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ANETTÉKNAK SEGÍTETTEK

245 ezer forinttal segítettek
Borsodiné Hódi Anett családjának,
hogy kifizesse tartozását.

4. oldal
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NEM KELL TARTALÉK IZZÓ

A szőregi Popovicsék házának fala több
helyen megrepedt a 43-as út
kamionforgalma miatt.

Holnaptól nem kell az autóban
tartalék izzóknak is lenniük, a
szervizben 3-4 ezer egy égőcsere.

4. oldal

5. oldal

A MAKÓI P. JÓZSEF ÚJABB VERZIÓJA: SZERINTE CSAK EGY EMBERT GYILKOLT MEG - A GYÁLARÉTI M. VIKTOR GÁBOR NEM TETT VALLOMÁST

6 ember megölésével vádolják őket

A makói P. József a tegnapi tárgyaláson a nyolcadik variációval áltt elő, hogyan történtek az események. A gyálaréti M. Viktor Gábor (jobbról) meggyilkolt élettársának édesapját hallgatja a tárgyaláson.
SZEGED-GYÁLARÉT, MAKÓ
MUNKATÁRSUNKTÓL
Két, hármas gyilkossággal vádolt huszonéves férfi ügyét is
tárgyalták tegnap a Csongrád
mhmmmmi

Uj arcok
az M S Z P
választási
listáján

Megyei Bíróságon. A gyálaréti
hármas gyilkosság vádlottjának, a 23 éves M. Viktor Gábornak a pere tegnap kezdődött, míg a makói hármas
gyilkossággal vádolt, 27 éves
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P. József pere már májusban
megkezdődött, és októberben
várható ítélet az ügyben.
A gyálaréti M. Viktor Gábor
lelkiismeretét az ügyészségi
vélemény szerint nagymamá-

MaMHaaaHMHNHHMHHMHMHMÍ
//

>•

A HIMNUSZ-UGY MIATT AKART TÖRLESZTENI AZ ID0S FÉRFI

Csóka Károly azt állítja, hogy
nem zsidózott Székhelyi estjén

Palya Gábornéval. 2008 novemberében, egy vita után
megölte élettársát és közös
gyermeküket.
P. Józsefet azzal vádolják,
hogy ő ölte meg 2008 májusá-

ban Makón, egy Fütő utcai
házban a 21 éves Boros Noémit, a lány nagymamáját, és
Noémi volt barátját, a 26 éves
Siha Norbertet.
Részletek a 3. oldalon

——•

Pihen a szegedi sárga pók

A 2005-ös Himnusz-Ugy miatt
akart törleszteni, de nem tett
antiszemita megjegyzést - állítja Csóka Károly. 0 az, aki
szombaton megzavarta Székhelyi József irodalmi estjét Szegeden.

Nem okozott nagy meglepetést
az MSZP szombaton nyilvánosságra hozott egyéni és megyei
választási listája. Géczi József a
háttérbe húzódott, Szirbik Imre
nem indul, új jelölt: Szentesen
Móra József, Vásárhelyen pedig
Csengeri István.

SZEGED
G0NDA ZSUZSANNA

CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL
Géczi József, aki 1991 óta
képviselő, saját kérésére a
megyei lista 18. helyére került. Ahogy fogalmazott: nem
húzó-, h a n e m tolóemberként
kíván szerepelni. A kettes választókerületben Kozma József méretteti meg magát.
Nem indul viszont a következő választáson a szentesi országgyűlési képviselő, Szirbik Imre, aki csak polgármesternek jelölteti magát újra. A
parlamenti m a n d á t u m é r t a
helyi képviselő Móra József
száll ringbe. Vásárhelyen ú j
arc a közéletben eddig ismeretlen Csengeri István sportmenedzser indul az egyéni
képviselői helyért,
írásunk a 7. oldalon

ja, élettársa és vele közös
gyermekük meggyilkolása is
nyomja. A vizsgálat szerint a
vádlott 2005-ben néhány tízezer forint reményében végzett nagymamájával, a 70 éves

FOTÓ: KARNOK CSABA

Csóka Károly Tokaj szőlővesszeinek átirata miatt haragszik Székhelyi József színművészre. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Nem zsidózott a felolvasáson, Székhelyi Józsefet a Himnuszt elferdítő sorai miatt
akarta „egy kicsit megbüntetni" - állítja Csóka Károly.
A 78 éves szegedi férfit tegn a p domaszéki tanyáján értük utol, éppen szüretelt. Elmesélte, szerinte mi is történt szombaton a Virág cukrászda teraszán.
Megírtuk: a Szegedi Nemzeti Színház előző direktora
magyar költők, írók műveiből
olvasott fel. Egy Faludy-ballada után állt fel a nézők közül
Csóka Károly, és így szólt:
„nincs a színházban egy magyar származású egyén, aki
elmondaná ezeket a verseket?" Állítja: nem tett antiszemita megjegyzést.
Folytatás az 5. oldalon

Kevesebb a dolga a sárga póknak Szegeden. Eddig naponta 20-30 tilosban parkoló autót vittek el - Schmidt Andrea fotóján éppen egy ilyen pillanat látható -, most ennek töredékét. Korábban ugyanis a közterület-felügyelet is elszállíttathatta a tilosban parkoló autókat, ezt - átmenetileg most csak a rendőrség teheti meg. Beszámolónk az 5. oldalon
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Tájfun után árvíz pusztít a Fülöp-szigeteken

Lesz gázunk télen
Az, hogy lesz-e orosz-ukrán
gázválság. Moszkvában dől el,
várhatóan az ukrán elnökválasztás, 2010. január közepe
után, de Magyarország ellátása a magyar gáztárolókból
biztos lesz - mondták szakértők. Bayer Mihály magyar Nabucco-nagykövet egy esetleges válságot kevéssé valószínűsít, azért, mert szerinte
Oroszország számára minden
dollár számít a gazdasági válságban mérséklődő gázfogyasztás miatt.
Nyilvános tőzsdei
Fizetések?
Ma tárgyalja a kormány azt a
jogszabály-módosítási javaslatot, amely alapján a jövőben a
tőzsdei társaságok igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak juttatását is nyilvánosságra kelt hozni; ez ajánlás
formájában ma is létezik,
azonban a cégek nem mindig
élnek vele.
Újra lesz támogatott
forinthitel októbertől
Újra lesz támogatott forinthitel a
fiataloknak és a többgyerekeseknek októbertől. Az OTP Bank
és az FHB október l-jétől, a kormányrendetet hatálybalépésétől
kínálja ügyfelei számára az új
támogatási feltételeknek megfelelő lakáshiteleket, új lakás vásárlására, lakásépítésre és korszerűsítésre egyaránt; a CIB
Bank elkezdte a támogatott hitelkonstrukció fejlesztését. A kamattámogatott forinthitelnek a
szakértők szerint nem lesz érdemi hatása az ingatlanpiacra.
Bankot raboltak
Kiraboltak egy pénzintézetet
kedd reggel a főváros XXI. kerületében; a rabló elmenekült a
pénzzel. Az ismeretlen, 40-50
év körüli férfi reggel fél 8 tájban
lépett be a Kossuth úti pénzintézetbe és - feltehetően fegyverrel - készpénz átadására
szólította fel az alkalmazottakat.
A támadó a pénz megszerzése
után gyalog menekült el a helyszínről. A bűncselekmény során
lövés nem történt és senki sem
sérült meg.
Bujtor életéért
egy órán át küzdöttek
Egy órán át próbálták újraéleszteni az orvosok Bujtor Istvánt a
fővárosi Állami Egészségügyi
Központban. A főigazgató azt
közölte tegnap, hogy Bujtor István halálának közvetlen oka a
tüdőembólia klinikai tünetei
mellett fellépő heveny keringési
és légzési elégtelenség volt. Az
orvosok egy órán át próbálták
újraéleszteni a színész-rendezőt,
(mti)
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Több áldozat
NAIROBI/CONAKRY/BRÜSZSZEL/ADDISZ-ABEBA/DAKAR. Százötvenhétre emelkedett a nyugat-afrikai Guinea fővárosában a hétfői ellenzéki
tüntetés vérbe fojtása során
megölt emberek száma - közölte kedden egy helyi emberjogi
szervezet. A hatóságok erőszakos fellépése kedden folytatódott, szemtanúk szerint katonák
agyonlőttek egy kamaszt.

Helyi lakosok hagyják el otthonaikat a Manilától délre fekvő, árvíz sújtotta San Pedro városában. A manilai kormány tegnap közölte, a Fülöp-szigetek északi részén négy nappal korábban végigsöprő Ketsana nevű tájfun okozta árvizek és földcsuszamlások halálos áldozatainak száma kétszáznegyvenre nőtt. FOTÓ: MTI

A MEGÁLLAPODÁSTERVEZET SZERINT NOVEMBER 1-JÉTŐL VISSZAÁLLÍTJÁK A TELJESÍTMÉNYVOLUMEN-KORLÁTOT

Egyeztetett a kormány a kórházakkal
Megszületett a megállapodástervezet a kórházak szakmai szervezetei
és a kormányzat között
a keddi tárgyaláson.
BUDAPEST

MTI

Az intézmények októberben
megkapják a 4,5 milliárd forintot, ezenfelül decemberben - a
jövő évi költségvetés terhére többletforráshoz jutnak. Azonban hogy ez mekkora összeget
jelent, egyelőre nem tudni számolt be a tárgyalás után újságíróknak Varga Ferenc, a Magyar Kórházszövetség elnöke.
Továbbá a jelenlegi háromhavi finanszírozási csúszás két

hónapra csökken, azaz a jövő
év január közepéig egyhavi
pénzt biztosítanak a kórházak
részére, szintén a jövő évi büdzsé terhére. A kórházvezetők
ezenkívül
fenntartják azt,
hogy ezekkel a kifizetésekkel a
jövő évi előirányzat azonban
nem csökkenhet.
„Ezekkel a kifizetésekkel
nagy valószínűség szerint teljesülni fog a kórházak kérése"
- fogalmazott Varga Ferenc.
Csiba Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórház főigazgatója, a Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért
Egyesület elnöke azt mondta,
a megbeszélésen - amelyen
most először vett részt Oszkó
Péter pénzügyminiszter - nem
kételkedett a kért összeg szük-

ségességében. A kifizetés technikájában azonban még meg
kell állapodniuk az október 7-i
ismételt találkozón. Hozzátette: a megállapodástervezetben
rögzítették azt is, hogy november l-jétől visszaállítják a teljesítményvolumen-korlátot. A finanszírozott teljesítményben
és az alapdíjban a következő
tárgyalási fordulóig megállapodnak.
Csiba Gábor közölte azt is,
hogy a megállapodásig felfüggesztik a korábban meghirdetett akciósorozatukat, azonban
a zöld zászlók a jövő heti megállapodásig maradnak.
Székely Tamás egészségügyi miniszter újságírói kérdésre elmondta: mivel a jövő
évi költségvetés még csak ter-

Új főtitkárt választottak
STRASBOURG. Thorbjorn Jaglandot, a norvég parlament
munkáspárti elnökét választotta meg kedden az Európa
Tanács (ET) új főtitkárává a
strasbourgi székhelyű összeurópai intézmény parlamenti
közgyűlése. Az 58 éves Jagland, aki hazájában 1996 és
1997 között miniszterelnöki
tisztséget is betöltött, Wlodzimierz Cimoszewicz baloldali
lengyel szenátorral versenghetett a posztért, és 165-87
arányú győzelmet aratott.
Földrengés és riadó
WASHINGTON. Nagy erejű 8,3-es erősségű - földrengést
észlettek kedden Amerikai Szamoa
partjainál az Amerikai Földtani
Megfigyelő Intézet szerint. Új-Zéland, Amerikai Szamoa és több
más csendes-óceáni sziget partjaira cunamiriadót adtak ki. A tengerszint emelkedése szökőár keletkezésére utalt A CNN amerikai
hírtelevízió késő este azt közötte,
hogy majdnem 3 méter magas
hullámokat keltett a rengés.

vezet, egyelőre nem tudja
megmondani, hogy abban hol
kell a módosításokat megtenni, hogy az ez évi kifizetések
teljesüljenek.
Székely Tamás az újságírók
előtt „elszólta magát" a decemberi összegről. Ügy fogalmazott: „(...) miután likviditási
problémákkal küzdenek az intézmények, erre találtuk ki a
mostani 4,5 milliárd és a decemberi hatmilliárd forintos
összeget."
Elmarasztalták
Miután az újságírók visszaMoszkvát
kérdeztek, hogy jól hallották-e
STRASBOURG. Grúzia sok
a „decemberi hatmilliárdot",
mindent. Oroszország szinte
Székely Tamás azt mondta:
semmit nem teljesített azon
„Nem mondtam semmi ilyet, a
kötelezettségei közül, amelyedecemberben kifizetendő öszket tavaly augusztusi háborúszegről a jövő heti következő
juk lezárása után az Európa
találkozókig kell megegyezni."
Tanács (ET) rájuk nézve megállapított
- tartalmazza az a
mmmmmmmmmm
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jelentés, amelyet kedden vitatott meg Strasbourgban az ET
parlamenti közgyűlése, áttekintve a konfliktus elmúlt egyévi utóéletét. Elhangzott: a
nek az Európai Unió agrárkölt- és a földterületek felszínét tárgyalóknak sikerült töredégenfi tárgyalásokon van ugyan
kére
szorítaniuk
az
eredetileg
érintő
egyéb
ellenőrzések
hiáségvetéséből finanszírozott és
némi előrelépés, de ettől eltefenyegető összeget.
jogosulatlanul
felhasznált, nyosságai miatt".
kintve Oroszország elutasítja
A problémákat korábban
összesen 214,6 millió eurót.
Évek óta húzódó - még a
legtöbb lényegi kötelezettséTizenhét másik tagállam 2004-2005-ös kifizetési évre már az Európai Számvevőszék
gének
teljesítését.
mellett Magyarországnak 12 vonatkozó - problémáról van is szóvá tette, Magyarországon
millió eurót kell visszatérítenie szó, és a bizottsággal folytatott pedig éles belpolitikai vita
„a parcellaazonosító rendszer egyeztetések során a magyar folyt a témában.
Új oltóanyagok
1
BRÜSSZEL,
NEW YORK. Engemii ii11H
iin roiinaiw—
•MMHi
délyezte az Európai Bizottság
kedden azoknak az új influenza
elleni ottóanyagoknak a piacra
dobását amelyeket az Európai
Gyógyszerügynökség (EMEA)
mútt héten ajánlott elfogadásra. A
brüsszeli döntés nyomán a GlaxoSmithKüne cég Pandemrix, vaMAGYARORSZÁG. Jövőre - ideig- százalékáig egészíti ki a kor- ZÜRICH, PÁRIZS. Szabadlábra he
lamint a Novartis cég Focetria nelenesen - felfüggesztik az 1+1 fo- mány az egyházak működésére lyezését kérelmezte egy svájci bívű
oltóanyagai legkésőbb csütörrint alapú egyházműködési fi- szánt keretet. (Idén az 1+1 száza- róságon Román Polanski-, igaztöktől hivatalos engedéllyel rennanszírozási rendszert - mond- lékos rendszer működött, azaz ságügyi források szerint nem kidelkeznek forgalmazásra valata Szollár Domokos kormányszó- amennyit az adózó az egyházak- zárt, hogy míg kiadatása eldől,
mennyi uniós tagállamban. Ezzel
vivő, miután Bajnai Gordon és a nak adható egy százalékból fel- svájci házában tartják házi őrizetrövidesen megkezdődhet az oltáajánl,
ugyannyit
kapnak
az
egyben.
A
szabadulását
követelő
kormányzat képviselői kedden a
si program az EU összes országáParlamentben egyeztettek a tör- házak a költségvetésből.) A kor- nemzetközi petíciót közben már
b a n . - Tiltakoznak az amerikai
ténelmi egyházak képviselőivel. mányszóvivő azt mondta, úgy tekintélyes amerikai rendezők is
New York államban az egészségszámol
a
kabinet,
hogy
2011-től
aláírták.
A
bíróság
által
kiadott
Ez azt jelenti, hogy visszaáll a
ügyi dolgozók az ellen, hogy elvatikáni szerződésben meghatá- érdemi növekedés várható, s ez közlemény szerint a kérelemről
rendelték körükben az új influenrozott mérték a 2010-es rendkí- a felfüggesztés automatikusan pár héten belül születhet döntés.
za
elleni kötelező oltást. Ez az
vüli költségvetési évben: az egy- eltűnik majd a rendszerből, és
„Eljött végre az ideje annak,
egyetlen szövetségi állam, ahol
százalékos felajánlások mellett visszaáll az 1+1 százalékos meg- hogy Román Polanski elnyerje
ilyen értelmű döntést hoztak: arra
a személyi jövedelemadó 0,5 oldás.
méltó büntetését, hogy kiderülaz
egészségügyi alkalmazottra,
jön, az igazságnak nagyobb a súaki
november 30-ig nem oltatja
lya, mint annak, hogy valaki híA Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a szeptember 29-i
be
magát
a H1N1-v\rustörzs elleni
resség" - írta a keddi USA Today,
kenószámok: 3,10,11,13,14,15,17,19,20,
vakcinával,
elbocsátás vár. (mti)
a legnagyobb példányszámú
37, 40,41, 42, 47, 53, 59, 61, 74, 75, 77.
amerikai napilap, (mti)

Vissza kell fizetni 12 millió euró támogatást
BRÜSSZEL

MTI

Az Európai Bizottság kedden
elfogadott határozata értelmében az uniós tagállamoknak
vissza kell téríteniük Brüsszel-

Vizsgálják Egyházak: felfüggesztett Polanski
a kisrepülő egy plusz egy százalék még ül
roncsait

BUDAPEST. A felszállás után egy
perccel, este fél hétkor száz méter magasságból zuhant le hétfőn a dunakeszi repülőtér közvetlen közelében az az Apollo
Fox típusú kisrepülőgép, amelynek vezetője a balesetben életét
Szeged. Kölcsey u. 5. • Tel.: 62/319-347
vesztette
- közölte a KözlekeNyitva: mindennap 8-21 óráig.
désbiztonsági Szervezet (KBSZ).
VÉTEL
ELADÁS
Korábban eltérő információk
láttak
napvilágot arról, hogy miEUR 267,50 272,49
kor zuhant le az ultrakönnyű lé• uso I 181,00 I 187,49 I gi jármű, fedélzetén egy 38 éves
helybéli férfival. A repülőn volt
mentőernyő, de azt a felszállás
• ron 62,00 1 67,00
előtt nem helyezték működőkéÉrvényes:
2009.09.29.
pes állapotba. Jelenleg a roncsoKözületeket is kiszolgálunk.
kat
vizsgálják, (mti)
Napközbeni árkorrekció lehetséges.
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ELKÖSZÖNT EDESANYJATOL A HARMAS GYILKOSSÁGGAL VADOLT GYALARETI M. VIKTOR GÁBOR

Alkudozás
a végtelenségig

Nem tett vallomást a férfi

Nem tett vallomást tegnap kezdődött büntetőperében a gyálaréti hármas gyilkossággal vádolt M. Viktor Gábor a Csongrád Megyei Bíróságon. Egykori
élettársának apja azt mondta:
szerető szülőnek és társnak ismerte a vádlottat. A 23 éves
férfi édesanyja nem kívánt tanúvallomást tenni - információink szerint fia többször is
elköszönt már tőle.

I

Élettársa és 9 hónapos kisfia holttestét a kertben ásta el a gyálaréti férfi, ARCHÍV FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

Félre akarta vezetni a rendőröket. Kilenc hónapos kisfiát, élettársát
és nagymamáját is megölte a vádirat szerint a 23 éves, buszsofőrként
dolgozó M. Viktor Gábor. A vádlott 2005-ben néhány tízezer forint reményében végzett 70 éves nagyanyjával, Palya Gábornéval. Egy 50
centis vascsővel leütötte a tévét néző asszonyt, majd még háromszor
lesújtott. A nő a helyszínen életét vesztette. A férfi rablógyilkosság látszatát akarta kelteni, ezért felforgatta a lakást. 4 ezer forintot talált,
ezt magához vette és szórakozni ment. Másnap ő hívott mentőt és a
helyszínelésben is részt vett hatósági tanúként. 2008. november 11-én
egy vita után ölte meg élettársát, V. Katicát. Fejszével végzett vele,
majd megfojtotta 9 hónapos közös gyermeküket, Tomit. A két holttestet elásta a kertben. Másnap élettársa telefonjáról SMS-eket írt az áldozat szüleinek és néhány ismerősnek arról, hogy a nő a gyerekkel
máshol kezd új életet. Tette után két nappal a gyilkos bejelentette a
rendőrségen családja eltűnését. Az eljárás során azonban a rendőrök
bűncselekményre utaló jeleket találtak, meggyanúsították, ő pedig bevallotta tettét. Később nagymamája megölését is.

induló vádlott úgy magyarázta
a dolgot, hogy a kutya széttépett egy tyúkot, majd hogy
élettársa elvágta a kezét.

M. Viktor Gábor édesanyja
a törvény adta jogával élve
nem kívánt tanúvallomást
tenni. 20 percig beszélhetett a

OKTOBER 6-AN VARHATOITELET A MAKÓI HARMAS GYILKOSSÁG ÜGYEBEN

Már nyolcféle verzióval
állt elő eddig P. József
Három tanút hallgatott meg
tegnap a Csongrád Megyei Bíróság a tavaly májusi, makói
hármas gyilkosság ügyének
tárgyalásán. Az egyik tanú szerint a vádlott, P. József azzal
kérkedett: több millió forintot
kap, ha megöl három embert.
SZEGED, MAKÓ
NAGY ZOLTÁN
Folytatódott tegnap a Csongrád Megyei Bíróságon a tavaly
májusban elkövetett makói
hármas gyilkosság ügyének
tárgyalása, amely a vádirat ismertetésével idén májusban
kezdődött. Megírtuk: a 27 éves,
makói P. Józsefet azzal gyanúsítják, hogy tavaly május 17-én
brutálisan meggyilkolta a 21
éves Boros Noémit, 78 éves
nagymamáját, Szűcs Pálnét,
valamint a lány korábbi barátját, a fiú jó ismerősét, a 26 esztendős Siha Norbertet. A bíróság szerint nyolc vallomással
állt elő eddig a nyolc általánost végzett, a gyilkosság előtt
hegesztőként dolgozó vádlott.
A tegnapi szegedi tárgyaláson három tanút hallgattak
meg. Az első az a férfi volt, akinél P. József munka fejében

Mi történt a Fűtő utcában?
2008. május 17-én Makón, egy
Fűtő utcai házban találták meg a
21 éves Boros Noémit, a lány
nagymamáját, a 78 éves Szűcs
Pálné Galambos Erzsébetet és
Noémi volt barátját, a 26 éves
Siha Norbertet. Leszúrták őket
késsel és ollóval. A gyilkosság
utáni napon a rendőrség őrizetbe
vette a 27 éves P. Józsefet, Siha
Norbert barátját. A vádirat szerint Norbert bízta meg a vádlottat, hogy menjen vele barátnője
házához, és segítsen az ottmaradt dolgait összepakolni. Közben megkérte, hogy ölje meg barátnőjét és őt is. Ebbe P. József
beleegyezett, és még a lakásán
magához vett egy kést. A házban
először a barátnővel végzett,
majd a lány nagymamáját, végül
saját barátját ölte meg. A gyilkos
elvitte a ház elől az egyik áldozat
autóját is, amit később Hódmezővásárhelyen találtak meg. A
férfit végül egy szegedi szórakozóhelyen fogták el, ahol ellenállás nélkül megadta magát.

egy kutyatelepen élt, a második B. T. volt, aki elmondta: a
cselekmény előtt találkozott P.

