előtt szentmisét mutatott be.
XVI. Benedek tegnap kora este fejezte be háromnapos hivatalos látogatását Csehországban.
Merkel a mielőbbi
kormányalakítás mellett
BERLIN. A koalíciós tárgyalások haladéktalan megkezdése
és a mielőbbi kormányalakítás
mellett állt ki a német kancellár, Angéla Merkel, akinek
pártja, a kereszténydemokrata
CDU a szavazás eredményeként az eddigi nagykoalíció
helyett a kisebbik konzervatív
párttal, a bajor CSU-val és a
liberális FDP-vel alakíthat kormányt. A választásokkal kapcsolatos hír, hogy az al-Kaida
terrorszervezet Németországnak címzett fenyegető üzenetei nyomán szigorítják a müncheni sörfesztivált, az Oktoberfestet érintő biztonsági
rendszabályokat.
Sikeres rakétakísérletek
TEHERÁN. Újabb rakétákat
próbált ki hétfőn Irán, állítása
szerint sikerrel. Az előző nap
két rövid hatótávolságú rakétával hajtott végre kísérletet
az iráni Forradalmi Gárda a
többnaposra tervezett hadgyakorlat nyitányaként a teheráni média jelentése szerint.
Drogot csempésztek?
BUKAREST. Három magyar és
egy román állampolgár ellen
emelt vádat drog csempészése miatt a szervezett bűnözés
elleni kérdésekben illetékes
román ügyészség. A vádirat
szerint a négy személy 2008
júliusa és 2009 májusa között
közreműködött 200 kilogramm veszélyes drog Románia területére való becsempészésében.
öngyilkoshullám
PÁRIZS. Másfél év alatt 24
dolgozó lett öngyilkos a
Francé Telecom óriásvállalatnál; ezúttal egy 51 éves, kétgyerekes apa vetett véget életének. A férfi egy autópályára
vezető hídról vetette le magát. A telekommunikációs cég
munkatársa üzenetet hagyott
hátra kocsijában, ebben azt írta, hogy cselekedetének oka a
munkahelyén uralkodó hangulat. 2006 és 2008 között a
Francé Telecom 22 ezer dolgozójától vált meg. (mti)
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MAGYARORSZÁG. A jövő évi költségvetés lesz a fő téma a miniszterelnök és a történelmi egyházak vezetőinek mai egyeztetésén. A történelmi felekezetek vezetői egy héttel ezelőtt az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil és Vallásügyi Bizottságának ülésén jártak, illetve
egyeztettek Hiller István oktatási
miniszterrel is. A bizottsági ülésen az egyházi vezetők az egyházak és a kormányzat közötti
egyeztetések ellehetetlenülését
tették szóvá és hiányolták, hogy
nem kaptak időben tájékoztatást a jövő évi büdzsé egyházakat érintő részleteiről.

Egy római katolikus templomban alszanak gyermekek a Manilától délre fekvő Laguna tartományban, miután két nappal korábban a Ketsana trópusi
vihar végigsöpört a Fülöp-szigetek legnagyobb és legnépesebb szigetén, Luzonon. A vihar kiváltotta árvizek és földcsuszamlások következtében
legalább 100 ember életét vesztette, 32 pedig eltűnt. Ezek voltak a térség legsúlyosabb árvizei az utóbbi négy évtizedben, az ítéletidő legkevesebb 450 ezer embert érintett, közülük 150 ezret ideiglenes szállásra költöztettek. FOTÓ: MTI

AZ EGYKORI ALDOZAT MA 45 EVES CSALADANYA, AZT KERTE, SZÜNTESSEK BE AZ ELJÁRÁST

Polanskiért összefogott a filmvilág
A lengyel és francia diplomácián kívül a nemzetközi filmvilág alkotói
és a svájci sajtó is Román Polanski azonnali
szabadon bocsátását
sürgette. Áldozata azt
szeretné, ha feledésbe
merülnének a történtek.
ZÜRICH, PÁRIZS, LOS ANGELES
MTI
Polanskit egy 2005-ben az Egyesült Államokban kiadott nemzetközi elfogatóparancs alapján
• • • • • • • • • • • • •

vették őrizetbe szombat este Zü- ló faházában. Az illetékesek arra
richben, ahova egy filmfesztivál hivatkoztak, hogy korábban soéletműért járó díjának átvételére hasem tudták, hogy mikor tarérkezett. A fesztiválon megjelent tózkodik Polanski az országban.
plakátok a rendező szabadlábra A rendező érdekében világhírű
helyezését és kiadatásának meg- filmrendezők és színészek is szót
emeltek.
akadályozását követelték.
Samantha Geimer, a tizenéves
A lengyel és a francia külügy- .
miniszter közösen folyamodott kislány, akivel 1977-ben Román
Svájchoz a filmes elengedéséért, Polanski „tiltott szexuális kapHillary Clinton amerikai külügy- csolatot létesített", ma 45 éves
minisztertől pedig kegyelmet családanya, aki arra kéri az amekért számára. A svájci hatóságok rikai igazságszolgáltatást, hogy
tagadták, hogy politikai nyo- szüntesse be a filmes elleni eljámásnak engedtek volna, amikor rást. A Polanski terhére rótt eset
elfogták a 76 esztendős filmest, idején Samantha 13 éves volt. A
aki egyébként máskor is rend- rendező akkor arra kérte édesszeresen időzött Svájcban, egy anyját, engedje el őt egy fotózáseldugott faluban, Gstaadban ál- ra, amelynek színhelye Jack Ni-
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A BKV-vezér húsz munkaköre
BUDAPEST
MTI
Már kinevezése előtt is tudni
lehetett Kocsis István BKV-vezérigazgatóról, hogy több civil
szervezet és igazgatóság tagja
- közölte a BKV hétfőn. A közlekedési vállalat arra reagálva
közölte ezt, hogy a hétfői Blikk

Lezárult a per
BUDAPEST. Mintegy 80-100 millió forintot kaphat az V. kerületi
önkormányzat az Egészségügyi
Minisztériumtól a 2007 óta, tehát
két év alatt elmaradt parkolási
díjakért - mondta Rogán Antal
(Fidesz) polgármester. Székely
Tamás egészségügyi miniszter
hétfőn azt mondta, hogy tovább-

cholson
színész
Hollywood
Hills-i villája lesz. Amikor Samantha megérkezett, a rendező
pezsgővel traktálta és drogokat
adott neki, ezután meztelenül
fotózta egy kádban, majd annak
ellenére, hogy ő ellenállt, szexuális kapcsolatra kényszerítette.
Polanski bűnösnek vallotta magát fiatalkorúval való „tiltott szexuális kapcsolat" létesítéséből
(a nemi erőszakot tagadta, szerinte a lány egyetértett), és másfél hónapot börtönben töltött.
1978 január végén, mikor úgy
érezte, az fenyegeti, hogy ismét
rács mögé kerül az ügyben, Polanski repülőre ült és Franciaországba távozott. Azóta is ott élt.

azt írta: Kocsis István a BKV
mellett 19 munkakört tölt be
más szervezetek igazgatósági,
illetve bizottsági tagjaként.
Kocsis István már kinevezése
előtt, még a pályázati szakaszban megismerhetővé tette vezérigazgatói pályázatát, amely
tartalmazta szakmai önéletrajzát és életpályáját is. A Fővárosi
Közgyűlés gazdasági bizottsága

ennek a részletes szakmai programnak az ismeretében választotta meg a BKV vezérigazgatójának; fizetését, prémiumát pedig a tulajdonos, a fővárosi önkormányzat határozta meg - olvasható a cég közleményében.
A TV 2 tegnap esti híradójában
elhangzottak szerint Kocsis havi
fizetéseinek összege meghaladja a hárommillió forintot.

Újabb bankok csatlakoztak
MAGYARORSZÁG. A Sopron
Bank, valamint a két lakás-takarékpénztár - a Fundamenta-Lakáskassza és az OTP Lakástakarékpénztár - is csatlakozott a
banki ügyfelekkel szembeni
tisztességes magatartásról szóló
Magatartási kódex aláíróihoz.

ra sincs fizetési kötelezettsége a

Péntek estéhez képest a lista 16

tárcának, az ítélet nem jogerős.
Rogán Antal szerint a bíróság
döntésével beigazolódott, hogy a
terület az önkormányzaté, a tárca ennek ellenkezőjét semmivel
nem tudta bizonyítani, ezért rá a
tárca épületénél kialakított parkolóban ugyanazok a szabályok
érvényesek, mint bárkire, aki az
V. kerületben parkol, (mti)

szervezettel bővült, így már öszszesen 53, a lakossági finanszírozásban érdekelt pénzügyi cég
vállalta, hogy betartja a kódex
előírásait. Az aláírók zöme bank
és takarékszövetkezet, a pénzügyi vállalkozások egyelőre
nemigen tolakodnak csatlakozni a dokumentumhoz, bár tevékenységüket az utóbbi időben

sok kritika érte. A kódex december l-jén lép hatályba. A dokumentumhoz önkéntesen csatlakozhatnak a pénzügyi intézmények, ám azt követően az abban
foglaltak betartása számon kérhető és szankcionálható.
A kódex aláírói a dokumentumban foglaltak betartásán
túl azt is vállalták, hogy a kó.dex hatályba lépéséig, de legkésőbb 2009. december 1-jéig
nem kezdeményeznek az ügyfelek számára kedvezőtlen,
egyoldalú
szerződésmódosítást, továbbá addig nem kezdeményeznek
árverezéseket
sem a bedőlt hitelek esetében,
(mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a szeptember 28-i kenószámok:
4,12,19, 24. 28, 32, 34, 37, 38, 41,43, 45, 50, 53, 62, 64, 66, 76, 78,79.

Kábítószermérgezés

MOHÁCS. Gina nevű diszkódrogot, marihuánát és alkoholt
is fogyasztott az a három fiatal, aki a hétvégén kábítószer-mérgezés tüneteivel került a mohácsi kórházba életveszélyes állapotban. A tinédzserek közül ketten már másnap elhagyhatták az intézményt, társukat még a gyermekosztályon kezelik. Nyomozás indult a körülmények
tisztázására, (mti)

Jogtalan
a felmondás
BUDAPEST. Jogszabályba ütközik
és érvénytelen a Napkelte szerződésének felmondása - döntött
kétharmados többséggel a Magyar Televízió Közalapítvány kuratóriumi elnöksége. Múlt pénteken bontotta fel - ellehetetlenülésre hivatkozva - a Napkelte jövő év végéig szóló szerződését a
Magyar Televízió; már aznap kibontakozott a vita a közmédium
és a producer között, hogy ezt
megfelelő módon tették-e, a kuratóriumi elnökségben pedig arról, hogy volt-e a lépéshez hatásköre az alelnöknek, (mti)

Emellett ma ismét tárgyal a
kórházi szakmai szervezetek vezetőivel a gyógyintézeteknek
juttatandó pluszforrásokról az
egészségügyi minisztérium vezetése; a megbeszélésen várhatóan részt vesz a pénzügyminiszter is. A kórházak 25,5 milliárd forintot kérnek. Ennek egy
része az év elején zárolt 13,5 milliárd, de ellentételezést kérnek
az áfaemelkedésből és az inflációs terhek növekedéséből adódó többletterheikre is. Ezzel az
összeggel áll szemben a tárca
4,5 milliárdos ajánlata. A felek
két tárgyalási fordulón vannak
túl, és eddig mind a kórházi érdekképviseletek, mind pedig a
minisztérium ragaszkodott az
álláspontjához, (mti)
ITTHON

Csökkent az alapkamat
A monetáris tanács nagy többséggel döntött az 50 bázispontos
kamatcsökkentésről, a másik javaslat 75 bázispontos csökkentés volt - mondta Simor András,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke a
monetáris tanács ülését követő
sajtótájékoztatón. A jegybanki
alapkamat 7,5 százalékra módosult, ilyen alacsony szinten utoljára 2007 szeptemberében állt.
Magyarország
visszaesett
A tavalyi 14. helyről a 20. helyre
csúszott vissza Magyarország az
európai uniós egészségügyi
rendszerek rangsorában a 2009.
évi Európai Egészségügyi Fogyasztói Index (EHCI) szerint,
amelyet hétfőn tettek közzé
Brüsszelben. Az indexet évente
összeállító Health Consumer
Powerhouse kutatóközpont felmérésében Magyarország a maximális 1000 pontból 633 pontot
ért el. ArangsortHollandia vezeti
immár második éve, 875 pontos
rekorddal majd a sorban Dánia
(819), az újonc Izland (811) és
Ausztria (795), Svájc (788) és
Németország (787) következnek.
A listán 33 ország szerepel
Előzetesben a lövöldöző
Előzetes letartóztatásba helyezte a Budai Központi Kerületi Bíróság hétfőn azt a férfit, aki
péntek éjjel, egy rendőrségi akció során, elfogása közben lőfegyverrel életveszélyesen megsebesített egy civil ruhás nyomozót a fővárosban. Az artériás
sérülést szenvedett rendőr még
megbilincselte a gyanúsítottat,
aki egy órával korábban betört
egy családi házba, illetve egy
másik betöréses lopást is elismert. (mti)
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BOTKA LÁSZLÓ INTERPELLÁLT AZ M43-AS CSUSZASA MIATT

3

Tiszta politika

Szeged kárpótlást kér

3

BAKOS ANDRÁS
bakos.andras@delmagyar.hu

Nem jut messzire, aki azt kezdi el firtatni, így együtt melyik oldalhoz állnak közelebb azok a független polgármesterek, akik az újság tegnapi, 7. oldalán egész oldalas hirdetésben üzennek a miniszterelnöknek. Mert
akad a tizenöt ember között olyan faluvezető, aki már
az elmúlt rendszerben is tanácselnök volt, és azóta is
mindig újraválasztották. Egyikük a megyei közgyűlésben gyakran szavaz együtt a polgári frakcióval, a másik
meg az előző ciklusban volt megyei képviselő, ő a szocikkal szavazott, többnyire - de nem mindig. Másvalaki
azért lépett ki a pártjából, mert szakmai természetű
konfliktusba keveredett legközelebbi felettesével. Va. . .
.
jon akkor ő most el-

99 A falusi
polgármesterek
- más politikusokkal
ellentétben - ismerik
a szavak igazi súlyát.

lenzéki vagy kormánypárti? Van közöttük olyan is, aki
németországi atomerőművek minőségbiztosításán dolgozott, amikor itthon
épp alakult az új közélet. Bár ottani kollégái azt mondták neki, hogy butaságra készül, döntött, hazatért. Mert
úgy látta, jó ötletekkel és jó szándékkal lehet javítani
egy település életén. Vagy legalábbis lehetne. Nem vitte
föl az Isten a dolgát azzal, hogy polgármesterré választották.
Olyan politikusok kérik Bajnai Gordontól, hogy gondolja át még egyszer a költségvetést, akik ritkán dumálnak bele a nagypolitikába, mert megtanulták, hogy a jó
önkormányzat lojális a mindenkori kormánnyal. Akkor
is, ha az folyton csak feladatot ad, pénz elfelejt hozzárendelni. Most megszólaltak: romos ház, szomorkodó
család, nyugdíjas, kisgyerek a fotón, a szöveg pedig
mintha a választási kampányok nyelvén próbálna szólni, vagyis az érzelmekre hatva. Miben más ez, mint amikor az ellenzék embere eldarálja a tévében, hogy minden mennyire rossz? Abban, hogy a falusi polgármesterek - más politikusokkal ellentétben - ismerik a szavak
igazi súlyát. Tényleg közelről látnak olyan embereket,
akiknek családjában húszezer forint jut egy főre, akiknél kikapcsolták az áramot. Ők látják azt is, egy-egy
ilyen csődért mennyire hibás az egyén, és mennyire „a
körülmények sora".
Ne akarjon a beszedésben találékonyabb lenni a kormány, ha közben nem próbál ügyesebb lenni az elosztásban - ennyi lenne az üzenet röviden, a polgármesterek mégis hosszan és illedelmesen mondják. Nyilván
hiába, mert ha változik is valami a költségvetés tervezetében, az nem ennek a levélnek lesz köszönhető. Legföljebb annyi derül ki, hogy ma a politika mesterségét
az ő szintjükön még tisztán és őszintén lehet művelni nem, nem űzni - Magyarországon.

Az M43*as csúszása még sokba kerülhet a kivitelezőnek. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
Interpellált a parlamentben tegnap Botka László országgyűlési
képviselő, Szeged polgármestere amiatt, hogy kár érte a várost,
mert az M43-as első szakaszát nem adják át idén november végére. Kármentésként kérte, hogy legalább a Kossuth Lajos és a
Csongrádi sugárút bevezető szakaszai közötti darab készüljön el
egy lehajtóval együtt.

CSONGRÁD MEGYE
FEKETE KLÁRA
Botka László, Szeged polgármestere tegnap délutáni interpellációjában
a parlamentben azt kérte, hogy az
M43-as sztráda első, 6,7 kilométeres
szakaszát
több
ütemben adják át. Azt várja a
kormánytól, hogy az autópálya-darab új, 2010. július 30-i
átadási határideje miatt érvényesítse kötbérigényét, hiszen a kivitelezőnek nincs
jogalapja a 8 h ó n a p o s csúszásra. A kötbérrel a szegedieket lehetne kárpótolni.
Mint ismeretes: az épülő,
Szegedet északról elkerülő

M43-as első, az E75-ös úttól a
47-esig tartó szakaszát idén
november végén már avatta
volna a Swietelsky Kft. vezette
konzorcium - az eredeti tervek szerint. Ez azért lett volna
fontos, mert a villamosprojekt
során az új 2-es pályát hamarosan építeni kezdik, emiatt
leszűkül a Rókusi körút, és
még jobban bedugulhat a város. Időközben kiderült: a kivitelező határidő-módosítást
kért olyan műszaki problémák
miatt, amelyek drágítják és
megnehezítik az építkezést.
A polgármester szerint nem
érv az, hogy a várost ivóvízzel
ellátó, 1 méter átmérőjű vízvezeték - amely a töltés alatt
húzódik - „megvédése", a

speciális támfal, védmű kiépítése miatt kérjenek határidő-módosítást a NIF Zrt.-től.
A konzorcium ugyanis erre hivatkozik. Azért, mert nemcsak
a kritikus 5 0 0 - 6 0 0 méteren
állnak rosszul a munkákkal,
hanem másutt is.
Botka azt szeretné elérni,
hogy darabolják az első szakaszt is, és jövő március végé• ig épüljön meg az a rész, amelyik a Kossuth Lajos sugárút
bevezető szakaszától Csongrádi sugárútig útig tart, s azt egy
lehajtóval együtt át is adják. A
kormány nyújtsa be kötbérigényét is - érvelt Botka - ,
ami elegendő lenne a kivitelező többletköltségeire, valamint a szegedi és a város környéki állami utak felújítására.
Az országgyűlési képviselő
interpellációjára Oláh Lajos, a
közlekedési minisztérium államtitkára válaszolt. Elismerte, hogy a NIF Zrt.-től határidő-módosítást kért a kivitele-

A VIRÁG TERASZAN EGY FÉRFI MEGZAVARTA AZ IRODALMI ESTET

Antiszemita inzultus érte
Székhelyi Józsefet
Antiszemita inzultus érte Székhelyi József színművészt, a
Szegedi Nemzeti Színház korábbi direktorát szombat este a
Virág cukrászda teraszán, ahol
felolvasóestet tartott. A jelenlévő közönség egyértelműen
elítélte a botrányokozót.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL'
Felolvasóest fellépő művésze
volt szombat este a Virág cukrászda teraszán Székhelyi József
színművész, a Szegedi Nemzeti
Színház előző direktora, aki
magyar költők és írók verseiből, novelláiból olvasott fel a
nézők „rendelése" nyomán.
- Miután elmondtam egy
Faludy-balladát, és a közönség
megtapsolt, felállt egy úr a nézők közül, és megkérdezte:
„Nincs itt egy magyar ember,
aki elmondaná ezeket a szép
verseket? Miért pont egy zsidó?" Azt is kiabálta: elege van
már belőlem, börtönben akar
látni. Megpróbáltam először
békejobbot
nyújtani
neki,
hogy üljünk le, beszéljük meg,
de ezt o nem fogadta el. Elmérgesedett a helyzet, és el kellett

az illetőt küldeni. Egy bátor tónak tartom ezt a történetet.
idősebb hölgy sietett a segítsé- Aggályosnak gondolom, hogy
gemre, kikérte magának a kö- ilyesmi egyáltalán előfordulzönség nevében az inzultust, hat. Nem kellene asztal alá söés szinte elzavarta a férfit, aki- pörni és marginális jelenségről később többen azt mond- nek tekinteni, hanem komoták, hogy egykor ÁVÓ-s volt.. lyan kellene venni, hogy a poliAmikor visszatértem a pódi- tika sok közszereplőjétől bátoumra, a nézők megköszönték a rítást kapnak a szélsőségesek.
bátorságomat, én pedig József Ennek véget kellene vetni, mert
Attila Ódájával folytattam az bebizonyosodott már, hogy ez
estet - mesélte lapunknak a az út sehova nem vezet - hangtörténteket Székhelyi József, súlyozta Székhelyi József.
A jelenlévők elmondása szerint a művészt egy idős, pofaszakállas, bottal hadonászó úr
zavarta meg, aki amolyan „városképi" figura, látásból sokan
ismerik, mert már más nyilvános rendezvényeken is szélsőjobboldali, antiszemita szövegek bekiabálásával vétette észre
magát. Tegnap megpróbáltuk
„A közeli jövőt illetően
megkeresni, hogy megismerjük
tanulságosnak és
a szombati történetet az ő eladáelemzésre méltónak
sában is, de nem sikerült megtartom ezt a történetet."
találnunk. Egyik informátorunk
Székhelyi József
szerint ő Cs. K., aki évtizedekkel
ezelőtt a dorozsmai fürdő bejáaki azt is határozottan kijelen- ratánál lévő vendéglátóhelyet
tette: korábban sohasem talál- működtette. Egy másik ismerőse szerint - aki úgy fél évvel ezkozott az őt inzultáló férfival.
- A közeli jövőt illetően ta- előtt találkozott vele utoljára nulságosnak és elemzésre mél- Cs. K. „betegeskedik".

ző. Elmondta, többe kerülne,
ha a szakaszt több ütemben
adnák át. Az államtitkár diplomatikusan fogalmazott: bízik benne, hogy az eredeti
ütemezéshez közeli határidőben elkészül a sztrádaszaMennyi a kötbér?
Úgy tudjuk, akár a kivitelezés
árának 20 százalékát is elérheti a kötbér összege, ha annak megvan a jogalapja. A 6,7
kilométeres sztráda közel 13
milliárd forintba kerül, aminek
20 százaléka csaknem 3 milliárd. Azt is hallottuk, az összeg
alku tárgya, hiszen a kivitelező is pénzt kér a többletköltségeire.
kasz. Szerinte valószínűleg
megvan a jogi alapja annak,
hogy kötbért lehet kérni a késés miatt, amely futná a többletberuházásokat.

27 ezer vakcina érkezik holnap
CSONGRÁD MEGYE
TOMBÁCZ RÓBERT
Holnap érkezik meg az ÁNTSZ
szegedi intézetébe az első szállítmány a H1N1 elleni „ingyenes" védőoltásokból, amelyet
csütörtökön és pénteken osztanak szét Szeged és környéke
háziorvosai között - tájékoztatott tegnap Tombácz Zsuzsan-

na régiós járványügyi osztályvezető. Ez azt jelenti, hogy jövő hétfőtől már elkezdődhet az
elsődleges rizikócsoportba tartozók beoltása. Ilyenek a krónikus betegségben szenvedők,
az egészségügyi, illetve a szociális dolgozók, a szociális intézmények lakói, az alapvefő
lakossági infrastruktúra működtetői és a várandós nők.
Csongrád megye első kör-

ben 27 ezer adag H1N1 elleni,
és ugyanennyi „normál", szezonális vakcinát kap. A következő szállítmány várhatóan
október 12-én érkezik. A két
oltás egyszerre is felvehető karonként egy-egy - , d e ez
nem kötelező. Akiknek ingyen
jár az oltás, a beadásért sem
kell fizetniük a háziorvosnak.
A H1N1 elleni oltásokból
csak később kapnak a patikák.

Magyarországon kizárólag a Ford Hoványnál.

Feel the difference

B Élvonalbeli biztonság
E5 Kényelmes és elegáns
ES Kiemelkedő vezetési élmény
E5 Minőség a legapróbb részletekig
^
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Alapkőletétel,
a nagyközség napja
ALGYŐ. Pénteken délután fél
1-kor teszik le az új iskola alapkövét a Borbála fürdő és az algyői sportközpont melletti területen. A16 tantermes általános iskola összesen egy milliárd forintból épül, amelyhez a
település 200 millió forintos
támogatást nyert. Köszöntőt
mond Piri József polgármester,
Botka László országgyűlési
képviselő, Varga Zoltán önkormányzati miniszter. Közreműködik: Kiszely Zoltán színművész, a Szeged táncegyüttes,
az algyői iskola Gyöngyvirág
néptánccsoportja. Az alapkőletételhez programsorozat kapcsolódik Algyő napja címmel.
Délelőtt 10-kor koszorúzással
emlékeznek Süli Andrásra, a
magyar naiv festészet alapítójára a szülőházánál (Süli András utca 16.). 11-kor a temetőben koszorúznak a hősök és a
díszpolgárok sírjainál. Délután
fél 5-kor a faluházban kiállítás
nyílik az 1879-es nagyárvízről
a Móra-múzeum gyűjteményéből. 5-kor a színházteremben
ünnepi testületi ülés kezdődik.
A napot fél 7-kor ugyanott a
Hóra Táncszínház műsora zárja.
Zöldség-, virágfesztivál
és falunap

BALÁSTYA. Ezen a hétvégén
rendezik meg Balástyán a tizedik zöldség- és virágfesztivált, valamint lovas napokat.
Sztárfellépőkkel, raliversenynyel, fogathajtó versenyekkel,
díjugrató versenyekkel várják
az érdeklődőket.
öszi termés a ligetből
DESZK. A Móra Ferenc Csicsergő Óvoda Bölcs bagoly
csoportja ma az újszegedi ligetbe kirándul gesztenyét és
makkot gyűjteni, amiből az
oviban figurákat készítenek.
Küldöttség, filmvetítés
MÓRAHALOM. A városba látogatnak ma a Magyar Turizmus
Zrt. külképvisetői a Dél-alföldi
Regionális Marketing Igazgatóság szervezésében. Elviszik
őket az Erzsébet Mórahalmi
Gyógyfürdőbe, és tájjellegű
ételeket kóstolnak az Aranyszöm Rendezvényházban.
- Délután 4 órakor Boldog
időskor címmel filmvetítést
szervez az Aranyszöm Rendezvényház; Csótiné Ördög
Edittel, a homokháti szociális
központ megbízott vezetőjével
készült interjút nézhetik meg
a mórahalmi nyugdíjasklubok
tagjai és az érdeklődők.
Ruhaosztás
a családi napon
ÚfSZENTIVÁN. A polgárőrség
egyesületi családi napján, vasárnap délelőtt ruhaosztást
szervezett a falu központjában.
A második alkalommal megrendezett akciónak örültek a
helybeliek, különösen, mert a
ruhákat és papucsokat az idén
egy butikját megszüntető támogató ajánlotta fel. Míg a lehetőséget kihasználó lakosok
válogatták a ruhákat, a polgárőrök bográcsos ebédet főztek.
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40-nel
csapódott
a földbe
SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Minimum 22 ugrás kell
az A kategóriához

- Ezerből egy ilyen eset van,
nem emlékszem hasonlóra hallottuk Sárai Páltól, a Szegedi Repülő Egyesület ügyvezető elnökétől. - Viktória
olyan 40 kilométeres óránkénti sebességgel csapódott
földbe úgy, hogy a forgás miatt nem tudta kontrollálni a
leérkezést.
Medencéjére
esett: szerencsére a felszántott mezőgazdasági területre
és nem a n é h á n y méterre fekvő dűlőútra - fogalmazott az
elnök.