Józseffel, aki ittasan említést
tett arról, hogy több embert
meg kell ölnie, és ezért még
pénzt is kap. P. József több millió forinttal kérkedett. A vádlott tagadta B. T. vallomását.
A harmadik tanú, P. József
nővérének akkori élettársa azt
mondta: az elkövetés után P. József bejött testvéréhez Szegedre, és a vádlott elmesélte, hogy
megölt három embert. P. József
az elmondottakra nem reagált.
A vádlott verziója szerint
az első két gyilkosságot Siha
Norbert követte el, majd Siha
ezután könyörgött, hogy ölje
meg őt. A szakértők szerint
kizárt ez a verzió, hiszen
több szúrt sebet találtak Sihán, ami erős felindulásra
utal. P. József történetét az is
gyengíti, hogy Siha Norberten nem találtak vérnyomot a
két nőtől.
Krajkó Zoltán, Siha Norbert
ügyvédje úgy gondolja: nehéz
dolga lesz a bírónak, mert eddig már nyolcféle vallomást
tett P. József, szakvéleményekből és tanúvallomásokból pedig nagyon nehéz lesz
összerakni a történetet. Az
ügyben október 6-án hirdetnek ítéletet.

FEKETE KLÁRA
fekete@delmagyar.hu

A tegnapi megállapodással pont kerülhet a kórházak és
az Egészségügyi Minisztérium között két hete tartó vita
végére: a tét az a 21 milliárd forint, ami az egyik fél igénye és a másik fél ajánlata között van.
Az egyik fél azt mondta, a kórházak, klinikák nem alkalmazkodtak a válsághoz, és túlköltekeztek, amit a
másik fél cáfolt, és az ellátás lebénulását, megbénítását
helyezte kilátásba. A kórházvezetők éhségsztrájkkal is
fenyegetőztek. A Szegedi Tudományegyetem tegnap jelentette be, hogy kőzel 700 millió forintos
99 Sokkal több
gyorssegélyben részekórházat kellett volna sítette klinikai közannak idején bezárni. pontját.
Ilyen parázs helyzetben megszólalt a napokban a rádióban Matejka Zsuzsanna, aki az utóbbi időkben az egészségügyi irányítás szinte minden fontos posztján megfordult már, jelenleg éppen az Egészségbiztosítási Felügyelet felügyeleti tanácsának elnöke. Ebben a székben van arra jogosítványa, hogy véleményezze a törvénytervezeteket, és
„rálásson" az egész szektorra - mondta.
Éppen az autóban ültem, amikor a hölgy eléggé keményen fogalmazott, keményebben, mint az összes
megszólaló eddig, akármelyik oldalt idéznénk. Szerinte
ugyanis sokkal több kórházat kellett volna annak idején bezárni, a kapacitásokat pedig még jobban kellett
volna koncentrálni, hogy a beteg, bárhová kerül, a legjobb ellátást kaphassa. A gond az volt szerinte, hogy a
politika meghátrált. Lehet ugyanis bármennyire elszánt egy miniszter vagy egy OEP-elnök, az egészségügyi lobbi, karöltve a helyi politikai erőkkel, amelyek
küzdenek a saját kórházaikért, megbukik.
Az is kimondatott, hogy meg kellene húzni egy határt, és bizonyos ellátásokat nem lenne szabad finanszírozni. Erre a szakember példát is mondott: jelenleg 5
milliárd forintba kerülnek a gyógyfürdők kezelései a
közpénzből - ezt a pénzt a súlyos betegek ellátására kéne fordítani. Az interneten lógva azt vártam, a kijelentésre majd felhördülnek a betegekből is élő gyógyfürdők, de egyelőre nem volt visszhang.
Azt azonban - szerintem - mindkét fél látja, hogy
nincs esély a 21 milliárd forint odaítélésére, mert nincs
ennyi pénz, de nagyon könnyen elképzelhető, hogy tizenvalahány milliárdot mégis találnak. Pontos összeget a tegnapi megállapodás után sem lehet tudni. Az viszont már
most sejthető, hogy decemberben újra indul az alkudozás.

SZEGED-GYÁLARÉT
MUNKATÁRSUNKTÓL
Többszörös emberölés miatt
indult tegnap büntetőper a
Csongrád Megyei Bíróságon a
23 éves, buszsofőrként dolgozó szeged-gyálaréti M. Viktor
Gábor ellen, aki a vádirat szerint hetvenéves nagymamáját,
élettársát és kilenc hónapos
fiát is megölte.
A vádlott megtagadta a vallomástételt a tárgyaláson, korábban tett és a perben felolvasott nyilatkozatai szerint a
bűncselekményeket elismerte
és megbánta. Tegnap a bíróság
meghallgatta a vádlott meggyilkolt élettársának édesapját, aki elmondta, semmilyen
problémát sem észlelt a pár
kapcsolatában. M. Viktor Gábort szerető apának, lányának
megfelelő társnak, segítőkésznek ismerte meg. Az apa viszszaemlékezése szerint lányának és unokájának meggyilkolása előtt sem lehetett előre látni a bajt, viccelődve beszélgettek. Mikor tudomására jutottak
lányának állítólagos SMS-ei
külföldre távozásáról, feleségével először tényleg elhitték, elhagyta őket. Az apa gyanús jeleket csak később tapasztalt,
amikor szokatlan földhányást
fedezett fel a kertben, majd
vérnyomokat talált. A diszkóba
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tárgyalóteremben fiával, de
lapunknak nem kívánt nyilatkozni az elhangzottakról. Ezután a vádlott két egykori barátját hallgatták meg, akik a
nagymama halálának napján
együtt sörözgettek M. Viktor
Gáborral. Vallomásuk szerint
semmi különöset nem tapasztaltak rajta - rosszullétre hivatkozva korán távozott. Egyikük később, V. Katica és kislánya halála előtt pár hónappal
biztosítási ügyet intézett a
vádlottnak és párjának, akkor
úgy tűnt, hosszú időre terveznek. A perben leghamarabb
decemberben várható ítélet, a
bíróság elmeorvosi szakvéleményre vár. Információink
szerint a vádlott édesanyjától
többször elköszönt már, és
nem kizárt, hogy öngyilkosságra készül.

Kérje kedvenc dalát a Kiwin!
Újabb csatornával bővült
a delmagyar.hu és a Rádió
Plusz közös rádiószolgáltatása. Ezentúl nem kell megvárni
a kívánságműsorok kezdetét,
a Kiwin bármikor kérheti kedvenc zenéjét.
CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL
A delmagyar.hu vájt fülű olvasóit eddig is elkényeztettük: 8 különböző zenei stílus

(dance, shake, 90-es évek, hazai, retro, rock, chili és live)
legkedveltebb dalait hallgathatták a hírek olvasása vagy
éppen a bulifotók nézegetése
közben a Rádió Plusszal közjjs
online rádiócsatornáinkon.
Most egyedülálló szolgáltatással lepjük meg olvasótáborunkat: mától nem kell órákat
várniuk, hogy meghallgathassák kedvenc slágereiket: elég
kiválasztaniuk a legkívánatosabb dalokat a Kiwi zenei kí-

MITSUBISHI LANCER
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nálatából, és hamarosan teljesülnek a kívánságok. - A hatezer dalos, folyamatosan bővülő zenetárban a napi slágerek mellett ritkábban hallható, kereskedelmi rádiókban
nem játszott gyöngyszemeket
is találni - árulta el a Rádió
Plusz műsorigazgatója, Molnár Balázs.
A nonstop zenefolyamokat
- a Kiwivel kibővülve - továbbra is a nap 24 órájában
élvezhetik a delmagyar.hu-n.
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1 DIESEL modellek most

Az ajánlat 2009. szeptember 1 -töt október 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Az akciós ajánlat az alábbi konstrukcióra érvényes:
Mitsubishi Lancer 2.0 Dl-D modellek 1.8 benzines modell áráért. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek márkakereskedésünkben.
A képek illusztrációk. Vegyes átlagfogyasztás: 5,9-7,9 1/100 km, C02-kibocsátás: 153-188 g/km.

iTS.UBX
' : H V - IV w w w . m i t s u b i s h i h o v a n y . h u
S Z E G E D , ALGYŐI ÚT 39. ( B a k t ó i sor 3.) TEL.: 6 2 / 5 5 1 - 8 0 0

| AKTUÁLIS
KÖRKÉP

Új iskola alapkőletétele
ALGYŐ. Péntek délután fél
1-kor teszik le az új iskola alapkövét a Borbála fürdő és az algyői sportközpont melletti területen. Tervezett költsége több
mint egymilliárd forint, amelyhez a nagyközség 200 millió forint támogatásra pályázik.

2009. SZEPTEMBER 30.,

0LVAS0INK 245 EZER FORINTOT ADOMANYOZTAK A VASÁRHELYI CSALÁDNAK

Anették nem kerülnek utcára

Ülésezik a testület
BAKS. A polgármesteri hivatal
házasságkötő termében ma 13
órától ülésezik a képviselő-testület. Polgármesteri tájékoztató
hangzik el, beszámol az tagóvoda és a tagiskola vezetője.
Kihelyezett APEH-iroda
MÓRAHALOM. Ügyfélszolgálati irodát működtet holnaptól
az APEH regionális igazgatósága Mórahalmon, a Tömörkény
utca 3. szám alatt (az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdővel
szemben).
Szerződés a csatornáról
SÁNDORFALVA. A Sándorfalva-Szatymaz szennyvízcsatorna-beruházó társulás szeptemberben megkötötte a Sándorfalva-Szatymaz települési agglomeráció szennyvízelvezetésének
és szennyvíztisztításának kiépítése elnevezésű projekt tervezési feladataira vonatkozó tervezési szerződést a Szegedi Víziközmű Fejlesztő és Működtető
Zrt.-vel. A projekt az Európai
Unió társfinanszírozásával, a Kohéziós Alap támogatásával valósul meg.
Fogadóóra,
rekordkísérlet

Berényi Károly adta át az összegyűjtött pénzt Anettnek és kislányának. FOTÓ: TÉSIK ATTILA
Nem kerül az utcára Borsodiné
Hódi Anett és családja, akiknek
cikkeink nyomán 245 ezer forintot adományoztak olvasóink
egy vásárhelyi alapítványon
keresztül. A négygyermekes
fiatalasszony, akinek ügyében
a honvédelmi miniszter is közbenjárt, néhány napon belül a
hadsereg kötelékébe lép.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

KOROM ANDRÁS
Borsodiné Hódi Anett és ötesztendős Kinga lánya tegn a p Kószó Péter alpolgármester városházi irodájában vehette át Berényi Károly települési képviselőtől, a HódSZEGED. A megyei rendőr-főkapitányságon a távollévő főkapitány helyett dr. Márton István
rendőr ezredes (képünkön),
bűnügyi igazgató, főkapitány-helyettes tart fogadóórát ma délelőtt 9-től fél 11-ig a főkapitányság épületében (Kossuth Lajos
sugárút 22-24.).
- Kacagj a világra és dönts rekordot! címmel nevető jógával
ünnepli ma tizedik életévét az
egyetem gazdaságtudományi
kara. Céljuk, hogy elnyerjék az
ország legvidámabb kara elismerő címet, valamint hogy
megdöntsék az együttnevetés
rekordját. A jubileumi nevetés
mellett Bödőcs Tibor humorista, sportprogramok és közös
bográcsozás is várja az ünneplőket.
Energiatakarékosság

Z S O M B Ó . A Zsombó község

közintézményeinek energetikai korszerűsítése, valamint
megújuló energia hasznosítása elnevezésű nyertes pályázat eredményeként megszépülnek, megújulnak a zsombói
intézmények. A közel 90 millió forintos beruházás kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás lezárult. A kiviteliszerződés-kötés után még a héten
elkezdődnek a beruházással
érintett közintézményekben a
jelentős megtakarítást eredményező energetikai korszerűsítések, így nyílászárócserék,
homlokzati hőszigetelések,
napkollektoros rendszer beépítése és fűtéskorszerűsítés.

mezővásárhelyi
Gyermekegészségért Alapítvány elnökétől azt a 245 ezer forintot,
amelyet lapunk olvasói adományoztak a négygyermekes, beteg férjét is ápoló 34
esztendős asszonynak. Családja ugyanis adósságcsapd á b a került, a kilakoltatás fenyegette őket, ha máig nem
fizették volna ki 350 ezer forintos banki tartozásukat. A
családnak továbbra is gyűjtő
alapítvány számlájára összesen 9-en fizettek be eddig különböző összegeket, közülük
ketten 100-100 ezer forintot.
Berényi Károly hangsúlyozta: nem elég a csodát várniuk az embereknek, hanem

tenniük is kell önmagukért,
ahogy Anett tette.
A fiatalasszony ugyanis katonának akart állni, hogy a biztos keresetből rendezni tudják

„Nem elég a csodát
várniuk az embereknek,
hanem tenniük is kell
önmagukért."
Berényi Károly
települési képviselő

tartozásukat. Csakhogy a létszámstop miatt nem hívták be
az alkalmassági vizsgára. Szekeres Imre honvédelmi miniszter viszont közbenjárt, miután

olvasta a fiatalasszony erőfeszítéseiről szóló írásunkat. Vásárhelyi látogatásakor a Délvilág
segítségével személyesen is találkozott Anettel, aki azóta
megfelelt az alkalmassági vizsgán.
- Október 7-én reggel kell
bevonulnom a vásárhelyi laktanyába, ahol a híradó zászlóalj tagjaként, a telefonközpontban dolgozom majd, a 3
hónapos alapkiképzés után mondta Anett, aki megköszönte az adományozók és az
alapítvány segítségét. Hozzátette, 50 ezer forintot a krízisalapból is kaptak. Az adományt még tegnap befizette
adósságuk törlesztésére.
mmmmmmmmmmmmmmmm

AZ ELSŐSEGÉLYDOBOZOKNAL A TARTOZÉKOK SZAVATOSSAGAT KELL FIGYELEMBE VENNI

Nem kell tartalék izzó az autóba
Nem kötelező izzókészletet
tartani holnaptól az autókban,
az elsösegélydobozoknál pedig
nem az egész csomag lejárati
idejét, hanem az egyes tartozékok szavatossági dátumát kell
figyelembe venni.

HÍREK

Feltöltik
az algyői tárolót
ELKEZDŐDHET A NAPOKBAN
a 150 milliárd forintból megépült algyői stratégiai földgáztároló feltöltése. Ebből az alkalomból a Szőreg-1-es mezőn található beruházást, a
csúcstechnológiát képviselő
üzem működését holnap Bajnai Gordon miniszterelnök is
megtekinti. Napi 10 millió
köbméter földgázt pumpálnak
a tárolóba, az év végéig érik
el a csúcsot, az 1,2 milliárd
köbméteres mennyiséget.
Szerkezetkész
a Móra-múzeum raktára
HAGYOMÁNYOS BOKRÉTATŰZÉSSEL jelezte a szegedi
Móra-múzeum Cserje soron
épülő raktárkomplexuma tetején Zombori István megyei
múzeumigazgató, hogy a kivitelező KÉSZ-csoport nemcsak
elérte az épület legmagasabb
pontját, hanem az 2 hónap
után szerkezetkészen áll. Magyar Anna, a fenntartó megyei
közgyűlés elnöke elmondta,
tartják a tervezett november
végi befejezési határidőt, és az engedélyek birtokában januárra át is költözhetnek a
múzeum gyűjteményei az ideiglenes raktárból. Az új, a Dorozsmai úti kertészeti áruház
mögött magasodó raktár 640
millió forintba kerül. 650 ezer
műtárgy kap helyet a kétszintes, 4 ezer négyzetméter alapterületű létesítményben,
amelyhez az összesen 11 ezer
500 négyzetméteres telken
szabadtéri raktáregységek
csatlakoznak.
Nyugdíjas Ki mit tud?
HARMADIK ALKALOMMAL
RENDEZIK MEG a szegedi és
a kistérségi települések (Algyőtől Zsombóig) nyugdíjasainak Ki mit tud?-ját. Jelentkezni
szólóének, szólóhangszer,
vers és próza, énekkar, népdalkör, hangszeres együttes,
színjátszás, tánc és egyéb kategóriában lehet. A vetélkedő
november 6-án kezdődik, jelentkezni október 15-éig, a Petőfitelepi Művelődés Házban
lehet (a 496-327-es telefonszámon vagy e-mailben: petofitel.muvhaz@int.ritek.hu).
A Marica grófnő jegyárai
MA ESTE MUTATJÁK BE AZ
IH RENDEZVÉNYKÖZPONTBAN Kálmán Imre Marica grófnőjét. Leblanc Győző lapunkban úgy nyilatkozott, nem
8-10 ezer, hanem megfizethető, kétezer forintos belépőjegyekkel várják a nézőket. A
darabot rendező népszerű
operaénekes megjegyzése a
nagyságrendre vonatkozott,
nem pontos árat közölt. Azoktól az olvasóinktól, akik ezt
félreértették, elnézést kérünk.
A belépőjegyek az 1-15. sorig
2800 forintba, a 16-tól 26.

SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
A közlekedési miniszter rendelete szerint az autósoknak
holnaptól nem kell a kocsiban
izzókészletet tartani, csak arra kell figyelni, hogy minden
lámpa égjen. „Ha nem ég, akkor az ő felelőssége, hogy
megoldja valahogy, de ehhez
nem kell a kocsiban izzókészlet. A mai autókban nem is
nagyon lehet belenyúlni a
lámpatestbe, egy civil - jómagam is - képtelen kicserélni
az izzót" - mondta Szollár Domokos
kormányszóvivő. A
büntetés azonban ezután sem
változik. Továbbra is az intézkedő rendőr dönt, hogy csak
figyelmeztet, helyszíni bírságot szab ki vagy szabálysértési feljelentést tesz az autóvezető ellen - tudtuk meg Pál
Jánostól, a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől. Aki otthon maga
nem tudja megoldani az égőcserét, az típustól függően,

SZERDA

sorig 2500 forintba kerülnek.

Holnaptól nem muszáj izzókészlettel felszerelni az autókat. De a lámpa világítson! FOTÓ SCHMIDT ANDREA

munkadíjjal együtt 3-4 ezer
forintos számlára számíthat
az autószerelőnél.
Nem ez az egyetlen változás, amely holnaptól lép élet-

be. Ekkortól nem az egész elsősegélycsomag szavatossági
idejét kell nézni, hanem a dobozban lévő anyagok lejárati
időpontját. így például ha egy

steril gyorskötöző pólya érvényessége lejár, nem kell az
egész dobozt kidobni, elegendő lesz a lejárt tartozékot kicserélni.

Gyógyszerkutatók
AZ ÖNRENDEZŐDŐ MESTERSÉGES POLIMEREK (vagyis a
foldamerek) első nemzetközi
konferenciájának Szeged adott
otthont a szegedi egyetem
gyógyszerésztudományi kara
szervezésében.A Szegedi
Akadémiai Bizottság székházában tartott tanácskozáson
elhangzott: mivel az élővilág
működése is az önrendeződő
polimereken (fehérjék, DNS,
RNS) alapszik, a foldamerek
alkalmazása új utakat nyithat
3 gyógyszerkutatásban és az
anyagtudományokban.

AKTUÁLIS
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Csóka a Himnusz-ügy
miatt akart törleszteni
SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Csóka Károly szerint csak anynyit mondott: szeretné, ha
„Székhelyi a bandájával eltűnne a sötét éjszakában".
A Himnusz-átköltés
Székhelyi József 2005-ben az
SZDSZ országos küldöttgyűlésén, Szegeden szavalta el a
Himnusz általa átköltött és
Orbán Viktor gúnyolására kihegyezett változatát. Ebben
úgy fogalmazott: „...mint Tokaj
hímvesszeje, nektárt fog csöpögtetni - mindenhová".
Székhelyit heves támadások
érték, és feljelentették nemzeti jelkép megsértése miatt. A
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság azonban megszüntette az eljárást.

Kérdésünkre, hogy mit ért
„bandája" alatt, azt válaszolta, hogy az SZDSZ-t. Amely fogalmazott - „kártékony, zsidó társaság".
Kegyetlen felzúdulás
lett erre - folytatta a történetet - , aztán jött a szivar
(Székhelyi - a szerk.), és
nyújtotta a kezét. Elutasítottam, mire úgy üvöltött, mint
egy dervis. Én egyre hátráltam. Mondtam, hogy még a
kávémat sem fizettem ki, azt
mondta, majd ő állja, én
meg, hogy nem kell!
A kérdésre, hogy mi volt
mindezzel a célja, Csóka
Károly azt mondta, Székhelyi
József meggyalázta a Himnuszt, ő pedig meg akarta
mondani a véleményét, egy
kicsit „törleszteni
akart".
Amikor olvasta l a p u n k b a n ,
hogy a színművész irodalmi
estet tart, úgy érezte, itt az
alkalom.