A Szegedi Repülő Egyesület
ejtőernyős szakosztálya
1991-ben jött létre - azóta
mintegy 1500 ejtőernyőst képeztek ki itt. Honlapja szerint
a legjobban felszerelt vidéki
szakosztály, elismert bemutató csapattal, ütőképes célbaugró csapattal, magasan kvalifikált tandempilótákkal és
oktatói gárdával, valamint
számos válogatott kerettaggal büszkélkedhet. A szakosztály felszerelései és kiképzési tematikája megfelel a
legszigorúbb európai előírásoknak, és némely esetben
túl is mutat azokon. A kezdő
ejtőernyősök képzése 10
szintből áll, amelyek modul
rendszerben épülnek egymásra. Egy-egy modul - a feladattól függően - 1 - 4 ugrásból és a hozzá tartozó elméleti anyagból áll. A kitűzött
feladatok sikeres tejesítése
után lehet továbbmenni a következő szintre - minimum
22 ugrás kell ahhoz, hogy valaki A kategóriás minősítést
szerezzen.

Az ejtőernyőt a rendőrség
elvitte. A szakértői vizsgálat
e r e d m é n y é r e 6 - 8 hetet kell
várni. Oross János, a Magyar
Repülő Szövetség Repülésbiztonsági
Szervezetének
eseményvizsgálója elmondta: a vizsgálat folyamatban
van, addig nem nyilatkoznak a részletekről. Annyit
elárult: a nő le tudta oldani
m e g h i b á s o d o t t ernyőjét, a
mentőernyővel ért földet, az
r e n d b e n volt.
- Ebben a helyzetben meg
is halhatott volna - fűzte hozzá a szakember.
Géczi János, a Magyar Repülő Szövetség
elnökségi

tagja szerint évente 2-3 hasonló eset fordul elő hazánk-
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Csorba József (balról): Minden helyzetet modellezünk még a földön, felkészítés közben. FOTÓ: KARNOK CSABA
ban.
Szegeden
legutóbb
2003-ban volt halálos végű
ejtőernyős baleset. 2006 óta
- amióta a Szegedi Közlekedési Társaság üzemelteti a
repteret - Dózsa Gábor ügyvezető igazgató nem emlékszik hasonlóra.

MEGOLDÁST KERES AZ EGYETEMI VEZETES A KLINIKÁK SÚLYOS HELYZETERE

Gyógyításra az oktatási pénz?

A SZTE tegnapi szenátusi ülésén - információink szerint szóba került a szegedi klinikai
központ anyagi helyzete is.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

Mint korábban megírtuk, az áprilisi, majd az októbertől tervezett finanszírozási változások
miatt a klinikai központ 2,1-2,2
milliárd forinttal kaphat kevesebbet, mint tavaly. Pál Attila, a
központ elnöke múlt héten elmondta: ahhoz, hogy működni
tudjanak, egyetemi támogatás-

ra van szükségük - azaz a többi
kar pénzéből kell átcsoportosítani betegellátásra, amit joggal
elleneznek a nem orvostudományi karok vezetői. Egyetemi
támogatás nélkül viszont már
novembertől nem tudnak bért
fizetni a klinikák mintegy 3800
dolgozójának.
Múlt csütörtökön az egyetemi orvoskar - közte a szegedi
klinikák - vezető professzorai
közös állásfoglalásban jelezték
a súlyos helyzetet, amit Szabó
Gábor rektor - információink
szerint - továbbított az elmúlt
szombaton idelátogatott Bajnai

IRép*

Gordon miniszterelnöknek. Sajtóhírek szerint a kormányfő egy
másik levelet is kapott a többi
kartól, amelyben azt közlik: a
klinikai hiányt csak az oktatásra kapott normatívából lehet fedezni. Az Állami Számvevőszék
szerint viszont ha nem az oktatásra fordítják a normatívát, az
céltól eltérő felhasználást jelent, amit egy későbbi esetleges
ÁSZ-vizsgálat után vissza kell
fizetnie az egyetemnek.
A szegedi klinikai központ
tervezett finanszírozásáról ma
tájékoztatja részletesen a sajtót Szabó Gábor rektor.

Kihúzták a dugót a Vértó medréből

i i i n l '
A Vértó fő feladata a csapadékvíz tárolása. Kis mélysége és a csekély vízmennyiség miatt azonban könynyen kibillenhet egyensúlyából a víz minősége. Mivel a tó alját hosszú ideje felhalmozódott iszapréteg borítja,
szükségessé vált ennek eltakarítása. Első lépésben leengedték a vizet, jelenleg arra várnak, hogy a meder kiszáradjon, és a munkagépek rámehessenek. A munkálatok várhatóan december közepére fejeződnek be, a tómeder kitakarítását alvállalkozóval végezteti a Szegedi Vízmű Zrt. FOTÓ: KARNOK CSABA

Nagy szerencse kell. - 800 méter a szokásos nyitási magasság, ilyenkor még arra is van idő, hogy az ember vészhelyzetben korrigáljon - tájékoztatott Csorba József ejtőernyős tandempilóta. Szerinte a forgásnak
számos oka lehet: zsinórszakadás, ernyősérülés miatt is bekövetkezhet.
- Minden szituációt modellezünk a felkészítés közben, még a földön. A
rendellenességek 99 százaléka korrigálható. De szerencse kell hozzá.

Elfogták a Porsche
35 éves sofőrjét
Vásárhelyi lakásán fogták el tegnap azt a 35 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy a hét végén egy Porschéval száguldozva
összetört egy rendőrségi autót,
majd megszökött a helyszínről.
K. Cs. szabadlábon védekezhet.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MUNKATÁRSUNKTÓL
Tegnap a lakásán fogták el és
állították elő a vásárhelyi rendőrök a 35 éves K. Cs.-t, akit azzal
gyanúsítanak, hogy szombatra
virradóra
sportkocsijával
ámokfutásba kezdett Vásárhelyen, balesetet okozott, majd
megállás és segítségnyújtás
nélkül elhajtott. Megírtuk: a
rendőrjárőr a Bagolyvárnál lévő körforgalomban átsuhanó
Porsche után eredt, végigüldöz-

tört járműből, az Opelt vezető
rendőr a homlokán sérült meg
könnyebben. Sebét több öltéssel varrták össze a kórházban.
A Porsche vezetője a karambol után továbbszáguldott, a
járművét szombaton délelőtt a
város külterületén
találták
meg, üresen. Vezetője ellen akit meg nem erősített információink szerint az üldözéskor
a rendőrök felismertek - a vásárhelyi rendőrkapitányság elfogatóparancsot adott ki.

- A gyanúsított a rendőrségi
kihallgatása- során megtagadta
a vallomástételt. Ellene - szabadlábon hagyása mellett - segítségnyújtás elmulasztása vétsége miatt indult büntetőeljárás - mondta lapunknak Szenti
Szabolcs, a megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.
Megpróbál9$ A gyanúsított a rendőrségi
tuk megkeresni
K. Cs.-t, de a csakihallgatása során megtagadta
ládja általunk isa vallomástételt.
mert társasházi
Szenti Szabolcs
lakásán
hiába
te a Kaszap utcán. A sportkocsi kerestük. Egyik szomszédjától
a laktanya mellett elszáguldva megtudtuk: onnan már elkölvisszafordult az Ady Endre ut- töztek. Annyit tudott a 35 éves
cán át a városba. Itt egy civil férfiról, hogy nemcsak Porschérendszámú Opelben ülő ren- ja, de több más kocsija is van.
dőrjárőrpár pillantotta meg a Hogy milyen típusúak, azt nem
keresett
kocsit.
Jelzésükre tudta megmondani. Megtalálazonnal megérkezett a rendőr- tuk egy nemrégiben átadott váségi Ford. Az üldözés során a sárhelyi társasházban a család
járőrkocsi megközelítette a három lakását is. Hiába csönPorschét, amelynek vezetője gettünk több alkalommal is a
kaputelefonokon,
egy pillanatra erőteljesen a fék- lépcsőházi
re lépett. A Ford már nem tudta senki sem vette fel. A szomszéelkerülni az ütközést, a sport- dok pedig, akikkel beszélni tudkocsi hátuljáról az Opelnek csa- tunk, azt mondták: nemrégiben
pódott, a Fordban ülő rendőrök költöztek ide, ezért még csak láépségben szálltak ki az össze- tásból ismerik egymást.
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A POLGÁRMESTER NEM MUTATTA MEG A FESTMÉNYT

Botrányt kavart
Botka portréja

Tovább gyűrűzik a Botka László
szegedi polgármester portréjával kapcsolatos ügy. Az ellenzék szerint Botka László méltatlan a polgármesteri posztra,
mert nem mondott igazat.
SZEGED
SZABÓ C. SZILÁRD

Három rendszerváltás utáni
polgármester, Lippai Pál, Szalay István és Bartha László képmásával gyarapodott a városházán a polgármesteri arckép-

városháza - , hogy a polgármesteri arcképcsarnok képeit nem
Botka László, hanem a kulturális iroda rendelte meg. „Amikor
a polgármester értesült arról,
hogy róla is rendeltek festményt, annak
kihelyezését
azonnal letiltotta, és a képet saját költségére megvásárolta" fogalmaztak a sajtóközleményben. Botka László szerint az az
igazi botrány ebben a történetben, hogy amikor pénteken a
város 70 milliárdos költségvetéséről folyt a vita, a Fidesznek

Kohári: Törölték a 9. sort. A Fidesz nevében Kohári Nándor önkormányzati képviselő juttatott el szerkesztőségünkhöz sajtóközleményt
az ügyben. Azt írta, hogy a költségvetés első félévi teljesítéséről szóló
napirendi pont írásos, a bizottságok számára kinyomtatott háttéranyagában szerepel Botka László portréjának megfestése 150 ezer forintért
a polgármesteri keret 9. sorában. Erről Botka László azt mondta a közgyűlésen, hogy „szerinte csak összekeverték a táblázatban a korábbi
polgármester nevével, akinek a város valóban megfestette a portréját."
A mellékletnek az internetről letölthető verziójából mindenesetre törölték az ominózus pontot - áll a közleményben, ami azzal végződik:
„Botka László bizonyíthatóan hazudott, ismét demonstrálva ezzel,
hogy méltatlan a polgármesteri posztra."
csarnok - írtuk szeptember
19-én lapunkban. Lippairól Nóvák András, Szalayról és Bartháról Kalmárné Orr Gizella festett portrét - fénykép alapján. A
cikkben azt nyilatkozta Mózes
Ervin címzetes főjegyző, hogy
„Botka László jelenlegi polgármesterről nem rendelt képet a
város, mert a képsor a volt polgármesterek előtti tisztelgés."
A szeptember 25-i városi közgyűlésen Hűvös László (Fidesz)
és Haág Zalán (KDNP) is szóba
hozta a polgármesterekről készült festményeket, amelyek
egyenként 150 ezer forintba kerültek. Haág felszólalásában elmondta, találtak a polgármesteri keretben egy 150 ezer forintos
tételt, amelyet Botka László polgármester portréjának megfestésére állítottak be. Azt kérdezte: mikor és hol tudják majd a
Botka-portrét megtekinteni. A
polgármester válaszában közölte: „rólam a város nem rendelt
portrét, nem fizetett ki, és nincs
a város tulajdonában rólam készült portré".
Még a pénteki közgyűlésen
kiderült az - amit tegnap sajtó-

egyetlen építő javaslata, módosító indítványa sem volt, ellenben mint évek óta mindig, tevékenységük kimerült a személyét ért támadásokban.
Pataki Ferenc, aki megfestette Botka László portréját, lapunknak elmondta: úgy tudja,
hogy Kalmárné Orr Gizellát is
felkérte a város a polgármesteri
portré megfestésére. Pataki elmondása szerint látta is felvázolt állapotban a portrét Kalmárné Orr Gizellánál. A festőnő
érdeklődésünkre
elmondta:
volt arról szó, hogy Botkáról is
készül kép, mert „a városházának tetszett az a stílus, ahogy
Szalay Istvánt megfestettem, s
ha Botka László is falra kerül,
szeretnék, ha én festeném." A
városházán határozottan tagadták, hogy a polgármesterről
lenne egy másik festmény is.
Botka László még pénteken
elmondta, hogy a Pataki Ferenc által készített festményt
saját zsebből kifizette, s otthon á b a n őrzi. Tegnap szerettünk
volna fényképet készíteni a
portréról, de ehhez nem járult
hozzá a polgármester, mond-

közleményben erősített m e g a

v á n : az m a g á n t u l a j d o n .

A Boldogasszony sugárúton már alapozzák az új sínpár helyét. FOTÓ: KARNOK CSABA

Ágyaznak a villamosnak
Augusztus végén kezdődött a
Szeged közlekedését alapjaiban átíró nagy forgalomterelés
az 1-es villamosvonal felújítása
miatt. Eddig bontottak, most
közműveket cserélnek. Legjobban a Boldogasszony sugárút
halad; alapozzák az új sínpárok
helyét.
SZEGED
DOMBAI TÜNDE
A szegedi elektromos tömegközlekedési
nagyprojekt
egyik leglátványosabb terepm u n k á j á t kezdte el augusz-

egyenes szakasz újul meg:
novemberre a Boldogasszony
sugárút, decemberre a rókusi
végállomás és az Anna-kút
közötti rész. Mindkét szakaszon épül körforgalom: 3 - 5
sávos jelzőlámpás kör a Kossuth Lajos sugárút Rókusi
csomópontjában, a vonal
„másik végén", a Boldogaszszony s u g á r ú t - S z e n t Ferenc
utca találkozásánál pedig
hagyományos.
- A sosem látott nagyságrendű közlekedési beruházást törvényszerűen bontás
előzte meg. A kivitelező föl-

101 év. Vidéken először Szegeden épült villamosvonal 1908 októberében. A Rókusi pályaudvartól a nagyállomásig tartó vaspálya akkor 4 kilométeres volt, ma 4,7. Számozást 1943-ban kapott.

tus 26-án a kivitelező A-SZ-E
Konzorcium: felújítja az l-es
villamosvonal pályáját. Az
egész sínpálya korszerűsítése - megírtuk - 4,9 milliárd
forintba kerül, és jövő őszre
készül el teljesen. Ebből idén
gyakorlatilag
két
hosszú

szedte a síneket, lebontotta a
felsővezetékeket és azok tartóoszlopait, kiásta az ú j villamospálya 90 centiméter mély
alapját - tájékoztatott Tapasztó Sándor, a nagyprojektet irányító Szeged Pólus
Nonprofit Kft. projektigazga-

tója. - A hosszú, elkerített árkokban azokon a szakaszokon látni most munkát, ahol
az érintett közműszolgáltatók
bevonásával cserélik a gáz-,
távközlési és távhővezetékeket. A Boldogasszony sugárúton járnak előrébb az építők; ott alapozzák az ú j villamospályát speciálisan maszszív kavicsággyal, majd úgynevezett sovány betonnal,
végül vasbetonnal. Arra fektetik végig rugalmas gumiágyba a sínpárokat. Párhuzamosan már állítják az ú j felsővezeték-tartó
oszlopokat.
Zárásul - ahogy tavaly az Anna-kútnál - felszerelik rá a
felsővezetékeket, és „felöltöztetik" a megállókat.

Egy hónap alatt kirajzolódott a Rókusi csomópontban
az új körforgalom helye. Ez készül el utolsó lépésként, mivel
átszeli a Rókusi körúton jövőre elkészülő új 2-es villamos.
Egy hete csőcserébe fogtak az
építők a Rókusi körút Vértóval
határos oldalán is. Ezeket a
távközlési kábeleket, távhő- és
gázvezetékeket ugyancsak az

l-es villamosvonali közműcserék miatt, azokkal együtt bontották ki és cserélik.

Háttérmunka. Átépül és bővül
az SZKT Pulz utcai villamostelepe, ezért decemberig a szerelvények se ki, se be nem jutnak
- mint erről beszámoltunk, jelenleg gőzerővel szerelik az új
szervizcsarnok acélszerkezetét.
Készül az új műhelyépület vasalt aljzatbetonja, szigetelik a
téglafalak alját, és teherhordó
falakat emelnek. Ezeket 2010
februárjában adják át. Cserélik
és bővítik a belső vágányhálózatot. A nagyprojekt - hivatalos nevén - áramellátási tenderét a Szeged SV 2009 konzorcium nyerte, amelynek tagja a
Siemens Zrt. és a VIV Zrt. Nettó 3 milliárd forintból 2010-re
meghosszabbítják a 8-as trolibusz felsővezeték-rendszerét,
kiépítik az új, tarjáni 10-es trolibusz vonalát, valamint korszerűsítik és bővítik az áramátalakító állomásokat, a kábelhálózatot.

A miniszterelnök érzelmeire apellálnak a polgármesterek
Nyílt levélben az érzelmekre
akart hatni 15 megyei független polgármester: Bajnai Gordonhoz fordultak, hogy „segély
helyett esélyt" kérjenek.
CSONGRÁD MEGYE
GONDA ZSUZSANNA
Az érzelmekre kívántak hatni,
emberi sorsokat akartak bemutatni - ezt mondta Dóc polgármestere, Tóth Margit arról
a nyílt levélről, amelyet a miniszterelnöknek írt 15 Csongrád megyei független polgármester. A levelet tegnapi számunkban közöltük. Az aláírók
szerint ha a jelenlegi formájában fogadja el az országgyűlés a költségvetést, annak beláthatatlan
következményei
lesznek, ugyanis „a tervezett
milliárdokat nem személyetien kiadási tételekből, hanem
a településen élő emberektől,
kicsinyektől és nagyoktól,
magányosoktól és családoktól" vonják el. Beszélnek a te-

ki nem fizetett számlával „vette
át" Forgó Henrik polgármester
2002-ben. 2003-ban 38 milliós
forráshiánya volt a településnek. A tavalyi költségvetés már
nem volt mínuszos, és az idei
sem az. A polgármester attól
tart, a megvonások miatt újra
forráshiányos lehet a település.
Szerinte a legfontosabb kérdés,
hogy a Dél-Alföldön felszabadult munkaerővel mi a kormány hosszú távú terve. A kistelepülések megtartása cél-e,
és ha igen, milyen munkát tudnak majd végezni az ott élők.
- Egész életemben tanultam, vizsgáztam - mondta a
Voglék dóci tanyája. Bár nem szívesen kérnek, rászorulnak az önkormányzat segítségére. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
több szakmát is kitanult Vogl
lepülésvezetők bedőlt lakás- le volt, hogy 25 évig heti 20 így tesz, hanem az önkormány- Ervin. Hiába, betegsége miatt
hitelekről, széthulló családok- órában kell könyvtárként mű- zatokra terheli. De mi miből fi- évek óta nem tud dolgozni. Feról, magára maradt idős em- ködnie az intézménynek. Ha zessük? - tette fel a kérdést Kü- leségével, Vogl Máriával egy
berről, gyerekekről, akik csak nem tudják fenntartani, vissza bekháza polgármestere, Mol- dóci tanyán laknak, a nyugdíkell fizetni a 10 milliós kedvez- nár Róbert. Szerinte a költség- jukból élnek. Bár nem szívesen
az iskolában esznek.
Miért nem számokról? Mert ményes hitelt. A település így vetést az ellátandó feladatok kérnek, rászorulnak az önkorminden településen más a is 43 millió forinttal tartozik a alapján kellene kalkulálni, a mányzat segítségére. A tanyakormánynak szociálisan érzé- gondnok mindennap ebédet
probléma - válaszolták. Dó- szegedi kistérségnek.
visz nekik, évente élelmiszercon például a könyvtárfelújí- A rezsiköltséget ki kell fi- kenyebbnek kellene lennie.
Csanyteleket 12 millió forint csomagot kapnak, és segélyhításra kapott támogatás feltéte- zetni. A kormány viszont nem

vót is felszereltek hozzájuk.
Mária korábban tanított, és Vizsolyban a művelődési házat
igazgatta. - Kereskedő vagyok,
fotóművész, mi még? - fordult
feleségéhez Ervin. - Álmodozó
- válaszolt Mária.

Azttnhikistelepüléseken
marad a normatíva. A tervek
szerint egyébként az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok továbbra
is a korábbi színvonalon biztosíthatnák a gyermekétkeztetést, vagyis a normatíva az esetükben nem változna. Csongrád
megyében ezek: Ambrózfalva,
Apátfalva, Csanádalberti, Csanádpalota, Derekegyház, Deszk,
Dóc, Eperjes, Fábiánsebestyén,
Felgyő, Földeák, Klárafalva, Kübekháza, Magyarcsanád, Maroslele, Mindszent, Ópusztaszer,
Öttömös, Pitvaros, Pusztamérges, Pusztaszer, Röszke, Tömörkény, Újszentiván.
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Mindszent aranya lehetneA diploma nem
garantál jó állást
a pritaminpaprika
100 EZER SZAKMUNKÁSRA LENNE SZÜKSÉG

Hiába a diploma, ha a megszerzett tudásra nincs kereslet a
piacon. A szakképzett munkaerő viszont mindig kell - sokan
az egyetem elvégzése után
kényszerülnek tanfolyamokra
járni.
szeged
NAGY ZOLTÁN

A diploma régóta nem garancia az elhelyezkedésre vagy az
anyagi biztonságra. A különböző szakképzési lehetőségek
bárki számára elérhetők, de a
főiskolát, egyetemet végzetteket éri legváratlanabbul, ha
végzettségükre nincs szükség
a piacon.
Az utóbbi években leértékelődött presztízsű szakmák,
amelyeket szakmunkásképzőkben, szakközépiskolában
lehet tanulni, most sok lehe-

Kaczor István szerint az lenne a megoldás, ha nemcsak termesztenék, hanem helyben fel is dolgoznák a pritaminpaprikát.
Nyomott áron, kilónként 140 forintért tudják csak értékesíteni
a pritaminpaprikát a mindszenti
termelők. Kaczor István szerint
a megoldást az jelentené, ha nagyobb területen termesztenék
és helyben dolgoznák fel a pritaminpaprikát, amely Mindszent
aranya lehetne.
MINDSZENT
IMRE PÉTER
- Több átok sújtotta a pritamint - mondta Gémes József,
aki 31 éve foglalkozik a paprika termesztésével, és jelenleg 2
hektáron gazdálkodik. - Júniusban 80 milliméter csapadék
esett, gombás betegségek terjedtek el, majd következett az
aszály - a tövek 40 százaléka
kiszáradt - , és sok paprikát a
magházpenész is megfertőzött.
Amennyiben nem számítjuk
magunk és családtagjaink
munkáját, a szeletelt paradicsompaprika kilóján 20-30 forint a hasznunk. Ebből kellene

kollégájával, de hozzátette:
tagjaik fanatikusok, szeretik
ezt a növényt, ha nem így lenne, már régen abbahagyták
volna. Alkalmi munkavállalókkal nem dolgoztatnak, az
csődöt jelentene, családi vállalkozásban működnek. Az
évről évre mélyülő paprikaválságból keresik a kiutat.
- A mi pritaminpaprikánk
színre és ízre az egyik legjobb
az országban
f f A gyógyszeripar is kezdi felfe- - vélekedett
- , ha
dezni magának ezt a növényt. Ez Kaczor
jól
sáfárkomég a távoli jövő, amíg megvaló- dunk vele,
Mindszent
sul, talpon kellene maradnunk.
aranya lehet.
Kaczor István
A megoldást
felvásárlók sem kínálnak töb- az jelentené, ha nagyobb terübet, de ez a 15 évvel ezelőtti ár- leten termesztenénk, helyben,
nak felel meg, és akkor még en- kisüzemben szeletelnénk, dolnek csupán egyharmadát tették goznánk fel, gyártanánk belőle
ki a költségek. Az ideális ár 200 konzerveket, speciális savanyúságot - ma házaknál készíforint körül lenne - állítják.
Az 1 hektáron gazdálkodó tenek ilyet - , utóbbit a némeKaczor István, a Pritavicha tek nagyon kedvelik. A gyógySzövetkezet elnöke egyetértett szeripar is kezdi felfedezni mabeindítani a következő szezont, táphengeres palántát,
műtrágyát, növényvédő szert
vásárolni, ami képtelenség.
Azt beszéltük a vejemmel,
hogy még egy ilyen év, és befejeztük - mondta Gémes József.
A gazdák a szentesi Termelői
Értékesítő Szervezettel kötöttek
szerződést, amely az exportminőségű szeletelt pritaminért
140 forintot ad kilónként. Más

FOTÓ: TÉSIK ATTILA

Beszédes számok
Évtizedekkel ezelőtt 300, jelenleg 14 hektáron termesztenek pritamin-, vagy közismertebb nevén paradicsompaprikát Mindszenten. A területen
15-en, a helyi Pritavicha Szövetkezet tagjai osztoznak, a
legkisebb parcella 800 négyszögöles, a legnagyobb 2 hektáros. Jelenleg egy hektár művelési költsége 1 millió 200
ezer forint körüli, és idén hektáronként 100-150 mázsa termés várható.

gának ezt a növényt. Ez még a
távoli jövő, amíg megvalósul,
talpon kellene maradnunk.
A fagyokig folyamatosan
szedik a pritamint a földeken,
de szeletelten számolva nem
lesz több a termés hektáronként 100-120 mázsánál, ami
maximum 150 mázsa szedettet jelent. Utóbbi egy jó évben
a 3 - 4 0 0 mázsát is elérheti.

IH szubjektív - élmények a házból
salóra és deszkára szükség volt.

szeged
GONDA ZSUZSANNA
Pezsgővel, süteménnyel
és
Sting szerzőtársával, Dominic
Millerrel ünnepelt a hét végén
az egyéves IH Rendezvényközpont. A 465 milliós szépészeti
beavatkozástól tavaly rendezvényházként újjászületett épület homlokzati fényei adtak okot

némi kételkedésre a beruházás
kezdetén, de mára megszoktuk
a tompa sárgákat, zöldeket, kékeket. A szomszédos panelek
egyikében azt mondta egy lakó:
ő kifejezetten szereti az ablakából is látható fényjátékot.
- Feldobja, kellett valami figyelemfelkeltő - fogalmazott
ugyanerről Boyer Erika, ő egy
azok közül, akiket a ház „visszaszerzett". Diákkorában bulizott
ott, aztán sokáig nem járt, most
viszont újra: Zorán, Al Di Meola
és Dominic Miller vonzotta.
- Általánosban felléptünk
az IH-ban, és ahogy mentem a
színpadra, beszakadt az egyik
lépcsőfok. Eléggé balkáni álla-

Otthagytdk a nézők a darabot. Többen otthagyták pénteken a Csókol Anyád! című produkciót. A Vári Éva és Nagy Ervin szereplésével
előadott darabból ugyanis az előadás első perceiben hátul semmit nem
lehetett hallani. A színészek nem kértek hangosítást. Hangosabban! kiabált a hátsó sor, a művészek pedig eleget tettek a felszólításnak.

potok voltak, ma már szép mondta Bittér Csilla. Varga Norbert véleménye: „frankó a

nagyterem hangzása, csak a
dohányosok szívják meg, mert
nem szabad bent rágyújtani". Ő

A homlokzat fényei sokak szerint feldobják a rendezvényközpontot.

Ugyancsak közel 200 ezres
összeget emleget a szintén
szegedi Hansági-iskola igazgatóhelyettese, Dóka Zoltán.
Ilyen árat kell fizetni ugyanis
például a szakácsképzésért,
ami most különösen keresett,
a népszerű főzős műsorok miatt is. Ezen, vagy a pincér-,
cukrászképzésükön előfordulnak diplomások, de olyan is,
aki egyetem mellett tanulja a
szakmát.
Döbör András,
az SZTE
Szakképzési, Továbbképzési
és Távoktatási Központjának

OKJ-s kisokos. Az Országos Képzési Jegyzék (röviden OKJ) tartalmazza a Magyarországon hivatalosan megszerezhető szakképesítéseket. Az OKJ-s képesítéssel még nem rendelkezőknek az állam finanszíroz egy képzést, ami óriási lehetőség, de a munkaügyi központ is
átveheti bizonyos esetekben a költségtérítést. A felsőfokú szakképzés hallgatói jogviszonnyal jár, felvételizni kell. Ez a legmagasabb
szintű szakképzés, csak egyetem indíthatja.

PEZSGŐ, VASALÓ ES DOMINIC MILLER

Szereti a szegedi közönség az
IH Rendezvényközpontot színes
ledfallal együtt, a dohányzástilalom ellenére. Az egy év alatt
tört már boka és csukló a házban, egyszer pedig minden va-

fantáziát az elhelyezkedéshez. Jelenleg a hegesztő,
CNC forgácsoló, géplakatos,
hűtőklímás a slágerszak, ám
a n n a k , aki semmilyen támogatást nem kap, a 3 hónapos, 1 éves oktatásoknak az
átlag 2-300 ezer forintos díja
megfontolandó.

tőséget rejtenek. Feketű Béla, az átalakulás előtt álló
szegedi Tápai Antal szakközép és
szakmunkásképző
igazgatója szerint körülbelül
100 ezer s z a k m u n k á s hiányzik a rendszerből. Intézménye a külső cégek, központok által összegyűjtött érdek„Közel 200 ezer forintot kell fizetni a szakácsképzésért, ami most különösen keresett, a népszerű főzős műsorok
miatt is."
lődőket oktatja OKJ-s tanfolyamokon, felnőttképzés keretében. Bár elmondása szerint ritka, hogy diplomával
rendelkezők kétkezi m u n k á t
oktató tanfolyamon vegyenek részt, mégis lát ebben

többek között Kispál és a
Borz-koncerten, Monty Pythonesten volt.
Sztoriztattuk az IH munkatársait, a Férfi és nő koncertet
emelték ki. A fellépőknek Udvaros Dorottya, Básti Juli,
Cserhalmi György és Kulka János - az volt a kérésük, hogy
minden öltözőben legyen va-

FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

igazgatója szerint a felsőoktatás bolognai rendszere is a
szakmaszerzés felé orientálja
a hallgatókat, és egyáltalán a
fiatalokat. A 3 éves alapképzés után ugyanis egyáltalán
nem biztos, hogy valaki mesterképzéssel folytathatja, így
megtörténhet, hogy ott áll
majd papírral, de bármilyen
használható tudás nélkül. A
turizmus szerepének növekedésével az idegenforgalmi,
vendéglátó menedzser szakok
a menők, de az általános
rendszergazda vagy az intézményi kommunikátor képzés
is keresett. Bár intézménye
főleg a felvételihez kötött felnőtt szakképzés felé orientál,
alacsonyabb szintű OKJ-s tanfolyamokkal is foglalkoznak,
így divatstílus-tervező aszszisztens vagy állatkerti gondozó válhat itt a bátor jelentkezőből.

Klubhangulat
Dominic Miller mellett Kevin
Kastning és Szabó Sándor játéka
szórakoztatta a közönséget az
IH-születésnapon. A zenészek a
koncert után a Kiskőrössy Halászcsárdában vacsoráztak, Dominic Miller, aki korábban a fővárosban rendezett Kapcsolat
koncerten is fellépett már, elmondta: nagyon jól érezte magát Szegeden, nemcsak ezreknek élmény játszani, szereti a
klubhangulatú estéket is.

saló, ezért a ház női munkatársai behozták az otthoni vasalót
és a deszkát. Cserhalmi György
még mindig szexi - tette hozzá
egyikük a sztorihoz szorosan
nem tartozó véleményét.
Elmesélték az év hőstettét
is: az Útközband koncertjén
Bajusz Attila, az IH koncertszervezője repedt csuklóval és
bokával énekelt, a fellépés
előtt ugyanis lámpát szerelt,
lezuhant, és összetörte magát.
Az egyik leghangulatosabb
koncertet az „íhások" szerint a
Fool Moon fesztiválon fellépő
kubai Vocal Sampling adta.
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BIZONYTALAN A SZEGEDI KORTÁRS BALETT JÖVŐBENI FINANSZÍROZÁSA - DEBRECEN LEHET A BEUGRÓ jURONICSÉK MEGAPRODUKCIÓJÁBAN
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Győr kiszállt az Isteni színjátékból

Győr ugyan kiszállt a Péccsel
és Szegeddel közösen tervezett isteni színjátékból, a megaprodukciót mégis bemutatják a 2010-es EKF-programsorozatban. Pataki András, a Szegedi Kortárs Balett igazgatója
abban bízik, sikerül megoldást
találnia együttese jövőbeni finanszírozására is.

dolgozunk, hogy 2010-ben is
legalább olyan finanszírozási
feltételeket biztosítsunk az
együttes számára, mint az
idén. Egyelőre nem tudjuk,
hogy ezt az önkormányzattal
és a színházzal megkötött háromoldalú szerződésben sikerül-e elérnünk, de mindannyian keressük a jó megoldást. November végéig dönteni kell erről. Az állami és
az önkormányzati támogatásnak a jövőben is legalább

SZEGED
HOLLÓSI ZSOLT^
A győri, a pécsi és a szegedi
balett megaprodukcióra készül: az Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozat
részeként Juronics Tamás rendezésében bemutatják a Dante Isteni színjátékából készített táncjátékot - adtuk hírül
egy éve.
- ö t hónapos vajúdás után
a nyáron Győr városa kilépett
a projektből. Júliusban derült

<

I

„Nehezen tudjuk
ráhúzni az új törvény
kategorizáló előírásait
a mi szervezeti
formánkra."

Pataki András

ki, hogy az iparűzési adóból
befolyó bevételek csökkenése
miatt, ígérete ellenére, mégsem tud a kezdeményezés fi-

Marica
grófnő
Leblanc
Gyó'zővel
szeged
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az operettjátszás tradicionális
vonalához tért vissza Kálmán
Imre Marica grófnőjének színpadra állításakor a darabot
rendező népszerű operaénekes, Leblanc Győző. Produkcióját - amelyben Török Péter szerepét maga játssza - szerdán 18
órától láthatja a szegedi közönség az IH Rendezvényközpontban. A címszerepben Tóth Éva
lép fel, Lizát Teremi Trixi, Zsupán Kálmánt Bozsó József, Lottit Medgyesi Mária, Cecíliát Kalmár Magda, Dragomírt Magasházy István, Kudelkát Kokas
László játssza.
- Azokat a régi vicceket, gégékét, poénokat hozzuk vissza,
amelyeket a publikum még Latabár Kálmánék idején megszeretett. Azt tapasztalom, sokszor
már a fiataloknak is elegük van
ebből a könyöklős, kíméletlen
világból, szépségre, emberi érzésekre, gyógyító muzsikára
vágynak. Mindezt megadják
Kálmán Imre és Lehár Ferenc
operettjei, amelyeket országszerte telt házak előtt játszunk.
Nem 8-10 ezer, hanem megfizethető, kétezer forintos belépőjegyekkel - ajánlja szegedi vendégjátékukat Leblanc Győző.

2011-ben a Dóm téren?

Jelenet a Csipkerózsikából - Juronics Tamás koreográfiáját októberben újítja fel a Szegedi Kortárs Balett a kisszínházban. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
nanszírozásában részt venni mondja Pataki András, a Kortárs Balett igazgatója. Ez azt
jelentette, hogy a projekt költségvetésének egyharmada, 30
millió forint veszett el. - A három város, Győr-Pécs-Szeged
együttműködése ezzel léket
kapott. Mivel komoly finanszírozási bizonytalanságok keletkeztek, így a Szegedi Szabadtéri Játékokkal sem tudtuk
az augusztus végi határidőig
aláírni azt a szerződést, ami
lehetővé tette volna, hogy a

jövő nyári Dóm téri programban benne legyen a darab. De
a szabadtéri előfinanszírozással partner marad a mű létrehozásában, és 2011-ben műsorra tűzik a produkciót Szegeden.
December végén lejár az a
színházzal kötött szerződés,
amely az elmúlt öt évben garantálta a Kortárs Balett működését. - Bonyolulttá teszi
a helyzetünket a tavasszal
hatályba lépő előadó-művészeti törvény, ami azzal a cél-

lal is jött létre, hogy pluszforrást biztosítson, azonban
a táncművészet
területén
nagy zavart okozott. A táncegyüttesek ugyanis nem egységes formában működnek,
a h á n y társulat,
annyiféle
szervezeti forma és finanszírozás létezik. Nehezen tudjuk ráhúzni az ú j törvény kategorizáló előírásait a mi
szervezeti formánkra - vázolja a problémát Pataki András. - Az önkormányzatnál
és a színházban is némi za-

var keletkezett ebből, egyelőre nem tudtuk megkötni a
várossal azt a közszolgáltatási szerződést, ami előfeltétele lenne a jövő évi központi
finanszírozás elnyerésének.
Lehetetlen helyzet alakult ki,
ideiglenesen
a
független
színházak kategóriájába kellett regisztrálnunk.
A Kortárs Balett továbbra
is független kíván maradni,
önálló, közhasznú
alapítvány
által
működtetett
együttesként. - Most azon

Győr kiesése után a százmilliós Isteni színjátékprojektet
koordináló cég megkereste
Debrecent. A cívisvárossal jól
haladnak a tárgyalások, úgy
tűnik, miután 2010 nyarán az
EKF-program keretében Pécsett megtartják a premiert,
Debrecen őszi fesztiválján is
műsorra tűzik a darabot. A
projekt legfőbb támogatója az
EKF-programot is finanszírozó
Hungarofest és Pécs. Győr kilépése ellenére a művészi
koncepción nem változtattak,
nem hagyják ki belőle a Győri
Balettet. A darab „forgatókönyvét" Dante művéből Almási-Tóth András írja, 2010
áprilisában kezdik a próbákat.

annyinak
kellene
lennie,
mint az idén ahhoz, hogy az
egyre csökkenő egyéb forrásokból - produkcióink forgalmazásából,
pályázatokból, szponzorációból - származó bevételekből működtethető m a r a d j o n az együttes
- mondja Pataki András balettigazgató.

OSCAR-DÍJAS ALKOTÓKKAL DOLGOZOTT EGYÜTT A SZEGEDI SZÍNÉSZ

Három filmben kapott szerepet Pataki Ferenc
Három különböző filmben kapott
szerepet Pataki Ferenc A népszerű szegedi színésznek ezzel
egy régi álma vált valóra. A két
magyar játékfilm a Poligamy és a
Magic Boys, a külföldi kalandfilm
az ókori Rómában játszódik.
SZEGED
KOVÁCS KRISZTA
Régi álma vált valóra Pataki
Ferencnek,
amikor
három
filmszerepre is beválogatták:
a szegedi színész életében először vett részt egy magyar
nagyjátékfilm forgatásán július közepén. Szeptemberben
egy külföldi film forgatásán
várták, majd a részben Szegeden felvett Magic Boysban is
szerepet kapott. A fiatal színész azt mondta, szakmailag

már nagyon hiányoztak neki a
filmes szereplések.
A Poligamy első filmes rendezője, Orosz Dénes még gimnáziumi osztálytársa volt Pataki Ferencnek Debrecenben,
dráma tagozaton.
- A főszereplő, Csányi Sándor egy sorozatírót játszik, én

Pataki Ferenc elmondta:
nem volt idegen számára a filmes
közeg. A főiskolán
ugyanis a kamera mindkét oldalán kipróbálhatta magát,
„élesben" viszont most először vett részt forgatáson.
Váratlanul érte a színészt,
amikor Kevin McDonald bevá-

Háztűznéző. - Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem kaptam kedvet a forgatásokhoz - mosolygott a népszerű színművész. Elárulta,
hogy a színházitól leginkább abban különbözik a filmes alakítás, hogy
minimálisabb játékot igényel. A szegedi kisszínházban legközelebb a
Háztűznéző című vígjátékban szerepel.
az egyik filmjében szerepelek
mint Lajos, a pilóta. A jelenetben egy olvasópróbán vagyunk - árulta el a színművész. A romantikus vígjátékot
december 10-én mutatják be.

Pataki Ferenc és Orosz Dénes rendező a Poligamy forgatási szünetében.

lógatta a kalandfilmjébe (ő
rendezte Az utolsó skót király
és A dolgok állása című filmet), akinek nagyon megtetszett Pataki Ferenc játéka. A
római korban játszódó történetben a főszereplő fiú az apját keresi, aki a kilencedik légió parancsnoka volt, de az
egész csapat eltűnt.
A római katonát játszó szegedi színésznek közös jelenete van a főszereplővel, Channing Tatummal (Step Up, G. I.
Joe, Bunyó): őrködés közben
elküldik Pataki Ferit egy tisztért, s még néhány vágóképen szerepel. - A jelmez és a
sisak ellenére felismerhető
vagyok, legalábbis remélem,
hogy az anyukám felismer! viccelődött.
- Az erődjeleneteket és a
csatákat rögzítették Magyarországon, Budapest mellett épí-

Lajos, a sármos pilóta, Pataki Ferenc alakításában. A Poligamy című
filmet december 10-én mutatják be. FOTÓ: SKYFILM. LEHOTKA JUDIT ZOLKA

tették fel a díszletet, hatalmas
belső udvarral és épületekkel.
Egy egész éjszakán keresztül
forgatott a színész az ismert
sztárokkal, a filmet a Gettómilliomos Oscar-díjas operatőre,
Anthony Dod Mantle fényképezi, a jelmezeket pedig a szintén
Oscar-díjas Michael O'Connor
(A hercegnő) tervezi. A római
korban játszódó alkotás másik
felét Skóciában forgatják. Az

Eagle of the Ninth című filmet a
jövő év végén mutatja be a Pioneer Pictures.
Nyaralás közben hívták fel
a Magic Boys készítői: egy kisebb szerepre kérték fel Pataki Ferencet. Az Anna fürdőben forgattak: egy lánybúcsún ő volt a konferanszié, be
jelentette a fellépőket, Hujber
Ferencet és Nagy Sándort. Ezt
a filmet 2010 őszén láthatjuk.

MEGYEI TÜKÖR
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JÖN A DEL-ALFÖLDI LOVAS KLASZTER

Kecskemét lehet a lósport
közép-európai központja

Októbertől kérhető pénz
a Démász-árréstöbbletből

Október 1. és 30. között pályázhatnak a megyében élő rászorulók a Démász-árréstöbbletből
járó támogatásra. A nyertesek
áramszámláján 20-150 ezer forint közötti összeget írnak jóvá.

Senki és semmi nem állhat a
Dél-alföldi Lovas Klaszter útjába, Kecskeméten, a Csalánosi-erdőben épülhet fel KözépEurópa lovas központja.

Kincsem
Egyetlen sportágban sem szerencsés, ha egy új beruházás
a már meglévő, régi rovására
megy, de könnyen elképzelhető, hogy a dél-alföldi központ
cseppet sem segítené a milliárdos veszteséggel küszködő,
bizonytalan sorsú Kincsem
Park ügyét. A sikertelen privatizációs kísérletek után továbbra is állami kézben vergődik a hatalmas presztízsű lovas centrum, a korszerűtlen
infrastrukturális háttér pedig
megfelelő innováció híján
meggátolja, hogy bekapcsolódhasson, pontosabban viszszakerülhessen a lovas világ
vérkeringésébe.

kecskemét
GYÖNGYÖSI BALÁZS
Európai léptékben is számottevő lesz a Kecskeméten megvalósítani tervezett beruházás: a lósport központját akarják kialakítani a Csalánosi-erdőben. Az álom egy regionális
összefogás
gyümölcseként,
pályázati pénzből válhat valóra. A klaszter együttműködési
formát választó gazdasági hálózat tagjai, a kecskeméti, az
orosházi, az ágasegyházi, a
bugaci, az izsáki, a kerekegyházi és az orgoványi önkormányzat egyazon célért küzd
a Kiskunsági Nemzeti Parkkal
karöltve, a kezdeményezéshez
több oktatási intézmény is
csatlakozott.

A lóversenyfogadás 15 milliárdot hozhat pár éven belül.
A központ Kecskeméten, a
Csalánosi-erdőben, mintegy 70
hektáron valósulna meg. Ez a
terület önkormányzati tulajdonban van. összehasonlításképpen a nagyságrend kedvéért: a Mercedes-gyár 400 hektáron épül a város külterületén. A klaszter létrehozása
mellé állt Bács-Kiskun megye
székhelye, az ifjúsági és sportbizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Ha Kecskemét újra elnyerné kettes- vagy négyesfogat-

A beruházás
kivitelezéséhez szükséges forrásokért a
pályázatokat a 2013-ig tartó
gazdasági ciklus végéig mindenképpen be akarják nyújtani az Európai Unióhoz, hogy
aztán létrehozzák a lósport
multifunkcionális centrumát,
amely óriási lökést adhat a
dél-alföldi régió lovas turizmusának, azzal együtt sportéletének, idegenforgalmának.
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hajtásban a világbajnokság
rendezésének jogát, akkor
már nem a Kecskeméti TE labdarúgócsapatának
otthont
adó Széktói Stadionban, hanem az új lovas központban
látná vendégül a világ elitjét,
amely versenypályáival, lelátóival és kiszolgálóhelyiségeivel a legmodernebb létesítmények egyike lehetne.
Kecskeméten tréningpálya
épül, Orosházán pedig újjávarázsolnának egy korábbi versenypályát. A cél a nemzetkö-

.

zi mérce szerint is csúcskategóriás lóversenyek szervezése
és lebonyolítása, a több száz
milliós beruházás rövid távú
sikereit látva pedig közép- és
hosszú távon a lótenyésztésre
is katalizátorként hatna. Ha
beindul a gépezet, ipari méreteket ölthet az ágazat.
A HVG információi szerint
a lóversenyfogadás hazánkban hárommilliárdos bevételt
jelent évente, a klaszter szervezői úgy vélik, ez az összeg
két-három év múltán 15 milliárdra, vagyis az ötszörösére
növekedhet.

Csak október 1. és 30. között lehet pályázni az úgynevezett
Démász-árréstöbbletből
való
visszatérítésre a Hálózat a Közösségért Program keretében.
A megyében élőknek a Magyar
Máltai
Szeretetszolgálathoz
kell benyújtaniuk a pályázati
űrlapot. Azok pályázhatnak,
akiknél a villanyt számlatartozásuk miatt idén április 16.
előtt kapcsolták ki, vagy már

A pályázatokat a www.maltai.hu internetes honlapon található űrlap elektronikus kitöltésével kell
elkészíteni,
majd kinyomtatva és aláírva a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, 1300 Budapest,
Postafiók 124. címre kell eljuttatni tértivevényes, ajánlott
levélben. A nyertesek áramszámláján 20-150 ezer forint
közötti összeget írnak jóvá.

Várják a rászorulókat. Vásárhelyen a pályázókat a családsegítő szolgálat munkatársai várják az Andrássy út 54. szám alatti irodában, ahol
segítenek nekik kitölteni a szükséges számítógépes űrlapot. Szentesen
a rászorulóknak a polgármesteri hivatal szociális osztályán, Makón az
Egyesített Népjóléti Intézményben, Csongrádon a családsegítő szolgálatnál, Szegeden a polgármesteri hivatal szociális és családsegítő irodájánál, Mindszenten a népjóléti csoportnál, a Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központban, valamint a gyermekjóléti szolgálatnál is
segítenek kitölteni a pályázati űrlapot.

Értékelt az APEH-elnök
szeged. Szikora János, az APEH
elnöke közvetlen munkatársaival együtt tegnap kihelyezett elnöki értekezletet tartott Szegeden, a Bocskai utcai APEHszékházban. Ezen a Dél-alföldi
Regionális Igazgatóság 2008-as
és 2009. első negyedévi munká-

ját értékelték. A számok azt mutatják, a régió adózói az országos befizetésekhez közel 6 szá- <"
zalékos arányban járulnak hozzá. Az idén június végéig beszedett 242 milliárd forint azonban
4 százalékkal kevesebb, mint az
egy évvel korábbi összeg.
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FOTÓ: DM/DV

c s o n g r á d megye
KOROM ANDRÁS

kikapcsolás előtt álltak tartozásuk miatt, s a háztartásukban
az egy főre eső átlagos havi
nettó jövedelem 2008-ban nem
haladta meg az 57 ezer forintot.
Illetve pályázhatnak azok is,
akik védett fogyasztói státust
élveznek, s kiegészítő támogatást igényelnének életvitelük
megkönnyítése érdekében.
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A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG MELLEKLETE

A z év médiameteorológusa
Az időjárás-jelentés csak akkor lehet
igazán hiteles, ha az előadója érti, amit
mond. jobb tehát, ha szakemberek
ismertetik a prognózist, mintsem
dekoratív, de laikus hölgyek vagy urak
- állítja Vissy Károly. A Magyar Televízió
főmeteorológusának rangos európai díjat
ítéltek oda.

Hétfő

Kalendárium, A hét témája
Gyógy-ír
Szerda
Gasztrománia
Csütörtök Bizalmasan
Péntek
Légy-Ott
Szombat Szieszta
Hétköznap Humor és receptek

» NAPRÓL NAPRA MINDIG MAS
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99 Lehet, hogy
szórakoztatók
a poénok és a
látványelemek,
csakhogy a néző
a végén éppen arra
nem emlékszik, milyen
idő lesz holnap.

BIZARR „MINIFELNŐTT" LESZ SURIBÓL?
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Vissy Károly

időjárás
HANCZGÁBOR
Az Európai Meteorológiai Társaság szeptember 30-án harmadszor adja át az „Év médiameteorológusa" díjat. A spanyol állami televízió és a BBC
főmeteorológusa után Vissy
Károly veheti át a kitüntetést a
franciaországi Toulouse-ban.
Ezzel a szakszerű és közérthető
időjárási tájékoztatásban, valamint a meteorológia népszerűsítésében kifejtett több évtizedes tevékenységét ismeri el
a szervezet. A Magyar Televízió
főmeteorológusának ez a második nagy elismerése: Kanadában, a Televíziós Időjárás-jelentések IX. Nemzetközi Fesztiválján 1999-ben övé lett a szakmai fődíj.
„Csaknem négy évtizede vagyok a képernyőn. A tévében
'67 óta láthatók térképes prognózisok, de az általunk megírt
szöveget akkor még a belpolitikai bemondó adta elő. Meteorológus személyesen '72-ben

Vissy Károlyról kevesen tudják, hogy a hetvenes évek elején hatodik magyarként eljutott az Antarktiszra.
len van az otthonokban, és mint
mondja, egyre biztosabb előrejelzéseket ad. „Ez leginkább a számítástechnika fejlődésének köszönhető. Az elmúlt évtizedekben a meteorológia a kőkorszakból elért a modern informatika
korába" - magyarázza Vissy Károly, aki néhány nagy tévedésen
azért túl van. „Úgy negyven évvel
ezelőtt történhetett. A rádióban
elmondtam, hogy reggelig nem
várható csapadék. Hazamentem,
lefeküdtem, és éjjel arra ébredtem, hogy - miután a harmadikon lakom - dörömböl a zápor
* a fejem felett a lapos tetőn.
Utána már nem nagyon aludtam, azon gondolkodtam, mit
2 S i nem vettem figyelembe a prognózis elkészítésekor."

jelent meg először, kéthetenként egyszer a szabad szombatok előtt a Tíz perc meteorológia című adásban - egy műsorvezetővel kettesben. Néhány évvel később ebből öt
perc meteorológia lett hetente,
és akkor már ránk bízták a műsort" - idézi fel a kezdeteket
lapunknak Vissy Károly, aki
őszintén meglepődött, amikor
megtudta, hogy idén ő kapja a
hatalmas elismerést.
A szakember folyamatosan je-

Németh Lajos: Együtt keU élni a légkörrel „örültem,
hogy »Gyurinak« ítélték oda ezt az elismerést, ami
tulajdonképpen életműdíj. Sokat tett a meteorológia
népszerűsítéséért és mindig érthetően, szakmailag
kifogástalanul mondta el az időjárás-jelentéseket" válaszolta kérdésünkre Németh Lajos meteorológus.
„1975 óta ismerem, akkor kerültem az Országos
Meteorológiai Szolgálathoz. Első intézkedésével
leküldött bennünket, újoncokat Siófokra egy
hónapra felhőket észlelni, mert tudta, hogy a

gyakorlati tudás is kell az elméleti mellett. Azt
mondta, együtt kell élni a légkörrel" - mondta a
jelenleg a TV 2-n látható szakember, aki 1978-ban
került a Magyar Televízióhoz, akkor, amikor Vissy
Károly már ott volt. Szerinte a kettőjük közötti
különbség habitusukból és talán a tizenöt év
korkülönbségből adódik: „Ő tudományosabban adja
elő az időjárás-jelentést, míg én bár nem viszem el a show
irányába, de - vidámabbra
veszem a figurát."

Vissy Károly - aki a
keresztségben a Vissy
Károly György nevet
kapta, és ismerősei,
rokonai egyszerűen csak Gyurinak
szólítják - nem
örül a dekoratív,
de nem hozzáértő
időjárás-jelentő
hölgyeknek és uraknak. ' „Az időjárás-jelentés tudományosan
megalapozott, közérdekű szolgáltatás, és
csak akkor hiteles, ha

Katié Holmes, akit egykor bájos
kamasz lányként ismertünk
meg, s mára - Tom Cruise feleségeként - stílusos divatimádó
lett, nem kíméli hároméves
ÜP
r
kislányát, Surit sem. Nem elég,
hogy folyton a legújabb divatkreációkba öltözteti, s néha naponta ötször is új ruhát húz rá,
legutóbb magas sarkút is adott
a kicsire. A lesifotósoknak sikerült elkapniuk, amint a kislány szerencsétlenül topog a
giccses, első ránézésre is kényelmetlen topánkában - a képek azonban Katié szándéka
ellenére sokakban nem azt erősítették, hogy Suriban egy leendő divatdiktátor veszett el, sokkal inkább azt, hogy édesanyjának elment a józan eszeÉrdekes módon maga Katié Holmes saját bevallása
szerint legszívesebben lapos balerinacipőben jár, ennek ellenére úgy gondolta, hogy a magasított cipő a
legalkalmasabb arra, hogy a kis Suri kellően fényesen
villogjon az oldalán, meglehetősen groteszk látványt
nyújtva - nem beszélve a dolog káros egészségügyi
hozadékáról. Nem ez az egyetlen dolog, amivel igyekszik a saját képére formálni csemetéjét (vaj- j k ^ j ' m M . ^ j K ^ p ' ^
mi kevés tudomást vé- W & w F ffiwilHI f MÉM
ve annak életkoráról):
Suri gyakran jelenik
meg például a mamáéra hasonlító, felnőttes
kistáskákkal.
„ZÖLD" VIBRÁTOR

Vissy Károly szerint az időjárás-jelentést csak addig szabad
elvinni a show Irányába, ameddig az nem megy a tartalom rovására.
az illető érti is azt, amiről beszél
- vagy nagyon-nagyon jó színész. Jobb tehát, h a szakembe-

rek ismertetik a prognózist. A világ televízióiban a kilencvenes
években volt egy hullám, amikor meteorológusok helyett laikusok, elsősorban hölgyek lettek az időjárás-jelentők. Ma a
nagyok - például a CNN, a BBC
vagy a ZDF - mind visszatértek
a diplomás meteorológusokhoz" - ismerteti meggyőződését
Vissy Károly.

MITŐL VEGETÁRIÁNUS?
Egyre nő az érdeklődés a tisztán növényi összetételű élelmiszerek iránt, a
vegetáriánus termékeknek azonban még mindig nincs pontos definíciójuk. Elméleti síkon sok mindent lehet vegetáriánus ételnek nevezni még néhány húsipari terméket is.
Egyes pékek a perecek előállításához disznózsírt használnak,
számos sajtféle borjúgyomorból vett oltóval készül, a gumicukorban, négercsókban és hasonló édességekben pedig zselatin található, amelyet állatok bőréből, csontjából és porcából állítanak
elő. A német vegetáriánusszövetség most Európa-szerte érvényes
V címke bevezetésén fáradozik, amely sárga alapon zöld V betűvel jelezné, hogy egy termék vegetáriánus. Már az olyan nagyvállalatok, mint a Nestlé és a McDonald's is érdeklődtek a V címke
iránt. Jelenleg politikai síkon folynak a tárgyalások a vegetáriánus
és vegán kifejezések levédetéséről.
Svájcban akkor lehet vegetáriánusnak, ovo-lakto-vegetáriánusnak, illetve ovo-lakto-vegetábilisnak nevezni egy terméket, ha az nem
tartalmaz állati eredetű összetevőt. Ez alól kivételt képez a tej, a tej öszszetevői - például a laktóz - , a tojás, a tojás összetevői és a méz.

Azok a férfiak, akiknek ki
van lyukasztva a fülük, alkalmasabbak
a házasságra.
Ismerik a fájdalmat, és
vettek már
ékszert.