Automatából lopott
SZEGED. Lopás miatt indított eljárást a Szegedi Rendőrkapitányság Tarjánvárosi Rendőrőrse a bankautomata kamerája
által rögzített ismeretlen tettes
ellen. A férfit azzal gyanúsítják, hogy eltulajdonította egy
szegedi lakos pénztárcáját - a

benne lévő készpénzzel, bankkártyával és személyes iratokkal együtt. Az elkövető a bankkártyával a Szilléri sugárúti
ATM-ből 50 ezer forint készpénzt vett fel. Kérik, ha tudnak
az ügyről, hívják a Szegedi
Rendőrkapitányságot.
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BILINCS, AMI NINCS

Pihen
apók

Kevesebb most a dolga Szegeden a pókos autónak, mert
csak a rendőrség szállíttathatja
el a tilosban parkoló járműveket. A közterület-felügyelők
egyelőre - jogszabály hiányában - feljelentenek, bírságolnak, és kirívó esetben rendőrt
hívnak.
SZEGED
DOMBAI TÜNDE

Eddig naponta 20-30 tilosban
parkolót vitt el a sárga pók Szegeden. Jelenleg töredéke a
„zsákmány". Nem azért, mert
jóval kevesebb a renitens sofőr
a városban, hanem mert míg
eddig a rendőrség és a közterület-felügyelet is utasíthatta az
SZKT vontatójárművét az elszállításra - most csak rendőr
vitetheti el a kocsikat. Az átmeneti állapot szeptembertől tart
országszerte, és még várhatóan
pár hétig lesz érvényben. Az az
oka, hogy életbe lépett egy törvénycsomag a közbiztonságról, ami hivatott rendezni az
önkormányzati közterület-felügyelet feladatait is. Lényegében egyszerűsödik a szabályozás; amiről korábban a törvény

Közterület-felyügyelő nem, csak rendőr szállíttathatja el a gépkocsit, FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
alapján az önkormányzatok
egyenként rendelkeztek, most
a rendészeti tárca fogja egységes rendeletben előírni. Ezért
állt elő az az átmeneti helyzet,
hogy a régi városi rendelet az
új törvény miatt nem érvényes,
az ú j rendelkezés viszont még
nincs meg.
A sárga póknak sokkal kevesebb a dolga az üzemeltető
Szegedi Közlekedési Kft. parkolási üzletágát vezető Forrai
Gábor szerint. A rendőrség egyéb tennivalói mellett - kevesebb megbízást ad.

Nem marad büntetlenül a
szabálytalanság, nem érdemes
próbálkozni. Kéri Józseftől, a
közterület-felügyelet vezetőjétől megtudtuk: továbbra is
szemmel tartják a tilosban parkolókat. Helyszíni
bírságot
szabnak ki rájuk, vagy feljelentik őket, a kiemelten szabálysértők esetében pedig értesítik a
rendőrséget, és ők elrendelik a
kocsi elszállítását.
Az új, pókos autóra vonatkozó rendelkezés új szállítási
és tárolási tarifákat hoz, de
ezek még nem véglegesek.

Forgalmat a k a d á l y o z o t t
a bilincs
Megszüntette a szegedi önkormányzat a kerékbilincselés intézményét tavaly januárban arra hivatkozva, hogy
a fémkaloda a tilosban álló
járművet éppen hogy fixálja
a helyén, és ezzel még
hosszabb időre akadályozza
a forgalmat. Ezért ezt a
büntetési formát nem tervezi visszahozni az önkormányzat.

MnMMMMMMMHSMMMI

AKAR PRÓBAPERRE IS MENNEK A 43-AS UTI HAZAK KAROSULTJAI - FELNEK A KAMIONOKTOL

Átlátni a szőregi Popovicsék falán

Még két hétig
félpályás útzár

Egy év alatt minden fala megrepedt a szőregi Popovics Zoltánék felújított házának. Azt
mondják, a 43-as főút megnőtt
kamionforgalma tette tönkre.
Félnek benne. Ők az első szegedi ügyfelei az útkárosultakat
képviselő 43-as Egyesületnek.

Ma kellene befejeznie a Szentes és Csongrád közötti Tisza-híd felújítását a Mahíd-2000 Zrt.-nek, de az átadásra még várni kell. Leghamarabb október 12-én mehetnek át rajta az autók.
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SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

- Rettegek, hogy éjszaka a
plafon a fejemre esik. Egy élet
munkája lett oda az előttünk
dübörgő kamionáradat miatt.
Azt hittük, kiszolgál bennünket a ház, most meg utáljuk.
Három éve felújítottuk kívül
és belül, egy év alatt szétnyílt
minden falunk. Még a fürdőszobai csempén is ujjnyi vastag rés tátong - mutatta Szőregi úti házukat Popovics Zoltánné Éva. A nyugdíjas aszszony majdnem harminc éve
lakja férjével a gázbeton téglából épült otthonát. A szervizút mellett álló ház nappalijának fala úgy széthasadt,
hogy kilátni a résen - a kerítésig. Szomszédjaik is mind így
jártak, mondta, csak ők egyelőre hallgatnak.
Popovicséknál viszont betelt a pohár. Elegük lett abból,
hogy a városi utakért felelős
önkormányzati iroda és az állami útkezelő elhárítja a fele-

,

SZENTES
BÍRÓ DÁNIEL
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A három éve felújított ház fala több helyen megrepedt - mutatja Popovics Zoltánné. FOTÓ: KARNOK CSABA

lősséget. Kilátástalan helyzetükben a februárban megalakult makói 43-as Egyesülethez
fordultak. Ők az első szegedi
károsultak, akik jelentkeztek,
náluk már járt is az egyesület
„helyszínelni".
A szőregi házaspárt azóta
húszan követték Szegedről,
de a legtöbben Apátfalváról
és Makóról kértek támogatást. Az egyesület magja - be-

mutattuk - jogászokból áll,
és képviseletet, szakértői segítséget ígér. Az a céljuk,
hogy összefogva a nemzetközi főút mentén lakókat megtalálja a fokozott úthasználattól tönkrement házak felelősét, és kártérítést kérjen.
Márton Imre makói önkormányzati képviselő is alapító
tagja az egyesületnek, ő is
felkereste Popovics
Zoltáné-

kat. Elmondta, jelenleg nagyjából száz „ügyfelük" van.
Meg akarták várni, hogy öszszegyűljön egy „kritikus tömeg". Most előkészítenek 4-5
„ütős" ügyet, így valószínűleg a szőregi házaspárét is. A
nevükben minél előbb próbatárgyalást akarnak kezdeni a
Magyar Közút Zrt.-vei, és ha
az nem segít, akkor próbapert indítanak ellene.

Az eredeti határidő szerint
mára kellett volna készre jelenteni a Szentes és Csongrád
közötti Tisza-híd felújítását,
de az átkelő déli oldalán még
mindig hiányzik az aszfaltburkolat. Nagy Sándortól, a kivitelező Mahíd-2000 Zrt. projektvezetőjétől megtudtuk, a
saruszerkezet cseréje elhúzódott, ezért csak hétvégén tudnak majd hozzálátni az aszfaltrétegek terítéséhez. Ha azzal végeztek, a dilatációs elemeknél még lesz munkájuk a
szakembereknek, majd a burkolati jelek felfestése következik. Nagy Sándor szerint a legoptimálisabb esetben október
12-én levonulnak a hídról, de
a módosított határidő október
15. A híd északi oldalán épített kezelőjárdát lakattal fogják lezárni, a gyalogosok és
biciklisek nem használhatják.
Hogy miért kellett pótmunkákat rendelni, arról a beruhá-

zó közútkezelőt is megkérdeztük. A társaság szóvivője, Légrádi Veronika közleményben
tudatta: a felújítási munkáknál
- így a hídfelújításoknál is előfordul, hogy a kivitelezés
közben, a híd megbontása során kiderülnek előre nem látható problémák. Jelen esetben a
pályalemez valós geometriája
nagymértékben eltért a tervezettől. Ezért át kellett ütemezni
a feladatokat. A szóvivő szerint
szerződésmódosítás a mai napig nem történt. Hogy a csúszás
miatt kötbért kell-e fizetnie a
fővállalkozónak, arra Légrádi
Veronika nem tudott válaszolni, mert - mint mondta - még
nem született döntés az ügyben.
Tovább nyomoznak
A két hónapja történt tragédia
ügyében még nincs eredmény.
Egy 30 éves szentesi fiatalember halt meg a hídon, amikor
biciklijével belehajtott egy
körbe nem kerített, kivilágítatlan munkagödörbe. A rendőrségtől azt az információt kaptuk, hogy az ügyben a nyomozás fokozott ügyészi felügyelet mellett folyamatban van.
Jelenleg tanúkihallgatások és
adatgyűjtés folyik.

Nyitva van az Ügyfélkapu: tessék belépni!
Előadások azoknak, akik ismerik és azoknak, akik csak most fogják megismerni.

Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
-Szeged, Párizsi krt. 8 - 1 2 . Időpont: 2009. október 6. kedd
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MEGYEI TÜKÖR

SZEGYENSZEMRE: SZEGEDI KÖZÉPISKOLÁSOK MUSICAL-TÁNCSHOW-JA A TÁPÉI BÚCSÚN

A TISZK nem csak
Szegedet fejleszti

Hónapok ótá készül Belovai
Zoltán és csapata, a Notre
Danse bemutatkozó darabja. A
18 éves, média tagozatos gimnazista fiú barátaival jelmezeket, kellékeket készít, és folyamatosan próbál. Szégyenszemre című zenés, táncos előadását szombaton a tápéi búcsún
nézheti meg a közönség.

Tévedés azt hinni, hogy a
TISZK azért jött (étre, hogy
idővel Szegedre csempéssze át
minden szakma gyakorlati oktatását - állítja a szakképzésszervező cég igazgatója.

Rómeó és Júlia, másképp

SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

SZEGED
MÁRTON GERGELY
Egy ideje mindenki a próbák
és a közelgő premier lázában
ég Belovai ZoltánéknáL A Deák Ferenc Gimnázium végzős,
18 éves mozgóképkultúra és
médiaismeret szakos hallgatója gondolt egy nagyot - és
írt egy musicalt, amelyet
szombaton mutatnak be a
publikumnak.
- Hatéves korom óta táncolok, ráadásul a zene is közel
áll hozzám, mindig is vágytam arra, hogy saját darabot
rendezhessek - meséli lelkesen Zoli, miközben a musicalben szintén szereplő Ábrahám
Lili Leával büszkén elevenítik
fel a mű keletkezésének körülményeit.
Tűzijáték után: tánc
Eredetileg a tápéi művelődési
ház adott volna otthont az ősbemutatónak, ám a Búcsú tér
felújításával nem mindennapi
lehetőség adatott meg az ifjú
táncosoknak. A Notre Danse
szombat este. a tűzijáték után
lép színpadra.

INGATLAN

Belovai Zoltán és Ábrahám Lili Lea az előadás kellékeivel. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
A fiatalokban egy tavaly év
végi táncpróbán kezdtek el
körvonalazódni a darab részletei, azóta az ugyancsak társrendező Kószó Dániellel folyamatosan tökéletesítették a
szöveget, valamint a balett- és
hiphopelemeket egyaránt felvonultató koreográfiát. Az ötlet mára egy húszfős produkcióvá érett, amihez szinte
mindent ők maguk és segítőkész barátaik, ismerőseik készítettek el.
- A jelmezek egy részét

BERBEADAS

A Tisza Volán Z r t . b é r b e a d á s r a hirdeti:
• Szeged. Tisza p á l y a u d v a r i r a k t á r s o r (Állomás u. 2 ),
• Szeged, Feketesas u . 28. szám alatti
204 m2 alapterületű ingatlant
Érdeklődni a (70) 984 8033-os s z á m o n , valamint ajánlatot leadni
a k r r r s k r d r l n n @ t i s z a v o U i i . l i u . vagy a Tisza Volán Zrt.
Kereskedelmi is Infrastrukturális Divízió
(6724 Szeged, Bakay N á n d o r u. 48.) cimcu lehet.

PALYAZATI
FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási
és Kulturális Minisztériummal együttműködve
a 2010. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
jelenlegi és leendő felsőoktatási hallgatók számára.
A pályázati kiírás megtekinthető és a pályázati csomag
elérhető a www.szegedvaros.hu honlapon. A részletes
pályázati kiírás, valamint a teljes pályázati dokumentáció
beszerezhető - 2009. október 1-jétől - ügyfélszolgálati
időben a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda Ügyfélszolgálati Irodáján
(Széchenyi tér 11., földszint - hétfőn, kedden, csütörtökön
8-15 óráig, szerdán 8-17.30 óráig és pénteken 8-12.30
óráig), valamint a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Ügyfélszolgálati Csoportjánál (Huszár u. 1. hétfőn, kedden 8-15 óráig, szerdán 12.0-17.30 óráig és
pénteken 8-11.30 óráig).
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 30.
Benyújtás módja: személyesen a Szociális, Családvédelmi ós Egészségügyi Iroda Ügyfélszolgálati Csoportjánál ügyfélszolgálati időben, illetve postai úton ajánlott
küldeményként.

még próbálják a szereplők, a
díszletek többsége már a
szomszédos művelődési házban van, de akad néhány kellék a kocsiban, a garázsban és
a szobámban is - mondja Zoli.
A gimnazista rendezőt egész
fiatalon megérintette a tánc és
a színház: sokat járt a Szegedi
Kortárs Balett előadásaira, ráadásul két évig koordinátorként dolgozott a szabadtéri játékokon.
- A másfél órás, Szégyenszemre című musical-tánc-

show a klasszikus Rómeó és
Júlia történetét egy romlott,
ösztönök irányította, modern
világba helyezi át, ahol a véget nem érő imádat és a mindent elsöprő szerelem útjai
keresztezik egymást - magyarázza Belovai Zoltán. Az előadás egy teljesen letisztult és egy túlzóan gicscses képi világot állít egymással szembe, zeneileg a
Moulin Rouge-tól az ABBA-n
át Fatboy Síimig több műfajból válogattunk.

tételezést, miszerint minden
fejlesztési pénzt
Szegedre
koncentrálnak, és a diákoknak már középiskolásként el
kell hagyniuk a kisvárost,
ahol élnek. - A fejlesztés most
kezdődött, és folytatódni fog,
nemcsak Szegeden, hanem
Makón, Szentesen, Csongrádon, Hódmezővásárhelyen és
Orosházán is, a félreértés oka
az lehet, hogy az első ilyen
pályázatban két szakmacsoportot lehetett megnevezni, a
döntés szerint ez most a gépészet és az informatika volt. Ez
nem vonatkozott Csongrádra,
ahol az építészet szakmai oktatásának bázisa, lesz, más
forrásból fognak fejleszteni mondta az igazgató.
A
szakképzés-szervezési
társaságnak az is a dolga lesz,
hogy a pályaválasztás előtt állóknak bemutassa, milyen
szakmával hogyan boldogulhatnak a térségben.
a déimagyaaország
és a d é l v i l á 6 a u ü u i l s a v a l

fúrása, javítása, felújítása,

tervezése, engedélyezése közületek és magánszemélyek
részére. 5 éves garanciával és eredményvállalással.

CHAMGE

Valuta vétel-eladás
0 6 70 3 8 0 02 1 1
m a r - t i i

A nonprofit kft. mögött a
Csongrád megyei városok, a
megyei önkormányzat, a Szegedi Tudományegyetem és 2
alapítványi iskola összefogása áll. Ez a testület most két
fejlesztést is elkezdett pályázati pénzből. Erről lapunk írt,
a kft. igazgatója, Solticzky József azonban cáfolja az egyik
írásban napvilágot látott fel-

A TISZK-nek Orosháza is tagja, a Kossuth Lajos nevét viselő iskolával 20 millió forintot
nyert a gépészeti oktatás fejlesztésére. Közben a város átadta az iskolát a Békés megyei önkormányzatnak, amely
viszont más TISZK-hez tartozik. Solticzky József szerint az
a megoldás, hogy Orosháza
másik iskolájában, informatikai fejlesztésre fordítsák a
megnyert összeget. Erről még
nincs döntés.

A R T É Z I és T E R M A L K U T A K I

EXCLUSIVE

t e s c o

összehangolja a szakmák tanítását, és a megyei cégek igényeihez is igazítja: többek közt
ez a feladata az 1000 Mester
Nonprofit Kft.-nek, a TISZKnek, vagyis a területi integrált
szakképző központnak. Az iskolák eddig egymástól függetlenül indítottak osztályokat, és
változó színvonalon tudták fejleszteni műhelyeiket. A cél az,
hogy a gyakorlati oktatást hangolják össze, minden szakmacsoportnak legyen a megyében
olyan műhelye, amelyet fejlesztenek. Az elméletet továbbra is
az iskolában tanulja a diák, de
gyakorlati idejét ott töltheti,
ahol a többi szakmabeli, nem
függ attól a tudása, hogy hol
járt gyakorlatra. A TISZK összehangolja a beiskolázást, és a
pályázatok révén olyan fejlesztések indulhatnak, amilyenek
korábban nem.

Orosháza:
mi lesz a 2 0 millióval?

City
centrum

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

Tel.: 06-80/821-821
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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából

az IKV Zrt. pályázat útján történő

az IKV Zrt. pályázat útján történő

ÉRTÉKESÍTÉSRE

ÉRTÉKESÍTÉSRE

hirdeti meg

hirdeti meg a

SZEGED, MOSZKVAI KRT. 11-13. ALATTI

SZEGED, KIS-TISZA U. 5. ALATTI,
BEÉPÍTETLEN TERÜLETŰ INGATLAN
TULAJDONJOGÁT.

(volt kollégiumi épület)

FELÉPÍTMÉNYES INGATLAN
TULAJDONJOGÁT.
(Hrsz.: Szeged III. ker. 25186)
Az ingatlan területe: 3.761 m2.
(beépített alapterülete: 2.459 m2)

Pályázati alapára:

293.000.000 Ft.

(Hrsz.: Szeged II. ker. 10518)
Az ingatlan területe: 1233 m2.

Pályázati alapára:

bruttó 37.000.000 Ft.
A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt,

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt,
aki a részletes pályázati felhívást az IKV Zrt.
ügyfélszolgálatán legkésőbb 2009. október 14-én 17 óráig,
bruttó 20.000 Ft ellenében megvásárolta.

aki a részletes pályázati felhívást az IKV Zrt.
ügyfélszolgálatán legkésőbb 2009. október 14-én 17 óráig,
bruttó 20.000 Ft ellenében megvásárolta.

Felvilágosítást az IKV Zrt. ügyfélszolgálata nyújt:
Szeged, Dáni u. 14-16. Tel.: 62/563-148, 62/563-135.
Weboldal: www.ikv.hu • E-mail: ikv@ikv.hu

Felvilágosítást az IKV Zrt. ügyfélszolgálata nyújt:
Szeged, Dáni u. 14-16. Tel.: 62/563-148, 62/563-135.
Weboldal: www.ikv.hu • E-mail: ikv@ikv.hu

Az ügyfélszolgálat nyitvatartási rendie:
• hétfő, kedd, csütörtök:
8-11,13-15.30 óráig;
•szerda:
8-11,13-17 óráig;
•péntek:
8-12 óráig.

> hétfő, kedd, csütörtök:
• szerda:
• péntek:

8-11,13-15.30 óráig;
8-11,13-17 óráig;
8-12 óráig.
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GÉCZI JÓZSEF ÉS SZIRBIK IMRE NEM INDUL PARLAMENTI MANDÁTUMÉRT - MÓRA JÓZSEF SZENTESEN, CSENGERI ISTVÁN VÁSÁRHELYEN

MSZP-jelöltek - aki megy, aki jön
Nagy meglepetést nem okozott
az MSZP egyéni és megyei listája, az erős emberek jó helyen
szerepelnek. Eltűnnek viszont
néhányan a régiek közül, és
vannak új arcok is.

Fidesz-jelöttek:
hivatalosan 1 hónap múlva
Egy hónap múlva lép a nyilvánosság elé a Fidesz-Magyar
Polgári Szövetség Csongrád
megyei képviselőjelöltjeivel felelte kérdésünkre Kerényi János, a párt régiós igazgatója.
A tisztségviselő azt mondta, a
legtöbb körzetben már kiválasztották a megfelelő embert,
egy helyen még nem született
végleges döntés. A jelölteket
Orbán Viktor elnök hallgatja
meg az elnökség jelenlétében.
Várható, hogy egy hónappal
az után, hogy bemutatja képviselőjelöltjeit, a Fidesz-MPSZ
megnevezi szegedi polgármesterjelöltjét is.

CSONGRÁD MEGYE

GONDA ZSUZSANNA,
KOROM ANDRÁS

Szombaton ismertette megyei listáját és nevezte meg a
hét egyéni körzetben induló
képviselőjelöltjét a Magyar
Szocialista Párt. A névsort
hétfői s z á m u n k b a n közöltük.
Nagy meglepetést nem okozott a bejelentés, Újhelyi Istvánt országos listára javasolták, Botka László a megyei
listát vezeti. Mindketten indulnak egyéniben is. Újdonság, hogy a régiek közül háttérbe szorul Géczi
József,
Szirbik Imre - mindketten saját kérésre. Új induló egyéniben Kozma József. Móra József és Csengeri István először száll harcba parlamenti
mandátumért.
Géczi József 1991-ben lett
országgyűlési képviselő, országos listáról hívták be,
megürült helyre. 1994-ben
egyéni jelöltként
szerzett
m a n d á t u m o t , 98-ban országos listáról, 2002-ben és
2006-ban megyei területi listáról. Egyéniben háromszor
indult a kettes választókerületben. - Kétszer kikaptam,
egyszer nyertem, nem okos

A szentesi parlamenti mandátumért Móra József száll ringbe. FOTÓK TÉSIK ATTILA
dolog egyéniben újra indulni
- fogalmazott. A megyei listán 2006-ban negyedik volt,
most tizennyolcadik. Ő maga
kérte, hogy ezúttal ne húzó-,
h a n e m „tolóemberként" tegyék a listára.
A kettes körzetben legutóbb közös MSZP-SZDSZ-jelöltként Sándor Klára indult,
és nyert. Most - egyéniben
először - Kozma József méretteti meg magát. A képviselő

2002-ben és 2006-ban is megyei listáról jutott az országgyűlésbe. Azt mondta, pártja
olyan embert akart, akinek
nemcsak önkormányzati, de
parlamenti tapasztalata is
van, valamint külpolitikában,
elsősorban „szomszédságpolitikában" is jártas.
Nem indul a következő parlamenti választásokon Szirbik
Imre, Szentes szocialista polgármestere,
országgyűlési

MSZP tagja, 2001 és 2006 között a párt ifjúsági és sportbizottsága tagjaként dolgozott.
- Azért fogadtam el a felkérést, mert szeretném megVásárhelyen a közéletben ismeretlen Csengeri István méreti meg magát. erősíteni a helyi baloldalt, és
elérni, hogy új lendületet
képviselője. Polgármesternek továbbra is együtt tudunk kapjon a párt Vásárhelyen. A
ismét jelölteti majd magát. A majd dolgozni - mondta. A nyugodt politizálást fogom
szentesi parlamenti mandátu- szentesi szocialistákhoz közel majd képviselni a várhatóan
mért Móra Józsefet indítja a álló forrásokból úgy értesül- feszült kampányidőszakban
párt. Móra kifejtette: azért vál- tünk, nem ő volt az egyetlen, is - mondta. Támogatja jelöPál is, aki
lalta a jelölést, mert szerinte akit a szocialisták jelölni lését Bacsa
olyan embernek kell indulnia akartak, ám a többiek elhárí- 1998-ban és 2006-ban is sikertelenül indult az országa választáson, aki ismert a vá- tották a felkérést.
lasztókörzetben. Ő 1994 óta
A közéletben eddig teljesen gyűlési mandátumért. - Nem
tagja a helyi képviselő-testü- ismeretlen Csengeri István lett volna szerencsés, ha isletnek. - Szirbik Imrével na- sportmenedzser indul a vásár- mét én indulok. Jó választásgyon régóta ismerjük egy- helyi mandátumáért. A 29 nak tartom Csengeri Istvánt mást, és úgy gondoltuk, hogy éves fiatalember 2001 óta az mondta.