Környezetbarát, kurblis vibrátorral rukkoltak ki ír
gyártók. A karocskát nem a „szextett" közben kell
tekergetni - bár akkor is lehet - , hanem előtte,
így tölthető fel a szerkezet akkumulátora. A szexjátéknak a Földre Szállt Angyal nevet adták. Erea detileg a harmadik világba tervezték, ahol nem
szerezhető be ceruzaelem minden sarkon, és
konnektorok sincsenek minden házban, így az
akkumulátorfeltöltés gondot okozhat, ám a
gyártóban felötlött, hogy bőven akadhat kellően környezettudatos nő a fejlett világban
is. Ezért aztán a vibrátor „díszbemutatója"
Ausztriában volt, egy linzi elektronikai vásáron.
ARCFELISMERŐ KAMERA
Új megoldással, arcfelismerő szoftverrel elemezhetők a vásárlói szokások, ami lehetővé teszi,
hogy a kereskedők minél nagyobb forgalmat érjenek el.
Az új kiskereskedelmi marketingmegoldás
lényege, hogy az intelligens szoftver a vevő arcát, ezen keresztül nemét és korát felismerve
elemzi viselkedését, például azt, hogy bemegy-e az áruházba a kirakat megnézése után,
merre halad a plázában, szupermarketben, melyik boltot, pultot, terméket és mennyi ideig nézi. A rendszer jelzi azt is, ha az
üzletben valahol torlódás, tömeg alakul ki, vagy ha a
pénztárak előtt sokáig kell
I
sorban állni.
A szoftver segítséget
nyújt a reklámkampányok
M
I hatékonyságának elemzésében is, hiszen megmutatja, milyen korú
és nemű emberek
mennyi ideig, s
a nap melyik
P szakában nézik
>
az adott hirdetést.
Hogy ne ütközzön
adatvédelmi szabályokba, a kamera nem rögzíti
az arcot, csak statisztikai
adatokat gyűjt: a látogatószámot, a nemi megoszlást és a körülbelüli életkort. A rendszer a kamerába néző arcokat 98-99 százalék körüli arányban ismeri
fel, míg a kort néhány év különbséggel „saccolja meg".

<
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Tények
és tévhitek
a székrekedéssel
kapcsolatban
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NEM MINDEGY, HOGY MIT, MIKOR, HOGYAN ES MENNYIT ESZIK A GYEREK
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MUNKATÁRSUNKTÓL

GYÓGYSZERMELLÉKHATÁS? Egyes gyógyszerek
mellékhatásként
székrekedést
okozhatnak
Igaz. Ez a kijelentés egy sor gyógyszer esetében
helytálló. Tipikus gyógyszercsoportok, amelyek
hatóanyagai gyakran váltanak ki vagy fokoznak székrekedést, például az antidepresszánsok, az antihipertenzív (magas vérnyomás elleni) szerek és az ópiátok (erős fájdalomcsillapítók).
NŐKNÉL GYAKRABBAN? A nőket gyakrabban érinti
a székrekedés, mint a férfiakat.
Igaz. A férfiakhoz képest akár kétszer-háromszor
Az állandósult
székrekedés
rossz közérzetet
okoz.

PRO

29., KEDD

A hormonok különösen a nők tipikus életszakaszaiban menstruáció, terhesség, a változás
évei - határozzák meg a közérzetet és számos testi folyamatot, bizonyos életszakaszokban fokozottan befolyásolják a bélműködést is.

Számos téveszme forog közszájon a
székrekedéssel kapcsolatosan, sok
tévedés, amelyek tudományosan
nem igazolhatók. De akkor mi az
igazság?

A SZÉKREKEDÉS ÖNMÉRGEZÉSHEZ VEZET? Nem
igaz. Az az elképzelés, hogy veszélyes méreganyagok képződnek, ha a széklet túl sokáig marad a testben, ősrégi, már egy, a Kr. e. XVI. századból származó, gyógyszerészeiről
szóló
egyiptomi papirusztekercsen is szerepel. A
székrekedés általi önmérgezés azonban nem létezik, és elmélete minden tudományos alapot
nélkülöz, mivel a belekből felszívódott méreganyagok létezését soha nem sikerült tudományosan igazolni. Tehát nem kell nyugtalankodni, ha nem tudunk naponta WC-re menni.

SZEPTEMBER

Tudatos táplálkozásra nevelés

Megkezdődött a tanítás
az iskolákban, s a nyári
szünidő után
nagymértékben
megváltozik
gyermekeink
napi életvitele. A
sok feladat mellett
azonban nem
hanyagolható el a
megfelelő
táplálkozás, hiszen ez
nagymértékben
befolyásolja a
teljesítőképességet.
táplálkozás
HUSZÁR MARGIT

99

Gyermekkorban a folya-

dékpótlásra
(az ivóvíz

mellett) a

gyümölcslevek a legal-

kalmasabbak.

Csökkentik a

szomjúságérzetet, vita-

.min- és ásványianyag-tartalmuk jelentős.

A napi energiaszükséglet számos dologtól függ:
- alapanyagcsere (gyerekenként változó);
- sportolás (fizikai igénybevételtől, tevékenység időtartamától);
- tanulás (fokozott szellemi
tevékenység).
Az egyénre szabott étrend
legyen mennyiségileg és minőségileg a végzett fizikai aktivitásnak megfelelő.
Az egész életünket végigkísérő táplálkozási szokásaink
döntően gyermekkorban alakulnak ki. Ezért nagyon fontos, hogy mi, szülők már ezekben az években az egészséges
táplálkozásra neveljük gyermekeinket, megismertessük és
megkedveltessük velük azokat
a korszerű, változatos ételeket,
élelmiszereket, amelyek fogyasztásával a rendszerint felnőttkorban kialakuló, táplál-

A nyugodtan elfogyasztott reggeli után jobban
megy a tanulás.

-

- t ,

kozással összefüggő betegségek megelőzhetők.
Természetesen nem kell mindenkinek táplálkozási szakembernek lenni, de azért bizonyos
dolgokra oda kell figyelni ahhoz,
hogy megfelelően irányíthassuk
gyermekeink ízlését, étkezési
szokásait. Legyen természetes a
számukra, hogy kerülik a sok
zsiradékkal készült, erősen sózott, fűszerezett ételeket, élelmiszereket, mindennap esznek
gyümölcsöt, ritkán fogyasztanak
édességet, viszont zöldség- és főzelékféléket annál gyakrabban.
Alapvető szempontok a
gyermekek napi táplálkozásában:
- napi ötszöri étkezés (reggeli 20%, tízórai 10%, ebéd
40%, uzsonna 10%, vacsora
20%);
- optimális folyadékbevitel
(napi 1,5-2 liter);
- tejtermékek, gyümölcsök,
zöldségfélék napi fogyasztása.

gelire, s nélküle ne induljon iskolába gyermekünk! Mai rohanó világunkban a családok
mintha leszoktak volna a kényelmes és nyugodt reggelizésről. Az általános reggeli
kapkodásban,
rohanásban
nem marad idő arra, hogy a
kisiskolások legalább egy szelet kenyeret sovány felvágottal, zöldségfélével elfogyasszanak egy pohár gőzölgő tea
vagy kakaó kíséretében. Pedig
étkezéseink közül kiemelkedő
szerepe van a tápanyagokban
gazdag - szénhidrátokból, fehérjékből, zsiradékokból, vitaminokból és ásványi anyagokból álló - reggelinek, hiszen ez
adja indulási energiánkat.

NE ROHANVA EGYEN A GYEREK!
Szánjunk megfelelő időt a reg-

A LEGJOBB ITAL A JÓ MINŐSÉGŰ
IVÓVÍZ. Az egészséges táplál-

S ha az elfelejtett reggeli
mellett még a folyadék sem
pótlódik, nincs mit csodálkozni
azon, hogy a második-harmadik óra után egyre sápadtabb,
kedvetlenebb, fejfájós gyermekek szédelegnek az iskolában.

kozásra való nevelés keretein
belül kiemelt figyelmet kell
fordítani a napi optimális folyadékbevitelre. Az életfolyamatok fenntartásának egyik
nélkülözhetetlen eleme a víz.
A szervezet folyadékegyensúlya akkor marad fenn, ha a folyadékfelvétel megegyezik a
folyadékleadással. A szomjúság oltására a legjobb ital a jó
minőségű ivóvíz.
A palackozott italok közül
megfelelő az energiát nem
adó, de egyéb értékes tápanyagokat (pl. ásványi anyagokat)
tartalmazó, szénsavmentes ásványvíz.
Gyermekkorban a folyad é k p ó t l á s r a (az ivóvíz mellett) a gyümölcslevek a lega l k a l m a s a b b a k . Csökkentik
a szomjúságérzetet, vitaminés á s v á n y i a n y a g - t a r t a l m u k
jelentős. Valóban nem könynyű a m i n d e n n a p o k b a n áll a n d ó a n felügyelni gyermekeink étkezését, de mindenk é p p e n megéri!
(Szerzőnk
dietetikus.)
•RnUMMW

A MEREVEDESI ZAVAR GYÓGYÍTHATÓ

Félmillió magyar férfi betegsége.

a
rendszertelen
emésztés
a
15-50
éves nők
körében.
Ebben
valószínűleg
d ö n t ő szerepet játszanak a női hormonok, amelyek
nem
csupán
hangulatingadozásokat i d é z h e t n e k elő, ha-

nem erőteljes hatást fejtenek ki a bélműködésre
is. A hormonok különösen a nők tipikus életszakaszaiban - menstruáció, terhesség, a változás évei - határozzák meg a közérzetet és számos testi folyamatot, bizonyos életszakaszokban fokozottan befolyásolják a bélműködést is.
ROSSZABB ÉLETMINŐSÉG? Ha a bélrendszer sztráj
kol, az az életminőség rovására megy.
Igaz. Egy aktuális t a n u l m á n y igazolja: a
hosszabb időn át székrekedésben szenvedőknek további - testi és lelki - terhekkel is meg
kell küzdeniük a m i n d e n n a p o k során: fáradtsággal, kimerültséggel, csökkent teljesítőképességgel.
Székrekedés esetén kérjünk orvosunktól székelési könnyítő cseppeket. (Folytatjuk!)

Nem illik beszélni róla, a téma mellett mégsem szabad elmenni:
pí 0 Sa-' h a
Magyarországon félmillió férfit érint a merevedési zavar. A legtöbb gyuiiaesetben pszichés okokra vezethető vissza, gyakran pedig
prosztatabetegségek okozzák. Jó hír: a páciensek 90-95
^P1**1 %
százaléka gyógyítható.
ÉLETMÓD
NYEMCSOK ÉVA
Az állapot kihat mindennapi életükre,
munkájukra is. Beszélni róla kínos, orvoshoz fordulni sokan csak hónapos, éves
halogatás után mernek. Talán nem tennék, ha tudnák: a páciensek 90-95 százaléka gyógyszeres kezeléssel gyógyítható.
A merevedési zavarok egyre fiatalabb korosztályt érintenek, a kérdéseinkre válaszoló dr. Kovács Endrének, a hódmezővásárhelyi Erzsébet-kórház urológiai osztálya főorvosának már 18 éves páciense is
volt. Ugyanakkor érdemes tudni: a legtöbb férfinál 50 éves kor körül jelentkezik
a probléma.
LELKI OKOK. Merevedési zavarokról akkor
beszélünk, amikor a hímvessző nem alkalmas a nemi aktusra. Nem kellően merev a férfi nemi szerv, illetve ez az állapot
nem a kellő ideig tart - mondta dr. Kovács
Endre. - Az állapotot alapvetően pszichés
okok váltják ki: a férfi megunja partnerét,
elveszíti iránta érdeklődését, mert már elmúlt az együttlét újdonságának élménye.
Emellett a fáradtság, a munka okozta
stressz vagy éppen a munkanélküliség

okozta nyomasztó érzések is kiválthatják a merevedési zavart.
Nincs meg a
megfelelő
inger,
-«««•«•
kedv, energia a szexuális
együttlétA szexuális harmónia a boldog háhez.
zasélet egyik alapja.
SZERVI
OKOK. Az esetek ötödében a gyakori
prosztatagyulladás, á prosztata megnagyobbodása okozza a merevedési panaszokat. Kis százalékban pedig hormonális
problémák miatt jelentkezik.
A főorvos hangsúlyozza: a pszichés
eredetű zavart a legkönnyebb gyógyítani.
Ez esetben ugyanis kialakul egy rossz reflex, a férfinak aktus közben is azon jár az
esze, hogy nem fog sikerülni, ez a folyamat önmagát gerjeszti.
HATÉKONYAN KEZELHETŐ. Gyógyszeres kezeléssel becsukható a kiskapu a visszaáramló vér előtt, ez biztosítja a kellő merevedést, és előbb-utóbb a gyógyszer el is
hagyható.
- Súlyosabb, de nem gyógyíthatatlan

ve a here gyulladásos betegségei váltják ki
a merevedési zavart. Ilyen esetekben
gyógyszert javaslunk, csak másodsorban
jöhet szóba a műtét. A kezelés hosszadalmas, akár 2-3 hónap is lehet - tette hozzá
a főorvos.
LE KELL GYŐZNI A SZEMÉRMESSÉGET! A merevedési zavarról nem szabad nem tudomást venni, ugyanis gyakran szív- és érrendszeri betegség áll a tünet hátterében.
A férfiak egyébként szégyenlősebbek,
mint a nők, van, aki csak több év után jelentkezik szakorvosnál, mások a feleségük unszolására mennek el az urológushoz. Dr. Kovács Endre azt javasolja, a
problémával mielőbb keressék fel a szakrendelőt.
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„Semmi sem romobija annyira az ember testét, mint a tartós
tétlenség" Arisztotelész

DR. DEZSI CSABA ANDRAS

Terméketlen
férfiak
Az iparosodott országok férfinépességének
fokozódó terméketlensége valószínűleg
a környezeti mérgekkel
áll összefüggésben.
BÉCS, BUDAPEST
MTI
Egy európai tanulmány most
alátámasztja azt a gyanút,
hogy a hormonálisán ható vegyületek károsan befolyásolják a férfi nemi szervek fejlődését, és lehetséges, hogy a
hererák kialakulásához
is
hozzájárulnak. E betegség elterjedése, illetve a férfiaknál
egyre gyakrabban előforduló
terméketlenség rejtély a kutatók számára, mivel különböző
országokban eltérő mértékben
jellemzőek. Ilyen zavarok például Finnországban jóval ritkábban fordulnak elő, mint
Dániában, pedig a két északi
ország iparosodottsága hasonló szintű.
Egy dán, finn és német
egyetemekről összeállt kutatócsapat most megvizsgálta
azt a feltevést, amely szerint
a környezeti mérgek lehetnek
ludasak a problémák felmerülésében.
Összesen 68 dán és finn
szoptató anya tejében mérték
meg az úgynevezett endokrin
diszruptorok (EDC) mennyiségét - közölte a Der Standard
című osztrák lap internetes kiadása. Az EDC-k olyan anyagok, amelyek a hormonháztartásra hatnak. A kutatókat meglepte, hogy egyes EDC-k, többek között néhány dioxin, poliklórozott bifenil és rovarölőszer Dániában jóval nagyobb
koncentrációban fordul elő,
mint Finnországban. Ez a tény
megerősíti a gyanút, hogy ezek
és hasonló anyagok állhatnak
a férfiak termékenységi zavarai mögött.

A NORDIC WALKING MINDEN KOROSZTÁLYNAK AJÁNLOTT

Átmozgatja az izmok szinte
mindegyikét, erősít, növeli
az állóképességet, mégis
óvja az ízületeket, a
csigolyákat - a nordic
walking a sífutásból
kifejlődött sportág.
SZEGED
KANCSÁR TÍMEA
- Nagy léptekkel haladjunk előre, mintha sétálnánk! Használjuk a
botjainkat, sétabot- |
ként! Fontos, hogy
berögződjön a technika, később ugyanis a kezek és a lábak
együttes, koordinált
mozgása segíti majd
elő, hogy erővel is :
művelni tudjuk a különböző mozgástechnikákat - hallhattuk

az instrukciókat Csépke Imre szegedi edzőtől egy bemutatón, ahol
szinte mindenki először találkozott a hazánkban is egyre divatosabb nordic walkinggal. A sífutáshoz hasonló sportot két bot segítségével művelik a természetben, a
jó levegőn. Persze akinek csak arra adódik
lehetősége,
annak
akár a sarki boltig is
el lehet nordic walkingozni.
A profi sífutók
már az 50-es
években úgynevezett „síjárást" iktattak
nyári
edzéseikbe.
Ez az edzés
különböző
ugrásokkal
a
gyorsaságot,
hosz-

Csépke Imre nandafalvi szerzetesnek eltökélt szándéka kedvenc sportjának népszerűsítése. A SZERZŐ FELVÉTELEI

ÉRSEBÉSZET

szú edzésblokk és a sétálás hegynek felfelé pedig az erőnlétet biztosította a hómentes, meleg hónapokban is. A sífutók edzése nem alkalmazható az átlagos edzettségi
szintű, súlyfelesleggel vagy egyéb
egészségügyi problémával küzdők
számára. Ezért sífutók, fitneszedzők, orvosok és gyógytornászok
együttes munkával kidolgozták a
nordic walkingot, hogy a profi
sportolók edzése közkedvelt és
önálló sporttá fejlődjön.
- 25 technikájával egyesíti a sífutás lépéseit: különböző ugrásokat, a futás elemeit, fitneszelemeket. így biztosítja a sokféle edzésigény kielégítését: az izomzat kilencven százalékát átmozgatja, növeli az állóképességet. Az egészségre gyakorolt jótékony hatásait élvezheti minden korosztály - nagymamától kismamáig. Lehet kedvtelésből is csinálni, de profi bajnokokat is találunk a sportág szerelmesei között - mondta el a nordic walking edző.
- Szeretek gyalogolni, kirándulni. A túrázást is megkönnyíti a
bot használata. Mindig is szükségem volt a mozgásra, arra, hogy
frissen tartsam a szervezetem, és
szellemileg is aktív maradjak - indokolta Dobó Imréné, miért talál-

fül-orr-gégész és audiológus vezető főorvos

Rendelési idő: szerda 16.00-18.00
Előjegyzés: 06-20/583-9117

Magánrendelése: GYÓGY-PALOTA, Szeged, Szent F. u. 8.
Rendelés: kedd 18-20 óráig • Bejelentkezés: 62/550-797.
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Aktuális és retro
videók- mindenkinek!
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Hindu szerzetesként edző. A hindu tanítás szerint a test öleli a lelket, ezért
mindkettő egészsége nélkülözhetetlen a boldog léthez. A túlzott testtudat nem jó,
de az egészséges egyensúlyhoz szükség van a jó fizikai állapotra, mert akkor a psziché is terhelhető. így a különböző betegségek nem vonják el az ember figyelmét,
erejét - mondta el Csépke Imre. A balástyai tanyavilágban található kis nandafalvi
templom egyik alapítója versenyszerűen sífutott fiatalabb korában, így ismerkedett
meg a nordic walkinggal. Azóta eltökélt szándéka, hogy másokkal is megismertesse
ezt a kiváló sportágat, amelyet már Szegeden is lehet művelni, szervezett edzések
keretében.

DR. SIPKA RÓBERT
klinikai főorvos
h.-p.: 16-18 óra között

kozhattunk vele a nordic walking
bemutatón. A nyugdíjas szegedi
asszony azért választotta ezt a
mozgástípust, mert ezzel megóvja
ízületeit. A kutatások szerint
ugyanis a botok használata még a
normál sétához képest is tehermentesíti a csípő- és térdízületeket, ráadásul jó „öregedésgátló":
amellett, hogy átmozgatja az
egész testet, kíméletes, és közösségben töltheti el az ember a szabadidejét. Ezt a sportot ugyanis a
természetben, társaságban a legcélszerűbb művelni.
- A futás nem az én világom, az
úszás körülményes. Korábban fallabdáztam, de mióta elszakadt az
Achilles-inam, azóta vigyázok. A
nordic-kal pedig ki lehet sétálni a
világból a jó kis anyaföldön. Olyan
tempóban haladok, ahogy nekem
kényelmes - mesélte az 50 éves Csikós Ferenc. A szegedi férfi elárulta:
a túlsúly ellen is hatásos a komplex
sport, mivel alapos kardioedzés végezhető vele.
Nem rázkódik a test, mint futás
közben, ezért például a gerincbetegségekkel küzdőknek is ajánlják.
A keringési zavarokra, az izomrövidüléssel küzdők állapotára és még
számos egészségügyi problémára jó
hatást gyakorol.

nyugdíjasoknak

FÁJ A F^JE? FELEDÉKENY? SZÉDÜL? j
ÉRELMESZESEDÉSE VAN? CUKORBETEG?

Jöjjön el legújabb lágylézeres, keringésjavító kezelésünkre!

Agyi és végtagi keringési zavarok hatékony és fájdalommentes gyógymódja.
Amennyiben elégedett a terápiával, a készüléket akár haza is viheti'

hi

Szeged, Szent Ferenc u. 8. Tei./fax: 62/550-797
E-mail: gyogy-palotaí'gyogy-palota.hu

ENZIMES BÉLDAGANATSZŰRÉS!

• HALLÁSDIAGNOSZTIKA: fül-orr-gégészet, audiológia
dr. Hartai Tamás
• Reumatológia
dr. Nagypál Erika
• Belgyógyászat-diabetológia
dr. Holzinger Gábor
• Ultrahang vizsgálatok
dr. Zagorac Nikola
• Homeopátia
dr. Farkas Mária
• Sebészet
dr. Pécsek Mária
• Ortopédia
dr. Mécs László
• Urológia
dr. Molnár Sándor, dr. Kiss Attila
• Bőrgyógyászat: lézeres tartós szőrtelenítés
• Belgyógyászat-arteriográfia
dr. Nagy Beatrix
Fogászati, fogszabályozási szakrendelés
dr. Vincze Anikó
VÉRVÉTEL: HÉTFŐN ÉS SZERDÁN 6.30-8.00 ÓRÁIG!

B E H Á L Ó Z T Á K ?

Pókháló erek
lézeres kezelése.
Szeged, Kálvária sgt. 14. Tel.: +36-62/431-899

WWW.PLASZTIKA.NET

Tudni szeretné, miért? • Szeretne tünetmentes lenni?
Egy speciális gép segítségével másfél óra alatt megtudhatja,
Az eredményeket azonnal kézhez kapja, és orvos természetgyógyász ad javaslatot a problémák megoldására.

Vasárnapi

g
s

DÉLMAGYARORSZÁG

Masárnap Is van ű l s i g l
OGFEHÉRÍTÉSI AKCIÓ!
-10%

Porcelánkoronák, hidak
3 munkanap alatt.
Foggyökér-beültetés - implantáció.
Digitális panorámaröntgen.
Bejelentkezés: 62/425-946
i www.fogdoktor.hu J

Dr. Mustafa László

fogszakorvos-implantológus vez. fóoivos
Szeged, Juhász Gy. u. 14. • TeL: (62) 425-946

Részletek é s további
meglepetések, akciók patikánkban:

Dr. Hella Patika
S z e g e d , Szentháromság utca 6.
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CSÜTÖRTÖK

Speciális ágazat:
A vadhús elkészítése a konyhaművészet speciális ágazata. Kivételesen ehhez általában
a férfiak értenek jobban, akik a vadak elejtését, nyúzását, a húsok előkészítését is végzik.

Csirkehússal
töltött alma
Hozzávalók:
4 alma
15 dkg darált csirkehús (lehet
csak csirkemell vagy csirkecomb. de a kettő keveréke is)
10 dkg reszelt sajt
fél reszelt vöröshagyma
őrölt fahéj
őrölt szegfűszeg
őrölt bors
ső
8 dkg vaj
citromlé
zsemlemorzsa
1 teáskanál porcukor
j

A csirkehúst megmossuk, bőrét eltávolítjuk és ledaráljuk. A
sajtot lereszeljük és félreteszszük. Az almákat megmossuk
és előkészítjük a megtöltéshez.
A hagymát üvegesre pároljuk a vajon, majd hozzákeverjük a csirkét, a sajtot és a fűszereket. A

kész masszát a félbevágott,
megtisztított almákba töltjük
és kivajazott hűtőtálba teszszük.
Az alma kikapart részét
keverjük össze porcukorral,
öntsünk rá másfél deci vizet
és kevés citromlevet, majd
ezt a masszát tegyük a kivájt
töltött almákra. Szórjuk
meg zsemlemorzsával, és rakjunk egy kis vajat minden
almára.
Közepesen meleg sütőben 20-30 percig
sütjük és krumplipürével tálaljuk.
Beküldte:
Fene Veronika

Habos almaszeszély
Hozzávalók:
1 piskótalap
4-6 alma, 3 dl víz, 1 dl cukor
A habhoz:
3 tojásfehérje, 1 dl cukor
A sütőt 175 Celsius-fokra előmelegítjük. Kivajazunk egy sütőformát,
elhelyezzük benne a piskótalapot. A

vízből, cukorból szirupot főzünk, ebben puhára pároljuk a meghámozott, szeletekre vágott almát. Amikor kész, lecsöpögtetjük a gyümölcsöt. A megmaradt szirupot kenőtollal rákenjük a piskótalapra, erre helyezzük az almaszeleteket.
A tojásfehérjéből a cukorral jó
kemény habot verünk, majd óvato-

san rákanalazzuk az almatorta tetejére. A sütőben 8-10 percen át szárítjuk, addig, míg a hab színt nem
kap. Vigyázzunk, nehogy nagyon
megbarnuljon. ízlés szerint tejszínhabbal vagy vaníliafagylalt kíséretében tálalhatjuk.
Beküldte:
Faragó Márta

Pannonhalmi vadsaláta

Hozzávalók 4 személyre:'
5 dkg fenyőmag (mandula is lehet)
40 dkg bármilyen sült vadhús
40 dkg nagy szemű szőíő
20-25 dkg ribiszke (fagyasztott
js lehet)
2 evőkanál levendulás borecet
1 mokkáskanál só
fél mokkáskanál őrölt fekete bors
5 evőkanál olaj
a díszítéshez salátalevél

A fenyőmagot rázogatva, serpenyőben, zsiradék nélkül megpirítjuk, hűlni hagyjuk.
A sült húst a rostjaira merőlegesen vékonyan fölszeleteljük,
majd kisujjnyi széles csíkokra
vágjuk. Mindkét gyümölcsöt leszemezzük, megmossuk. A szőlőszemeket elfelezzük, magjukat
kikaparjuk.
Egy pohárban, az ecetben a

Belami
számmisztikája

sót meg a borsot kiskanállal elkeverjük, majd apránként az olajat is hozzáadjuk. Az előkészített
hozzávalókat az olajos öntettel
összeforgatjuk, salátalevelekkel
bélelt tálba halmozzuk, jól behűtve kínáljuk.
Elkészítési idő: 15 perc.
Egy adag: 1685 kJ/403 kcal.
Beküldte:
Hortobágyi T. Cirill perjel

Probléma megoldva

BÁTYI ZOLTÁN

A NAP

MONDASA

99

A legbiztosabban úgy jegypzhetink
meg feleségünk születésnapját. hogy
egyszer eltelejtjilk

A NAP BÖLCSESSÉGE

A HÁZAS
SÁGRÓL

Házassag után
a térj es teleség egy érem
két oldala
lesz. sosem
néznek
egymásra,
mégis együtt
maradnak

- Itt csak a tudományosság segíthet - kapott elő, még a
múlt héten, agyonhasznált táskájából egy könyvet
Snájdig Pepi. Amikor pedig ez a Zsibbadt brigádvezető
egyik bádogasztalán landolt, a közelben sört nyelők
már olvashatták is a címet: „Valószínűségszámítás a
középkori déllitván mezőgazdaság nyereségelméletének tükrében".
- Lerobbant busz legyek a BKV-nál, ha maga ebből egy
szót is ért - fanyalgott Bika Jenő, akinek agyán éppen
annyi barázda tartózkodik uszkve ötvennyolc éve, mint
egy frissen letörölt biliárdgolyón. De a többiek se nagyon
értették, miért vett magához Snájdig úr ilyen kötetet.
- Hát a lottónyeremény! A kétmilliárd! Most kell nyerni! visította Plüss Eta. És valóban: a giganyeremény tükrében már egészen más fényt kapott Pepi ötlete. Lapozták is
a művet, lesték ki belőle az egyenleteket, ám Belami csak
legyintett, mint akire éhes légy támadt.
- Mondok én maguknak ennél sokkal jobbat.
- Talán kenjük be a lottót kitöltő golyóstollunkat fütyülős
tehén éjfélkor begyűjtött trágyájával, sárkányvérrel és
mártogassuk Smúz apu lópatkóval megkevert, hét napja
érlelt lábvizébe? - faggatózott Cink Enikő, aki soha nem
ment a szomszédba egy kis vajákosságért.
- Vagy inkább játsszuk meg egymás születési számát,
osszuk el kettővel, szorozzuk be hárommal, vonjunk ki
belőle kilencet, hogy hozzáadjunk tízet? - lógott még a
nyelve is a kíváncsiságtól a 2 milliárdra éhes Hergejj Bellának.
- Langyos, langyos, mondhatnám úgy is, igencsak közel
jár kiskegyed az igazsághoz - vigyorgott Belami. - A születési évszámok kellenek. Méghozzá nem másoké, mint
azoké, akik a legtöbb pénzeket teszik zsebre állami vállalatok élén e kies országban. Nekik ugyanis már bejött,
szerencsés csillagzat alatt jöttek a világra. Miért ne jöhetne be nekünk is? - tárta szét összes kezét Belami. Majd
olyan sebességgel rohant ki a kocsmából, mint aki pontosan tudja, hol árulják azt a könyvet, amelyből nemcsak
azt tudja meg, melyik cégvezér mikor született, de azt is,
hogyan lehet beállni a szerencsés csillagzat alá.
Ugye, mondanom sem kell, efféle könyvet a Panel Pál-lakótelepen sehol sem találhatott.