VÁLSÁGTERVET KELL KÉSZÍTENIE A SZEGEDI KLINIKAI KÖZPONTNAK - AZ INTEGRÁLT EGESZSEGÜGYI ELLATÁSRA 800 MILLIÓT ÁLDOZTAK

Eddig 680 milliós az SZTE-s mentőöv
Több száz milliós „gyorssegélyt" adott az utóbbi hónapokban az SZTE a klinikai központnak. A rektor ugyan bízik
az egészségügyi tárcával való
megegyezésben, de ha ez mégsem történik meg, csak a sürgősségi eseteket látják majd
el, és veszélybe kerülhet az új
klinikai tömb megépítése is.
SZEGED

TOMBÁCZ RÓBERT
Eddig 681 millió forintot költött az SZTE „keresztfinanszírozásként" a szegedi klinikai
központ hiányának ellensúlyozására, ami az április óta
élő új egészségügyi finanszírozás miatt alakult ki - mondta el tegnap Szabó Gábor rektor a klinikai központ súlyos
anyagi helyzetével foglalkozó
sajtóbeszélgetésen. A keresztfinanszírozás - azaz a nem orvosi karok bevételeiből való
átcsoportosítás a betegellátásra - a rektor szerint szabályos, semmiféle törvénysértést nem követnek el ezzel. Ezt
azzal magyarázta, hogy az
egyetemnek
egy számlája
van, onnan fizetnek minden
kiadást. Korábban az Állami
Számvevőszék
főigazgatója,
Bihary Zsigmond úgy nyilatko-

zott: az oktatási normatíva
nem oktatási célú felhasználása szabálytalan, így azt később vissza kell fizetni. Egyes
karok vezetői is tiltakoztak az
átcsoportosítás ellen - az erről szóló indítványukat egy
rendkívüli szenátusi ülésen
vitatják majd meg.
A rektor kitért az orvoskar
professzori testületének állásfoglalására is - amit szombaton adott át Bajnai Gordon miniszterelnöknek - , amely sze„ A keresztfinanszírozással semmiféle
törvénysértést nem
követünk el."
Szabó Gábor rektor
rint ha a szaktárcával folytatott tárgyalásokon nem változnak a finanszírozás feltételei, 2008-hoz képest ez év végéig 2,1 milliárd forinttal kap
kevesebbet az OEP-től a klinikai központ. Ez azért is méltánytalan - tette hozzá Szabó
- , mert az országban egyedül
Szegeden valósult meg az észszerűsített, integrált egészségügyi ellátás, amire mintegy
800 millió forintot áldozott az
SZTE. Kifejtette: az ország 4

Függőben az új tömb? - Az új klinikai tömb 12 milliárdos beruházásának 1,2 milliárdos önrésze a város, az egyetem, az orvoskar és a klinikai központ hozzájárulásából áll össze. Ha a klinikai központ nem
tudja kezelni a hiányt, nagy nehézségekbe ütközik a projekt megvalósítása. Nem vállalhatunk ugyanis olyan kötelezettséget, aminek nincs
meg a fedezete - jelentette ki a rektor a nagyszabású egészségügyi
projekt megvalósításával kapcsolatban.

Szabó Gábor elmondta, hogy a klinikai központnak október első felében válságtervet kell kidolgoznia.
klinikai központja felelős a
teljes magyar orvosképzésért,
továbbképzésért, emellett 5
ezer külföldi diák tanul a hazai orvoskarokon, és azok
rossz hírét is keltheti, ha színvonalcsökkenést lát. A rektor
szerint ugyanakkor nagyon
közel állnak ahhoz, hogy a
kormányzat belássa - és ne a
kis és súlyponti kórházak ká-

rára - , hogy teljesítményük
alapján a 4 klinikai központ
működtetése más finanszírozási modellt kíván, mint a
közkórházaké.
Ha a tárgyalások mégsem
hoznának megoldást, akkor is
ellátják a sürgősségi, gyermek- és onkológiai eseteket ezenkívül viszont minden más
ellátást korlátoznak, meg-

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

nyúlnak a várólisták, és nem
fogadnak területen kívüli betegeket. Emellett a legnagyobb szakmai szervezetek tiltakozóakciójának menetrendjét is tartják, azaz október
7-étől akár az éhségsztrájkra is
készek a klinikai vezetők. Az
viszont kizárt - tette hozzá - ,
hogy novemberben ne kapjanak fizetést a szegedi klinikák

dolgozói, bármilyen is legyen
a finanszírozás.
Bár az egyetem gazdálkodása stabil, a klinikai közp o n t n a k október első felében válságtervet kell kidolgoznia arról, hogy miként
oldható meg a biztonságos
betegellátás a következő 3
h ó n a p b a n - m o n d t a el végül
a rektor.

MEGYEI TÜKÖR
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HUSZ EV TELT EL A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA (9.)

1989. szeptember: ingatlanügyletek

Hogy mennyire rövid az emlékezetünk, azzal mostanság
szinte naponta szembesülünk.
Ezért 2009-ben, a rendszerváltás 20. évében hónapról hónapra felidézzük, mi történt
Szegeden 1989-ben.
SZEGED
FEKETE KLÁRA

A 20 évvel ezelőtti szeptember is késő nyárias időjárással örvendeztette meg a szegedieket,
köztük
azokat
is, akik a Herbária-üzlet
előtt álltak sorba
Béres
cseppekért.
1989-ben ugyanis nemcsak a politikáról szólt az
élet: megengedték az embereknek, hogy maguk dönthessenek a sorsukról, s ha
úgy érzik, a hatalom áltál elutasított Béres cseppek gyógyító h a t á s á b a n bíznak, akkor azt megvehessék. A feltaláló Béres József k ü z d e l m e
célba ért, a tilalmat feloldották, a Lenin körúti szegedi
üzlet előtt ezrek álltak sorba, és az árukészlet fél n a p
alatt elfogyott. Szintén a
rendszerváltó napok történetéhez tartozik, hogy a feltalálóról Szegeden is levetítették Kósa Ferenc sokáig
d o b o z b a n tartott, Az utolsó
szó jogán című filmjét az engedélyezési procedúra elkeseredett küzdelméről.

váltó pártok helyi szervezetei rajta tartották a szeműket a szegedi t a n á c s munká-

ján. Nem hagyták a n n y i b a n ,
hogy az újszegedi KlSZ-tábort (mai Eko-park) a me-

Balogh László 1989-ben operatőr, ma önkormányzati
képviselő
„Nekem két rendszerváltásom volt: az egyik lelki, a másik fizikai.
Lélekben már 1973-ban. gimnazistaként búcsút mondtam a kádári
diktatúrának. Amikor 1973. március 15-én Budapesten a rendőrség
szétverte a fiatalokat, elhatároztam, amennyire lehet, függetlenítem
magam a szocializmus intézményrendszerétől, de semmiképpen
sem hagyom el az országot. Nem állami egyetemre, hanem a Római
Katolikus Hittudományi Akadémia civil szakára iratkoztam be, ami
nagyszerű élmény volt, hiszen a szocializmus kellős közepén egy
nyugati típusú, nyitott, korszerű egyetemre járhattam. Megnyílt előttem egy másik világ. Kapcsolatba kerültem az akkori ellenzékiekkel,
népiekkel és urbánusokkal egyaránt. 1979-ben az én nyomdámban
készülhetett el a Rajk-butik számára az első nyomtatott szamizdat.
Újabb katarzist 1981 jelentett, Lengyelország. Sok időt töltöttem
ott, sokat tanultam és megértettem, hogy a szabad emberek ereje
milyen hatalmas. 1981 októberében utolért a belső elhárítás... Decemberben, egy héttel a lengyet puccs előtt jöttem haza. Társaimmal Szegeden nyomtattuk és terítettük a szamizdatokat, Jugoszláviából hordtuk be az emigrációban megjelent könyveket, szervezkedtünk, majd jött Lakitelek, az MDF és 1989 decemberében Arad, Temesvár. Felejthetetlen történetek. Fizikailag felszabadultunk - de
lelkileg...?"

gyei KISZ-bizottság 100 forintért e l a d j a felettes szervének,
az
országos
KISZ
KB-nak. Először úgy volt,
hogy Rózsa Edit országgyűlési képviselő interpellál az
ügyben a p a r l a m e n t b e n , végül a z o n b a n fogást találtak
az ügyleten: politikai nyomásra a város - az állam nevében - bírósághoz fordulhatott arra hivatkozva, hogy
feltűnő a valódi érték és a
vételár közötti különbség.

Még egy ingatlanügy. Az
idők szavát megértve az
MSZMP megyei bizottsága
elhatározta, hogy a mai Belvedere-házba, a korábbi városi p á r t h á z b a költözik, a
megyeháza
épületszárnyát
pedig m e g k a p h a t j a a jogi
kar - a jogászok még sztrájkoltak is érte! Az állam, a
város, a párt és az egyetem
bonyolult
ingatlancseréjében Szeged v i s s z a k a p h a t t a
azt az 54 millió forintot,
amit k o r á b b a n a lakáslapból
vettek el, hogy a pártszékházat felújíthassák.
A Délmagyarország fejlécében a Magyar Szocialista
Munkáspárt szegedi lapja
helyett
1989.
szeptember
19-én először írtuk azt, hogy
politikai n a p i l a p . Olyan piaci a l a p o k o n m ű k ö d ő napilap, amely kiadóján keresztül kapcsolódik a párthoz
- az akkori magyarázat szerint. A teljes függetlenségre
sem kell már sokat várni.

A politikai élet természetesen pezsgett, a rendszer-

Fa állt o t t , most parkoló

Lippai Pál ügyvéd, 1990-94 között Szeged
polgármestere

„Annak idején az antifasiszták és ellenállók, manapság a rendszerváltók száma nőtt meg hihetetlen módon. Engem nem illet meg
ezek babérkoszúja. Neveltetésemből és baráti körömből adódóan
szemben álltam a kádári rendszerrel, de milliókhoz hasonlóan közéleti kérdésekkel nem foglalkoztam, és éltem azokkal a lehetőségekkel, melyekkel lehetett. Pozsgay Imrének 1989. február 14-én
tett bejelentése mondatta velem: ha már a hatalom beismerni kényszerül, hogy 1956-ban nem ellenforradalom, hanem népfelkelés zajlott le, akkor itt bármi megtörténhet. Meg is történt: Pordány László
(későbbi ausztráliai, majd dél-afrikai nagykövetünk) felkért, hogy
ügyvédként az alakuló MDF tagjait tájékoztassam, esetleges rendőrségi eljárás esetén járjak el érdekükben. Később a jurta Színházban
vettem részt a sajtószabadságról, Erdélyről rendezett vitákon. A június 16-i gyászszertartás idején már a Fodrász Szövetkezettől bérelt
Berzsenyi utcai pincehelyiségben szamizdatoztunk, a 4 igenes népszavazásra pedig megtanultunk plakátozni. Első nyilvános fellépésem 1989. december 24-én délután az Aradi vértanúk tere kopjafája
előtt volt, amikor két ember emelt fel, és szócsövön keresztül éltettem a romániai forradalmat. Rögtön utána a Tisza pályaudvarra
mentünk, és a segélyszállítmányokat pakoltuk teherautóra. így aztán Pali fiammal éjfélre értem haza, jócskán lekésve az ünnepi vacsorát és a karácsonyi gyertyagyújtást."

ZÖLDSÉG-, VIRÁGFESZTIVÁL ÉS LOVASNAPOK PENTEKTOL

A balástyai munka gyümölcse
Fogatos felvonulással, autós
szlalomversennyel, zöldség- és
virágbemutatóval várják az érdeklődőket a hétvégén Balástyára, a péntektől vasárnapig
tartó X. Zöldség-, Virágfesztiválra és Lovasnapokra.
SZEGED
BOBKÓ ANNA

w
Zöld a panelek között. A József Attila sugárúti villamos-végállomásnál parkosítottak. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
Csökkenő zöld-, növekvő lakóés parkolóövezet. Már nem határozzák meg a lakások száma,
nagysága alapján a parkos terület négyzetméterét, hanem
az arányokat nézik. A befektető dolga a füves-fás pihenőkről
gondoskodni, holott számára
ez nem kifizetődő.
SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL
Szemmel láthatóan egyre kevesebb az egy főre jutó zöld terület aránya a városban, ami sokaknak nem tetszik. A régi szabályozás, a lakásonkénti zöld
négyzetméter
nagyságának
meghatározása már nem érvényes, a lényeg, hogy legyen füves-fás terület, ahol a lakók sétálhatnak, feltöltődhetnek.
- Lehetne több a fű, de mi
ennek is örülünk. Legalább
van hinta, ahol játszhatnak a
gyerekek - magyarázta Éva,
egy szegedi újépítésű lakópark lakója. A gyeden lévő
kismama azt mondta, amikor
beköltöztek, figyelték a zöld

terület nagyságát is. Panelbe
vagy a belvárosba nem akartak költözni, ezért döntöttek a
lakópark mellett.
- A Retek utcában lakom,
arra szerintem elegendő a zöld
terület. De azt nem tudom,
hogy a garázsokat betervezték-e vagy utólag építették. Elképzelhető, hogy ennyi embernek nagyobb parkos játszóteret
kellene biztosítani - gondolkodott Molnárné Szentesi Annamária. A férje állította: amikor
megvették az ötödik emeleti lakásukat, még nem volt ennyire
beépítve a környék. Szerinte
most öt négyzetméter fű sem jut
egy családra.
Többek között a tarjáni, a
felsővárosi és az újrókusi városrész paneljeinek építésénél
is meghatározták a négyzetméterarányt. - A városiasodás, az egyre több autó miatt
nőtt a parkolók területe, sajnos a zöld hátrányára. Jobb
megoldás, ha nem tiszta betonparkolót készítenek, hanem úgynevezett „zöld betont" tesznek le - magyarázta

Varga Gábor, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit
Kft.
zöldterület-fenntartási
részlegének vezetője.
De nem csak a parkolók
miatt csökken a parkok területe a városban. A befektetők
kevesebb gondot fordítanak a
zöld területek kialakítására
- hiszen nekik az a jó, ha több
lakást építenek.

- A lakóterület kijelölésénél a szabályozási tervben
rögzítik többek között azt is,
hogy hol lesznek majd az
épületek, a közutak vagy a
zöld területek. Négyzetméterenkénti szabályozás már
nincs, inkább felületarányosan jelölik ki a füves részeket - mondta Fehér Éva városi főépítész. Hozzátette,
hogy szabályozási terv nélkül nem lehet hozzáépíteni a
lakóterületekhez - a parkosítás,
padok
elhelyezése
mindenhol betervezett, kérdés, hogy a befektető megvalósítja-e. Ha mégsem, az önkormányzat nem veszi át a
lakóterületet.

- A jubileumi balástyai zöldség-, virágfesztivál és lovasnapok alapszándéka, hogy
bemutassa a település életét,
az agráriumból élők munkájának gyümölcsét - mondta el
lapunknak Újvári László polgármester, hozzátéve: a péntektől vasárnapig tartó rendezvény kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes programokat kínál.
A sport szerelmesei fesztiválfutáson vehetnek részt, és
teniszbajnokságot is figyelemmel követhetnek. Lesz autós
szlalomverseny és számos lovas program. A LeonCavallo
Lovasklub a balástyai gyerekek közreműködésével tart
bemutatót pénteken. Szombaton 9 órától kerül sor a fogathajtó versenyre a Zrínyi utcai
lovaspályán. Vasárnap pedig
díjugratást nézhetnek az ide
látogatók. A szervezők a népi
hagyományokat sem szerették
volna kihagyni a sorból. Tíz
évvel ezelőtt egy szüreti felvonulás alapozta meg a lovasnapok egyik leglátványosabb
programját, a fogatos felvonulást a település utcáin - ez
szombaton fél 3-kor kezdődik.
A rendezvényházban szervezett tárlat összeállításában
több mint száz balástyai és

Igyekeznek hangulatos környzetet varázsolni, ARCHÍV FELVÉTEL
környéki család segédkezik.
Újvári László polgármester
fontosnak tartja: a mai rohanó világban hatalmas összekovácsoló ereje van egy-egy
ilyen programnak, ahol a termelők megoszthatják egymással eredményeiket, megbeszélhetik problémáikat. A kiállításon többek között zöldség- és virágkompozíciókat,
virágkötészeti bemutatót lát-

hatnak az érdeklődők, de a
szervezők a település életéből
is felvillantanak pillanatképeket, és hagyományos népi
mesterségek eszközeit is közzéteszik.
Szombaton az ünnepi testületi ülésen nyitják meg a tizedik zöldség- és virágfesztivált. A település történetében
ekkor adnak át először díszpolgári címeket.

A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG MELLEKLETE

» NAPRÓL NAPRA MINDIG MAS

Hétfő

Kalendárium, A hét témája

Kedd

Gyógy-ír

Gasztrománia
Csütörtök Bizalmasan
Péntek

Légy-Ott

Szombat

Szieszta

Hétköznap Humor és receptek

Velencei á l o m *

DIVAT LESZ A LAPOS CIPŐ?
Új jelenség ütötte fel a fejét a divat berkeiben:
egyre többen hordanak lapos - pontosabban
egészen lapos - sarkú cipőt. Még Anna Wintour,
a Vogue divatmagazin mindenható főszerkesztője is a kényelem mellett tette le a voksát, amikor több társasági eseményen ebben jelent meg
a megszokott tűsarkú helyett.
Az új divat megteremtője a Newbark divatcég,
amely nemrég új, „lapos" kollekcióval jelent
meg, a legmagasabb minőségben. A puha bőrből
készült modellek kivételesen kényelmesek, nem
kényszerítik természetellenes pózba a lábfejet, és
bele sem izzad viselőjük. A 325 euróba - nagyjából 90 ezer forintba - kerülő cipőkből számos
változat készül, a fekete, fehér, bézs és szürke
modellek mellett aranyszínben is kaphatók.

„Tele vagyunk tervekkel, már csak a jóistent kell kérni

- főleg nekem -, hogy egészséget adjon. Most, hetven
után jutott eszembe először ez a gondolat, mert eddig

nem vettem észre az évek múlását" - mondta

elgondolkodva Korda György egy fellépést
követően, ahol őt és feleségét, Balázs Klárit alig

akarta a közönség leengedni a színpadról.
SZTÁRVILÁG

TÓTH GYULA
- Nem kíméljük az erőnket, mert nem lehet félvállról venni, visszaélni a közönség szeretetével, amit csak minél nívósabb műsorral lehet meghálálni - jegyezte meg Korda György, miután a félórásra
tervezett fellépésük másfél órásra sikeredett.
A házaspár a „Találd ki gyorsan a gondolatom" című dallal kezdte műsorát. S
mint állítják, náluk ez a hétköznapokban
is így van.
- A színpadon is és a magánéletben is
így van. De mégiscsak harminc év, amit
együtt töltöttünk - mondta Balázs Klári,
majd férje folytatta: - Sokszor valamelyikünk mond egy mondatot, s egyszerre fejezzük be, vagy azt megjegyezzük, hogy pont
ezt akartam mondani.
- Mivel tartják karban a hangjukat?
- Én például soha nem dohányoztam, bár ezt Gyuri nem m o n d h a t j a el...
jegyezte
.

meg némi éllel Balázs
Klári.
- Komolyra fordítva
- vette vissza a szót
Korda György - , mindketten
vigyázunk
a
hangunkra, nem éltünk
vissza vele, nem üvöltöttük ki. Ugyanakkor
ott van a rutin, s van egy
technikai tudás, amit az
ember megtanul ifjúkorában. Azt most tudjuk kamatoztatni.
- Mennyire kritikusak egymással?
- Kinek mondjam meg a véleményemet
őszintén, ha nem a társamnak? De azt elvárom tőle is, még akkor is, ha sokszor nem
esik jól. De ha nem lennénk őszinték egymáshoz, nem tudnánk továbbfejlődni. S ha
már az elején beszéltünk a sikerről, talán az
a titka, hogy soha nem vagyunk megelégedve önmagunkkal. Mindig akarunk valami
mást, valami újat, amit nem mutattunk meg
önmagunkból. Énekelhetném a slágereimet, hiszen voltak s vannak bőven. De mégis a legkedvesebbek az újabbak - magyarázta Korda György.
- Az operalemeze megszületése is ennek
köszönhető, Klárika?
- Igen, mindenképpen szerettem
volna valami mást csinálni, megmutatni magamból azt, amit nem ismernek a nézők. Azt is tudom, hogy erről
a lemezről nem tudok minden nelyen énekelni. Például Carment vagy

ESZENYI ENIKŐ ÁTVÁLTOZÁSAI
van - , hogy a klasszikusokat átcsempészik
a popműfajba. De nagyon örülök, hogy
megcsináltam ezt a CD-t, ami nekem egy
kis ékszer - válaszolta Balázs Klári.
«
- A Velencei-tó mellé költöztek. Miért váltottak?
- Egy álmunk vált valóra, az, hogy
egy tóparton legyen a házunk. Véletlenül jártunk arra, s úgy szerettünk bele a
környezetbe. Nagyon jól érezzük ott
magunkat - válaszolta Balázs Klári,
majd férje folytatta:
- A barátokhoz visszajárunk. Van két
pókerklubom, így megvannak a kötelező
pókernapok, s a szállodánkban a
barátainkkal találkozunk. Ez a Velence egy olyan különös hangulat, amitől meg lehet nyugodni,
feltöltődni. A mai fellépés előtt is
kint üldögéltünk, csodás élmény.
Pedig ha valaki lefestené, azt mondanák rá, hogy giccs.
- Milyen terveik vannak?
- Tele vagyunk tervekkel.
Most, hetven után jutott
eszembe először ez a gondolat, mert eddig nem vettem észre az éveket. Belém hasított, hogy hetvenéves lettem, s
akkor azt mondom: nagyon szeretnék sportszerűen, okosan élni,
de ehhez a jóisten szeretete kell. De
hát annyit segített nekem, annyit
adott, hogy úgy érzem, ezt a jó szokását megtartja - mondta végül Korda
György.