A JÓ FELESÉG
Két szomszédasszony összefut a folyosón,
az egyik kissé rosszmájúan megjegyzi:
- Képzelje, szomszédasszony, tegnap lent
voltunk a Balatonon, és a strandon a maga
férjét láttam egy feltűnően csinos fiatal
lánnyal.
- Nézze, szomszédasszony, a férjem már
elmúlt 35 éves, hát csak nem mászkálhat a
strandon kislapáttal meg vödörrel?

Ha a szőke vezet
Az a baj a szöszi vezetőkkel, hogy ha jobbra
indexelnek, akkor sem lehet biztosra venni,
hogy balra kanyarodnak!
Szőke nő beül az autóba:
- Nem értem, itt három pedált látok, de
nekem csak két lábam van.
Mit ne csinálj, ha egy szőke nő meg akar tanulni vezetni?
- Ne állj az útjába!
A szőke női autóst megállítja a rendőr:
- Hölgyem, ön jelentősen túllépte a sebességkorlátozást! Kérem a nevét!
Mire a szőke mérgesen:
- Igen?! És akkor engem hogy fognak utána hívni?

2009.
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SZÍNHÁZ
SZEGED
KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ
10 óra: Színház a Kíváncsi Hörcsöghöz fogadóban.

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 dok.-film: 14.30 óra,
Vérvonal. Színes, feliratos izlandi
thritler: 16.15,18.30, 20.45 óra.
GRAND CAFÉ
Közellenségek. Színes, feliratos
amerikai film: 18.30 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.

PROGRAMPONT - NAPI KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ ÉS TÉVÉMŰSOR 13

KEDD

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.
Nász-ajánlat (m. b.): 20.15 óra.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
G-Force - Rágcsávók. Színes, m.
b. amerikai animációs film: 20 óra,
Utolsó látogatás. Színes, feliratos
angol film: 20 óra. (ART)

Szekfű János festőművész emlékkiállítása. A tárlat október 3-áig
tekinthető meg, vasárnap és hétfő
kivételével naponta 10.00-18.00
óráig.
A BUDAPESTI RKI SZEGEDI FlÓKINTÉZETÉNEK SZÉKHÁZÁBAN
(DUGONICS TÉR 2.)
megnyílt Kopacz Mária Karnevál
című festménykiállítása, amelyet
október 18-áig tekinthetnek meg
az érdeklődők.
AZ ÚJ ZSINAGÓGA EMLÉKCSARNOKÁBAN (JÓSIKA U. 10.)
KOZELET
megnyílt Kovács Tamás grafikus-,
szobrászművész és Tundó Klára
SZEGED
fotóművész kiállítása.
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN
AZ MTA SZAB-SZÉKHÁZBAN
(ROOSEVELT TÉR 1-3.)
(SOMOGYI U. 7.)
17 óra: Habsburgok, akik magyar- megnyílt az Öltöztetős és körmeneti szobrok a Szeged-Csanádi
rá lettek. Előadó: Seremetyeff
Egyházmegyéből című kiállítás,
Papp János restaurátorművész,
amely november 15-éig, hétfő kiegyetemi tanár.
vételével naponta 10-17 óráig látA MEMPHIS KÁVÉZÓBAN
ható,
18 óra: Diszkont esték.
állandó kiállítások: Patikatörténeti
SZEGEDI REKLÁMHÉT
kiállítás, Móra Ferenc-emlékszoba,
SZTE GAZDASÁGTUDOMÁNYI
„Csak egy Földünk van" terméKAR
szettudományi kiállítás. Díszterem
10.00-11.30: Összefogás a poziaz állandó festészeti bemutatóval,
tív társadalmi változásokért - miLucs-gyűjtemény.
képp lehet a köztér presztízsét
A MAGYARORSZÁGI VOLKSemelni, harcolni az illegális rekláBANK ZRT. SZEGEDI BANKFIÓKmozás ellen?
JÁBAN ÉS GALÉRIÁJÁBAN (KLAUZÁL TÉR 1-3.)
KONCERT ES BULI
megnyílt Rovó Edina kiállítása,
amely
december 31-éig tekinthető
SZEGED
meg, hétfőn, kedden és szerdán
A SZOTE-KLUBBAN
22 óra: Mystery Gang-koncert, utá- 8-16 óra között, csütörtökön
8-18 óra között, pénteken 8-15
na buli hajnalig Patkós doktorral.
óra között.
A JAZZ KOCSMÁBAN(KÁLMÁNY
L. U. 14.)
A SOMOGYI-KÖNYVTÁR AULÁ20 óra: Pbil Riza.
JÁBAN
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
megnyílt A tisztelet tisztelete - A
19 óra: A Triangle együttes konvilág vallásai címmel rendezett,
certje.
régi és ritka könyveket bemutató
tárlat, amely október 22-éig látogatható,
KIÁLLÍTÁS
az I. emeleten grafikai kiállítás
látható. Az anyag az 50 éves KisSZEGED
A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI grafika Barátok Köre budapesti
ünnepi tárlatába ad betekintést.
HÁZBAN

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-olvasójában október 7-éig látható Konecsni György (1908-1970) festő
és grafikus munkáiból kiállítás,
a könyvtár alagsorában Ábrahám Mária festményei szeptember
30-áig tekinthetők meg.
A KASS GALÉRIÁBAN (VÁR U. 7.)
megnyílt Szutor Gabriella iparművész A tojás metamorfózisa című
kiállítása, amely megtekinthető
október 31-éig, hétfő kivételével
10-17 óráig.
A VÁRMÚZEUMBAN (STEFÁNIA
2.)
állandó kiállításként látható a Kőtár anyaga.
A FEKETE HÁZBAN (SOMOGYI U.
13.)
állandó kiállítás: így öltözködött a
„szögedi nemzet", a szabószakma
dicsérete.
A PICK SZALÁMI ÉS SZEGEDI
PAPRIKA MÚZEUM (FELSŐ TISZA-PART 10.)
keddtől szombatig 15-18 óráig
várja látogatóit. Vasárnap és hétfő
szünnap. Állandó kiállítások: A
Pick szalámi története, A szegedi
paprika története.
CSONGRÁD
A TARI LÁSZLÓ MÚZEUMBAN
október 31-éig várja látogatóit a
Városi, egyesületi és céhzászlók
kiállítása Temesvárról,
állandó kiállítások: Csongrád megye bronzkori kultúrája, Mozaikok
Csongrád megye történetéből,
Csongrád város népélete, Ellésmonostor ásatása.
MAKÓ
A JÓZSEF ATTILA MÚZEUMBAN
állandó kiállítás: Küzdelmes évszázadok, Makó története az újjátelepüléstől (1699) a rendszerváltásig (1989).

mza

K

L

U

11.35 Szeressétek egymást, gyerekek! Francia családi film [12]
13.25 Kvfzió Telefonos játék
14.20 Parti nyomozók
Amerikai akció-vígjátéksorozat,
43. Káros hatások [12]
15.20 Amynek ítélve
Amerikaifilmsorozat.3. Az esküdtszék [12]
16.20 Az elveszett ereklyék fosztogatói
Német-amerikai kalandfiimsorozat. 63. Pandora szelencéje [12]
17.20 )oshi Bharat
Talkshow [12]
18.30 Tények Hírműsor

8.00 Hiradó
8.10 Sporthírek
9.00 Bűvölet
9.25 Bűvölet
9.55 NappaU
1030 Szomszédok Magyar teleregény
11.25 Szomszédok Magyar teleregény
12.00 Déli harangszó
12.01 Hfróra Benne:
12.01 Híradó
12.17 Időjárás-jelentés, sporthírek
12.30 Kárpát expressz
1233 Időjárás-jelentés
13.00 Sprski ekran
13.30 Unser Bildschirm
14.00 Záróra
1435 Átjáró
15.25 Élni tudni kell
15.55 Múlt-kor Történelmi magazin
16.25 A fagyos folyó lovasa
17.10 Prizmj
17.30 Hírek
17.35 Körzeti híradók
1730 Hat órai tea

19.05 )óban-rosszban
Magyarfilmsorozat,1016. [12)
19.40 Celebműszak
Realityműsor sztárokkal [12].
Közben: Megállítjuk 1 millióért
20.15 Bajnokok Ligája
A Bajnokok a TV 2-n fociznak!.
Közben: kenósorsolás
23.15 Húsz év
Beszélgetések Bárdos Andrással
23.50 100 csoda
23.55 Tények este
0.25 Balra a nap nyugszik
Magyarfilm[16]

20.40 Barátok közt Magyar filmsorozat, 4897-4898. [12]
Közben: RTL-hirek
21.20 Halálos fegyver 3.
Amerikai akcióvígjáték [16]
R.: Richárd Donner. Fsz.: Mel Gibson (Martin Riggs). Danny Glover
(Roger Murtaugh). joe Pesd (Leo
Getz), Rene Russo (Loma Colé)
Utána: RTL-hírek
23.45 XXL század - a legendák velünk élnek
0.25 Fulltiltpoker.com MilUon Dollár
Cash Game

19.00 Párizsi jó barátok
Francia tévéfilmsorozat, 73/7.
19.28 Fötd-tv
19.30 Hiradó este
19.55 Sporthírek
20.00 Időjárás-jelentés
20.10 A tv ügyvédje
21.10 Sztársáv
21.40 Kedd este
22.10 Mementó A nap filmje
22.20 Kiskirályok

FILMSOROZAT

15.20
AMYNEK ÍTÉLVE
Az Amynek ítélve egy igaz történeten alapuló, sikeres és a kritikusok
által is elismert dráma. Amynek ezúttal sincs könnyű dolga, ugyanis
egy gyilkossági ügyben kell ítélkeznie. Egy fiatal lányt meggyilkoltak,
és a lány-szülei kártérítést követelnek a gyilkos fiú szüleitől. Az ügyvédet ráadásul Amy régről már ismeri. ami még jobban nehezíti a
helyzetét.

AKCIÓVÍGJÁTÉK

21.20 HALÁLOS FEGYVER 3.
Riggs és Murtaugh komoly problémával kerül szembe. Egy rendőrből
lett bandafőnök támad a városra,
őrült tetteiben nincs rendszer, lopott fegyverekkel kereskedik, de
árujának java részét saját maga
használja. Azokat a házakat és
autókat, melyeket a nyomában lévő rendőrpáros véletlenül épen
hagyna, ő teszi a földdel egyenlővé. Robbanások, üldözések és utcai
lövöldözések követik egymást...

Állandó kiállításként a Kőtár anyagát tekinthetik meg az érdeklődők
a szegedi Vármúzeumban.

Kanadai tévéfilm, 2/2. [16]
0.00 Hírek Benne: időjárás-jelentés
0.10 Az utókor Ítélete

TÉVÉFILM

5.20 HajnaU gondolatok
5.23 Kárpát expressz
530 Ma reggel
535 Hiradó
6.00 Körzeti híradók
6.30 Híradó
7.00 Híradó
710 Sporthírek
8.00 Híradó
8.10 Sporthírek
9.00 Közvetítés a parlament Üléséről
16.00 Ma reggel (ism.)
18.00 Magyar pop
19.00 Esti mese
19.10 A lóvá tett ökrösgazdák
Magyar rajzfilm
19.20 A palota ékköve
Koreai tévéfilmsorozat. 54/7.
lang-geum megment egy haldoklót. akit japán kémek támadtak
meg. így csak Geum-young jut
vissza észrevétlenül a palotába
Choi udvarhölgy segítségével.
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
2035 Időjárás-jelentés
21.00 A halál csókja
Amerikai bűnügyifilm[16]
22.35 Záróra
23.30 Magyar pop
0.25 Veled is megtörténhet: A halál
csókja
Amerikai bűnügyifilm[16]
1.55 Vezérlő fény Amerikai tévéfilmsorozat, 128/20.
2.35 A palota ékköve
Koreai tévéfilmsorozat, 54/7.
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TÉVÉFILMSOROZAT

22.20 KISKIRÁLYOK
TW halála mindenkit megráz, jamie
eleinte magát okolja a történtekért,
hiszen részegen meglátogatta egykori társát a búvóhelyén. Később
gyanússá válnak neki az ügy körülményei, ezért nyomozni kezd. Patrick egyre feljebb kerül a ranglétrán. de ennek súlyos ára van. Diana
boldogtalan, a házasságuk egyre
rosszabb, Caitlin pedig nem azt tanulja meg a drága magániskolában,
amit szülei reméltek.

19.20 A PALOTA ÉKKÖVE
lang-geum megment egy haldoklót,
akit japán kémek támadtak meg,
így csak Geum-young jut vissza
észrevétlenül a palotába Choi udvarhölgy segítségével, jang-geum
büntetése igen súlyos, de Han udvarhölgy és jung főudvarhölgy közbenjárásával végül mégsem száműzik a palotából, csupán a fűszerkertbe küldik el dolgozni, ami azt is
jelenti, hogy soha nem lehet belőle
udvarhölgy.

ASZTALFOGLALÁS ( Ó 3 > J Jta

Ö O f t T
+ JyZy
AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI
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5.30 Topshop
6.00 Reggeli
10.05 Topshop
11.25 Disney-rajzfilmsorozat
Barátaid - Tigris és Micimackó
12.00 RTL-híradó - DéU kiadás
12.10 06-91/33-55-33
Hívjon! látsszon! Nyerjen!
13.30 Fél kettő
Magazin a legjobb történetekkel
14.10 Az iker
Francia vígjáték [12]
16.15 Második esély
Amerikaifilmsorozat,98. [12]
17.20 Mónika - A kibeszélőshow
Show-műsor [12]
18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
19.05 Vacsoracsata
Gasztroreality [12]
A Vacsoracsata realityműsor,
amelynek szereplői főzőtudományokban mérik össze tudásukat.
20.05 Fókusz
Közszolgálati magazin [12]

S.25 Teleshop
6.00 Babavilág [12] (ism.)
6.25 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája
9.10 Babapercek
9.20 Telekvíz Telefonos játék
10.30 Teleshop

A Mystery Gang koncertje várja a rockabilly műfaj rajongóit 22 órakor a SZOTE-klubban.

5.25 Gazdakör
5.45 Váltó Gazdasági híradó
6.00 Hiradó
6.05 Sport
6.20 Térkép
7.00 Sportaréna
735 Carto és vendégei
8.30 Isten kezében
835 Tanulni egy életen át _
9.20 A falu jegyzője
10.30 Család-barát
11.30 Ktvánságkosár
14.00 Hiradó
14.10 Univerzum
14.45 Univerzum
15.15 őstitkaink
16.05 Géniuszok gyerekszemmel
17.05 Liszt Ferenc
17.35 Mese
1735 Példa-képek
18.00 Híróra
18.25 Térkép
19.00 Bűvölet Olasz tévéfitmsorozat
19.30 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat

©
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Göry Pince & Terasz,
6 7 ^ 3 Szeged. Liszt u. 9.
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5.00 Tv-dokik Amerikai talkshow
530 jaké és a dagi
6.45 Monk - FIúgos nyomozó
7.40 3 fitt perc
730 San Francisco utcáin
830 Halálbiztos diagnózis
9.45 Gyilkos sorok
10.40 Tv-dokik Amerikai talkshow
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
1535 Monk - FIúgos 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
konyhája Gasztroreality
19.15 jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat

20.00 Közbeszéd
Aktuális háttérműsor
20.30 Ripacsok Magyar játékfilm
22.00 Váltó Gazdasági hiradó
22.15 Sport
22.20 Divathét
22.50 Futottak még
23.20 Futottak még
2330 A kamerás ember
030 Himnusz

19.40 Két pasi meg egy csajszi
Amerikai vígjátéksorozat
20.10 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
21.00 Véznák kontra dagik
Ismeretterjesztő sorozat
21.50 Kés/alatt Amerikai filmsorozat
22.45 Las Vegas
Amerikai krímisorozat
23.40 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
035 Hiradó, sport, időjárás-jelentés
0.35 Kés/alatt Amerikai filmsorozat
1.20 Térkép
1.30 Röplabdázó csodakutya
130 Labdarúgó-mérkőzés
Családi vígjáték
Paksi FC-Újpest FC

6.00 Batman. Gotham lovagja
Amerikai animációs film
720 Mozi! Mozi! Mozi!
Amerikai filmmagazin
7.50 Csimpilóták
Amerikai animációs film
9.10 Mindenki elhúz Brisbane-böi
Ausztrál vígjáték
10.30 Vonzások és állatságok
Amerikai romanükus vígjáték
12.05 Bolondok aranya
Amerikai romanbkus kalandfilm
1335 Véndögség
Amerikai vígjáték
15.40 Egyszer
17.05 Passió - jézus szenvedése 1.
Angol-amerikai filmdráma
18.30 Passió - jézus
szenvedése 2.
Angol-amerikai filmdráma

R.: Michael Offer. Fsz.: joseph

Mawle, james Nesbitt, Ben Daniels, Penelope Wilton. Paloma
Baeza
20.00 Othello
Amerikai-angol filmdráma
22.00 Tudorok
2230 Tudorok
23.45 X akták. A mozifilm - A jövő a
tét
Kanadai-amerikai fantasztikus
film
1.40 Eröszakik
Angol-belga krimivígjáték
3.30 Othello
Amerikai-angol filmdráma
5.30 Mozi! Mozi! Mozi!
Amerikai filmmagazin

mmmmmmm mi

*

Telin

(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és vonzáskörzete)
1.00 Képújság hang nélkül 4.00
Hangos képújság 8.08 Magánvélemény - Dr. Csernus Imre 8.30
Csongrád megyei magazin 9.00
Szeged magazin 9.30 Receptvarázs 10.00 Könnyűzene 10.30
Hangos képújság 13.00 Csongrád
megyei magazin 13.30 Diagnosztika 14.30 Könnyűzene 15.08 Magánvélemény - Dr. Csernus Imre
15.30 Csongrád megyei magazin
16.00 Szeged magazin 16.30 Receptvarázs 17.00 Könnyűzene
17.30 Képújság 19.00 Deszki magazin 19.45 Album - Vámosi Éva
20.15 Tudományegyetem 20.45
Vegyed-e? - fogyasztóvédelmi
magazin 21.15 Könnyűzene 21.30
Hangos képújság

Qt v

VÁSAüHEY
l IVÁÍOSI TELEVZ
ÍÓ
I
16.00 Ifjúsági magazin. Benne: Ifjúsági önkormányzat jótékonysági
rendezvénye, Kutatók Éjszakája
17.00 Detfy - mesefilmsorozat 12.
rész 17.30 Híradó 17.50 Nap kérdése 17.55 Csillagposta - napi horoszkóp 18.00 Vásárhelyi magazin. Benne: A Besenyei-díj, vendég: Besenyei Ferenc özvegye;
Magyar népművészet mestere kitüntetést kapott Szénási János
19.00 Buksi és barátai - kedvencmagazin. Benne: Állatvédelem és
felelős állattartás 20.00 Hiradó
20.20 Nap kérdése 20.25 Csillagposta - napi horoszkóp 20.30
Székelygyors 21.30 Vásárhelyi
magazin (ism.) 22.30 Híradó
22.50 Nap kérdése 22.55 Csillagposta - napi horoszkóp 23.00

Csengetett, mylord? - filmsorozat
6. rész (ism.) 0.00 Képújság

V Á R O S I "TV
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E

G
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D

(a város kábeltévé-hálózatain,
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi Hirek 7.55 Aréna 8.25 Csillagszem
Pintácsi Viki és Mikola Péter
8.55 Helyzetkép - bértárgyalások 9.15 Képújság 17.00 Helyzetkép - téma a gazdaságpolitika
17.30 Képújság 18.00 Csillagszem - Pintácsi Viki és Mikola
Péter 18.30 Aréna 19.00 Szegedi
Hírek 19.25 Mese 19.30 Verseny
20.00 SzemeSZTEr 20.30 Hírháló - az ország hírei 21.00 Pick
Szeged-Presov - férfi kézilabda-mérkőzés felvételről 22.30
Képújság 23.00 Szegedi Hírek
23.25 Képújság
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Ki a kedvenc meteorológusa?

Csörög a telefon c
Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Nyemcsok Éva újságíróval oszthatják meg.

.4

>

w

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!

IVÁNOVICS ARANKA
tanuló:
- Nekem nincs kedvenc meteorológusom. Nem szoktam időjárás-előrejelzést nézni, ha kíváncsi vagyok rá. milyen idő várható, a teletexten nézem meg. Furcsának is tartom a kérdést szerintem a meteorológusokat
inkább szidni szokták.

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
MAKRA BOLDIZSÁR
Szeptember 25., 12 óra 5 perc,
3640 g. Sz.: Szabó Katalin és
Makra Tamás (Bordány).
SZŐKE ANNA
Szeptember 25., 14 óra 25 perc,
3740 g. Sz.: dr. Vízkeiety Katalin
és dr. Szőke Csaba (Ásotthalom).
FARAGÓ LEVENTE
BALÁZS
Szeptember 25., 21 óra 35 perc,
2990 g. Sz.: Krecskay Éva és Faragó Balázs (Szeged).
MOLNÁR KEVIN GYULA
Szeptember 26., 3 óra 7 perc,
3220 g. Sz.: Csikós Emese Szandra és Molnár Gyula (Röszke).
RÉKASI LŐRINC RICHÁRD
Szeptember 26., 6 óra 9 perc,
3890 g. Sz.: Mihalicska Gabriella .
és Rékasi Richárd (Szeged).
CZAKÓ MÁTÉ BARNABÁS
Szeptember 23., 12 óra 40 perc.
2620 g. Sz.: dr. Tajer Anette és dr.
Czakó László (Szeged).
SZOLNOKI RICHÁRD
Szeptember 27., 8 óra 27 perc,
3250 g. Sz.: Túri Ildikó és Szolnoki
Dániel (Baks).
MOLNÁR MELITTA MÓNIKA
Szeptember 27.. 7 óra 43 perc,
2490 g. Kasza Mónika és Molnár
Róbert (Szatymaz).
BURUNKAI BOLDIZSÁR
Szeptember 27., 12 óra 37 perc,
4240 g. Sz.: Gere Marietta és Burunkai Péter (Zákányszék).
LAKATOS NOÉMI ESZTER
Szeptember 27., 13 óra 5 perc,
2760 g. Sz.: Mustos Adrienn és
Lakatos István (Kiskundorzsma).
RUSKA BIANKA
Szeptember 28., 1 óra 2490 g. Sz.:
Bujdosó Rozália és Ruska János
(Baja).
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
PATKÓS LILIOM
Szeptember 25., 15 óra, 3650 g.
Sz.: Zám Edina és Patkós Dávid
(Vásárhely).
MORTON ZALÁN LIAM
Szeptember 23., 5 óra, 3370 g.
Sz.: Takács Ildikó és Alan Morton
(Vásárhely).
KÉKI REGINA ZORA
Szeptember 27., 5 óra 21 perc,
3920 g. Sz.: Makola Dóra és Kéki
Zoltán (Kunszentmárton).
GRATULÁLUNK!

APRÓ PÁLNÉ
ny. mezőgazdasági munkás:
- Németh Lajos a kedvencem.
Régóta ismerem, és nagyon tetszik, hogy nemcsak időjósként
látom, más műsorokban is feltűnik időről időre. Szimpatikus ember, és az sem utolsó szempont,
hogy általában beválnak az előrejelzései.

HÁLÓ ISTVÁNNÉ
ny. bérelszámoló:
- Nekem Véber István a kedvencem, de meg kell mondanom,
nemcsak én szeretem, hanem az
egész család. Hiszünk az előrejelzéseinek, és ez minden bizonnyal
annak köszönhető, hogy közérthetően, egyszerű szavakkal beszél,
ami nagyon fontos.

SZEPESI MIHÁLY
időjárás-figyelő:
- Vissy Károly, mert nagy szakmai tekintéllyel rendelkező, tapasztalt meteorológus. Manapság
- bár a szakemberek munkáját
műhold is segíti - nagyon nehéz
előrejelzéseket készíteni, de az ő
diagnózisai mindig nagyon pontosak és megalapozottak.

POSTABONTAS

llia Mihály 75 éves
lemi életet. Ám sajnos a szerkesztői praxis nemcsak a kész lapból
áll, még csak nem is a mintából,
amelyet ad, hanem abból a folyamatból is, amely az igazi szerkesztő révén a szellemi életben mozgásba jön. S ez utóbbi téren llia
„kiszorítása" (a korszak kultúrpolitikájának egyik legsúlyosabb következményű vétke) döntőnek bizonyult. Meggyőződésem, hogy a
magyar értelmiség általában is,
egyik meghatározó vonulatá pedig
kivált jobb állapotban, fölkészültebben érkezett volna el 1989-hez,
ha llia továbbra is szerkesztőként
lehetett volna jelen a magyar szellemi életben. A törés, amely a kombinált rendőri s kultúrpolitikai akció
következtében bekövetkezett, így
kettős lett: megtörte az ő pályáját,
s ellehetetlenítette egy fontos kulturális funkció betöltését. Az igazi
vesztes, nem is kétséges, a magyar
kultúra lett.

llia Mihály, aki most szeptember
29-én, Mihály-napkor 75 éves,
1975 óta nem szerkesztő, s néhány éve tanárként - egyetemi
oktatóként - is nyugdíjas. Nincs
semmi pozíciója. Aki becsüli, s
nagyon sokan vannak ilyenek,
közértelmiségiek, s a magyar
kultúra nagyjai egyaránt, csak
önmagáért becsüli, nem „helyezkedésből". Mégis, ismételjük
meg, egyike legnagyobb presztízsű magyar kortársainknak. Becsülni, sőt szeretnivaló ember.
Aki a régi, bevált titulust: „tanár
úr" - új fénybe vonta.
Mi adja ezt a ma szinte fölfoghatatlannak, sőt valószerűtlennek
tetsző emberi tekintélyt? Tanítványai és tisztelői már sokszor nekifutottak e kérdés megválaszolásának. S bizonyos, mindegyik válaszkísérlet ki is mond valami lényegeset a titokból. Valami mégis,
mindegyik magyarázatból hiányzik, az enyéimből is.
A méltatások és az értelmezési kísérletek néhány alapösszefüggést
szoktak vele kapcsolatban fölidézni. A legendás szerkesztő is, a
nemzedékeket nevelő, párját ritkító tanár is valóság, llia Mihály
mégis több e szerepeknél. A szolgáló ember paradigmatikus esete
ő a magyar irodalomban és kultúrában. A szolgálat, amit ellát, neki
benső igénye, énkonstrukciója építőeleme. így s ezáltal: autonóm
ember. S ez a szolgálatvállalás
mind fesztávja, mind jellege és köre révén már-már egyedi. A fesztávot mi sem jellemzi jobban, mint
hogy a környezetében mozgó takarítónőktől a magyar kultúra jeleseiig terjed, területe pedig a másik
ember önkiteljesítő lehetőségeinek nagy és bonyolult rétegzettsége világa. Az odafigyelés apró
gesztusaitól az életmentő orvosi
beavatkozás megszervezéséig, s
természetesen a „művekre" való
reflexióig. S ez a másik ember, alkalom és idő szerint, lehet a környezet által semmibe sem vett,
megnyomorított „kisember", az
átlagtanítvány és átlagkolléga,

vagy éppen a szépen dekorált kivételes alkotó. S mindezt azért teszi, mert meg kell tennie, emberségből, részvétből, szolidaritásból.
Keresztény lélek, az egyháziasság
minden külső jele és ballasztja
nélkül.
A szolgálatvállalás egyik célja persze nyilvánvalóan az emberibb napi viszonyok előmozdítása, következésképpen az alkotás lehetőségeinek növelése. S e nemes altruizmus, ha így nézzük, végső soron
önérdeke is: az, amit fontosnak,
erősítendőnek vél, ami iránt
„szakmailag" vonzódik - kiterjed
és megerősödik általa.
Becsvágya akkor, amikor az
llia-képlet kialakult, nyilvánvalóan
ez a kultúrához való illeszkedés
volt, vagyis az irodalommal, kultúrával való foglalkozás vágya motiválta. Ez vezette irodalmi tanulmányaiban, irodalomtörténészi kutatásaiban, majd szerkesztői munkájában is. Szorosabb értelemben
vett tanulmányai (Juhász Gyuláról,
Adyról, A Holnapról, vagy az erdélyi Tompa Lászlóról) egy vaskosabb
kötetben elférnének, s bár máig érvényesek, csak szűk körben lehetnek ismertek. Szerkesztői tevékenysége, amelynek csúcspontja a
Tiszatáj élén végzett munkája volt,
már sokkal ismertebb. Annak idején, az 1970-es években sokan a
legjobb magyar irodalmi folyóiratnak látták az általa irányított lapot.
S bizonyos, a 20. századi magyar
irodalom néhány legendás szerkesztőjének egyikévé emelte őt ez
az összességében sem évtizednél
hosszabb idő. De az llia-féle Tiszatájnak önértéke nagy, a kéziratlerakó helyként szolgáló folyóiratok
korában az egyik, valóban megszerkesztett, célirányosan alakított
folyóirat volt az ő lapja. Szerepe,
művelődéstörténeti funkciója volt,
mi több, e funkciót maga teremtette meg magának. S szerencse,
hogy ez a lap, bizonyos mértékig,
ha redukáltan is, még szerkesztőjének az irodalmi életből való
lll/lll-as „kiszorítása" után is tovább futott, alakítva a magyar szel-

llia, elveszítvén szerkesztési lehetőségeit, mint egyetemi oktató, és
mint a magyar szellemi élet nagy
hatásfokkal dolgozó egyszemélyes
intézménye, a közvetítés élő eszköze lett. A levelezés, amely vele
kapcsolatban mindenkinél rendre
fölmerül, a közvetítés funkciójának
a kényszerűen redukált formája
volt. így, lehetőségéiben megcsökkenve, de önmagát meg nem tagadva folytatta régi munkáját. Embereket hozott össze, híreket juttatott célba, ösztönzött és bátorított;
alkotói törekvéseket „igazolt viszsza". Betöltötte a „rám figyelő"
ember szerepét - egy egész kultúra igen széles mezőnyében. Szerepét, ahogy az Osvátét is, soha sem
lehet majd teljes egészében rekonstruálni: gesztusai, inspirációi
úgy alakították a magyar kultúrát,
hogy a mozgató én eközben fokozatosan háttérbe vonult és legendává homályosodott.
De llia Mihály nem legenda, hanem valódi ember. Aki él, figyel
ránk, és közvetít. Alighanem
mindhalálig.
Isten éltesse sokáig!
Lengyel András

gi betegellátás, felnőtt: sürgősségi betegellátó osztály, mindennap 0 - 2 4 óráig (Kálvária sgt. 57.).
Baleseti sebészet, gyermek: traumatológiai klinika (Semmelweis
u. 6.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi fasor 10-11.). Alapellátási felnőtt központi sürgősségi orvosi ügyelet: hétköznap

16-tól reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17. Tel.: 62/433-104
vagy 104. Gyermekgyógyászati
központi ügyelet: hétköznap
16-tól másnap reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17. (Szilágyi u.
felől). Tel.: 62/433-104 vagy 104.
S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat:
megyeszerte ingyenes:

80/820-111, Vásárhelyen 16-02
óráig: 62/249-529, Makón 16-02
óráig: 62/212-515. Gyógyszertár:
szeptember 28-tól október 4-éig:
Pingvin Gyógyszertár (Dugonics
tér 1., tel.: 62/423-306), hétfő-szombat 22-7-ig, vasárnap
20-7-ig, munkaszüneti és ünnepnapokon 7—7-ig.

ORVOSI ÜGYELETEK
Baleseti sebészet, felnőtt ügyelet: traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6 ). Járó betegek: traumatológiai szakrendelése, 7-19
óráig (Tisza L. krt. 97.). Sebészet,
nem baleseti: sebészeti klinika B
részlege (Kálvária sgt. 57.). Urológia: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt. 57.). Sürgőssé-

INGYENES PARKOLAST!
Szegedi olvasónk a
30/310-8967-es telefonszámról
kereste meg rovatunkat javaslatával: a benzin jövedéki adójának
egy részét adják oda az önkormányzatoknak, és ebből fedezzék
az ingyenes parkolást! Fizettetnek
a parkolóhelyekért, de szolgáltatást nem nyújtanak cserébe, még
csak nem is vigyáznak az autóra.
Szlovákiában az ország egész területén eltörölték a parkolási díjat,
mert a szlovák alkotmánybíróság
szerint ellenszolgáltatás nélkül
nem lehet pénzt szedni. Követnünk kellene a példát, nem ártana
próbapert indítani a parkolási cégek ellen.
BÜNTETIK A KAMIONOSOKAT!
Lapunk szombati számában jelent
meg Kovács Béla szegedi olvasónk
véleménye, aki azt mondta: a kamionosokat gyakrabban kellene
ellenőrizni az utakon. Szénási István Szentesről reagált erre, e-mailben azt írta, hogy a kamionosok
egyáltalán nem kivételek, naponta
ellenőrzik őket a vámosok, a rendőrök és a közlekedési hatóság
munkatársai. Ha a sofőr akár pár
perccel többet vezet a megengedettnél - ami olvasónk szerint abból adódik, hogy itthon nincs parkolóhálózat kiépítve a teherautóknak-, a bírság 300 ezer forintnál
kezdődik. Ugyanekkora a büntetési tétel alsó határa, ha nincs rendben a dokumentáció, ha nem megfelelő a rakományrögzítés, vagy
túlsúlytöbbletet találnak. Szénási
István szerint a kedves kerékpárosok el vannak tévedve, holott a
nemrégiben megjelent cikk is azt

hozza, hogy a balesetek jelentős
részét kerékpárosok okozzák, például azzal, hogy alárendelt útról
úgy hajtanak ki, hogy szét sem
néznek. Olvasónk javasolja, hogy
a kerékpárosoknak is legyen kötelező a KRESZ-vizsga, és kössenek
biztosítást, hogy ha ők okoznak
balesetet, a kárt be lehessen hajtani rajtuk.
VESZÉLYES ÁTKELÉS
A 20/386-9069-es számról olvasónk a Csörög rovatban megjelent, Veszélyes átkelés című észrevételhez fűzte hozzá: a Dobó utca sarkát elhagyva a Mátyás tér
sarkán lévő gyermekorvosi rendelő előtt nagyon magasra nőtt a
dísznád, az úttestre is kihajlik. Ez
szintén nagyon zavarja a belátást
a szemközt jövő járművekkel
szemben. A balra kanyarodásnál
egyszerűen képtelenség belátni az
utat. Olvasónk ezt a problémát
már több hivatalnak jelezte, de
süket fülekre talált. Szeretné, ha a
sövényt megnyesné az, akihez tartozik. Ezzel megszűnhetne a veszélyforrás.
PARKOLÓÓRA
Vásárhelyen, a Lánc utcai parkoló
jegyautomatájánál vett parkolójegyet hódmezővásárhelyi olvasónk.
13.50-kor dobta be az 50 forintot,
logikusnak gondolta, hogy ha 100
forint egy óra, 50 fél óra. Ám a
készülék kiadott egy jegyet, ami
14.10-ig volt érvényes, ráadásul 5
percet késett: 13.45 állt rajta mint
a kiadás időpontja. Olvasónk figyelmezteti az autósokat: figyeljenek oda, mi áll a parkolójegyen,
ha nem akarnak büntetést!

KERESZTREJTVENY - AMIKOR A JO A ROSSZ
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első
sora. Zárt betűk: A, Z, R. 12. Aprólékosan kisilabizálta. 13. Szivárvány idegen szóval. 14. Őrlemény.
15. Eme. 16. Nátrium. 17. Helyhatározó (lentebb). 19. Párizs környéke: ... de Francé. 20. Könyvkiadó.
22. Erjesztő hatású fehérje. 24.
Fertőző betegség. 25. Megye. 27.
Kopó. 28. Bizalmas megszólítás.
30. Részben mekeg! 31. Vérvezetéke. 32. Csodás mesealak. 34.
Táblás játék. 36. Összevissza kell!
38. Tekintélyes sajtóműfaj. 41.
Francia város. 43. Kis Olivér. 44.
Hinti a magot. 46. Európai nép.
48. Divat. 50. Érdes szerszám.
FÜGGŐLEGES: 1. A megfejtés második sora. Zárt betűk: A, j, S, D.

2. Tévéműsor. 3. Salátanövény röviden. 4. Tisztíttat. 5. Mozog a végén! 6. Lokátorok. 7. Okmány. 8.
Óriási latyakos földterület. 9. Rövid társa! 10. Ama. 11. Műterem
francia szóval. 18. A lengyel légitársaság névbetűi. 19. Zamat. 21.
Kipusztít. 23. Nátrium. 26. Rábukkan. 29. Magam, latinul. 31. Mozgékony. 33. Mályvaféle dísznövény. 35. Alattomos. 37. Összegabalyodott. 39. Francia kártyalap.
40. Papírra vetett elképzelés. 42.
A -nál rag párja. 45. Aromás ital,
németül. 47. Oldalra billen. 49. Béke fele! 51. Sávszélek.
ELŐZŐ REJTVÉNYÜNK MEGFEJTÉSE: A GYÓGYSZEREKET NEM
BEVENNI, HANEM ELADNI KELL.
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A kommunikációs mellékletet a Pannon támogatja.
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Drága lesz a Nokia netbookja

Mentsünk

Az egyik legdrágább netbook lesz a piacon a Nokia
Booklet 3G, cserébe a finn gyártó első PC-je az
egyik legjobban felszerelt mini számítógép lesz
- derült ki a Nokia World rendezvényen.

2 5 0 0 fát!

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

MUNKATÁRSUNKTÓL

A finn gyártó augusztus 24-én
jelentette be hivatalosan a
Booklet 3G nevű netbookját,
amely első próbálkozása ezen
a piacon. A Nokia World 2009
rendezvényen részleteket is

elárult a termékről. Kiderült,
hogy a cég mégsem a közép
árkategóriába pozícionálja saját fejlesztésű netbookját: 570
eurós ára hideg zuhanyként
érte a rajongókat (jelenlegi árfolyamon átszámolva ez nagyjából 160 ezer forintos árat jelent).

A Nokia Booklet 3G tulajdonképpen egy netbook és
egy okostelefon ötvözetének
tekinthető, így számos olyan
funkciót is építenek a készülékbe, amelyeket eddig csak a
drágább telefonokban lehetett
megtalálni, emellett a szoftverkínálat is tartalmaz majd
több olyan elemet, amelyek
ismerősek lehetnek az E vagy
N szériás Nokia mobilok tulajdonosai számára. A tízhüvelykes képátlójú, 1280x720 pixeles kijelzővel ellátott netbook
egy feltöltéssel állítólag 12

órán át üzemel majd köszönhetően a kategóriában egyedülálló, 16 cellás lítiumion akkumulátornak.
A Nokia alumíniumházas
netbookja ennek ellenére hihetetlenül könnyű lesz: a gép
mindössze 1,25 kilogrammot
nyom, vastagsága pedig nem
éri el a 2 centimétert. A netbookba 1,6 GHz-es Intel Atom
processzor kerül majd 1GB memória és egy 120 GB kapacitású, 1,8 hüvelykes merevlemez
társaságában. A szériafelszereltséghez WLAN-modul, Blue-

tooth-rádió,
HSxPA-modem
webkamera,
memóriakártyaolvasó és A-GPS tartozik. A gépre Windows 7 operációs rendszert telepítenek. A Nokia a
Booklet 3G-n számos Ovi-szolgáltatást is elérhetővé tesz, például zeneboltot és zeneletöltést, illetve az Ovi Suite segítségével az okostelefonokon tárolt
adatok szinkronizációját.
A gép három színben - feketében, fehérben és kékben
- kerül majd a polcokra várhatóan szeptember végén, október elején.

meg
A Pannon augusztustól
elérhetővé tette az
elektronikus számla
szolgáltatást, amellyel az
ügyfelek egyszerűen,
gyorsan és kényelmesen,
valamint papír- és
környezetkímélő módon
férhetnek hozzá
számláikhoz.
SZOLGÁLTATÁS
PANNON-HÍREK

A szolgáltatás a Pannon bármelyik üzleti és lakossági
számlás, valamint új generációs kártyás előfizetéssel
rendelkező ügyfelének elérhető, igénybevétele senki
számára nem jár pluszköltséggel.
Az
elektronikus
számla egyenértékű a papíralapú számlával, ám annál
használata jóval egyszerűbb,
gyorsabb. Segítségével az
ügyfelek a számláikat bárhonnan biztonságosan elérhetik, ahol rendelkezésre áll
internetkapcsolat, az aktuális számla megérkezéséről
pedig e-mailben értesítik az
ügyfeleket.

A Booklet 3G laptopot Olli-Pekka Kallasvuo, a finn elektronikai cég vezérigazgatója mutatta be a Nokia World 2009 kiállításon Stuttgartban. FOTÓ: MTI/EPA/MARIJAN MURÁT

12 millió
MAGYARORSZÁG. Az év első hét
hónapjában bekövetkezett 370
ezres
ügyfélszámcsökkenés
után augusztusban a három
magyarországi szolgáltató ügyfeleinek száma további 51 ezerrel csökkent, miközben a forgalmazásban részt vevő aktív ügyfelek száma nem változott - közölte a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH). Augusztus végére a
teljes ügyfélszám 11 millió 837
ezerre csökkent, így a három
szolgáltató ügyfeleinek száma
közel 150 ezerrel haladta meg az
egy évvel korábbit. A teljes ügyfélszám alapján számítva száz
főre augusztus végén 118,1 előfizetés (hívásfogadásra alkalmas
SIM kártya) jutott az egy hónappal korábbi 118,6 után.
A forgalmazásban részt vevők - azaz az előfizetéssel rendelkezők, illetve az utolsó 3 hónapban hívást indítók vagy fogadók - száma augusztusban
gyakorlatilag nem változott, és
maradt 10 millió 662 ezer.

Egy SMS miatt lett világválság?

Warren Buffett milliárdos befektető egy meg nem
kapott SMS miatt nem segített a bajba jutott
Lehman Brothersen - olvasható a Time Magaziné
egyik blogjának cikkében.
MOBILVILÁG
FIGYELŐNET

A FigyelőNet által idézett cikk
szerint 2008. szeptember 15-én
a hatalmas AIG biztosító 18 milliárd dollárért és a segítségéért
könyörgött. „Nálam hiába próbálkoztok, nem tehetek az ügy-

ben semmit" --mondta Warren
Buffett. Még ugyanaznap, este
hat tájban, mikor Buffett épp
egy rendezvényen volt Edmondtonban, felhívta Bob Diamond, a Barclays Capital elnöke is. Diamond megpróbálta
felvásárolni a Lehman Brothers
befektetési bankot, hogy ezzel
megmentse a csődtől, ám az en-

gedélyeztetés során gondja
akadt a hatóságokkal. Mentőtervében Buffett pénze lett volna a biztosíték, hogy sikerüljön
az akvizíció. Diamond beszélt
Buffettel, aki megkérte, hogy az
üzlet részleteit küldje át neki faxon. Buffett éjfél körül vissza is
ment hotelszobájába, és meglepve tapasztalta, hogy az ígért
fax nincs sehol. A többit ismerjük: a Lehman csődbe ment, a
következmények pedig máig
hatnak.
Tíz hónappal később Buffett, aki bevallottan még a mo-

biltelefonját sem tudja rendesen kezelni, lánya segítségét
kérte. Mobilja kijelzőjén ugyanis apró ikon villogott. „Te tudod, mit jelent ez?" - kérdezte
lányát. A kis ikon nem volt
más, mint az SMS, hogy hangpostafiókjára üzenet érkezett.
Tíz hónappal korábban, azon
az estén ugyanis Diamond a fax
helyett végül hangüzenetet hagyott neki. Buffett ezt nem vette
észre, a faxot pedig hiába várta.
Buffett úgy zárta le a történetet:
„ha valami baj van, ne mobilon
próbáljanak elérni."

Arab YouTube zene és nők nélkül
MMMWWMRR

INTERNET
MTI

Bár hasonlít a YouTube videómegosztó-oldalra, az arab
NaqaTube az iszlám előírásainak megfelelően működik,
ennek jegyében pedig cenzú-

MMMMMMMMMMMMH

rázzák a zenét és a nők bemutatását. A közelmúltban indult oldalt egy szaúd-arábiai
csoport hozta létre, a fájlmegosztót naponta több ezren látogatják - számolt be az Arab
News című lap internetes oldala.
A www.naqatube.com címen

elérhető szolgáltatás vallási tekintetben teljesen „biztonságos", a felvételeket még azelőtt
megszerkesztik, hogy felkerülnének az oldalra. A NaqaTubeon nincs hely olyan videók számára sem, amelyek bírálnák az
egyik legkonzervatívabb arab
állam, Szaúd-Arábia kormány-

zatát. Emellett nem látják szívesen a szaúdi emberekből „gúnyt
űző" felvételeket sem.
„Az a célunk, hogy csökkentsük a YouTube látogatóinak számát" - mondta az oldal egyik felelőse, Abu Ibrahim, aki nem akarta felfedni
igazi nevét az újságnak.

Az elektronikus számla
szolgáltatás
megrendelése
a Pannon elektronikus ügyfélkezelési
felületén,
a
PannOnline-on keresztül lehetséges. A felület arra is lehetőséget ad, hogy egy időben a számlabefizetést is kényelmesen,
elektronikus
úton elintézzük akár egy
gombnyomásra.
„A Pannon számára a környezettudatos
magatartás
mindennapjaink részét képezi. Munkánk során már számos kezdeményezést valósítottunk meg ebben a szellemben, mind irodaházunk,
a Pannon Ház, mind pedig
hálózatunk vonatkozásában,
csak hogy a napelemes vagy
a szélgenerátorral működő
bázisállomásokat említsük.
Az elektronikus számla fontos mérföldkő a környezettudatos gyakorlati lépések sorában,
és
bevezetésével
egyúttal szeretnénk ügyfeleink életét is egyszerűbbé, kényelmesebbé tenni oly módon, hogy a papírkímélő
szolgáltatás igénybevételével közben ők is tehetnek
a környezet
védelméért"
- mondta el a sajtónak a
szolgáltatással kapcsolatban
Anders Jensen, a Pannon vezérigazgatója.
Amennyiben a Pannon öszszes számlás (mind hangalapú, mind pedig mobilinternet)
ügyfele igénybe venné az
elektronikus számla szolgáltatást, éves szinten mintegy
150 tonna papírt tudnának
megtakarítani, és ezzel 2500
fát lehetne megmenteni a kivágástól.
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Kerthelyiségünkben
látványkonyhával várjuk
vendégeinket!

asztalfoglalás: 0 2 / 3 1 =

Ahol nem csak vadétel van! • Szeged, Maros utca 37. • Http://illespanzio-vadaszetten
KOllOin

60.

alkalmából

NONSTOP

szeretettel

boldogságot

kíván:

Édesanyja,
menye,

unokái,
testvérei
és családjaik
•

AUTÓ

multi tronik,
sérült,
külföldi p a p í r o k k a l
rendelkezik, eladó.
Ár: 2 2 0 0 0 0 0 Ft

• A U T Ó Ü V E G E Z É S , cascokárfelvétel önrészátvállalással, üvegfóliázás. 62/
405-888,
www.kippk O p p . h U . (084957384)

• A VADASPARK lakóparkban 1.416 m 2 -es, kereskedelmi-szolgáltató épület
építésére alkalmas, közművesített telek eladó. Ár:
10.000 Ft/m2 + áfa. Tel.:
62/555-821,
70/31219 1 4.(085265029)

• VAGÁNY,
bullzós,
18
éven felüli hoszteszeket,
hosztokat keresünk folyamatos éjszakai italpromóclókra.
Jelentkezés:
info
©hometrade.hu (fénykép,
önéletrajz,
telefonszám).
(085162417)

• B O N T O T T cserép eladó.
62/311-071(085264995)

Szeged-Belváros
. területére

kézbesítő
kollégát keresünk.
Érdeklődni

telefonon:

62/311-306
telefonszámon lehet

|

9-t 4 óra között.

vv

PANELLAKÁS
• N É M E T - O S Z T R Á K ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünkl 06-1/
2 1 0-4 9 04(085263779)
• S Z E G E D , Lugas utcában
2 szobás, 7. emeleti, 52
m 2 -es, összkomfortos, panelprogramban
felújított
épületben, hideg-meleg vizes órával, fűtésmérő és
-szabályzóval, szép állapotban lévő lakás eladó.
Érd.: 20/501-9060; este:
62/313-311.
Irányár:
7.600.000 Ft. (085263159)

GAZDIT KERES
• G O L D E N retriver, labrador, kaukázusi, puli szerető
gazdát keres szentesi állatmenhelyen.
06-30/3036331 (085263301)
• LABRADOR iellegű, nagyon okos kan kutya szerető gazdát keres. 06-30/
303-6331,
06-30/6201 889(085263264)

(üzenetrögzítő

is)

(085161266)
• OKJ-S
VENDÉGLÁTÓS Z A K K É P Z É S ( O K J Étkezdés - II. besorolásig üzletnyitáshoz alkalmas) 3 hónap alatt, csak 156.000 Ftl
Az A.B.A. Tréning Kft.-nél.
Elméleti-gyakorlati képzés
Szegeden, heti egy alkalommal. (Nysz: 01-028607)
Tel.:
20/499-0440.
(085262645)

NYÍLT N A P A

• CLASSIC ÜVEG. Üvegezés, képkeretezés. Pulcz u.
46., 62/499" 1 1 1. (084036806)
D U G U L Á S E L H Á R I T A S garanciával, mindennap. Érd.:
06-30/945-7577, 62/533-999,
Szász Péter. (084854240)

NOVENY
• OSZLOPOStuják, gömbtuják, díszfák, egyéb dísznövények széles választéka! Bolgár
Díszfaiskola,
Szeged-Kecskéstelep, Ger a S . 18.,62/427-991. Nyitva: egész nap, vasárnap

M I N D E N É R D E K L Ő D Ő T SZERETETTEL

• ÉPÜLETEK
felújítását,
átalakítását, építését, betonozást, vasszerelést, falazást, kerítésépítést vállalok teljes körű kivitelezéssel
is.
06-20/467-3717
(085161621)

délig. (064956150)

The Program is co-financed by the
European Union

Hungary-Serbia

VÁSÁROLJA MEG LAKÁSÁT

5 % Á R E N G E D M É N Y T KAP,
EGYES LAKÁSOKAT AJÁNDÉK

M A G Y A R - S Z E R B PÁLYÁZATI

KONYHABÚTORRAL ADJUK!

FELHÍVÁS

KÖZÖS HATÁR MENTI FEJLESZTÉSEKRE

(HUSRB/0901)

A Nemzeti Fejlesztési Ü g y n ö k s é g és a szerb Pénzügyminisztérium pályázatot
a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program

KIEMELT LAKÁSAINK,
10 L A K Á S O S T Á R S A S H Á Z B A N ,
KONYHABÚTORRAL:

hirdet

keretében.

Tetőtér 8-as lakás 1+1 fél szobás

Milyen tevékenységekre kapható

támogatás?
erősítő

programokra, környezetvédelmi projektekre, valamint K+F tevékenységekre és határon

átnyúló

oktatási, képzési ós csereprogramokra

Kik

is.

Földszint 3-as lakás 2+1 fél szobás
68 m2-es: 1 7 . 9 4 3 . 0 0 0 F t

Non-profit

szervezetek,

többek

között

helyi

önkormányzatok,

önkormányzati

társulások,

között

legalább

jogosult

egy

magyarországi

és

M e n n y i t á m o g a t á s áll
projektek

valósulhatnak

A

partnernek

kell

lennie

a

támogatásra
MüJi

az

Előcsatlakozási

Támogatási

Eszköz

(IPA)

Támogatási
és

a

Eszköz

Magyar

(IPA),

Köztársaság

Magyarországon

az

meg.

csomagról

szervezett
időpontok-

bővebb

információt

a

Közös

Technikai

Titkárság

b a n és h e l y s z í n e k e n s z e r v e z ü n k : 2 0 0 9 . o k t ó b e r 2 6 . - S z e g e d , 2 0 0 9 . o k t ó b e r 28. - Novi S a d (Újvidék),
2009. október 29. - Subotica

(Szabadka),

2009.

november

3. - Zrenjanin

(Nagybecskerek),

A DÉLMAGYARORSZÁG
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI I R O D Á I B A N
Szeged, Gutenberg u. 5.
Tel./fax: 62/310-933.
Szeged, Szabadkai út 20.
Ha

B

áDtlMMKi
tS » DfLXL

üzenetet

szeretne

küldeni,

keresse

fel

személyesen
ügyfélszolgálati

Tel.: 0 6 - 8 0 / 8 2 1 - 8 2 1

irodáinkat
vagy
hirdetőirodáinkat!

Generáli Önkéntes
és Magánnyugdíjpénztár

rendszerszervező

munkatársai keres szegedi munkahelyre.
Feladatok:
• Az önkéntes- és magánnyugdíjpénztár által
használt/alkalmazott rendszerekkel
kapcsolatos informatikai feldolgozások
menedzselése
• Egyedi SQL lekérdezések készítése, komplex
esetben specifikálása és megrendelése
• Felhasználók által definiált informatikai
igények megfogalmazása, lekérdezések
készítése, fejlesztések tesztelése, bevezetése
• Felhasználói támogatás
Elvárások:
• Windows és Oracle rendszerüzemeltetési és
SQL programozási ismeret
• Microsoft Office, Visio magas szintű ismerete
és készség szintű használata
• Főiskolai/egyetemi végzettség informatika
szakterületen
•Terhelhetőség, precizitás '
3
Amit kínálunk:
• Alkalmazotti jogviszony
• Versenyképes jövedelem és juttatási rendszer
• Jó csapatmunka

A KISEBB ÉRTÉKŰT
AJÁNDÉKBA AOIUK!
Az akció 2009. október 1-10-ig tart

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Jelentkezési határidő: 2009. október 12.
Amennyiben megfelel a kiírás feltételeinek, úgy
fényképes önéletrajzát az alábbi e-mail cimre
küldje: allas@generali.hu

hétfőtől péntekig:

3-5.

R é s z l e t e k é r t k é r j ü k k e r e s s e fel a w w w . h u - s r b - i p a . c o m

honlapot.

H o g y a n lehet jelentkezni?
A p á l y á z a t o k a t a n g o l n y e l v e n , a p r o g r a m K ö z ö s T e c h n i k a i T i t k á r s á g á h o z (KTT) kell b e n y ú j t a n i ,
B u d a p e s t r e . A b e n y ú j t á s h a t á r i d e j e 2 0 0 9 . d e c e m b e r 3 1 . A h a t á r i d ő n túl b e n y ú j t o t t

pályázatokat

tekintjük.
kapcsolódó

K

Q

l

pályázati

dokumentáció,

a

pályázatok

beadásával

kapcsolatos

t u d n i v a l ó k é s t o v á b b i , r é s z l e t e s i n f o r m á c i ó k a w w w . h u - s r b - i p a . c o m h o n l a p r ó l t ö l t h e t ő k le.
SIKERES PÁLYÁZÁST

KÍVÁNUNK!

2,51
21
1 1
680 g
265 g
650 g
830 g
130 g
310 g
100 g

O

• 2009.

Termék

szeptember

DISZKONTÁRUHÁZ

29-től

neve

október

Queen üdítő 3 ízben
Málnaízű szörp
JAR mosogatószer
Magozott meggybefőtt (MEDO)
SMAK ecetes gombafejek
Csemegeuborka (Korona)
Gulyásleves (Szepa)
Magyaros vagdalt (Glóbus)
Kajszibarackkrém (Vitamor)
Pionír rizses tejtábla

12-ig,

uietve a készlet erejéig ervenyes.

F o g y a s z t ó i ár

129
189
349
189
169
210
529
129
149
159

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Egységár

N e m z e t i Fejlesztési Ü g y n ö k s é g

Vtadp Republike Srbije
Ministarmtvo financija

- 4 % !

6

Kereskedői törzsvásárlói kártyára: - 8 % !

REÁL, TICKET

52

F t / l

95

F t / l

349
540
1.056

F t / l
F t / k g
F t / k g

600

F t / k g

637

F t / k g

992

F t / k g

480

F t / k g

1.590

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ. A k á r t y a a z ü z l e t b e n
Lakossági törzsvásárlói kártyára:

/ J { ~ ( J

óráig.

fox@vnet.hu

ÉLELMISZER É S VEGYI ÁRU

A

tartás:

6.30-18,

szombaton: 6.30-13

6 2 / 4 7 8 - 2 9 0

Mennyiség

2009. n o v e m b e r 4. - Baja.

felhíváshoz

Érd 30/943-3773 as
telefonszámon.

www.fox-diszkont.hu
által

érvénytelennek

telephelynek.