Pavarotti lánya apja nyomdokain
Újabb Pavarotti-sikerre készül az opera világa,
ezúttal a 2007-ben elhunyt tenor, Luciano Pavarotti lánya kerülhet rivaldafénybe. Cristina
Pavarotti egy modern opera librettószerzőjeként debütál a modenai színházban, amely apja nevét viseli.
Az II Sequestro (Az emberrablás) című darab premierjére november 15-én kerül sor a világhírű operaénekes szülővárosában.
A történetet az Ezeregyéjszaka meséi ihlették - írta a La Stampa című olasz lap. A darabban egy rejtélyes férfi három nőt rabol el, a férfi egy tévécsatornától kapja a megbízást, hogy
valami olyannal rukkoljon elő, ami felkelti a
média érdeklődését. „A történet paradox, és a
valóságshow-k világára utal" - nyilatkozta
Cristina Pavarotti, aki rendezőasszisztensként
is közreműködik a produkcióban.

„Természetesen ismerem az opera világát.
Rendezőasszisztensként először apámmal
dolgoztam együtt Velencében, bár ő azt
akarta, hogy zongorázni tanuljak. Librettót
írni nagyon nehéz, az embernek az érzelmi
húrokat és a zene struktúráját is fejben kell
tartania" - mondta a 45 éves Pavarotti.
„Szívesebben debütáltam volna
máshol, nem pedig Modenában.
Mint mindenki más, aki olyan területen dolgozik, ahol a szülei ismertek, én is a saját utamat akarom járni, apámétól különvá- Jj
lasztva. Izgatottan várom, hogy M
megtapasztalhassam, hogyan
reagál a közönség arra a szövegre, amit én írtam" - tette
hozzá Cristina Pavarotti.

Cristina
Pavarotti

Eszenyi Enikő évtizedeket átívelő szerepet kapott Mészáros Márta új, Utolsó jelentés Annáról című filmjében. A színésznő Kéthly Annát, a szociáldemokrata politikusnőt alakítja húszas éveitől
kezdve egészen öreg koráig. Annak ellenére, hogy Eszenyi Enikő számára nem
volt ismeretlen a feladat, sokat kellett
tanulnia önmagáról és az öregségről is.
„Sokat kellett néznem magam a tükörben, hogy rájöjjek, milyen lehetek
öregnek" - mondta a színésínő a rendkívül összetett szerep kapcsán.

INDOKOK

SZEX FELMENTÉSRE
1. Túl fáradt
vagyok.
2. Nem vagyok olyan
hangulatban,
nincs kedvem.
3. Fáj a fejem.
4. Holnap korán kelek.
5. Hazahoztam egy kis
munkát.
6. Dühös vagyok rád.
7. Felébresztjük a
gyerekeket.
8. Le kellene
zuhanyoznod.
9. Fáj a hátam.
10. Túl korai
még

a mi

kapcsolatunkban.

INGYENES

látásvizsgálattal? j
szaktanácsadással és
akciókkal várjuk
üzletünkben
a látás hónapja
alkalmából!
Tel.: 62/420-642
www.eszikoptika.hu
S z e g e d , T i s z a L . krt. 7 5 . (a k ö r f o r g a l o m n á l )
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*A látásvizsgálat nem egyenértékű a teljes szemészeti vizsgálattal
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GASZTROMANIA

SZERKESZTI szabó csilla

30.,

SZERDA

Alkoholtartalom:
A borok alkoholtartalma általában 8,5 14% között mozog. De vannak ennél alacsonyabb és magasabb alkoholtartalmú borok is. Az alacsony alkoholtartalmú borok nehezebben eltarthatóak és hajlamosabbak a borbetegségekre.

Ü T

BORLEVELEK

BBWsl

Nem gyerekjáték W Lázár visszatért
Hölgyeim és uraim! Takács
Zoltán borszakértő
barátokat és barátnőket
keres, akik mindnyájan
egyetértenek abban, hogy
bor nélkül lehet élni, de
nem érdemes.
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KEDVES BORBARÁTNŐM. BORBARÁTOM!
Ma egyik kedvenc borászomról és az ő egyik általam kedvelt boráról szeretnék írni. Hogy miért pont erről? Mert tegnap este kedves
feleségem társaságában kóstolgattuk, és ma még friss az élmény.
Ez a bor Vida Péter szekszárdi borász pincéjéből származó merlot.
Először mesélek a vonyárról. Vida Péter helyi ember, hiszen
Csornán látta meg a napvilágot, ám az iskolái után Szekszárdon kötött ki, és ott úgy megszeretett, hogy azóta is ott működik. Az általam ismert borászok közül talán ő a legalázatosabb a borral szemben, véleménye szerint „a bor egy isteni csoda", és ezt minden alkalommal elmondja, amikor a borairól beszél. Péter közvetlen ember és jó borász, több mint tíz éve örvendeztet meg bennünket remek boraival. A kadarkának vérmes szószólója, ami nem is véletlen, hiszen a legendás Bakta-dűlőben mára már csak neki van termő ültetvénye, a többin a szekszárdi „rózsadomb" található. Erről a
dűlőről azt jegyezték fel elődeink, hogy annyira jó minőségű bort
adott, hogy emiatt itt nem lehetett területet vásárolni, csak örökölni. Péter is egy idős szőlősgazda barátjaként tudta megvásárolni az
utód nélküli bá' szőlőjét. Bár tegnap esti borunk nem kadar, de ez is
jóféle szivornya, kedvemre való. 2007-es évjáratnak megfelelően fekete árnyalatú bíborszínekben mutatkozik. Olajos, vastag anyag,
láthatóan nem gyerekjáték. Illata szintén sokszínű (milyen képzavar), piros bogyós erdei gyümölcsök és a keleti fűszerek tömény elegye. Szánkban bársonyosan selymes, cseppet sem karcol, igazi
nyakolaj. Erdei meggy, áfonya és kökény. Ezt vérszegény fogyasztóknak különösen ajánlom, mert biztos vérré válik,
sőt talán már most is az. Mi éppen előző este finom
mangalicaszalonnát, friss kenyeret és szabadföldi
paradicsomot fogyasztottunk hozzá, de biztos jól
menne még disznó- vagy marhasülthöz, pörkölthöz,
jól illene tatárhúshoz is, illetve füstölt félkemény
sajthoz, pl. füstölt gauda. Egyébként ha jól választjuk meg a bor- és ételpárosítást, akkor együttesen
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nagyobb élvezetet fognak okozni, mint csak kü^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ lön a bor vagy külön az étel. Végezetül álljon
itt még egy történet Vida Péterrel kapcsolatban. ő úgy tartja, hogy a borai a hordóban érlelődve eleinte nem ízletesek, zavartak és nem
barátságosak. Ám egyszer csak átszáll a pincén egy jó tündér, varázspálcájával megérinti
a hordókat és azokban a bor egy csapásra
megváltozik, átalakul és attól a pillanattól
kezdve már élvezetes és finom. Hát élvezzük
minél többször a jó tündér tevékenységének
eredményét!
Ha megkóstolják, váljék egészségükre!
Mottó: „Jó a bor mindenkor, de különösen bármikor!"
Borbaráti üdvözlettel:
Takács Zoltán
BorPont Delicate

Asztalöltöztető

Terülj, terülj, asztalkám! - mondhatják a
háziasszonyok ebédhez, vacsorához
készülődve, de a varázslat csak akkor jön,
ha az asztalöltöztetésnél ötletesek. Ebben

KOVÁCS
LÁZÁR AZ
OSZTRKaÁRÓL:

m

Nem taga-

dom, hogy

az osztrigára
egy negatív

élményt kö-

vetően sokáig nemet

mondtam, de
az egyik ki-

váló mesteremnek kö-

szönhetően

mégis megszerettem.

NEM ISMERETLEN A
KÜLFÖLDI
TEREP:
A sztárszakács főzött
már Koszovóban a magyar
katonáknak is.

Visszatért az Egyesült Államokból a
sztárszakács, Kovács Lázár. A
Receptklub séfje konyhaművészetével
elkápráztatta az amerikai magyar
nagykövetséget, s még egy ottani
főzőműsorban is szerepelt.
is törekedtem
a különböző,
HÍRESSÉGEK FŐZNEK
érdekes ízkombinádók
VARGA ALEXANDRA
hozására,
Majd 8 évig kotyvasztott Kovács Lázár amit ők előKaszás Gézával a Receptklub című szeretettel
műsorban, s egy évet teszteltek.
töltött a tenge- - Mi a család
kedvenc éterentúlon.
- Mikor raga- le?
dott először
Wafakanalat?
shingtonGyer- ban tavaly
mekként a nyara- karácsonyimat Kunszentmárton- kor az ünban töltöttem, a nagyszüleimnél. Sze- nepi menü
rettem főzés közben a nagymamám kö- összeállításánál figyeltem arra, hogy leségének sem lehet könnyű felvenni a
rül sertepertélni. Ahogy nőttem, úgy magyar és amerikai specialitás is ke- fakanalat, illetve a versenyt önnel a
kaptam egyre komolyabb feladatokat, rüljön az asztalra. így kitaláltam, konyhapultnál.
10 éves lehettem, amikor sikerült egye- hogy a halászlé után sült pulykát
- A párom remekül főz, tőlem tadül elkészítenem a kedvenc ételemet, a eszünk. Igen ám, de paprika hiányá- nulta az alapokat. Amúgy pedig nem
szilvás gombócot. A testvéreim kétked- ban nem tudtam elkészíteni a levest vagyok válogatós, sem finnyás, jöhet
ve fogadták az első remekművemet, de az eredeti formájában, így módosí- minden étel.
végül nekik is ízlett, jómagam pedig el- tottam a retökéltem, hogy megdöntőm minden cepten, s egy » A Receptklub legtüzesebb adásában
idők szilvásgombóc-evési rekordját... A új étel szüle14. után adtam fel, jutalmam pedig egy tett, amely a nem a húst, hanem véletlenül Gézát flamkiadós hasfájás lett.
família
ked- bíroztam.
- Melyik étel emlékezteti leginkább a vencévé vált.
gyermekkorára?
A tengerentúlon töltött egy évben a - Az RTL Klub műsorában, a Receptklub- A szilvás gombócon kívül a nagy- grillezés mesterévé váltam. Hazatér- ban majd 8 évig szerepelt Kaszás Gézámamám különösen finom és gazdag ve, a családi és baráti összejövetelek val. Árulja el, tényleg konyított valamit
falusi tyúkhúslevese, a saját maga ál- elmaradhatatlan étele lett a sült ol- a főzéshez a színész?
dalas, a csirkeszárny ínycsiklandó
tal készített lúdgége tésztával.
- Géza számára nem volt ismeret- Volt valami furcsa étkezési szokása barbecue-mártással, valamint a tra- len tárgy a klopfoló, a vágódeszka
dicionális amerikai hamburger.
vagy a turmixgép, kiismerte magát a
gyerekként?
- Nem nekem, csak a testvéreimnek. - Van olyan fogás, amit el sem készít, tűzhelynél. Én elsősorban a főzés iránti lelkesedésemet osztottam meg vele.
hiszen annyira utálja?
Folyton az én tányé- Ettem én már békát, csigát... A - A sok száz közül melyik részt tartja a
romból akar- szakmámban minden ételt meg kell legemlékezetesebbnek?
tak
enni. kóstolni, nincsenek kivételek.
- A Receptklub legtüzesebb adá- Nem lennék ott vendéglátó, ahol Ko- sában nem a húst, hanem véletlenül
Már
vács Lázár a meghívott. Gondolom, a fe- Gézát flambíroztam... Lángra kapott
fiatalon
^
az inge, de szerencsére
nem sérült meg.
- Akárcsak egy
SZILVÁS GOMBÓC
amerikai akcióvígHozzávalók (20 darabhoz) 1 kg burgonya, fél kg sziljátékban...
va, 35 dkg liszt + a nyújtáshoz, 13 dkg margarin, 1
mokkáskanál őrölt fahéj, 10 dkg zsemlemorzsa, fahéjas
porcukor a szóráshoz.
A burgonyát meghámozzuk, megmossuk, kockákra vágjuk, és megfőzzük
Közben a szilvát megmossuk, kimagozzuk. A burgonyát áttörjük, hagyjuk kihűlni.
Nagy lábosban kb. 5 liter vizet forralunk. A burgonyához keverjük a lisztet, 3 dkg vajat, egy
csipet sót, és alaposan összegyúrjuk. Lisztezett deszkán kb. 5 mm vastagra kinyújtjuk, és
6*6 cm oldalú négyzetekre vágjuk. Minden négyzet közepére 1 szem szilvát teszünk, és
megszórjuk egy csipet fahéjjal. A tésztacsúcsokat felhajtjuk, és két tenyerünk közt gom4
bóccá sodorjuk. Ügyeljünk arra, hogy a tészta a szilvát teljesen beborítsa.
Óvatosan a forrásban levő vízbe tesszük a gombócok felét, megvárjuk, amíg a víz felszínére felemelkednek, és további 3-5 percig főzzük. Közben a maradék vajon megx
piritjuk a zsemlemorzsát. A gombócokat szitakanállal kiemeljük, lecsepegtetjük, és
megforgatjuk a zsemlemorzsában. Tálrarakjuk,megszórjuk fahéjas porcukorral és a
maradék gombócokat is hasonlóan kifőzzük.

segítenek Siska Mária Schnitta-díjas
éttermi mester tanácsai.

Gyümölcsöz(z)öri: szilva

TERÍTÉSI EGYSZEREGY
Az alapteríték része a tapostányér, benne mélytányér, mellé
jobbról a nagykés, a nagykanál, bal oldalra pedig a nagyvilla
kerül. Ettől csak akkor térünk el. ha a levest csészébe teszszük. Ilyenkor nem kell a mélytányér, ha a vendég megérkezik. a levest csészében, csészealjjal együtt a lapostányérba
helyezzük. A vizespohár a kés hegyétől kissé jobbra van. A
szalvéta helye lehet a lapostányérban, a teríték bal oldalán a
villa és a kuvertányér (kenyérnek, zsemlének, fűszervajas pirítósnak való tányér) küzütt vagy a kuvertányéron, de semmi
esetre se tegyük a pohárba. Az asztali leltár (fűszertartó, fogvájó, virágdísz) helye attól függ, hol helyezkedik el az asztal,
és hány személyre terítettünk. Tehetjük az asztal közepére
vagy az asztal azon oldalára, ahol nincs teríték. A lényeg,
hogy mindenki kényelmesen elérje.
A leves után levesszük mind a
két tányért, mert a következő
ételt meleg tányérba kell tenni.
Nincs rosszabb a kihűlt ételnél,
amelyhez a hideg tányér nagyban hozzájárul.

Frissen vagy aszalva, nyersen, édességként

vagy sült húsok mellé tálalva egyaránt finom
csemege.

GOMBÓCBA, BACONBA. PÁLINKÁBA
LEKVÁR:
Kétségtelenül
az egyik legfinomabb, tartósítószer
nélkül készíthető, jól elálló lekvárunk
alapanyaga.

A szilva kerülhet süteménybe, rétesbe,
tortába is. Ha édességbe szánjuk, aszalással szárítva vagy mélyhűtőben eltartva egyaránt sokáig felhasználható marad. És természetesen ne feledkezzünk
meg a szilvás gombócról sem, amit szezonjában szinte illik készíteni.
Hagyjuk azonban az édességeket, a
szilva ugyanis sós ételek, sült húsok
mellé vagy azokkal együtt sütve is
nagyon ízletes, a baconba csomagolt,
sült aszalt szilvákról nem is beszélve,
amiket ínycsiklandó előételnek adhatunk asztalra.

Természetesen nem mindennapi fogyasztásra, de méltatlan
lenne kihagyni a hazai szilvapálinkát, amit az érett szilva
cefréjéből főznek.

SZÉKREKEDÉS ELLEN

Az aszalt szilva hashajtó képességét úgy használhatjuk
ki legjobban, ha reggel éhgyomorra fogyasztunk néhány friss szemet vagy
evés előtt vízben áztatjuk.

MINDEN NEGYEDIK GYÜMÖLCSFA

A rómaiak is kedvelték a szilvát.
Kis-Ázsiából és a Kaukázus vidékéről hozták magukkal, majd terjesztették el szerte Európában, ahol
a mérsékelt égövön mindenhol megterem, sőt a dél-amerikai kontinensre is eljutott. A szilvafák
döntő többsége a házikertekben él, itthon minden negyedik
gyümölcsfánk szilva.
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SZERDA

Ajánlat
A sós házi tésztákhoz, pogácsafélékhez könnyű száraz vagy
félszáraz fehérborokat fogyasszunk.

SZABÓ CSILLA
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Készülnek
süteményeskönyvünk
„főszereplői"

Kurkuma
színes

Az olvasóink által beküldött receptekből ma
mintegy negyvenet készítenek el az A Cappella
cukrászdában. A finomságok meg is vásárolhatók
a nap folyamán - csökkentett áron. Ezzel
elkezdődött második süteményeskönyvünk
készítése.

Az indiai sáfránynak is nevezett
fűszer, a kurkuma ma már a
szupermarketek fűszerespolcán is
megtalálható, így nem kell messzire
mennünk egy kis egzotikumért.
Nemcsak sajátos aromája, hanem
sárga festékanyaga, a kurkumin
miatt is kedvelt világszerte.

ÍZEK ÉS ÉTELEK

POMARANSKI LUCA

WORCESTER-MÁRTÁS:

A kurkuma

az egyik al-

kotórésze a
Worces-

ter-mártásnak és a

curry-fűszerkeverékek-

nek, de hasz-

nálják tész-

tafélék, leve-

sek színének,

ízének javítá-

Az indiai vegetáriánus konyha
különösen a bab- és lencseételeknél
alkalmazza, nyugaton főleg mártások alkotóeleme, a likőripar színezőként vette át, s gyakran adják mustárkeverékekhez is.
SÁRGA SZÍN. Az indiai k o n y h á b a n
annyira fontos szereppel bír, hogy
a világ termelésének 80 százalékát itt használják fel,
igaz, nemcsak kulináris, h a n e m vallási jelentősége is van: a
hindu vallásban rituálékhoz adaptálják,

SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL
Elkezdődtek a Délmagyarország és Délvilág második süteményeskönyvének munkálatai, amelyek október végéig
tartanak. Ma a szegedi A Cappella cukrászda cukrászai Gyuris László mestercukrász vezetésével elkezdik sütni az olvasóink által beküldött receptek

sarga
színe
ugyanis a napot
szimbolizálja.
TABLETTÁBAN
IS.
Gyógynövényként
még sokoldalúbban alkalmazható, mint fűszerként, fő hatóanyaga, a kurkumin révén. Ez az anyag ismert antioxidáns, ezenkívül gyulladásgátló,
vírus-, baktérium- és gombaölő hatású. A kurkuma hatóanyagai erősítik
az epehólyagot, gátolják a vérrögök kialakulását, ezáltal csökkentik a trombózisveszélyt.
Áldásos hatása miatt a
kurkuma ma már tabletta formájában is megvásárolható.

sára is.

CSIRKÉS-ZÖLDSÉGES EGYTÁL MAROKKÓI MÓDRA
Hozzávalók 1 nagyobb csirkemell felkockázva, 1 nagy hagyma finomra aprítva, 1 nagy sárgarépa felcsíkozva, 1 nagy cukkini karikázva-felezve, 1 piros színű paprika felcsíkozva, fél doboz darabos paradicsomkonzerv, maréknyi aszalt
sárgabarack, 1 kk. őrölt római kömény, 1 kk. koriander, fél kk. kurkuma, fél kk.
őrölt fahéj, 1 kk. pirospaprika, só, bors, olaj, kb. 20 dkg kuszkusz.
Az olajat megforrósítjuk, beledobjuk a hagymát és a fűszereket afahéjkivételéveL míg illatozni nem kezdenek. A csirkemellet is beletesszük, azzal is átpirítjuk. Beleontünk annyi vizet, hogy ellepje a lábas tartalmát. Hozzáadjuk a sárgarépát és a negyedekbe vágott aszalt barackot, majd fűszerezzük.
20 perces főzés után beletesszük a cukkinit és tovább főzzük. Amikor minden puha, az ételről a levet ráöntjük a kuszkuszra, hogy kb. ujjnyival ellepje.
Fóliával letakarva pár perc alatt megpuhul, s már csak tálalni kell. (Forrás:
www.eteto.freeblog.hu)

HAGYMÁS BHAJI, AVAGY
INDIAI LAPCSÁNKA
Hozzávalók: 4 nagy fej hagyma vékonyra szeletelve, 1 kisebb répa durvára reszelve, 2 kisebb krumpli durvára reszelve, egy kevés chili, fél kk. őrölt gyömbér, egy csokor petrezselyem, 2 tk.
mustár, 1 tk. kurkuma, 1 tk. őrölt római
kömény, 25 tk. só, 120-140 g liszt,
1 tk. sütőpor, 120-140 ml víz.
A hozzávalókat beletesszük egy nagyobbacska edénybe, és jó alaposan
összekeverjük. A liszt és a víz mennyiségén bátran lehet igazítani, lényeg,
hogy összetartsa a masszát. Egy serpenyőben olajat melegítünk, majd a hagymás masszát egy-egy evőkanállal adagolva ropogós, aranybarna lepényeket
sütünk. Frissen az igazi. (Forrás:
www.sajtkukac.hu)

Pető
Híres emberek,
mester híres ételek
L praktikái
SOKAK KEDVENCE: A VIRSLI

PACAL:
Még finomabb a pacal,
ha sertéskörmöket megfőzünk fűszeres
lében, és ennek a levével
főzzük a pacalt. A körmöket kicsontozva, metéltre
vágva a pacalba tesszük.

alapján a finomságokat. Sós,
édes sütemény és torta kerül
ma a cukrászda pultjába. Az
ínyencségeket - mintegy negyvenfélét - az érdeklődők csökkentett áron megvásárolhatják
a cukrászdában a készlet erejéig. A receptkönyv készítéséről
folyamatosan beszámolunk olvasóinknak. A Délmagyarország és Délvilág második süteményeskönyvét decemberben
vásárolhatják meg olvasóink.

Elégett a hal? Szétesett a hús?
Fejtörést okoz a tálalás vagy a hozzá
való köret kigondolása és
elkészítése? Semmi gond... Pető
mester segít és tanácsot ad.

- A babgulyás kiváló egytálétel, ha csipetkét
vagy házi galuskát is főzünk bele.
Házi galuska: 2 db tojás, csipet só, 2 ek. víz öszszekeverve, és annyi lisztet keverünk bele, amit
felvesz. Vágott petrezselyemmel ízesítjük, és
deszkáról a levesbe szaggatjuk. Ha feljön a tetejére és elkezd forrni, levehetjük a bográcsot.
- A hamburgert eredetileg csak marhahúsból készítették a saját faggyújával
összedarálva. Ha házilag készítjük is, gondot kell fordítani arra, hogy kerüljön bele legalább
15-20 százaléknyi zsírszalonna,
így lesz jó és szaftos. Természetesen sertésszalonnáról beszélek. Ha
idegenkedünk tőle, pótolhatjuk olajjal is.

A majálisok és szilveszteri bulik elengedhetetlen harapnivalójának története egészen 1805-re nyúlik vissza, ekkor készítette el ugyanis először a bécsi virslit egy
Johann Georg Lahner nevű hentes, aminek sikere olyan nagy volt, hogy állítólag
még magának Ferenc Józsefnek is a kedvenc ételei közé tartozott.
A marha és disznó darált húsból készített
masszához sót, fűszereket és meghatározott mennyiségű vizet adtak. Ezek szolgáltak alapanyagul
ahhoz a krémes pasztához,
amelyet kézi töltővel juhbélbe nyomtak, majd
enyhén megfüstölték. A feljegyzések
szerint Franz
Schubert és johann Strauss ipari
mennyiségű fogyasztónak számított. Természetesen
sört ittak hozzá.

Süteményeink tavaly nagy sikert arattak.

FOTÓ: KARNOK CSABA

Békebeli vacsorák

Milyenek voltak a hajdani, békebeli polgári
vacsorák, hogyan étkeztek a régi Britannia
Szállóban úgy 90 évvel ezelőtt, amikor még nem
tapadt e névhez rossz emlék? A mai budapesti
Béke Szállóban felelevenítették a séfek az
1920-as évek hangulatában és stílusában
készített menüsorokkal.
NOSZTALGIA
MTI
A régi szállodai levélpapír szerint az 1920-as években központi fűtés, folyó hideg és meleg víz, fényjelző, liftek, szalonok, bankett-termek jellemezték a ház felszereltségét. Telefon és széf volt mind a 150 vendégszobában. Az étteremben
cigány- és dzsesszzene szólt. A
diétázni vágyó vendégek kedvére is főztek, ha az volt az
óhaj.
De a többség a kényelmes,
dús, polgári estebédeket kedvelte. Milyen is volt egy ilyen
vacsora? A tej galuskával gazdagított barna leves után velős
zsemlyeszeleteket
kínáltak,
hozzá aszpikos, hideg halat.
Kiadós „főzeléknek" kolozsvári töltött káposzta következett,
majd a frissen sült libapecse-

nye, salátákkal. Egy másik tálon nyúlderék érkezett „páczolva, tejfeles mártással, czitrom szeletekkel és makkaronival körítve" - ahogyan a hajdani étlapokon szerepelt.
A befőttek nélkülözhetetlenek voltak a sültekhez, de jól
illettek a „vad-módra" készített libamellhez is. Amikor már
kezdtek eltelni a vendégek, behozták a fánkot, az „irostésztát
baraczk-krémmel díszítve", a
mogyorós csókocskákat, a csokoládés édes tésztát és a sodrott tortalepényt.
A gyümölcstál elmaradhatatlan volt, a pompás, puha
mezőségi sajthoz szepességi
„ostyeptka" illett, amely kissé
sós és száraz voltánál fogva
kellemes összhangot képzett a
csemege borok mellé. A késő
éjjelig mulató vendégeknek
puncs is készült, piskótával
felszolgálva.
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Fahéj:
Mintegy 300 éven át harcoltak egymással portugálok, franciák és angolok a fahéj kereskedelmi monopóliumának megszerzéséért. Valóságos fűszerháború dúlt, amely emberáldozatokat is követelt.

^Fahéjas, szilvás
§ csirkemell
CD
O

CD

Hozzávalók:
60 dkg csirkemell
1 csokor petrezselyemzöld
majoránna
2 db sárgarépa
10 db aszalt szilva
1 dl édes fehérbor
kis db fahéj
1 szem szegfűszeg

60 dkg csirkemellet vékony
csíkokra vágunk, sózzuk és
wokban felforrósított olajban
aranybarnára pirítjuk. Meghintjük petrezselyemzölddel
és majoránnával. Hozzáadunk
2, vékony karikákra szelt sárgarépát, 10 dkg kimagozott,
negyedekre vágott aszalt szil-

vát. Meglocsoljuk 1 dl édes fehérborral, és még 3 percig
sütjük.
Egy kis darabka fahéjat teszünk a húshoz, 1 szem szegfűszeget, és addig hagyjuk a
tűzön, míg a bor elpárolog.
Rizzsel kínáljuk.
Beküldte: Orosz jánosné

Verebélyi galuska
Hozzávalók:
20 dkg tehéntúró
20 dkg liszt
2 tojás
4 evőkanál olaj
4 csomó újhagyma vagy 2 szál póréhagyma
1 dl tejföl, só

A túrót áttörjük, liszttel, tojással, sóval összekavarjuk. Egy fél óráig állni
hagyjuk, majd evőkanállal a forró, sós
vízbe galuskákat szaggatunk belőle.
Amíg a tészta pihen, olajon megpirítjuk a karikákra vágott hagymát,
és a tűzálló tál aljára először egy
evőkanálnyit terítünk belőle. Erre

szedjük a leszűrt galuska egy részét.
Arra újra pirított hagyma kerül. Addig rétegezzük, míg a hozzávalók el
nem fogynak. A tetejére is hagyma
kerüljön. Végül meglocsoljuk tejföllel, és a forró sütőben átsütjük. Nem
pirítjuk meg!
Beküldte: Sándor Lászlóné

Szilvás-almás piskóta
y -

TEJFÖLÖS NOKEDLIS
LECSÓ
Öt szép paprikát leszelünk, egy
kisebb hagymával kevés zsíron
megpároljuk, beleteszünk két paradicsomot. Mikor összefőtt, behabarjuk 2 dl tejföllel. Nokedlit
készítünk, és összekeverjük az elkészített tejfölös lecsóval.
Beküldte: Fülesi Lajojné

^^nr^etSTKűtatasavaí"""
CsirkemeUtilé,

előhűtött

999"*ggJ

ÉTKEZÉSI UTALVÁNYOKAT ÉS BANKKÁRTYÁT IS ELFOGADUNK.
EGYSÉGEINK SCIENNET TERMÉKPARTNEREK
V

Szeged, Vásárhelyi P. u. 3—5.

Nyitva: h.-p. 6—18, szo. 6—13 óráig.
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Légy hú ma-

gadhoz! Egész
i W M 6 t vele
kell leélned

12 dkg porcukor
12 dkg liszt
Almás szilvakrém:
3 dkg vaj
12 dkgjiszt szóráshoz
40 dkg szilva
80 dkg alma
25 dkg cukor
3 tojás
5 dkg darabolt dió

10 dkg vaj
őrölt fahéj
1 liter hideg tea
fél dl víz
Hat tojásból piskótát sütünk, és
ha kész, kétfelé vágjuk.
A szilvát kimagozzuk, almás-fahéjas teába áztatjuk. Az
almát meghámozzuk, cikkekre
szeleteljük, fél dl vízzel, cukorral
10 perc alatt pürét főzünk belőle.
Melegen belekeverjük a tojáso-

kat. A tepsit kivajazzuk, piskótalappal kibéleljük, ráhelyezzük a
lecsöpögtetett szilvákat, megszórjuk a dióval, rátördelünk
még piskótát, és az almakrémmel megkenjük.
Előmelegített sütőben, közepes lángon 20-25 perc alatt átsütjük.
Kihűtjük, és vaníliakrémmel
tálaljuk.
Beküldte:
Fegyverneki Sándorné

1 'Az akció a készlet erejéig érvényes Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk, azokért elnézést kérünk.

Elnöki pillanatok

A NAP
MONDÁSA

85264038

Hozzávalók:
Piskótához:

Munkaügyi kérdések
SZÖVŐGYÁR
A kollektív szerződés szerint a szövőgyárban nem biztosítanak szünetet a dolgozóknak, hogy megreggelizzenek, viszont mindennap negyedórával hamarabb mehetnek haza.
Az egyik gépre új dolgozó kerül. Pontban reggel kilenckor
előveszi az elemózsiás csomagját, leül a sarokba, és jóízűen
falatozni kezd. Jön a művezető. Előbb elképed, aztán ráförmed a lányra:
- Nálunk nincs reggeli!
- Gondoltam - válaszol szelíden - , éppen azért hoztam magammal!

FATELEP
Egy fatelep éjjeliőrt keresett. Az egyik jelentkezőtől azt kérdi
a telepvezető:
- Rendelkezik maga azokkal a képességekkel, amelyek egy
éjjeliőri állás betöltéséhez szükségesek?
- Hogyne - feleli a férfi. - A legkisebb zajra felébredek.

SZÁLLODA
-
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Órtósi ötletem

volt reggel, de
nem tetszett

Hogy megy a kedves fiának, Kovácsné?
Hát, egyszer fent, egyszer lent.
Hogyhogy?
Liftkezelő egy szállodában.

SZŐKE KISLÁNY
- Hogyan lehet m e g i s m e r n i a

szőke kislányt?
- Úgy, hogy ha a tanár letörli a
táblát, ő kiradírozza a füzetét.

HÁROM MÁR MEGVAN

A NAP

SIKER
ÉLMÉNYE

99

Örúkké akarok élni Eddig
sikenllt

Két rendőr beszélget: - Borzasztó, a lányomat elcsábították.
- És mit csinálsz most?
- Kutatom az apát.
- És még nincs meg?
- Három már megvan.

FINN
Hogy hívják a finn sífutót?
- Porho Hessinnen.

KOCSMÁBÓL JÖVET
- Már megint a kocsmából
jössz haza?
- Nem maradhatok mindig ott!

VÁLASZTÁS

Hosszúra nyúlt legénybúcsú
után négy virágos kedvű pofa
hajnalban felcsönget a negyedik emeletre.
- Ki az? - szól értetlenül a kaputelefonba egy álmos női
hang.
- Bocsánat, naccsád, ön a Kovácsné?
- Igen, mit óhajt?
- Jöjjön le, és válassza ki közülünk a férjét, mert a többiek is
haza akarnak menni.

BÉLA
A kissé kapatos Kovács késő
éjszaka megy haza, és óvatosan bekopog az ablakon.
- Béla, te vagy az? - szól ki szigorúan a felesége.
- Félek, hogy igen...

OTTHON
János bácsi kitántorog a kocsmából. Az utcán nekimegy egy
hölgynek, aki rögtön lekever neki két hatalmas pofont, mire
az öreg megrázza magát:
- Hű, de hamar hazaértem!

2009.
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Családi események Csongrád megyében
SZEGED
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
Pap Zoltán István és Sepa Zsanett, Szatmári Gábor és Tóth Katalin, Csanaki Tamás és Orcsik Lívia Edit, Jánosi Tibor és Mózes
Emese Szilvia, Dimovics Tibor János és Becskei Zsuzsanna, Tóth
Árpád és Mangó Orsolya, Szokodi
László és Mári Anikó, Széli Zsolt
és Tóth Nikolett, Huber Szilárd és
Kis Adrienn, Monse Norbert József és Krisztin Szilvia, Pap Márton Sándor és Jónász Gerda, Katkó Sándor és Veszelovszki Angéla, Botka Gábor és Burján Zsuzsanna, Kókai Péter és Bakai
Andrea Szilvia, Csábi Tamás és
Szvoboda Ella, Ördög Gábor és
Varga Csilla, Lengyel Tibor és Takács Eszter, Ágoston László Lajos
és Kálmán Andrea, Laczkó
György és Horváth Mária, Battancs Jácint Viktor és Tímár
Gyöngyi Katalin, Forgó Gábor és
Nagy Emese, Szilágyi Tibor Károly és Varga Ildikó, Horváth Károly Ernő és Ézsi Éva Rózsa, Rajhona Péter és Aradi Mónika, Somogyi László és Gyuris Diána,
Tóth Gábor és Nagy Erika, Domonkos Tamás és Zsurkán Tímea,
Fodor László Ádám és Ábrahám
Krisztina, Kánitz Zoltán és dr. Fráter Mariann, Konkoly Róbert és
Ördög Krisztina, Gyulai Zoltán és
Devánszki Éva, Sipos Norbert
Zsolt és Gergely Tímea, dr. Constantinides Démetris és Kóréh Katalin Ágnes, Grosser Timm és Pálfalvi Zsófia Réka, Szép Ferenc
Szilveszter és Klapka Beáta, Kovács Ferenc és Csenki Tímea.
SZÜLETETT
Birkás Norbertnek és Deák Évának Anna, Balázs Róbertnek és
Pálfi Edit Erzsébetnek Jázmin
Hanna, Chlebik Tibornak és Rabóczki Erikának Balázs, Antal
Sándornak és Koza Ágnesnek
Márk Dániel, Simon Istvánnak és
Farkas-Csamangó Tímeának Kinga, dr. Kovács Mátyás Lászlónak
és Kószó Éva Juditnak Mátyás,
Bakos Attila Lajosnak és Bálint
Ilonának Ádám Noel, Mustárdy
Péter Lászlónak és Képes Márta
Mercédesznek Brigitta Lilla, Pelle
Zsoltnak és Székely Csilla Emőkének Zsombor Zsolt, Palotás
László Péternek és Papp Katalinnak László Ábel, Haska Péternek
és Markó Beatrixnek Natália Laura, Fehér Árpád Andrásnak és
Battyányi Máriának Léna Gréta,
Szendrei Zsoltnak és Rigó Anna
Bellának Angéla Helka, Izak Jánosnak és Virág Veronika Erzsébetnek Bence, Apáti Bálintnak és
dr. Dilingai Ágnesnek Jázmin, dr.
Perger Zoltánnak és Gombos
Andreának Laura, Újszászi Tibornak és Kukla Beáta Annának Zsófi Anna, Kollár Zsolt Ervinnek és
Mraznicza Krisztinának Gergő
Ádám, Romák László Györgynek
és Károlyi Hedvig Katalinnak Csanád László, Bécsi Attilának és Berezvai Ildikónak Balázs, Pocsai
Zsoltnak és Török Andreának Kevin, Rostás Nándor Józsefnek és
Hajnal Krisztinának Nándor, Kocsis Mihálynak és Pásztor Ágnesnek Enikő Ágnes, Lajkó Ferencnek és Soós Anettnek Nikolett Vivien, Soós Krisztiánnak és Jancsó
Edina Gabriellának Erik, Lukács

Előző év
78 643
63 025
318
142 886

Tárgy
év
54 945
67 057
1 313
123 315

Sor
57.

F.lőző év

Tárgy
év

91 930

92 530

47 485
3 471

26 594
4 191

142 886

123 315

30.

1). Saját t«ke
(l6.+ l8.+l9.+20.+2l.+22.+23.sor)
F.. CéHártalékok
F. Kötelezettségek (26.+27.+2S. sor)
t;. Paaaafv időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN ( 15.+24.+25.+29.
sor)

SZÜLETETT
Tamasik Máténak és Tőkés Ildikó-.
nak Zalán, Kiss Imre Attilának és
Kokovai Gyöngyinek Karolina,
Szenti Istvánnak és Békefi Editnek
Kitti Lili, Papp Ernőnek és Radics
Andrea Erikának Emma Viktória,
Rostás Roland Márknak és Farkas
Beátának Áron Márk, Tóth János
Sándornak és Pintér Mária Mónikának János Imre, Almási András-

Csecsei Károlyné Szávai Jolán,
Puskás Istvánné Domonkos Margit, Rácz Vendel Sándorné Papp
Gizella, Oltványi Józsefné Ütő Ilona, Gonda Antal, Rácz István András, Miklós József, Szemenygi Ferenc, Pavlovics Lajosné Dóka Erzsébet, dr. Berényi Józsefné Vecseri Erzsébet Mária, Gerebély József Pál, Bátyity István, Csányi Vidorné Tanács Etelka, Balog Ferenc
István, Molnár Istvánné Fodor
Etelka, Tábit István Lászlóné Dékány Klára, Nyilas József, Barna
János, Vida Mária, Búza József Istvánné Körmendi Margit Ilona,
Soós Antalné Losoncz Mária Magdolna, Sejben Sándor, Lefkó Lajos,
Rácz Dezső, Szabó Irina Rozália,
Németh Andrásné Mucsi Erzsébet, Gárgyán Pálné Temesvári Pi-

SorMqincvuó
17.
1. A. Befektetett eszközők(02.+04.+fl6.sor)
8.
It. Forgóeszközök (09+10+1 1.+ 12.sor)
13. c. Aktív idObeli elhatárolások
14. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+08+13. sor)

15.
24.
25.
29.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
Molnár Marianna és Tolnai Zsolt
Péter, Gera Ágnes és Taba Sámuel,
Aranyi Katalin és dr. Mihály Róbert, Czinanó Katalin és Baiog
András, Benyó Zsuzsanna és Tóth
Imre, Nagy Judit és Dógi Zoltán,
Posztós Gabriella Mária és Szuromi Tibor, Majerszky Judit és Csanki Sándor, Pap Renáta és Posztós
István, dr. Albert Nikoletta Zita és
Fülöp Tamás, Göcs Ágnes és Bánfi
Csaba Roland.

MEGHALT

VÁROSI TELEVÍZIÓ SZEGED NONPROFIT KFT.
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Megncs ezcs

roska, Krizsán Istvánné Kósa Ilona
Rozália, Kis István, Gyalog Mihályné Tóth Julianna, dr. Kurai János
Ferenc, Kovács Lászlóné Molnár
Mária, Bódi Lajos, Ginczinger István Miklós, Kószó Ferenc Sándor,
Baráth László Istvánné Daróczi
Mária, Podonyi Irén Ilona, Lászlóffy Lászlóné Horváth Veronika
Judit, Juhász István, Kotogán Imréné Varga Piroska, Maróthy Sándor, Jekelfalusi Sándorné Gál Rózsa, Ábrahám Mihályné Moha Piroska, Halász Mihály József, Abonyi Benjáminné Zádori Irén Franciska, Mátrai András, Zsoldos Erzsébet Julianna, Pusztai Mihály
Pál, Miklós Sándorné Mochnács
Katalin, Frányó Sándor Józsefné
Kispéter Ibolya Katalin, Hegedűs
László, Bartolák János Gergely,
Hirt Józsefné Himer Mária, Keresztes Györgyné Gyuris Erzsébet
Márta, Nemczov Péter, Vass Károly Imréné Arany Rozália, Enyedi
Zoltán Levente, Makra Sándorné
Kormányos Veronika, Rácz Zoltán
Antal, Deák István, Kerekes János,
Falkus Károlyné Vancsó Erzsébet,
Gyeskó Irén, Nacsa Miklós Antal,
Kascsák Jánosné Kubiczki Emma,
Földi Gyula József, Surányi Gáborné Ács Piroska Rozália, Szűcs Imre, Bálint Szilveszterné Kozla Julianna, Horváth Imre József, dr. Mészáros Etelka Gizella, Szloják Andrásné Túrán Mária, Béres Szabolcs, Vigh Mihály, Holló Lászlóné
Olasz Mária Etelka, Tornyainé Mészáros Katalin, Kószó Ferenc, Mészáros Jánosné Ördög Julianna,
Magda István Ferencné Pakai Emília Mária, Csikós Mihály András,
Csetneki Lajos József, Szanka Antal István, Bátki Györgyné Ambrus
Teréz, Balogh-Szabó Gyula Géza,
Bányai Sándor, Bálint István, Tanács Géza.

Ferencnek és Buha Szilviának Cecília, Katona Imrének és Bódi
Gabriellának Bence, dr. Földi Péternek és Veress Anikónak Júlia,
Várkonyi Gábor Lászlónak és
Csóti Katalin Anettnek Tamás Dániel, Sziráczki Lászlónak és Dékány Andreának Nikolett Kira, Pető Józsefnek és Kolompár Bettinek Lejla Dorina, Magyari Zsoltnak és Drahota Juditnak Adél Sára, Virágh Andrásnak és Laczkó
Andreának Zsófi, Papdi Gábornak
és Papp Ildikónak Mira, Stranszki
Mihálynak és Ködöböcz Anettnek
Mihály, Rácz Róbertnek és Jakabos Boglárka Csillának Izabella,
Kotogány Árpád Mihálynak és
Petrényi Renáta Mónikának Gréta, Kádár Norbertnek és Kálló
Editnek Dominik Joel, Fábián Pál
Zsoltnak és Sisa Nikolettának
Csilla, Botlik Lajosnak és Pájer
Adriennek Csongor, Kossár Csabának és Gál Alexának Patrik
Bence, Kerekes Lászlónak és Bódi
Mártának Hunor, Biró Attilának és
Cseh Máriának Boglárka, Czirok
Istvánnak és Pilka Beatrixnek
Máté, Paplukács Ferencnek és
Géczi Emesének Zita, Kolarovszki
Árpádnak és Vulman Zsuzsannának Zsuzsanna, Jéri Csabának és
Mihály Beátának jázmin, Szőke
Attilának és Kónya Tímeának Regina, Rácz Zoltánnak és Szögi
Edinának Zoltán, dr. Tóth Istvánnak és Tóth Évának Barnabás,
Gögh Attilának és Schreiner Ivettnek Anna, Szabó Zsoltnak és Varga Rózsának Gergő, Ézsiás Istvánnak és dr. Mohácsi Szilviának
Máté, Kiszel Norbertnek és Kéri
Anitának Vanda, Harmati Tamásnak és Varga Gabriellának Zoé,
Oláh Tivadarnak és Gyulai-Gaál
Dórának Réka, Szemerédi Istvánnak és Szabó Mónikának Dominika, Kovács Istvánnak és Tóth
Andreának Gergő, Németh Dávid
Sándornak és Medgyesi Arankának Dominik Patrik, De Vries Hayo Simonnnak és Gulácsi Ildikónak Anna Sophia, Strifler Györgynek és Viczai Zita Zsuzsannának
Helga Nóra, Nádudvari Soma Sándornak és Gyuris Diana Lindának
Adél Flóra, Bajsz Gábornak és
Mucsi Anikónak Dóra, Trenyik Tibor Pálnak és Csányi Katalin Mónikának Goldina, Gyuris Sándornak és Rózsa Erikának Dorina,
Berta Zsoltnak és Berta-Gigler
Gyöngyinek Zsombor nevű gyermeke.