Nyitva
P. u .

8

A D Ó

Jelenleg eestékboitként üzemel.

Szeged,
Vásárhelyi
Tel.:

N y i t ó k o n f e r e n c i á n , illetve I n f o r m á c i ó s N a p o k o n t u d h a t m e g , a m e l y e k e t a k ö v e t k e z ő

A

nagy udvarral

rendelkezésre.

társfinanszírozásával

»

3 garázzsal,

HIRDETESFELVETEL SZEGEDEN:

Szeged, Mars tér 5.
1 6 6 0 7 5 1 1 e u r ó K ö z ö s s é g i f o r r á s áll

tudnivalók:

pályázati

821

7 0 / 3 1 2 1914
Szeged, Etelka sor 1.
Tisza Center 1. emelet
www.realhungary.hu

rendelkezésre?

Szerbiában

Előcsatlakozási

Hasznos

szerbiai

területről.

A pályázati felhívás keretében ö s s z e s e n
A

egy

Ft/m2-től

T: 6 2 / 5 5 5

alapítványok, e g y e s ü l e t e k , nonprofit kft/zrt, o k t a t á s i i n t é z m é n y e k , k a m a r á k . A p r o j e k t p a r t n e r e k

I N G A T L A N

ffflífllT

KET T E R M E K
VÁSÁRLÁSA
ESETÉN

akciós árak már
210.000

alatti, 200 m'-es

|

B É R B E

AKCIÓ AZ ÁZSIA
ÁRUHÁZBAN! i

I. emelet 7-es lakás 2+1 fél szobás
68 m2-es: 1 8 . 8 5 8 . 0 0 0 F t
^ ^

pályázhatnak?

Szeged,
B r ü s s z e l i krt. 24. sz.

KÉPZÉSI KÖZPONT
Tel.: 62/420-652

52 m2-es: 1 2 . 1 9 3 . 0 0 0 F t g g g l

Tetőtér 10-es lakás 1+2 fél szobás
67 m2-es: 1 4 . 9 0 0 . 0 0 0 F t

A h a t á r m e n t i t é r s é g b e n t á m o g a t á s n y e r h e t ő el g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i ö s s z e f o g á s t

ÜZLETH., MŰHELY, IRODA

CSONGRÁD MEGYEI

CUKRÁSZ-FAGYI DISZKONT
ÖSZI AJÁNLATA
SZÜLINAPRA: ZÁSZLÓS ZENÉLŐ GYERTYA,
MARCIPÁN TORTADlSZlTŐ SZETT.
NÉVNAPRA: CHERRY QUEEN, MEGGY CHERRY,
CSOKIS CAPPCJCCINO, FORRÓCSOKIPOR.
RENDEZVÉNYEKRE: CSOKISZÖKÖKÚT, BELGA CSOKI.
KÍMÉLŐ: FRUKTÓZOS BARACKLEKVÁR,
EPER ÖNTET. TORTABEVONÓ.
ÚJDONSÁGOK: GÖNCI BARACKLEKVÁR,
OMLÓS VAJKARAMELLA, TEJCSOKIS FÖLDIMOGYORÓ,
MAZSOLADRAZSE. LINZERKOSARKA,
BURGONYÁS LÁNGOSPOR, MŰANYAG TORTADOBOZOK.
NÉVNAPI, SZÜLETÉSNAPI, ESKÜVŐI TORTADÍSZEK.
GYEREKTORTÁRA DlSZlTÖGARNITÚRÁK!
Finom őszi napokat kívánunk!
|
Szeged, Bakav Nándor u. 24.
Nyitva tartás: h-p. 8-16. szd. 8-12 óráig.

AMENNYIBEN MOST

A VADASPARK LAKÓPARKBAN

IPA Cross-border Co-operation Programme

• T Ű Z I F A 8.500 Ft-tól eladó.
06-20/618-4265.
(085264928)

E

REFERENS
&
- ELLENŐRZÉSI ÉS
|
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI
MUNKATÁRS
- BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ
függő és független elágazás

TANFOLYAM

• L A K B E R E N D E Z Ő I tanfolyam a stílust adó szakmához. Tanuljameg nálunkl
Jelentkezés: 62/423-219,
30/273-5146,
www.lakberendezoiskola.hU(085264154)

VÁRUNK!

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

j
c

• TANULJON
szakmát!
OKJ-s
képzéseink:
www.2007kapos.hu. Kérje
ingyenes tájékoztatónkat!
(065264139)

(085162282)

Részletes információ és jelentkezés a nyílt napon,
majd azt követően a gimnázium gazdasági irodájában
(József Attila sgt. 118-120.).

TECHNIKUS
- KÖZBESZERZÉSI

• T Ű Z I F A : 11.000 Ft/m3tői vagy 1.800 Ft/q-tól.
06-30/2 4 7-76 1 0(085264637)

• SZAKSZERŰ
ruhajavítás! Szeged, Nagy J e n ő u.
1., 20/32 86-89 7(085162099)

• GYÓGY- és svédmasszőr
O K J - s képzés indul október
9-én Szegeden. Gyakorlattal, jegyzettel: 199.000 Ft.
Kérje ingyenes tájékoztatónkati
30/377-7797,
www.2007kapos.hu.

A felvételihez kapcsolódva három előkészítő tanfolyamot
indít a gimnázium:
• anyanyelvből és matematikából a központi írásbelire
(6 alkalommal, csütörtökönként 1-1 óra)
• angol nyelvből a két tanítási nyelvű tagozat szóbelijére
(8 alkalommal, péntekenként 2 óra)
• német nyelvből a speciális tagozat szóbelijére
(6 alkalom, péntekenként 2 óra).

• A K Á C tűzifaakció 10.000
Ft/m3-től, kiszállítva. Tel.:
20/2 79-1200. (065264640)

szeged (<*> perfekt.lm

• ÜVEGEZÉS,
KERETEZÉS. Kovács üveg, 62/414140.(083523409)

DIÁK-GIMNÁZIUMBAN!

• A K Á C tűzifa 9000 Ft/m3től.
06-30/517-6674.
(085264651)

• K Ö L T Ö Z T E T É S ; áruszállítás.
06-70/3232-320.
(085160367)

Szeptember 29-én, kedden 17 órakor továbbtanulással
kapcsolatos nyílt napot szervez a Deák Ferenc Gimnázium
az érdeklődő nyolcadikosoknak és szüleiknek.

• S Z E G E D - B A K T Ó I családi ház 85 m 2 -es melléképülettel, garázzsal eladó. Lakáscsere érdekel. Irányár:
18,5 M Ft. Érd.: 20/4817517.(085264934)

Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
6723 Szeged, Rőmai krt. 21.
Cégjegyzékszám:
8
Cg. 06 10-000252
ig
Adószám: 10602311-2-06 S
30.
feliratú bélyegzője
ELVESZETT.
Használata
2009. szeptember hó 25.
napjától é r v é n y t e l e n .

• 5 H É T alatt O K J - s ruházatieladó: 73.000 Ft+ 3 hét
alatt O K J - s
kereskedőboltvezető
szakképzés:
89.000 Ft, a kettő együtt:
csak 139.000 Ft! A z A . B . A .
Tréning Kft-nél. Elméleti
képzés Szegeden, heti két
alkalommal,
munkaidő
után. Nysz: 01-0286-07.
Érd.:
20/499-0440.

SGS

KÖNYVELŐ
Vállalkozási és államháztanási
szakon
- ADÓTANÁCSADÓ
- OKLEVELES NEMZET- c
KÖZIADÓ-SZAKÉRTŐ §
- TÁRSADALOMBIZTO- «
SÍTÁSI ÉS BÉRÜGYI §

• A L P I N T E C H N I K A : homlokzatfelújítás alpintechriika alkalmazásával. 3079433634(085264143)

KEDD

TÜZELŐANYAG

- TERMÉKDÍJ-ÜGYINTÉZŐ
- PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI

SZAKELŐADÓ
- MUNKAVÉDELMI

29.,

• A K C I Ó S tűzifa: 8.000 Ft/
m3.
20/324-6928.
(085264654)

ÜGYINTÉZŐ
- MÉRLEGKÉPES

SZ0LGALTATAS

OKTATÁST VÁLLAL

MAGÁNHÁZ

ELVESZETT

napilap kézbesítésére

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

ÉPÍTŐANYAG

©jkvitamin.hu;
www.jkvitamin.hu.
(085160414)

Délmagyarország

62/567-835

SZAKKÉPZÉS

OKTATASTVALLAL

• ENERGIASZOLGÁLTAT Á S értékesítéséhez keresünk megyei vezetőt, valamint értékesítőket a megye
egész területéről. Feltétel:
számlaképesség. Afényképes önéletrajzokat a betölteni kívánt pozíció megjelölésével
a
favordual
©citromai!.hu e-mail címre
kérjük
megküldeni.
(090165244)

EGESZSEGUGY

ÁLLÁST KÍNÁL
A

ÉPÍTÉSI TELEK

• T A R T Ó S fogyás éhezés
nélküli Nyerje vissza önbecsülését, jelentkezzen ingyenes tanácsadásunkra!
Jöjjön el, jó közérzete leszi
Szeged, Vám tér 3. Telefon:
62/444-679,
info

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, navigáció. Ingyenes
kiszállással. 62/555-777,
30/372-5740.
www.regiogps.hu.
(084954941)

HIRDETÉSFELVÉTEL:

M

ALLAST KINAL

2007. évjáratú,

TELEFONOS

o Apróbörze

köszönti és nagyon s

AUDI A4 AVANT 2.0PDTDI

TANFOLYAM

EEOENCMET
születésnapja

1 fiai,

SZEPTEMBER

F t / k g
igényelhető.

RESTAURANT.

CHÉQUE DÉJEUNER, SODEXHO
ÉTKEZÉSI UTALVÁNYOKAT ELFOGADJUK.

PROGRAMPONT
17 - NAPI

2 0 0 9 . S Z E P T E M B E R 29., KEDD

Gyászközlemények

Fájdalommal tudatjuk, hogy

NAGY JÁNOS
a SZOTE Nyomda volt vezetője
szeptember 23-án elhunyt. Búcsúztatása szeptember 30-án 13 órakor
lesz az Újszegedi temetó'ben.

SZEGED

A gyászoló család

GYÁSZHÍR

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
„Fognám még a kezed, simogatnám, könnyem
hiába hull, bár még szólnál hozzám, szívem szakad meg, hogy itt hagytál."
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

A gyászoló család

NÉGYÖKRŰ ANTALNÉ
CSÁSZÁR VIKTÓRIA

Szomorú szívvel emlékezünk drága szerettünk,

életének 90. évében, 2009. szeptem-

Gyászoló családja

Gyászoló család
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeret-

AMBRUS FERENC

Újszegedi temetőben.
Gyászoló család

SZABÓ IRMA

"Pihenése legyen csendes, emléke

Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy

SZŐKE ANDRÁSNÉ

Temetésének időpontját később közöljük.

áldott."

drága szerettünk,

elhunyt.

BÉRES FERENC

PÓCS KATALIN GIZELLA

Hódmezővásárhely, Váci Mihály u.

Hódmezővásárhely, Tanya 4005. szám

16. szám alatti lakos, 69 éves korában

alatti lakos, váratlan hirtelenséggel

hosszan tartó, súlyos betegség után

STUMF ERZSÉBET

SZELNÉ
BANGÓ ERZSÉBET

79 éves korában, súlyos betegségben elhunyt.

életének 46. évében elhunyt.

"—

október 2-án, 15 órakor a Belvá-

Tőle a Belvárosi temető ravatalozójában.

rosi temető 28. parcella IV. sor

Gyászoló család

„Szívedben nem volt más, csak jóság és szere-

drága lelked nyugodjék békében."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj,

Hálás szívvel mondunk köszönetet

90165357

„Csak az hal meg, akit elfeledtek,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak,

édesapa, após, nagyapa és rokon,

akik szerettünk,

türelemmel viselt, hosszan tartó, súlyos

temetésén megjelentek és mély fáj-

CSETNEKI LAJOS

SILÓCZKI JÁNOS

•betegség után, 71 éves korában elhunyt

dalmunkban osztoztak.
85263651

Temetése szeptember 30-án

Gyászoló család

13.30 órakor lesz a Sándorfalvi alsó temetőben.
Gyászoló család, Sándorfalva

örökké él az, kit igazán szeretnek."
Mély fájdalommal tudatjuk, drága
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

KISS ISTVÁN
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak, virágaikkal, részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkat eny85264717

pihen a két áldott kéz, mely értünk dolgozott.

temetésén részt vettek és sírjára virá-

boldogságát nézni.

got helyeztek.

Bár nemes szíved többé nem dobog, emléked

85264570

örökké élni fog."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy sze-

MUCSI ANDRÁS
volt FÜSZÉRT-dolgozó

jóságos szíve életének 80. évében megsz nt dobogni. Temetése 2009. szeptember 30-án 13 órakor lesz a Dugonics temető ravatalozójából.
A gyászoló család

GyáSZOlÓ CSalátí

Köszönetet mondunk mindazoknak

akik

szédoknak, akik drága szerettünk,

FÖDI JÁNOS

enyhíteni igyekeztek. Külön mon-

kel, virágaikkal mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
852631.3

dunk köszönetet a II. kórház belgyó-

gyászat orvosainak és ápolóinak áldozatos munkájukért.

Gyászoló család

Gyászoló család

Érszűkület kezelése a Nashwan-Parasound eljárással
Szegeden és minden megyeszékhelyen
h e n é s u t á n elmúlik. A séta folytatásakor
azonban a fájdalom hasonló távolság után
ismét jelentkezik, ami újabb megállásra készteti a beteget. Minél előrehaladottabb a betegség, a n n á l rövidebb ez a táv. Gyakori,
hogy a beteg hidegnek érzi a lábát, tűszúrásszerű fájdalmat, zsibbadást érez, esetleg
megváltozik a végtag színe. Nem ritka a nyugalmi állapotban vagy az éjszaka jelentkező
fájdalom, görcs. Jellemzője még a fejfájás, fülzúgás, szédülés, férfiaknál a szexuális zavarok. Számos beteg esik á l d o z a t u l az
érszűkület szövődményének, mivel sok tünet
nagyon hasonlít az ízületi vagy gerincbetegséghez. így évek múlhatnak el, mire elkezdenek vele komolyabban foglalkozni. Ilyenkor már sok esetben csak keveset lehet tenni,
ami tragikus következményekkel járhat,
k o n k r é t a n az a m p u t á c i ó v a l . H a z á n k b a n
évente 5000 végtagot amputálnak. Reményt
jelent az érszűkületes betegeknek a már minden megyeszékhelyen elérhető NashwanP a r a s o u n d eljárás. Dr. Khaled Nashwan
találmányáért több mint 20 nemzetközi nagydíjat kapott. A sebész-feltaláló készüléke a
legtöbb érszűkületes beteg számára javulást eredményez. Az eljárás fájdalommentes,
és mindössze 20 alkalmat vesz igénybe, melynek során a mellékerek keringésképzésére
serkentik a szervezetet. Az ennek köszönh e t ő e n kialakuló érpályák átveszik a
beszűkült főér funkcióját.
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vária temető ravatalozójából.
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GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa,

temetésén megjelentek, sírjára virá-

got, koszorút helyeztek, fájdalmunkat

temetésén megjelentek, részvétük-

korában elhunyt. Temetése október

koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban osztoztak.

2-án, pénteken 11 órakor lesz, a Kál-

a rokonoknak, ismerősöknek, szom-

10. BITÓFALVI JÁNOS

Köszönetet mondunk mindazoknak,

NÉMETH LÁSZLÓ

MAKÓ

TÖRÖK JÓZSEFNÉ
RÉVÉSZ VERONIKA

Szerettél volna még élni, gyermekeid s unokáid

KOCSIS LÁSZLÓNÉ
CZUCZI MÁRTA JULIANNA

Gyászoló család

ismerősöknek, szomszédoknak, akik
„Megállt egy apai szív, mely értünk dobogott,

mindazoknak, akik drága szerettünk,

búcsúztatásán megjelentek, sírjára

szerettünk,
Kristó Nagy István utcai lakos, 57 éves

híteni igyekeztek.
Köszönetet mondunk a rokonoknak,

90165146

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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tet, munka és küzdelem volt az egész életed.
rényen,

1|

GYÁSZHÍR

3-as sírjánál.

Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és sze-

likus temetőben.

SZENTES

Flamvasztás utáni búcsúztatása

Végső búcsút 2009. október 2-án 11 órakor veszünk

30-án 14.30 órakor lesz a római kato-

római katolikus temetőben.

szerettünk,

KIRÁLY ISTVÁNNÉ

elhunyt. Temetése 2009. szeptember

én, 10.30 órakor lesz a vásárhelyi

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

rokon,

Marie Curie-emlékérem

GYÁSZHÍR

elhunyt. Temetése 2009. október 1-

anya, Anyós, testvér, nagymama, dédmama és

A Szerető család

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

életének 89. évében váratlanul

de ők itt maradnak bennünk, csöndesen."

A végtagok a verőereken keresztül kapják a
vérellátást. Ha az artériában a koleszterinlerakódás miatt a véráram útja beszűkül, jelentkeznek az érszűkület tünetei. Hogy melyek ézek? Jellemző a séta közben, bizonyos
táv megtétele után jelentkező vádlitájéki,
combtáji, iU. fartáji görcs vagy az izomlázhoz
hasonló fájdalom, amely bizonyos idejű pi-

1 halálának 1. évfordulóján.

WENNER LAJOSNÉ

tünk,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett Édes-

Egyre gyakrabban hallunk az érszűkületről és
annak veszélyeiről Az érrendszeri betegség kialakulása rendszerint lassú folyamat, de előfordulását tekintve hazánkban népbetegségnek
számit. Legenyhébb formájában panaszok,
tünetek nem jelentkeznek, más esetben csak
enyhe kényelmetlenséget okoz. Bizonyos stádiumban viszont életmódváltozáshoz vezet.
A betegség minden stádiumában komoly
veszélyt jelent.

KOVÁCS JULIANNA

drága szerettünk,

hiába szállnak árnyak, álmok, évek,

rettünk,

•

ber 24-én elhunyt. Temetése 2009.

tő ravatalozójából.

2009. október 2-án 11 órakor lesz az

kik szívünkben élnek,

de szívükben megőriznek Téged."

szerettünk,

rúzsai templomban.

70 éves korában elhunyt. Búcsúztatása
„Nem múlnak ők el,

Szeretteid nélküled élnek,

külön értesítés helyett -, hogy drága

tőben, előtte gyászmise 13 órakor a

j

de lélekben örökre velünk maradtál.

Fájó szívvel ezúton tudatjuk - minden

69 éves korában váratlanul elhunyt.

öntőim

„Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál,

harang: érted szól." (Hemingway)

Temetése 2009. október l-jén 15 órakor lesz a szegedi Református teme-

MEGEMLEKEZES

ezért hát sose kérdezd, kiért szól a

október 5-én 14 órakor a Rúzsai teme-

88 éves korában csendben elhunyt. Temetése
ben.

mert egy vagyok az emberiséggel -

KOCSOR SÁNDOR

ÖZV. KÖKÉNYESI TAMÁSNÉ
október l-jén 11 órakor lesz az Alsóvárosi temető-

„Minden halállal én leszek kevesebb,

GALLÓ ISTVÁN

Maroslele, Damjanich u. 8. szám
alatti lakos, 73 éves korában
elhunyt. Temetése szeptember
30-án 11 órakor lesz a Maroslelei
temetőben.
90.65206

Gyászoló családja

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
FELVÉTELE:
Anikó Virágüzlet (Rekviem
Temetkezés)
6900 Makó, Czuczor u. 23.
Tel.: 62/637-247
Berg Henrikné,
6754 Újszentiván, Május 1. u. 31.
Tel.: 62/277-382
Cs. M. Kegyeleti Kft.
6900 Makó, Verebes u. 2. Tel.:
62/212-840
Rekvium Temetkezés,
6900 Makó, Kórház u. 13.
Tel.: 62/213-514

EXCLUSIVE
CHANGE

Valuta vétel-eladás
06 70 3 8 0 02 1 1
City
I S S C Q E I 3 E 0 centrum

Töltse fel kedvenc
videóiét, vagy
nézze meg másokét!
Aktuális és retro

videók- mindenkinek!

www.delmagyar.hu
/videó

Vasárnapi DÉLMAGYARORSZÁG -ban
A 20 kezelés naponta mindössze 30-40 percet
vesz igénybe
Az érszűkület kialakulásában kockázati tényezőt jelent a dohányzás, a cukorbetegség,
a magas vérzsír- és koleszterinszint, a magas
vérnyomás és a családi halmozódás (örökletes). Emellett szerepet játszik még a magas
életkor, az elhízás, a stressz. A kockázati tényezőkkel rendelkezők esetében a megelőzés elsőrendű.
Jó hír, hogy a magyar állampolgároknak továbbra is 50%-os kedvezményt adunk októbertől visszavonásig.
TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁS:
www.medhungary.com
vagy
06-20/2244-401,
06-30/3538-935,
06-70/2903-216

ESZES MESTER
rejtvénymagazin 1 6

oldalon!

Fizessen elő
lapunkra
havi 520 Ft-ért
vagy keresse
az újságárusoknál!

Információ: 06-80/821-821
(x)

terjesztes@delmagyar.hu

SPORT
MÁSODIK VONAL
OÉL-KONSTRUKT SZTE-SZEDEÁK-DEBRECENI EGYETEM
95-70 (26-11,26-18,
23-18,20-23)
Férfi kosárlabda NB I, B csoport, 2. forduló. Újszegedi
sportcsarnok, 300 néző. Vezette: dr. Páli, Téczely.
SZEDEÁK: SIMÁND118/15,
MOLNÁR M. 15/6, Szabad 2,
KOVÁCS D. 10, GÉMES 15/3.
Csere: Varga D. 6, SZÉLL 11/3,
VARGA M. 9, Mészáros, Komáromi 7/3, Szablics 2. Edző: Bonifert Domonkos.
BONIFERT DOMONKOS:
- Annak ellenére tudtunk simán győzni, hogy Rezák után
lábsérülése miatt Nyilas is kidőlt a sorból. Kulcsjátékosaink
csak 15-20 percet töltöttek a
pályán, és azok, akik korábban
kevesebb lehetőséget kaptak,
éltek a kapott eséllyel.
ENTERNET VÁSÁRHELYI
KS-ÓBUDAI KASZÁSOK
71-75 (14-22, 23-14, 28-17,
6-22)
Férfi kosárlabda NB I, B csoport, 2. forduló. Hódmezővásárhely, 400 néző. Vezette:
Gál, Fodor.
KOSÁRSULI: Balaton 4. CZIBERE 24/12, Utasi 2. VAS
21/15, Kukla 6. Csere: Mócsai
4, Böszörményi 3/3, Dani 5,
Bere, Csorba 2, Szilágyi. Edző:
Elek András.
ELEK ANDRÁS:-Végtelenül
szomorú vagyok, ennél jóval
több van bennünk. Két pozitívumot láttam: végig remekül
hajtottunk, és vagy 30 percen
át kiválóan védekeztünk. Nincs
itt a világvége, folytatódnak az
edzések, bár könnyen lehet,
hogy nem az én irányításom
mellett.
FTC ll.-SZEGED-DOROZSMA-ALGYŐ 27-27 (11-15)
Női kézilabda NB l/B. 3. forduló. Budapest, 50 néző. Vezette: Natkai, Szalai.
SZEGED-DOROZSMA-ALGYŐ:
DOBÓ M. - Vadászy 3. DOBÓ
A. 4, Asztalos 1, SZOMBATI 6,
Kozserán 1, NÉMETH 4. Csere:
Kocsis, SZÖGI 4, Varga 4, Kormány, Farkas. Sárkány, Mészáros. Edző: Dankó Ervin.
ÉLES VILMOS: - Kiváló védekezésünknek köszönhetjük az
egy pontot. Végig jobban játszottunk magasabban jegyzett
ellenfelünknél. Egyre inkább
összeállunk, nagyon fontos
ponttal gazdagodtunk. Gratulálok csapatomnak ezért a teljesítményért.
ÓZDI KC-TISZA VOLÁN SC
II DOROZSMA 20-24
(13-12)
Férfi NB l/B, 3. forduló, Ózd,
250 néző. Vezette: Szikszay,
Szilágyi.
TISZA VOLÁN SC ll.-DOROZSMA: KISS-Temesvári 1.VALACZKAI6, VARSANDÁN, MAJOR 3, NAGY 4, Gyuris 1(1).
Csere: Farkas (kapus). Németh. KUPCSIK, BOLVÁRI2.
Papp 1 (1), KONKOLY 5, GRÜNFELDER1. Edző: Bartók Csaba.
BARTÓK CSABA: - Huszonöt
percig csak futottunk az eredmény után. de onnantól nagyszerű teljesítményt nyújtott a
csapat. Kiss kiváló kapusteljesítménye mellett áttörhetetlen
volt védekezésünk, és támadójátékban is felnőttünk a feladathoz. Nagyon értékes pontokat szereztünk.
APAGY SE-FLORATOM SZEGED II. 8-10
Férfi asztalitenisz NB I, Kelet.
SZEGEDI GYŐZELMEK: Lukács 4, Kószó 3. Szollár 2,
Tóth.
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Nagyvadra
vadásznak
Hazai pályán is bemutatkozik a DVSC a BL-ben: a
magyar bajnok ma este
20.45-től a francia kirakatcsapat, az Olympique
Lyon ellen lép pályára a
Puskás Stadionban.

BUDAPEST
•
GYÚRÓS ISTVÁN
1995. november 22. után rendeznek h a z á n k b a n újra labdarúgó-mérkőzést a Bajnokok Ligája csoportkörében:
ma 20.45-től a DVSC-TEVA az
Olympique Lyon gárdáját fogadja a Puskás Stadionban.
Tizennégy éve a Ferencváros
3 - 3 - a s döntetlent ért el a
svájci Grasshoppers ellen,
valószínűleg a debreceniek
is
elégedettek
lennének
Blama Honduras ellen
Váratlan vereséggel kezdte az
egyiptomi U20-as világbajnokságot a magyar válogatott:
Némethék Hondurastól kaptak
ki 3-0-ra. A helyzetet alig kidolgozó magyar csapat mindhárom gólját távoli lövésből
kapta. Egervári Sándor gárdája
legközelebb szerdán 18.45-től
Dél-Afrika ellen lép pályára.
Eredmény: Honduras-Magyarország 3-0. Gólszerzők:
M. Martínez (2). Peralta.

A várható kezdőcsapatok.
DVSC-TEVA: Polekszics - Bodnár, Komlósi, Szűcs l„ Leandro
- Czvitkovics, Varga J., Ramos,
Kiss Z., Szakály P. - Coulibaly.
Klubmenedzser: Herczeg András.
Olympique Lyon: Lloris - Revéillere, Cris, Toulalan, Cissokho
- Clerc, Pjanic, Makoun,
Kállström - Govou, Gomis. Vezetőedző: Claude Puel.
ugyanezzel a végeredménynyel.
Nem lesz egyszerű dolga a
Lokinak, hiszen a Lyon a kontinens élcsapatai közé tartozik,
még akkor is, ha a brazil Juninho Pemambucano és a francia
Karim Benzema távozott a nyáron a csapattól, a helyükre érkező brazil Michel Bastos és argentin Lisandro Lopez (ketten
együtt 43 millió eurót érnek)
pedig sérülése miatt biztosan
kihagyja a találkozót.
Sérültekből a Debrecennél
sincs hiány, Herczeg András
csapatából valószínűleg hiányozni fog a már régóra sérült
Máté Péter, Mohi Dávid és Bíró
Péter mellett a combsérüléssel
bajlódó középső védő, Mészáros Norbert is, míg Rudolf Gergely, Szakály Péter, Szélesi
Zoltán és Bodnár László sem
teljesen egészségesen várja az
összecsapást.
- A Lyon veszélyesebb a Liverpoolnál, játékosai rendkí-

I
Az Olympique Lyon tegnap már Budapesten, a Puskás Stadionban edzett. FOTÓK: MTI
vül jól képzettek. Azt gondolom, ha jól le tudjuk zárni a
széleket, ha nem adunk teret
a gyors játékosoknak, akkor

. Zoltánék bizakodnak.