Sor
sz.
1

55 1 7 7 Ft adományban
részesült az• elmúlt
évben.
••
Az összeget az adóhatóság
részünkre átutalta, s azt
a 2009-es THEALTER fesztivál
megrendezésére fordítottuk.
Köszönjük!

Megnevezés
III. Egyéb bevételek

7
8
10.
II.
12.
13.
14.
17.
18.
19.
20.
21.

V. Szeméin jellegi! ráfordítások
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
A. U/cmi (üzleti) tevékenység eredménye
(l+ll+lll-IV-V-VI-VII)
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
B. Pénzügyi müvelelek eredménve (VIII-IX)
C. Szokásos vállalkozási eredmény ( +A+B)
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)
E. Adó/ás előtti eredmény (+C+D)
XII. Adófizetési kötelezettség
F. Adózott eredmény (+F.-XII)
G. Mérleg szerinti eredmény

Mária, Nagy Jenőné Tarnóczi Erzsébet.

MEGHALT
Csende Jánosné Jaksa Mária, Vitek
Józsefné Móra Ilona (Mártély), Hegyi Józsefné Török Eszter, Német-Krisztin Mihályné Gyarmathy
Piroska (Szentes), Rózsa Győző,
Herczeg Józsefné Benkő Julianna,
Varga Margit Julianna, Kovács Ferenc, Rácz Károly, Krizsán Ferencné Molnár Mária Zsófia, Besenyi
István, Nagy Sámuelné Dudás Julianna, Gera Ernőné Hevesi Mária
(Mártély), Tóth Imre.

MEGHALT
Széli Bálintné Szöllősi Katalin,
Lantos Imre, Veress Károlyné
Dömsödi Rozália, Gránicz János
Sándor, Oláh György, Kemenes
Károly, Gila István József, Tar András József (Csongrád), Mihály AndSZÜLETETT
rás (Szegvár), Kiss Dezsőné NádTóth Gábornak és Bari Lejla Etelkáudvari Mária (Kunszentmárton),
nak Jázmin, Ginda Józsefnek és
Dancsó Melindának Kamilla, Erdélyi Dóczi Mihályné Kovács Etelka
(Kunszentmárton), Varga Istvánné
Péter Pálnak és Sinka Erikának AnFarkas Julianna (Csongrád), Mina, Deme Jánosnak és Sarkadi-Szakecz Károly Ferencné Janó Ilona,
bó Krisztinának Blanka Krisztina,
Virágos-Kis Mihály, Cseuz László
Füsti-Molnár Lászlónak és Kardos
Béláné Kopváry Valéria, Szunyi
Éva Gyöngyinek Nóra, Winter Istvánnak és Sódar Zitának Renáta Zi- Mihály, Vérten Sándor János, Nóvé
Péter, Bacsa Lajosné Antal Ilona
ta, Ruzsinszki György Mihálynak és
(Mindszent), Fazekas Józsefné BeMajor Melinda Rékának Balázs,
nedek Mária (Nagymágocs), Apró
Zsemberi László Attilának és Ajtai
Ferenc Lajos (Szegvár), Berkecz
Anikónak Krisztián Milán, Fölk Béla
Ferenc (Nagymágocs), Horváth jóAttilának és Elekes Alexandrának
zsefné Kajtár Terézia (Csongrád),
Hanna Luca, Kis Szilveszter JánosAmbrus Sándor Gyula (Mindnak és Bankó Edinának Máté Taszent), Varga András (Kunszentmás, Balogh Bélának és Buczkó
márton), Hercegfalvi Árpádné BerMáriának Levente, Tyukász Imrékecz Piroska, Dósai-Molnár István,
nek és Vida Évának Dávid, Kiss
Szarvas Imréné Berezvai Mária,
László Sándornak és Patkó SzilviáŐze Imréné Molnár-Farkas Erzsénak Emma, Cseh Lászlónak és Szabet, Zsiga Mihályné Fűzi Ilona,
bó Évának Noémi Ilona, Sipos István Attilának és Lévai Ilonának Do- Pászti Jánosné Szabó Eszter, Csernus-Lukács Jánosné Dudás-Szabó
minik, Hürkecz Lászlónak és HürJulianna, Gajda Kálmán (Szegvár),
kecz Ritának Ádám, Dunai Péter
Kapus Imréné Harmat Veronika
Pálnak és Csipai Melindának Zsófia
(Mindszent), Csernis Imréné Sípos
Andrea, Gombos Csabának és Dán
Etelka (Nagymágocs), Gulácsi jáNikolett Melindának Lara, Gulyás
nosné Wenner Erzsébet (CsongJánosnak és Kása Máriának Gellért,
Horváth Attilának és Zsombó Tíme- rád), Gazsi Rókus (Csongrád),
ának jázmin Napsugár, Németh Zol- Szabó József (Derekegyház), Dudás Lajos (Csongrád), Nagygyörgy
tánnak és Sutus Gabriellának PatMihály (Csongrád), Pető Lászlóné
rik, Molnár Györgynek és Gémes
Székely Edit Ágnes, Hegedűs BáErikának Rebeka, Dunai Péter Pállintné Csendes Etelka, Szélpál Génak és Csipai Melindának Zsófia
záné Labádi Erzsébet, Szénási IstAndrea, Hürkecz Lászlónak és Hürván, Labancz Ferencné Lénárt
kecz Ritának Ádám, Demeter LászEmília, Nagy Sándorné Kovács Erlónak és Verbiás Lillának Maja Leizsébet (Nagymágocs), Török Lala, Tóth Csabának és Körmendi Jujosné Halál Jolán (Szegvár), Szegi
ditnak Szabolcs, Varga Lászlónak
és Dékány Renátának Hajnalka, Bá- Józsefné Sebők Piroska (Csongrád), Kocsis Sándor (Csanytelek),
rányi Imrének és Kósa Ágnesnek
Lili, Páldi Ferencnek és Csicsay Ani*" Ladnai Gábor (Kunszentmárton),
Joó Gézáné Csizmadia Gizella Rókónak Erik, Kovács Zoltán Rolandzsika (Árpádhaiom).
nak és Pleskó Nikolettának Kincső
Zoltána és Botond Noel, Ötvös Dávidnak és Somorjai Laura Olgának
CSONGRÁD
Dávid, Béni Andrásnak és Kovács
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
Nórának Zsófia Nóra, Bab Lajosnak
Kormos Imre és Rácz Márta, Reinés Csontos Renátának Lóránt, Litahardt László és Tóth Annamária,
uszki Leventének és Csekő MóniSzabó László Attila és Bartók Éva.
kának Alexandra, Kállai Bélának és
Kiss Zsanettnek Patrik, Deák ZolMEGHALT
tánnak és jeremiás Zsuzsannának
Palásti jános, Kása Lászlóné Győri
Boglárka, Kotlát Zoltánnak és Tatár
Rozália, Veres István, Pigler Lajos,
Mónikának Mónika Kitti, Budavári
Hevesi Istvánné.

MAKÓ
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
Pesti Csaba és Hegedűs Nóra.
SZÜLETETT
Horváth Róbert Jánosnak és Szigeti Mónikának Levente Sólyom,
Guvat Rolandnak és Kereső Juditnak Kiara, Trájer Istvánnak és Kovács Anitának Tamara Liliána, Busa Csabának és Jesity Orsolya
Gyöngyinek Petra, Bencsik Károlynak és Kiss Tímeának Barnabás, Czibak Gyula Lászlónak és
Trivapetrovics Diánának Laura Tamara, Rakonczai Csabának és Ludányi Ildikónak Dávid, Ábrahám
Lászlónak és Mag Szilviának
Krisztina, Ancsin Gábor Istvánnak
és Oláh Anitának Dominik Dorián,
Vígh Attilának és Szabó Zsuzsannának Ákos, Igaz Lászlónak és
Horváth Erzsébetnek Dorina Kinga
nevű gyermeke.
MEGHALT
Kerekes Mihályné Kerekes Aranka
(Apátfalva), Rakonczai János (Klárafalva), Joó Györgyné Csala Mária, Gruber János, Szabó Ferenc,
Belláné dr. Fazekas Magdolna Anna, Német Ferenc Sándor, Birinyi
Jánosné Kovács Jolán, Szopka
András. Pálovics Jánosné Molnár
Gizella (Pitvaros), Molnár István
(Kiszombor), Csanádi Lajos Mátyás (Klárafalva), Boér Albert (Magyarcsanád), Szilágyi Imréné Szabó Ilona (Apátfalva), Szokolai
Andrásné Szűcs Viktória, Bandur
Mihály Antal, Czebe Gyula, Farkas
Gábor Sándor, Rácz Imréné Szalma Etelka, Szigeti Ferenc, Molnár
jánosné Diószegi Vilma Sára, Ponyeczki Imre Ferencné Hajdú Erzsébet Etelka, Jenei Sándor, Gera
Sándorné Nyári Irén, Horváth
László Géza, Vass Ferencné Sipos
Katalin, Komáromi Istvánné Hajdú

^

A MASZK Egyesület
a magánszemélyek
jövedelemadója 1%-ából

Elö/ö év
44 633
120 003
54 478
88 505
25 555
1 247

Tárgy
év
51 811
123 857
60 201
92 719
26 653
1 514

-5 149
6 808
1 106
5 702
553

-5419
6 642
5%
6 046
627

553
10
543
543

627
18
609
609

Zoltánnak és Fekete-Nagy Andreának Zoltán Sándor, Bozó Antal Richárdnak és Danti Biankának Dávid
Dominik, Gajda Zsoltnak és Boda
Ágnesnek Réka, Hajdú Norbertnek
és Balog Andreának Kitti, Zsidó
László Zoltánnak és Tatár Ildikónak
Bence László, Ihnátyik Rolandnak
és Gólya Erzsébetnek Rebeka Dóra,
Kasza Róbertnek és Gyergyádes Juditnak Gréta nevű gyermeke.

nak és juhász Adriennek Anna,
Sós Tibornak és Szekeres Juditnak
Melinda, Faragó Attilának és Horváth Ágnesnek Lili, Trenyik Mihálynak és Szabó Katalinnak Linett, Kis Norbert Bálintnak és Pogyina Mariann Katalinnak Viktor,
Kovács Márk Péternek és Piscsák
Anikónak Anna, Molnár Tamásnak
és Kis Judit Katalinnak (Szabadság
tér 90.) Balázs nevű gyermeke.

A Szegedi Csonka János ^
Tehetségsegítő Alapítvány
(18457854-1-06) az adó
1%-ából befolyt összeget az
alapító okiratban megjelölt
célokra, a kiemelkedő
teljesítményt nyújtó tanulók
jutalmazására, előadások,
programok
finanszírozására
fordította.

.

Köszönjük és a jövőben is
várjuk támogatásukat.
Az Árpád-házi Szent Erzsébet

Alapítvány a T ö m ö r k é n y István
Gimnáziumért az adófizetők
2008. évi 1%-os

|
.

SZENTES
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
Fási Ferenc és Bozó Katalin, Sipos
László és Szilágyi Tímea, Illés
Ákos és Faragó Beáta, Komáromi
Krisztián és Rácz Edina, Pataki János Pál és Szabó Veronika, Juhász
Milán és Benkő Andrea, Szabó Ottó és Kósa Gabriella, Berezvai Ferenc és Kérdő Ágnes, Fekete Zoltán és Tályai Viktória, Csuka János
és Váczi Erika, Gál István és Bónus Tünde Veronika, Kocsis Gábor
és Berényi Hajnalka.

A DELMAGYARORSZAGI
ALLERGIÁS É S TÜDŐBETEG
G Y E R M E K E K É R T ALAPÍTVÁNY
ezúton mond köszönetet
valamennyi támogatójának,
akik személyi jövedelemadójuk
1%-át felajánlották
alapítványunk részére.

•••

A támogatásból összegyűlt
260 910 Ft-ot a számítástechnikai
eszközök fejlesztésére fordítottuk.
•••
Adószámunk: 18452732-1-06.

A Szegedi T ö m ö r k é n y G i m n á z i u m
Alapítványa a 2008. évben az
adófizetők I %-os szja-befizetéséből
I 351 719 forintot kapott.

„

s

A megvalósított eszközök beszerzése,
a szolgáltatások igénybevétele,
tanulmányi kirándulások, külföldi
tanulmányutak támogatása kizárólag
oktatási célokat szolgált
Kérjük, a jövőben
is tiszteljenek meg bizalmukkal, és
továbbra is támogassák
törekvéseinket!
S0I4S43I

,

Az Odessza II. Sz. Alapítvány köszönetét fejezi ki
mindazoknak a támogatóknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1 %-át felajánlották.

szja-befizetéséből

A befolyt összeg 464.370 Ft, melyet

296 127 forintban részesült.

- az udvar részleges aszfaltozására,
- a 30 éves jubileumi naptár kiadására,
- az étkezési díj támogatására fordítottunk.

Melyet az intézmény berendezési
tárgyainak fejlesztésére fordítottunk.
A felhasználás kizárólag oktatási
célokat szolgált.
Köszönjük
támogatásukat

felajánlásukat,
a jövőben
90165571

is várjuk.

Támogatásukat a jövőben is köszönettel fogadjuk.
• Adószámunk: 1 9 0 8 3 9 0 0 - 1 - 0 6
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KAPCSOLATOK

Csörög a telefon

MEGKÉRDEZTÜK OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 20. OLDALON

Milyen paprikás ételt szeret?

£

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

PIKAU TÍMEA
kismama:
- Minden fajtáját szeretem a
paprikás ételeknek - leginkább a
töltött paprikát - azért, mert ízletesek. és könnyen elkészíthetők. Ezeket még a huszonegy hónapos kislányom is szívesen
megeszi. A pörkölteket viszont
nem különösebben kedvelem.

ORVOSI ÜGYELETEK
Baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u.
6.). Sebészet, nem baleseti: sebészeti klinika A részlege (Pécsi u.
4 ). Urológia és felnőtt sürgősségi betegellátás: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt.
57.) Baleseti sebészet, gyermek: gyermekgyógyászati klinika
(Korányi fasor 14-15.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi
fasor 10-11.) Felnőtt központi
sürgősségi orvosi ügyelet: hétköznap 16-tól reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17. Tel.:
62/433-104 vagy 104. Sürgősségi
gyermekgyógyászati ügyelet:
hétköznap 16-tól másnap reggel
7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17.
Tel.: 62/433-104 vagy 104.
S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat:
Vásárhelyen 16—02-ig:
62/249-529, Makón 16-02 óráig:
62/212-515. Gyógyszertár: Pingvin Gyógyszertár (Dugonics tér 1.,
tel.: 62/423-306), hétfő-szombat
22-7-ig, vasárnap 20-7-ig, munkaszüneti és ünnepnapokon 7 órától 7 óráig.
•MHMMMHMMi

AMBRUS ISTVÁNNÉ
ruházati eladó:
- Szeretem a töltött káposztát, a
paprikás csirkét, a kakaspörköltet. Mindegyiket egyformán,
nincs kedvencem. Gyakran fogyasztjuk valamelyiket otthon.
Ráadásul ezeket viszonytag
könnyű elkészíteni, s mindig jól
lehet velük lakni.

SZEKERES ARANKA
leolvasó:
- A marhapaprikást mindenféleképpen szeretem, de a csirkepaprikást már nem annyira kedvelem. Se sok, se kevés paprikát
nem teszek egyikbe sem, mert a
mennyisége megváltoztatja az
ízét. Időnként pörköltet is főzök,
s azt is mindenki szereti.

Napfürdőző szitakötő

FÜGGŐLEGES: 1. Ókori üdvözlet.

okolja az ilyen és ehhez hasonló
helyzetek kialakulásáért.
HIÁNYZÓ PADOK
Fehérváry Tiborné e-mailben írta:
„Ismerősöm javaslatára visszatették a padot a Felső Tisza-parti
buszmegállóba, a gimnáziumi
megállóhoz, ahol volt is eredendően, csak elvitték. A padot végre
odarakták, de pár hét alatt el is
tűnt! Oda nemcsak az iskolások
járnak, idősek, betegek is várják a
buszt. Kérjük az illetékeseket, legalább két padot helyezzenek el
oda, de lebetonozva, hogy ne lehessen kimozgatni, tönkretenni. A
környékről egyébként sok padot
elvittek, nem tudjuk, milyen megfontolásból! Felsőváros más részei
tele vannak padokkal, nem viteti
el senki. (A Csaba utca, Vajda utca
környékén tízesével állnak a padok, meg lehet nézni!) Errefelé
nem lehet leülni sehová, csak a
Pille utcai játszótérnél. Nem minden ember szeretne a gyerekek
közelében üldögélni a padokon.
Idős emberek csendre, nyugalomra vágynak."
A KÁTYÚ ÖRÖK
A 20/956-3635-ös számról telefonáló olvasónk a nagykörút és a
Sziltéri sugárút sarkán található
hatalmas gödörre, hívná fel a figyelmet, amelyben mindig akkorát
huppan az autójával, hogy majd
elharapja a nyelvét. A tíz-tizenöt
centiméteres nyomvályú már évek
óta ott éktelenkedik, jó lenne, ha
az illetékesek végre megcsinálnák.

KAPCSOLATOK@DELMAGYAR.HU
Ritka pillanatot kapott lencsevégre olvasónk: egy, az őszi napsütésben fürdőző szitakötőt. A felvétel Szegeden készült. FOTÓ: SZABÓ BÁLINT
MMMllHWMllfflllllii^

kifizetett költségvetési tételek között (150 ezer forint), de semmi
sem utal arra, hogy az önkormányzat által kifizetett összeget a
polgármester - utólag - valóban
átvállalta volna.
Várjuk az ezzel kapcsolatos bizonylatot - arra ugyanis gondolni
sem merünk, hogy a polgármester
újra „füllentett", és mégsem fizette be a kasszába ezt az összeget,
ami több, mint a legtöbb ember
átlagos, nettó munkabére.
A másik gond a költségvetési
számok „kozmetikázása". Ha eb-

K E R E S Z T R E J T V E N Y - BONAPARTE A MESEROL
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első
sora. Zárt betűk: E, N. B. 11. Különféle megoldásokat próbált. 12.
Gyakori román férfinév. 13. Erjedni
kezd! 14. Fejrész. 15. Otthonomban. 16. Ritmikus mozgás. 18.
Konyhai eszköz vajon? 19. EÁZ.
20. Ami érdek nélkül tetszik. 22.
Párt egyede. 23. Arcfintorítások.
26. Kettős betű. 27. Volt ENSZ-főtitkár fiúneve. 28. Félbe. 30. Eeeee! 32. Altesti kitüremkedés. 34.
Monoton köröket fut. 35. Panaszkodás szava. 37. Tévesen macinak
nevezett, fán élő emlős. 39. Bizony. 40. Szlovák fagy. 42. Román
folyó. 43. Pityereg. 44. Szomjan
ikerszava. 46. Harcias hölgy. 48.
Jelez.

EMLÉKEZÉS A RÉGI ISKOLÁBAN
A 62/444-630-as számról telefonáló olvasónk részt vett a Kolozsvári téri iskola - most a Waldorf-iskola - 50. évfordulójára rendezett
ünnepségen. Az alapító tantestület
tagja volt, hat évig dolgozott az intézményben. A megemlékezésen
már csak négyen vettek részt az
egykori tanárok közül, az azóta elhunyt kollégák emlékére gyertyát
gyújtottak. Annak idején az iskolában kuriózumnak számított, hogy
koedukált osztályokat hoztak létre.
Különböző képességű gyerekeket
fogtak össze erős kézzel, és értek
el közösen nagyon szép eredményeket. Olvasónk lelkének nagyon
jót tett ez a kis összejövetel - fiatalkorát idézte.
RANDALÍROZNAK A FIATALOK
A 30/676-8835-ös számról telefonáló szegedi olvasónk a Roosevelt
tér és a Vár utca sarkán lakik. Felháborítónak tartja, hogy a fiatalok
éjszaka és hajnalban randalíroznak. Ott isznak és pisilnek a házuk
tövében. Olvasónk egyértelműen
a vendéglátóhelyek késői - hajnal
négyig tartó - nyitva tartását

Ezzel a várossal bármi megtehető?
Elképesztő volt látni mindazt,
ami a szegedi közgyűlés múlt
pénteki ülésén a Botka László-portré kapcsán történt. Mint
köztudott, a polgármester a képviselők és a választók szemébe
hazudva először letagadta, hogy
megfestették volna. Majd később. a sajtónak nyilatkozva
- mintha mi sem történt volna
- elismerte, hogy kész a kép.
de azt ő fizette, és azóta otthon
őrzi.
Ezzel „csak" két probléma van.
Egyrészt a kép ára szerepelt a már

MIKECZ PÉTER
kabinetvezető:
- Szeretek minden paprikás ételt,
csak ne legyen erős. A csirke- és
marhapaprikás talán a kedvencem, igaz ezeket mi otthon pörköltnek nevezzük. Azt szeretem,
ha az íze nem olyan markáns, hanem gyengébb. De elviselem, ha
van egy pici ereje.