Keddi BL-program. E csoport: 20.45 Debrecen-Olympique Lyon,
20.45 Fiorentina-Liverpool. F csoport: 18.30 Rubin Kazany-lnternazionale, 20.45 Barcelona-Dinamo Kijev. G csoport: 20.45 Glasgow Rangers-Sevilla, 20.45 Unirea Urziceni-Stuttgart. F csoport: 20.45 Arsenal-Olympiakosz, 20.45 AZ Alkmaar-Standard Liege.
lehet keresnivalónk a franciák
ellen - mondta az esélyekről a
klub honlapjának Bücs Zsolt,
a DVSC pályaedzője. Rudolf
Gergely is bizakodik:
- Nincs rajtunk semmiféle
teher, felszabadultan játszhatunk, miután már így is olyan
eredményt értünk el, amelyre
talán senki sem számított. A
Lyon minden bizonnyal tovább
akar jutni a csoportból, ehhez
pedig meccseket kell nyernie,
többek között ellenünk is. Nekünk viszont nincs veszteniva-

lónk, csak futballoznunk kell,
ahogyan eddig is tettük - fejtegette a korábban Franciaországban légióskodó csatár.
A debreceniek keretében ott
van a szegedi születésű Laczkó
Zsolt, aki a Kaposvár elleni
4-4-es hétvégi bajnokin a csatársorban kapott szerepet kezdőként a Lokiban. „Buksi" ma
este valószínűleg a kispadon
kezd, de ahogy Liverpoolban,
úgy a Lyon ellen is beszállhat
csereként a telt ház, 42 ezer néző előtt rendezett találkozón.

• • • • • • • • • a

BÍRÓ ANDRÉ VOLT AZ ORSZÁGOS BAjNOKSAG SZEGEDI HOSE

Négy GTI-s aranyérem
Remek eredménnyel zárta az
utánpótlás országos bajnokságot a szegedi Gellért Tenisziskola csapata. Hajnal István tanítványai négy elsőséget gyűjtöttek be.

f

NYERJEN A DÉLMAGYARORSZÁGGAL
ÉS A DÉLVILÁGGAL!

> f

SZEGED
SÜLI RÓBERT
Hazánkban évek óta meghatározó szerepet töltenek be
a szegedi Gellért Tenisziskola
játékosai. A közelmúltban
megrendezett országos utánpótlás bajnokságon ismét remek eredményeket értek el
Hajnal István tanítványai.
- Bíró André volt klubunk
legeredményesebb versenyzője - foglalta össze az ob
eseményeit a szakember - , a
13 éves játékos a 14 évesek
között egyesben és párosban
is első lett. Barzó Lilla is hasonlóan kiváló eredményeket ért el, párosban és csapatban lett első a 14 évesek
között. A GTI leány együttese
- Barzó Lilla, Pálinkás Eszter, Fábián Luca, Zsódi Annamária - a rendkívül erős mezőnyben szerezte meg a végső győzelmet. Visszatérve
Andréhoz, Pécsen és Ausztriá b a n is rajthoz állt egy-egy
ETA-viadalon,
egyéniben
ezüst- és bronzérem volt a

Pálinkás (balról), Barzó, Bíró és Zsódi a kupákkal. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
termése, míg párosban két
aranyérem.
A GTI-s fiatalok a nyári versenyszezon után sem álltak le.
Az ősz beköszöntével az alapozómunkát kezdték el.
- Most olyan időszak következik, amit nem igazán
szeretnek a sportolók, jön a
minél jobb kondíció megszerzése. Futás, futás, fizikai felkészítés lesz műsoron. Novembertől pedig megkezdődik
a fedett pályás szezon. Szá-

Fontana Credit-kupa. Eddig kétszer rendezték meg nagy sikerrel
a Gellért Szabadidőközpontban a Szeged Liga amatőr teniszbajnokságot. A nagy érdeklődésre való tekintettel már a harmadik
küzdelem is elindult, méghozzá a Fontana Credit Takarékszövetkezet-kupáért. A kilenc ligában 45-en küzdenek az értékes nyereményekért.

munkra a legjobb hír, hogy új
sátrunk lesz a Gellértben, így
még jobb körülmények között
edzhettük, készülhetünk a téli
kihívásokra.

Toborzó. A Gellért Tenisziskola
toborzót tart azoknak a gyermekeknek, akik kedvet éreznek
a sportág elsajátítására. Szeged
legeredményesebb teniszklubja
várja 6-16 éves gyerekek jelentkezését. Az edzések 15-18
óra között zajlanak, felszerelést
biztosítanak. Érdeklődni
Korcz Lászlónál lehet a
30/349-0885-ös telefonszámon. Olyan felnőtteket is várnak, akik szeretnének megtanulni teniszezni, számukra is indítanak csoportot.

Premier előtti mozi a Délmagyarország
és a Délvilág előfizetőinek!
A helyes választ beküldő,
Hűségkártyával rendelkező' előfizetőink között
232 db mozijegyet sorsolunk ki!

Hííségkártya száma:

Teleionszama:
• • • • • •

Minden nyertes 4 db belépőt kap!

A vetítés időpontja: 2009. október 13., kedd 19 óra.
Helyszíne: Szeged Plaza, Cinema City, 3-as terem.
Beküldési határidő: 2009. október 8., 12 óra.
Megfejtését nyílt postai levelezőlapon
vagy e-mailben várjuk!
Cím: Délmagyarország Kiadó, 6701 Szeged, Pl. 153
E-mail: marketing@delmagyar.hu
A tárgyhoz írja be: „Mozi".
www.forumhungary.hu
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ÚJ SOROZATUNK: KÖZÉPPONTBAN (1. RÉSZ)

Véber a mágus Pápán
Új sorozatunkban aktualitásokkal - sikerekkel, kudarcokkal foglalkozunk. A Pápa labdarúgócsapata az előbbi kategóriába tartozik, hiszen a szegedi
származású edzővel, Véber
Györggyel (40) három vereség
után hat győzelmet aratott, így
második a Soproni Ligában.
PÁPA

MÁDI JÓZSEF
- Gondolta volna az első három
vereség után, hogy ilyen előkelő
helyre lépkednek előre?
- Abban végig biztos voltam,
hogy a csapat újoncként nem a
bennmaradásért küzd majd, hanem az első nyolc között végez.
A három vereség közül csak a
Debrecen elleni volt méltatlan a
csapathoz. Meseszerű, hogy
hatszor nyertünk, játékoskoromban is csak egyetlen ilyen
sorozatom volt, akkor kilencszer győztünk. Markáns kép alakult ki rólunk, amit elképzeltünk, működik és eredményes.

- Megtartható ez a helyezés?
- Magasra tettük a mércét, de
ezt a futballt tudjuk, és a visszajelzések is bizonyítják, öröm nézni a pápai csapat játékát. A hullámvölgyön talán már túl vagyunk, így megtörténhet az a futballcsoda, hogy az ősz végén a
dobogón találjuk magunkat. Az
első nyolccal már játszottunk, de
mindig a következő, így a Haladás elleni meccs a legfontosabb.
- Több Csongrád megyei labdarúgó is szerepel az együttesében, ők hogyan teljesítenek?
- Dlusztus Andrást az idény
elején kiállították, aztán megsérült, a helyettese viszont az
egyik legjobb. Most várnia kell,
hogy visszakerüljön a kezdőbe.
Gyömbér Gábor komoly jövő
előtt áll, vérprofi, aki a heti felkészülés első pillanataitól a
meccs utolsó percéig 110 százalékot nyújt. Ha Bali Péter nem
lő gólt, hetekig eszi magát, és
hetekig eredménytelen. Szerencsére most jól termel, hatalmas igazolásnak tartom.

Teszt
Ma 18 órakor a Pick
Szeged férfi kézilabdacsapata a szlovák bajnok Tatran Presov
együttesét fogadja a
BB-ligában.
SZEGED

SÜLI RÓBERT
Ilyen is régen fordult elő: a
Pick Szeged férfi kézilabdacsapata öt nap leforgása alatt
két nemzetközi meccset is játszik. Vladan Matics együttese
számára beindul a nagyüzem,
több fronton is csatázik a Tisza-parti alakulat.
Ma 18 órakor a Budapest
Bank férfi kézilabdaliga 7. fordulójában a Tatran Presov
csapatát fogadja a Pick. Jó kis
tesztmeccs lesz a szlovák bajnok ellen, a Matics-Avar
edződuó lemérheti, hogy milyen formában van a csapata,

Katzirz Dávid remek formában van, az elmúlt hetekben a Pick erőssége. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
mit kell szombatig javítania,
hiszen a hétvégén már komoly erőpróba, a Bajnokok Ligája nyitómeccse vár a magyar együttesre.
Szombaton az Európában is
jegyzett Medvegyi érkezik - az
orosz bajnok erejéről mindent
elmond, hogy idén a legjobb
nyolcig masírozott a BL-ben.
Visszatérve a mai bajnokira,

Molnár Papesz, a szegedi vezér
Szerencsés Szeged. A tegnapi
sorsoláson eldőlt, hogy a férfi
vízilabda Theodora magyar kupa negyeddöntőjében a Szeged
Beton a BVSC-vel csap össze.
Az „odavágót" október 3-án 19
órakor rendezik az újszegedi
sportuszodában, a Szőnyi úti
visszavágóra másnap 16 órakor
kerül sor. További párosítás:
Szolnok-Domino-Honvéd, Újpest-Eger, Pécs-Vasas.

Molnár Tamás tizenegy év után tért vissza a Szegedbe. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
Háromszoros olimpiai, világ- és
Európa-bajnokként tizenegy év

után tért vissza anyaegyesületébe, a Szeged Beton vízilabdacsapatába dr. Molnár Tamás
(34). Bár még nem kezdődött
el a bajnokság, de már most
látható, hogy tudásával, tapasztalatával, rutinjával rengeteget erősödött vele a gárda.
SZEGED

SZÉLPÁL LÁSZLÓ
Dr. Molnár Tamásnak
több
mint másfél évtized u t á n a
mostani volt az első nyara,
amikor nem minden a vízilabdáról szólt, jutott bőven
ideje a pihenésre, a családra. „Papesz" ugyanis a válogatott pekingi olimpiai győzelme u t á n úgy döntött, be-

V Á R O S I TV

S

Z

E

C3 E

C)

Pick SzegedPresov

férfikézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről:
szeptember 29-én, kedden 21 órakor
a VTV Szeged műsorán.
,
Ismétlés:
szeptember 30., szerda 8.55 órakor.

fejezi szereplését a nemzeti
együttesben.
- Furcsa volt, még azt is
mondhatom, hogy kettős érzések kavarogtak bennem, de
végül is, teljesen rendben volt
ez így. Kimondottan jót tettek
a póló nélküli hetek a szervezetemnek - reflektált a világ
egyik legprímább centere.
Ebből pedig régi-új klubcsapata, a Szeged Beton VE kamatoztat nagyon sokat. Tamás
duzzad az erőtől, márpedig ha

fizikálisan rendben van, nincs
az a bekk, aki képes lenne megállítani. Erre jó példák a Tisza-partiak eddigi találkozói.
- Örülök, ha mások is úgy
látják, hogy jól megy a játék,
ha húzóembere vagyok az
együttesnek, de igazán eredményesek akkor leszünk, ha
nemcsak egy vagy két ember
teszi oda magát, hanem mindenki. Jó példa volt erre a Fradi elleni mk-meccs.
Az ellenpélda pedig a Szol-

Beton-bértetek. Az újszegedi sportuszoda jegypénztárában lehet megvásárolni a Szeged Beton VE hazai mérkőzéseire szóló bérleteket. Az
egyik fajta 15 ezer forintba kerül, ezzel az évadbeli összes hazai bajnoki
mérkőzés (a rájátszásbeli is) nézhető, a 25 ezer forintossal pedig a bajnokik mellett a nemzetközi és a magyarkupa-meccsek is megtekinthetők. Az első 160 bérlettulajdonosnak állandó, számozott helye lesz.

nokkal szembeni, kudarccal
zárult összecsapás. Azon csak
Molnár volt képes kiemelkedő
teljesítményre.
- Bosszantott a vereség, főleg azért, mert három negyedet
követően vezettünk két góllal,
egyértelműen mi látszottunk
győztesnek. Hasonló kaliberű
csapatok esetében egy-egy hiba
mindenről dönthet. Ez történt
azon a meccsen is, 7-4-es vezetésünknél meccslabdát rontottunk, ha gólt szerzünk, a vége
10-6 nekünk. Egy másodpercre
sem szabad egyetlen riválist
sem lebecsülni, az alázat és a fegyelem a legfontosabb ismérve
egy nagy célt kitűzött gárdának.
Márpedig mi ebbe a kategóriába
tartozunk.
Papesz tizenegy év után
tért vissza a Szegedbe. A társaság augusztus 4-én kezdte a
felkészülést, a közel két hónap alatt a klasszis sok tapasztalatot gyűjthetett.
- Ugyanazt tartöm, mint
amikor megérkeztem: a Beton
egy nagyon jó képességű garnitúra. Nem irreális a célkitűzés,
a bajnokságban a négy közé jutás, de ahhoz komplettnek kell
lennünk. Két hónap után még
nem vagyunk azok, nem is lehetünk, folyamatban van a régiek és az újak összeszoktatása.

hárman biztosan nem lesznek a
keretben. Lele Ákost éppen
ezen a napon engedik ki hátműtéte után a kórházból, míg
Vancsics János és Danijel Andjelkovics a lelátóról figyeli a társakat. Előbbinek a bokája sérült, esetleg a jövő héten a PAOK ellen már pályára léphet,
míg Andjelkovicsnak szépen
gyógyul a válla, de 2-3 hétig

még biztosan nem játszhat a
Pickben.
Az eperjesi alakulat kellemes
színfoltja a BB-ligának, eddig
remekelnek, így a szegedi közönség biztos, hogy izgalmas
meccset nézhet végig. A bajnoki
összecsapásra a belépő 1500 forintba kerül, a Presov elleni
meccsről a delmagyar.hu online közvetít.

MEGSZEREZTE ELSŐ GYŐZELMET A SZENTES

Rutinos főszereplők
SZENTES. A futsal NB I harmadik fordulójában a Legrand-MetalCom-Szentes a Gödöllőt fogadta. A Dr. Papp László-sportcsarnokban rendezett találkozón előbb a vendégek szereztek
vezetést, majd a Szentes fordított, és bár egy szerencsétlen
góllal a Gödöllő egyenlített, a
szünetben mégis a hazai alakulat vonult előnnyel az öltözőbe,
3-2. A szünet után 4-3-nál egy
kicsit megijedtek a szentesi
drukkerek, de aztán a Zakar vezette csapat magabiztosan növelte az előnyt.
Némethy László: - Roszszul kezdtünk, de aztán a rutinos játékosok főszereplővé váltak, ennek köszönhetjük
az
idei első sikert.

Legrand-MetalCom-SzentesGödöllő

7-3

(3-2)

Futsal NB 1,3. forduló, Szentes, 200 néző.
Szentes: Béry - Kerepeczky,
Brinszky, Kovács N„ Keller.
Csere: Bíró (kapus), Szabó Á.,
Szabó L., Zakar, Kazán, Szarka, Podonyi. Edző: Némethy
László.
A szentesi gólszerzők: Zakar
(3), Kerepeczky (2), Szabó L„
Keller.

Tornádós remeklés

SZEGED. Nagy sikerrel rendezték meg Szegeden a Dél Csillag-kupa nemzetközi görkorcsolyaversenyt, amely egyben felnőtt országos bajnokság is. A Tornádó Team szervezésében megrendezett viadalon nyolc ország 15 egyesületének 300 sportolója csatázott egymással Közép-Európa
egyik legkorszerűbb görkoripályáján, a pláza mögötti területen.
A szegedi versenyzők igazán kitettek magukért: Dékány Bence felnőtt magyar

bajnok lett. A szegedi klub
sportolói
13
aranyérmet
gyűjtöttek, Újvári Réka, Iványi Tamás, Sántha
Blanka,
Sebők Dominika,
Monostori
Eszter és Dékány Bence volt
a legeredményesebb.
Újdonság volt a pénzdíjas
sprintbajnokság, amelyen elsöprő tornádós sikerek születtek, Sebők Dominika, Monostori Eszter, Kéri Eszter, Hülber
Dániel és Dékány Bence szerzett elsőséget. A szegedi fiatalok edzői: Galzó Erika, Kéri
Ferenc, Kéri Eszter.

MEGKEZDODOTT NANCSINGBAN A SZUPERVERSENY

Lékó vereséggel rajtolt
Eredmények: Carlsen (norNÁNCSING. Lékó Péter (képünkön) sötéttel vereséget szenve- vég)-Lékó 1:0, Topalov (bolJakovenko
dett a norvég Carlsentől a kínai gár)-Dmitrij
Nancsingban zajló sakk szu- (orosz) döntetlen, Vang Jüe
perverseny első foj^ulójábeitízí' CJWSógYue, kínai)-Radzsabov
A skandináv nagymester; ácftA.fiiTakeírTdöfifeáen. Lékó ma Rad z s a b o w a l mérkőzik, és a vilépésben kényszerítette meg
lágos bábukat vezeti.
adásra a szegedi nagymestert.

Háromszázan vettek részt a szegedi versenyen. FOTÓ: KARNOK CSABA

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

FATYOLFELHOK
Készítette

6.40
18.28
16.22
1.41

ISTEN ELTESSE!
MIHÁLY
A Mihály héber eredetű bibliai
név, a Mikaél magyar formája,
jelentése: Ki olyan, mint az Isten?, Istenhez hasonló.
Ma ünnepel még: JEROMOS.

Egy közeledő hidegfront hatására ma a napsütés mellett megnövekszik a fátyolfelhőzet, és több helyen megerősödik az északnyugatira forduló szél.

EZT IRTUK

V
t i/í
A17 éves Rozinka Nikolett most először próbálta ki a nem hétköznapi közlekedési eszközt - könnyű
vele egyensúlyozni, és akár a 30 kilométeres sebességet is elérhetjük. FOTÓ: KARNOK CSABA

Két keréken - kétmillióért
gul. A városi szerkezetre akár
öltönyben is rápattanhatunk,
ahogy teszi ezt az Államokban
a hivatalnokok égy része.
A nem mindennapi járművet a hétvégén a kiskundorozsmai Sári-tanyára látogatók is
kipróbálhatták. A masina tulajdonosától, az 51 éves, kiskunhalasi Szalai Lászlótól megtudtuk: pár perc alatt meg lehet
vele tanulni menni, mivel a repülőgépeken, helikoptereken
is használt giroszkóp (a vízszintes állapotra törekvő berendezés) tartja egyensúlyban.
A Segway akár a 30 kilométer per órás sebességet is eléri.

Ha teljesen feltöltjük az akkumulátorát, akkor egyhuzamban 6 - 8 órát is mehetünk vele. A menetidő hossza elsősorban használójának súlyától
függ, minél nehezebb, annál
kisebb távot tehet meg egy
feltöltéssel.
Magyarországon nem csupán azért nem találkozhatunk
sűrűn ilyen furcsa járművel,
mert még újdonság, hanem az
ára miatt sem. Nálunk kétmillió forintért vehetünk ilyen
személyszállítót. Szülőföldjén
viszont nincs 6000 dollár, vagyis féláron szerezhető be
kint, mint nálunk.

KOS (III. 21.-IV. 20.): A pénzköltés mértéke kérdéses lehet,
ezzel kapcsolatban vitába bonyolódhat. Nem biztos, hogy a tervei
most megvalósulnak.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Új barátra tehet ma szert, később
talán szerelembe is eshet az illetővel. Barátságos viselkedése sok
embert vonzhat.

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.): Olyan
emberrel találkozhat, akinek nem
biztos, hogy első látásra elnyeri
tetszését. Az illető emiatt bizonytalan lehet. Bátorítsa!

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Mozgalmas
nap vár önre. Előfordulhat, hogy
estéjét is egy fontos projekt foglalja le. Minden rendben megy, ha
könnyedén veszi!

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): A meghívásoknak tegyen eleget! Érdekes
emberek, élmények várhatják. A
pénzügyeket illetően ne igyon előre a medve bőrére!

BAK (XII. 22.-1.20.): Tudassa az
illetékes személlyel, hogy a szándékai komolyak! Legyen segítőkész, gyermekeivel foglalkozzon
minél többet!

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Olyan ember felügyelheti, aki szereti a szabályokat, és megköveteli betartásukat. Véleményét csak burkoltan
hozza a tudtára!

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): A
pénzügyekre javasolt odafigyelnie!
Eddigi megtakarításaihoz ne nyúljon hozzá, és próbáljon minél többet spórolni!

VÍZÖNTŐ (1.21.—II. 20.): A trendekkel kapcsolatban nem biztos
magában. Először üljön le, és
döntse el, mit is akar! Azután tegyen bármit, és nyilatkozzon!

RÁK (VI. 22.-VII. 22.): Viselkedjen mindenkivel kellemesen! Kerülje a felsőbbrendű megnyilvánulásokat! Vegye észre, mit, hogyan
kell változtatnia!

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Vásároljon néhány ruhát, CD-t, magazint! Élvezheti a nyüzsgést. Tinédzser gyermekét lepje meg különleges ajándékkal!

HALAK (II. 21.—III. 20.): Hezitálhat amiatt, hogy valakit bevezessen-e az üzleti világba. Pénzügyeit
saját maga igazgassa! Ne mutassa
ki senkinek gondját!

KISKUNDOROZSMA
KORMOS TAMÁS
Hajlékony csípő és gerinc, valamint egyensúlyérzék - ez
kell ahhoz, hogy valaki biztonságosan közlekedjen az
amerikai hadsereg tervezői által kifejlesztett Segway-en, vagyis szabad magyar fordításban: önegyensúlyozó személyszállítón. Ez a kétkerekű masina két változatban - terep és
városi - készült. Az előbbit elsősorban a katonák használják, mivel nagy kereke miatt a
legrosszabb talajon is boldoH0R0SZK0P

A NAP VICCE

Seregélyek a mezőn

Két kedvenc sportom van: a
sörkorcsolya és a 200 női mell.

Szeged

1 ÉVE: 8 millió forintot vitt el
egy Fonógyári úti telephelyről
három símaszkos férfi, a nyugdíjas biztonsági őrt véresre
verték.
5 ÉVE: Oroszország nem engedte kiszállítani a Pick Szeged Zrt. húskészítményeit, állat-egészségügyi okokra hivatkozva.
10 ÉVE: A Szeged LC-MTK
labdarúgó-mérkőzésen eltörött Faragó István, a helyi csapat támadójának egy bordája,
és a tüdejébe fúródott.

Hódmezővásárhely

£
£

Szentes
Makó
Csongrád
Kistelek

£
£
£

25°

Mórahalom

24°

Mindszent

24°

Bákásosaba

25°

Szolnok

25°

Kecskemét

25°

Orosháza

£
£
£
£
£
£

24°
25°
24°
24°
24°
24°

További kilátások
A következő napokban az erőtelyes nyugat-keleti áramlásban hűvös és enyhe léghullámok egyaránt érkeznek, emiatt változékonyabb időre van kilátás. Főleg csütörtökön, pénteken kisebb eső, zápor is várható. A hétvégén ismét naposabb idő lesz.
Szerda
£
<

ORVOSMETEOROLOGIA

Csütörtök

'

Max:22°
Mln:12°
Változó

A napos idő mellett gyenge hidegfront, élénk szél terhelheti
az érzékenyebbeket.

£

v.s
l'wi11
Max:23°
Mln:10°
Zápor

Péntek
£

Szombat
o
orr*

v.v,

Max: 18
Mln:12°
Zápor

Max: 18°
Mln:9°
Napos

Magyarok a barlang mélyén

KAUKÁZUS. A budapesti MAFC
négy barlangkutatója a magyar
barlangászok közül elsőként
elérte a Föld legmélyebb barlangjának 2080 méteres, „száraz" végpontját - közölte az expedíció kapcsolattartója. A magyar csapat (Kucsera Márton,
Németh Zsolt, Sass Lajos és Zih
József) ahhoz nyújtott segítséget, hogy a többnemzetiségű

csapat eljusson a Kaukázus
nyugati részén, az Arabika-fennsíkon található Krubera-barlang (korábbi nevén: Voronya) legmélyebb, búvármerülés nélkül elérhető pontjára.
Az expedíció fő célja a lemerülés a „száraz" végpont után következő szifonba, azaz vízzel
teli kürtőbe. Az ötvenméteres
vízoszlop alatt, mínusz 2130

méteren található a Föld legmélyebb barlangjának alja. A
résztvevők biológiai gyűjtést
végeznek, karbantartják a barlang közlekedési útvonalait, és
megjavítják a tönkrement telefonvonalat. A magyar barlangászok eddig elért legmélyebb
pontja mínusz 1355 méter volt a
horvátországi Lukina-barlangban, 1997-ben.
••••••••••MMMMI

VÍZÁLLÁS
A TISZA Szegednél 88 cm
(hőfoka 13,8 °C), Csongrádnál -140 cm, Mindszentnél
-21 cm.
A MAROS Makónál - 6 2 cm.
UV-B SUGÁRZÁS

A UPC Dlrect legújabb akclóia 2009. december 31-lg!
•
•
•
•

Műholdas tv-elbfizetes digitális minőségben.
Bronzé csomag: 2 . 5 0 0 Fl/lto, Silver csomag: 3 . 5 0 0 Fl/ho havidíjtól
A z első három hónapban 5 0 % havidíjkedvezmény.
Egyszeri kedvezmény (csak nálunk!): ú j U P C Direct előfizetéséhez Satellite Shop
Szeged, Petőfi Sándor sgt. 67.
a hirdetés felmutatójának a szerelési díj 50%-át elengedjük!
Tel.: 62/442-476
A z akció pontos részleteiről érdeklődjön a forgalmazónál.

'^"upc

A napos oldalról

Az UV-B sugárzás mértéke
ma: 3,7, mérsékelt. A javasolt
napozási idő délelőtt 11 és
délután 3 óra között: 35 perc.

Digikocka
ATLANTA, BUDAPEST. Októberben jelenik meg Rubik Ernő bűvös kockájának digitális változata, a TouchCube (érintőkocka).
Az eredetivel szinte mindenben
megegyező kockát a felület megfelelő irányú érintésével rakhatjuk ki. Kikapcsolva fehér színű.

Brit vese eladó
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ősszel több tízezres csapatokba verődve gyülekeznek a seregélyek
- akár télen a varjak. A 22 centiméter hosszú, 6 0 - 9 0 gramm súlyú
madár februártól novemberig tartózkodik Magyarországon, néha át is
telel nálunk. Bár látványos a közös vonulás, tudni kell: a rovarokat és
bogyókat fogyasztó seregély nagy tömegekben komoly károkat okozhat
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a mezőgazdaságnak. FOTÓ: BAKACSL GÁBOR

ANGLIA. Saját veséjüket bocsátják áruba a súlyos recesszió miatt szorult anyagi helyzetbe került britek. Egy-egy szervért 60
ezer fontot (több mint 18 millió
forintot) is elkérhetnek. A The
Sunday Times feltáró riportja
szerint az interneten tűnnek fel
egyre-másra a veséjüket kínáló
britek hirdetései. Egyikük például adósságától próbál szabadulni, miután üzleti vállalkozása a válság miatt csődbe
ment. Egy 43 éves taxisofőr la
káshitelét akarj
ezért adná el egyi
Az ilyesmivel próbálkozók,
azonban a műtő helyett köny-

nyen rács mögött találhatják
magukat. Az emberi szövetek
kezeléséről szóló, 2004-es törvény alapján ugyanis Angliában, Walesben és Észak-írországban három évig terjedő
börtönbüntetéssel sújthatok
mindazok, akik emberi szerveket pénzért forgalmaznak,
vagy eladásra kínálnak fel
- akkor is, ha az a sajátjuk.
Nagy-Britanniában
jelenleg
hétezer beteg vár veseátültetésre, de tavaly mindössze háműtétet végezszáz páciens,
akinefrtaem jutott időben donorsfcjefv, meghalt.

Vida Bettina 16 éves, a hódmezővásárhelyi Eötvös József szakközépiskola humán szakán tanul. A középiskola elvégzése után emberekkel szeretne foglalkozni, ám még nincs konkrét terve, milyen szakmát választ. Egy lakatlan szigetre mindenképpen egy olyan kütyüt vinne
magával, ami zenét is le tud játszani, hiszen zene nélkül nincs élet. Mottója: „Csak azok az emberek élnek, akik sokat nevetnek. Én sokat nevetek, tehát tudok élni." FOTÓ: RÁCZ ZOLTÁN