ILLEGÁLIS GYORSULÁS
Vajda jános szegedi olvasónk az illegális gyorsulási versenyekkel kapcsolatban szólalt fel. Azt javasolja
azokon az útszakaszokon, ahol a veszélyes versenyeket meg szokták
rendezni, az illetékes hatóságok helyezzenek ki fekvőrendőröket. Ezzel
megakadályozhatóak lennének a súlyos kimenetelű balesetek.
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2. ízes mártás. 3. Strázsa. 4. Hasad a jég. 5. Járműlassító eszköz.
6. Csipkelődő mondás. 7. Nittvégek! 8. Kúszónövény. 9. Gondoskodik valakiről. 10. Miközben.
15. Naptári egységek. 17. Esőn áll.
18. Végtag. 19. A megfejtés második sora. Zárt betűk: Y, N, E.
21. Kenyeret ken. 24. Tisztít.
25. India állama. 29. Állóvíz. 31.
Nyelet. 33. Pesti sportklub. 36.
Tubusos ragasztó. 38. Angol citrom. 39. Székely férfinév. 41.
Részben kezes! 45. Egymást előző mássalhangzók. 47. Duplázva
édesség.
ELŐZŐ REJTVÉNYÜNK MEGFEJTÉSE: A HUMORISTA AZ AZ EMBER, AKINEK JÓ ROSSZKEDVE
VAN.

ben az egy esetben eltért a bizottságok számára készült
nyomtatott háttéranyag és a
költségvetés digitális változata,
akkor vajon hány meg hány
esetben módosították „fű alatt"
a büdzsé virtuális számait - becsapva állampolgárokat, szakértőket, helyi képviselőket?
Miféle játékot űz a szegediekkel
az MSZP-s városvezetés? Valóban
azt hiszik, hogy ezzel a várossal
bármit meg lehet tenni?
Kalmár Ferenc
szegedi frakcióvezető, KDNP

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
CZAKÓ MÁTÉ
BARNABÁS
Szeptember 23., 12 óra 40 perc,
2620 g. Sz.: dr. Stájer Anette és
dr. Czakó László (Szeged).
TARJÁNI TAMARA
Szeptember 28., 10 óra 53 perc,
3980 g. Sz.: Borbély Mónika és
Tarjáni Csaba (Kiskundorozsma).
CSÚCS KRISTÓF
Szeptember 28., 13 óra 43 perc,
3120 g. Sz.: Fekete Szilvia és
Csúcs István (Zsombó).
HAJDÚ REBEKA MÁRIA
Szeptember 28., 19 óra 8 perc,
3210 g. Sz.: Vörös Eszter és Hajdú

Andor (Szeged).
KISS LILIENN
Szeptember 28., 18 óra 31 perc,
4040 g. Sz.: Resch Alexandra és
Kiss Zoltán (Szeged).
TARI ZSUZSANNA IBOLYA
Szeptember 28., 23 óra 47 perc,
3680 g. Sz.: Szepesi Zsuzsanna és
Tari Krisztián (Forráskút).
OLÁH TAMÁS
Szeptember 29., 2 óra 15 perc,
3230 g. Sz.: Tankó Tímea és Oláh
Levente (Szeged).
SZALAI SZABINA
Szeptember 29., 8 óra 14 perc,
2820 g. Sz.: Dohány Szilvia és
Szalai László (Mórahalom).

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KÉRDŐ LUCA DÓRA
Szeptember 28., 7 óra 45 perc,
3330 g. Sz.: Téren Éva és Kérdő
János (Vásárhely).
BERZÉKI RÉKA
Szeptember 28., 1 óra 13 perc,
3300 g. Sz.: Kis Rozália és Berzéki
János (Vásárhely).
MAKÓ
MÉSZÁROS ALIZ KATA
Szeptember 27., 8 óra 10 perc,
2650 g. Sz.: Herczeg Katalin és
Mészáros Attila (Földák).
GRATULÁLUNK!

E-MAIL

A kórházi ellátásról

Mielőtt az ellátásokat korlátoznák, érdemes lenne minden egészségügyi létesítménynek a saját portáján szétnéznie, hogy mekkora az energiapazartás, és az mennyi kidobott pénz.
Sajnos az elmúlt fél évben sokat jártam a kórházban. Megdöbbenve tapasztaltam, mert éjszakánként nem
bírtam aludni, és sétáltam körbe-körbe az egészségügyi intézményben
- szándékosan nem írom a nevét -,
hogy mindenfelé égnek a villanyok teljesen fölöslegesen.
Elegendő lenne szerintem egy helyzetjelző világítás. Azaz akkor korlátozzuk
az ellátást, ha minden megszoritást
megtettünk - például az energiataka-

rékosságban és még sok, kicsinységnek tűnő dologban.
És ha ezek nem hoztak megfelelő
eredményt (amit nehezen tudok elhinni addig, amíg ilyeneket tapasztalok),
akkor korlátozzuk az egészségügyi ellátásokat.
Én szívesen zsebre tenném azt az
összeget, amit ezzel meg lehetne
spórolni.
Ruzsáné Kiss Katalin

SMS-SZÁM:

30/303-0921

2009.

SZEPTEMBER

30.,

SZÍNHÁZ
SZEGED
KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ
10 óra: Színház a Kíváncsi Hörcsöghöz fogadóban.
IH RENDEZVÉNYKÖZPONT
18 óra: Marica grófnő - nagyoperett három felvonásban.

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Derült égből fasírt - 3D. Színes,
m. b. amerikai animációs családi
film: 16,18 óra,
A végső állomás - 3D. Színes, m.
b. amerikai horror: 20 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Megtört ölelések. Színes, feliratos spanyol film: 16,18.15, 20.30
óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Hitvallók és ügynökök. Színes
magyar dokumentumfilm: 14.30
óra,
Vérvonal. Színes, feliratos izlandi
thriller: 16.15,18.30, 20.45 óra,
Esélyegyenlőség Filmklub - Ben
X. Színes, feliratos izlandi thriller:
18 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.J:
14,16,18, 20 óra.
District 9 (feliratos): 13.30,15.45,
18, 20.15 óra.
A végső állomás (m. b.J: 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

SPORT 15

SZERDA

(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.J: 17.15,19.30 óra.
Harry Potter és'a félvér herceg
(m. b.J: 14.30 óra.
Jégkorszak 3 - A dinók hajnala
(m. b.): 13,15 óra.
Másnaposok (m. b.J: 17.30,19.30
óra.
Nász-ajánlat (m. b.J: 20.15 óra.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
G-Force - Rágcsávók. Színes, m.
b. amerikai animációs film: 20 óra.
Utolsó látogatás. Színes, feliratos
angol film: 20 óra. (ART)

KOZELET
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
AZ SZTE PSZICHOLÓGIA TANSZÉKÉN (ADY TÉR)
18 óra: 80 éves a pszichológiaoktatás Szegeden - tanulmánykötet-bemutató. Vendég: Pataki Márta könyvtári főtanácsos, egyetemi
docens, Dúró Lajos tanszékvezető
egyetemi docens, Poják Kamilla
egyetemi hallgató. Háziasszony:
Szokolszky Ágnes.
A FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG MAGYAR EGYESÜLET KLUBHELYISÉGÉBEN (FŐ FASOR 9.)
17 óra: Az évszázadokig jól működő magyarok szövetségének megújítása - beszélgetés a közösségépítésről. Házigazda: Bene Gábor.
A JUGYU-KLUBBAN (HATTYAS
SOR 10., 3. ÉPÜLET ALAGSOR)
9-16 óra: Hetet egy csapásra Mesemaraton a magyar mese napján. Óránként 7 magyar népmese
7 órán keresztül. 1 híján 50 mese
kerül bemutatásra.
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
18 óra: Szkítiától Hispániáig. A
Belvedere Meridionale tematikus

lapszámát bemutatják: Halmágyi
Miklós szerkesztő, Kiss Gábor Ferenc főszerkesztő, dr. Szabados
György (MTA, SZTE, MOL) tudományos főmunkatárs.
A MEMPHIS KÁVÉZÓBAN
18 óra: Diszkont esték.
SZEGEDI REKLÁMHÉT
BOWLING-TEKE CENTRUM
17-20 óra: Kötetlen szakmai találkozás - kapcsolatépítés (bowling), részvétel a honlapra tartalmat (portfoliót, versenymunkákat)
feltöltők számára, előzetes jelentkezés alapján: Volford László,
20/954-6985, infó: www.madeinszeged.hu.

K O N C E R T ES BULI
SZEGED
A SZOTE-KLUBBAN
22 óra: Black Series - funky,
hip-hop, R&B all night long Novákkal.
A JATE-KLUBBAN
22 óra: Közgazdász Est - 10 éves
a GTK. Nagyterem: DJ Alma. Kisterem: D) Gerappa.
A NEMZETISÉGEK HÁZÁBAN
18 óra: Bolgár táncház. Vezeti:
Bajusz Kata (Balkán táncegyüttes).
A PORT ROYAL ÉTTEREM ÉS A
CASABLANCA KÁVÉZÓ KÖZÖS
PROGRAMJAI A VASZY TÉREN
19 óra: Chillout zone Peterrel.
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
20 óra: A Frankié Látó Quartet
koncertje.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN
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 Fl-

ÓKINTÉZETÉNEK 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.)
megnyílt Kovács Tamás grafikus-,
szobrászművész és Tundó Klára
fotóművész kiállítása.
A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN
(ROOSEVELT TÉR 1-3.)
megnyílt az Öltöztetős és körmeneti szobrok a Szeged-Csanádi
Egyházmegyéből című kiállítás,
amely november 15-éig, hétfő kivételével naponta 10-17 óráig látható,
állandó kiállítások: Patikatörténeti
kiállítás, Móra Ferenc-emlékszoba,
„Csak egy Földünk van" természettudományi kiállítás, Díszterem
az állandó festészeti bemutatóval,
Lucs-gyűjtemény.
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).
SZENTES
A KOSZTA JÓZSEF MÚZEUMBAN
(KOSSUTH TÉR 1.)
megnyílt A református algimnáziumtól az állami főgimnáziumig 150 éves a szentesi Horváth Mihály gimnázium című időszaki kiállítás,
állandó kiállítás: Susanna címmel
zenegép-történeti kiállítás látható.

Hetet egy csapásra címmel rendeznek maratont a magyar népmesékből a magyar mese napján a Jugyu Klubban - 1 híján 50 népmesét
vetítenek le 9 és 16 óra között.

Tóth Éva és Leblanc Győző főszereplésével láthatják az operettrajongók a közkedvelt Marica grófnőt az IH Rendezvényközpontban.
6 Ő
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AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI
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Göry Pince &

j.33-1^7
Terasz,

6 7 3 3 Szeged, Liszt u. 9 .
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DUNA
5.25 Teleshop
6.00 Két Testőr [12] (Ism.)
6.25 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája [12]
9.10 Babapercek
9.20 Telekvfz Telefonos játék
10.20 Teleshop
11.25 Egyszer fent...
Amerikai vígjáték [12]
13.25 Kvfzió Telefonos játék
14.20 Parti nyomozók Amerikai akció-vígjátéksorozat. 44. Bármit,
bármikor, bárhová, 2/1. [12]
15.20 Amynek ítélve Amerikai filmsorozat. 4. Áldozati lélek [12]
16.20 Az elveszett ereklyék fosztogatói Német-amerikai kalandfilmsorozat. 64. A vezér[12]
17.20 joshi Bharat Talkshow [12]

5.30 Topshop
6.00 Reggeli
11X05 Topshop
11.25 Disney-rajzfilmsorozat
Barátaid - Tigris és Micimackó
12.00 RTl-hfradó - Déli kiadás
12.10 06-91/33-55-33
Hívjon! játsszon! Nyerjen!
13.30 Fél kettó
Magazin a legjobb történetekkel
14.20 Renart, a róka
Belga-francia animációs film [12]
R.: Thierry Schiel
16.15 Második esély
Amerikai filmsorozat, 99. [12]
R.: Leonardo Galavis. Danny Gavidia. Fsz.: Gabriela Spanic (Valéria San Román). Saúl Lisazo
(Francisco Contreras). Héctor

Suárez (Don Chema; jósé Maria
San Román), Catherine Siachoque (Marcia Hernández), Ricardo
Chávez (Miguel Valdéz), Francisco Gattomo (Pablo González)

18.30 Tények Hírműsor
19.05 Párhaj
Kvízshow Vágó Istvánnal [12].
Közben: Megállítjuk 1 millióért.
Utána: skandinávlottó-sorsolás

5.20 Hajnali gondolatok
5.23 Kárpát expressz
6.40 Ma reggel
8.00 Híradó
8.10 Sporthírek
9.00 Nappali
930 Bűvölet 240/25-26.
10.50 Szomszédok Magyar teleregény
12.00 Déli harangszó
12.01 Híróra
13.00 Hrvatska krónika
13.30 Ecranul nostru
14.00 Záróra
14.55 Kormányváró
15.25 Stílus Divatmagazin
15.55 Magyar népmesék Magyar rajzfilm. Gyöngyvirág Palkó
16.05 Magyar népmesék Kiskondás
16.15 Magyar népmesék Nyúlpásztor
16.25 A fagyos folyó lovasa 65/8.
17.10 Prizma
17.30 Hírek
17.35 Körzeti híradók
1730 Hat órai tea Hétfőtől péntekig
minden, ami szórakoztató!

17.20 Mónika - A kibeszélöshow [12] 19.00 Párizsi jó barátok
20.15 Jóban-rosszban
18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
Francia tévéfilmsorozat, 73/8.
Magyar filmsorozat. 1017. [12]
19.05 Vacsoracsata Gasztroreality [12] 19.28 Föld-tv
20.50 Celebműszak
19.30 Híradó este
20.05 Fókusz Közszolgálati magazin [12]
Realityműsor sztárokkal [12]
20.10 Szerintem...
21.25 Doktor House Amerikai orvosso- 20.40 Barátok kózt
Baló György vitaműsora
Magyar filmsorozat,
rozat, 99. Nagy gyerek [16]
21.10 Sztársáv Szórakoztató műsor
4899-4900. [12], Közben:
22.25 A Harper-sziget Amerikai miszti21.40 Szerda este
RTL-hírek
kus thrillersorozat, 2 [18]
22.10 Mementó A nap filmje
21.20 Kaptár 2. - Apokalipszis
Közben: kenósorsolás
22.20 Ápolónők Mexikóban
Angol akciófilm [16], Utána:
23.25 A médium Amerikai misztikus
Amerikai film [16]
RTL-hírek
krimisorozat, 63. Holtodigtan [16]
23.55 Hírek Benne: időjárás-jelentés
23.20 Hideg csontok
0.20 100 csoda
0.05 Beszélő fejek
Spanyol thriller [16]
0.25 Tények este
0.35 Magyarország története
1.25 Reflektor
0.55 Volt egyszer egy Amerika
A honfoglalás
Sztármagazin [12]
Olasz-amerikai krimi, 2/2. [16]

mmmm^tmmammmmlmllmm
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AKCIÓFILM

21.20 KAPTÁR 2. - APOKALIPSZIS
21.25 DOKTOR HOUSE
Cuddy Cametont kéri fel arra. hogy töltse A feldúlt Raccoon City szívében még
be egy időre a posztját aki azonban rög- meg nem fertőzött emberek egy kis
tön bonyolult játszmába kezd House-szaL csoportja, köztük jill Valentine (Sienna
Cuddy eközben kétséejteesik, mert nem Guiilory) és Carios CHiveira (Oded Fehr),
érzi maj^t jó anyának, így Wilsonhaz for- a team vezetője, az életükért küzdedul tanácsért Foreman megtudja, hogy nek. Ám egy másik halálos fenyegetésJ3-as" piacéból kap a kísértet során, és sel is szembe kell nézniük, az egyik kíorvosetikai kétdés, hogy beleavatkozik-e, sértet eredményeként létrejött genetiezért Camerontót Oiase-töl és House-tól kai mutáció, a lickerek gyorsabbak és
várja a megerősítést. Ezalatt egy szellemi gonoszabbak mindennél. Úgy tűnik, elfogyatékos gyermekekkel fogalkazó taní- hagyta őket a szerencse, készleteik kitónőt próbál a csapat megmenteni, aki a merültek, amikor Alice (Milla Jovovich)
tanítványai között lesz rosszuL..
ismét felbukkan...

FILM

22.20 ÁPOLÓNŐK MEXIKÓBAN
Mexikóban a határ közelében, egy
isten háta mögötti helyen dzsungeiklinika működik. Áldatlan állapotok, az orvosi eszközök, gyógyszerek hiánya és dzsungelláz jellemzi a speciális kórházat. Amerikából ide érkezik egy önkéntes kis
csapat, mely szakorvosokból és
csinos, ám kezdő ápolónőkből áll.
Már a repülőútjuk sem zökkenőmentes, s hogy a dzsungel mélye
mit rejt, sokan közülük még el sem
tudják képzelni. ..

5.20 Hajnali gondolatok
5.23 Kárpát expressz
6.40 Ma reggel
8.00 Hiradó
8.10 Sporthírek
9.00 Romamagazin
9.25 Domovina
9.55 Századfordító magyarok
1030 Vigyázz, kész. jazz!
11.25 Szarvashiba
11.30 Átjáró
12.00 Déli harangszó
12.01 Híróra
1235 Magyar válogatott
13.55 Sophie - a nem kívánt jegyesség Német romantikus tévéfilmsorozat, 65/1. Álruhában
14.20 Egymillió fontos hangjegy
14.40 Sorstársak
15.05 Napnyugta
17.40 Meséltem én_.
18.05 Esti mese Hogyan fogott ki a kovács az OrdögOn? Magyar rajzfilm
18.20 Magyar népmesék Az elátkozott
kastély. Magyar rajzfilm
18.30 U20-as labdarúgó-világbajnokság Magyarország-Dél-Afrika.
Élő közvetítés Egyiptomból
20.45 Híradó este
21.05 Sporthírek
21.10 Időjárás-jelentés
21.15 Veled is megtörténhet: Veszélyes hazugságok
Amerikai bűnügyifilm[16]
2230 Záróra
23.45 Magyar válogatott
0.40 Veled is megtörténhet: Veszélyes hazugságok
Amerikai bűnügyi film [16]
2.10 Vezérlő fény 128/21

TEVEFILMSOROZAT

5.25 Gazdakör
5.45 Váltó Gazdasági híradó
6.00 Híradó
6.05 Sport
6.20 Térkép
7.00 A történelem útvesztői
7.25 Kézművek Hangszerkészítő
7.35 Kézjegy
8.15 A falu jegyzője
9.30 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat
10.00 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat
10.30 Család-barát
11.30 Kívánságkosár
14.00 Hiradó
14.15 Univerzum

©
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5.00 Tv-dokik
530 jaké és a dagi
6.45 Monk - Flúgos nyomozó
7.40 3 fitt perc
7.50 San Francisco utcáin
8.50 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

6.00 Egyszer
ír filmdráma
7.25 Véndögség
Amerikai vígjáték
9.10 Passió - jézus szenvedése 1.
Angol-amerikai filmdráma
10.35 Passió - jézus szenvedése 2.
Angol-amerikai filmdráma
12.00 Agyátültetés
Amerikai vígjáték
13.15 Tan-túra
Amerikai vígjáték
14.35 Rezdülések
Amerikai vígjáték
16.10 Csalások hálója
Francia krimivígjáték
1730 A bambanő
Amerikai romantikus vígjáték
R.: Raja GosnelL Fsz.: Drew

15.55 Kisbaconi elégia
16.35 Nyelvőrző Nyelv-szöveg-játék
17.05 Liszt Ferenc
Magyar tévéfilmsorozat
17.35 Mese

konyhája Gasztroreality
14.10 Halálbiztos diagnózis
Amerikai akciósorozat
15.00 Gyilkos sorok
Amerikai krimisorozat
15.55 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai krimisorozat
16.45 )ó barátok
Amerikai vigjátéksorozat
17.10 Két pasi meg égy csajszi
Amerikai vígjátéksorozat
17.30 A nagy házalakítás
Otthonteremtő show

1735 Példa-képek Kreativitás és Innováció Európai Év 2009
18.00 Híróra
18.25 Térkép
19.00 A kegyenc Orosz tévéfilmsorozat
1930 Kisenciklopédia
20.05 Közbeszéd
20.30 Kikötő Kulturális magazin
21.30 Sőtétkékmajdnemfekete
Spanyol játékfilm
23.15 Váltó Gazdasági híradó
23.30 Sport
23.35 Különvélemény
0.30 Liszt Ferenc Tasso
035 Vers

20.00 Indiana jones és a kristályko18 25 Gordon Ramsay - A pokol
ponya királysága
konyhája Gasztroreality
19.15 jó barátok
Amerikai kalandfilm
Amerikai vigjátéksorozat
R.: Steven Spielberg. Fsz.: Harri19.40 Két pasi meg egy csajszi
son Ford, Cate Blanchett. Karén
Amerikai vígjátéksorozat
AUen, Ray Winstone, john Hurt
20.10 CSI. A helyszínelők
22.00 Az elveszett fiúk - A törzs
Amerikai bűnügyi sorozat
Amerikai horrorvígjáték
21.00 Az utolsó órában
23.35 Joshua Amerikai thriller
Amerikai horrorsorozat
1.20 Hideg nyomon
2130 Odaát
Amerikai krimi
Amerikai akciófilm-sorozat
3.15 Indiana jones és a kristályko22.45 Las Vegas Amerikai krimisorozat
ponya királysága
23.40 CSI. A helyszínelők
5.15 Felvétel indul!
0.35 Odaát Amerikai akciófilm-sorozat

14.40 Benedek Elek-emléknap a népmese napján Hol volt. hol nem
volt. Benedek Elek: Gyöngyvirág
Palkó
15.00 Cimbora-tallózó Benedek Elek

k

iE.'jé.X'X-'f h

V Telin

(Szeged, Hódmezővásárhely. Makó és vonzáskörzete)
8.00 Tudományegyetem 8.30
Deszki magazin 9.15 Album - Vámosi Éva 9.45 Vegyed-e? - fogyasztóvédelmi magazin 10.15
Könnyűzene 10.45 Hangos képúj13.55 SOPHIE - A NEM KÍVÁNT
ság 13.00 Csongrád megyei ma(EGYESSÉG
gazin 13.30 Szeged magazin
A XIX. század második felében induló
14.00 Receptvarázs 14.30 Könycsaládi történet igazi romantikus mese.
nyűzene 15.15 Deszki magazin
Sophie, a hamvasan szép fiatal leány jó16.00 Album - Vámosi Éva 16.30
módú családban él Ahtenbea Apja gazVegyed-e? - fogyasztóvédelmi
dag, köztiszteletben álló botkereskedő. A
vadóc, életvidám Sophie egy szép, téli na- magazin 17.00 Könnyűzene 17.30
pon htokban álruhában megszökik a kas- Képújság 19.00 Receptvarázs
19.30 Sólyomszárnyon 20.00 DEtélyból, hogy részt vegyen a cselédek
ÁK Zrt. - Kutatás-fejlesztés kocsmai lakodalmában, és ott beieszetet
az egyszerit sotban élő, ám szívében ne- Zöld biotechnológia 20.20 A Szegedi Táncművészeti Iskola AMI
mes fiatalemberbe, Maxba. Ebből a szeévadzáró gálaműsora 11/3. 21.20
relemből bontakozik ki a cselekmény.

Banymore. Dávid Arquette, Mi-

chael Vartan, Motly Shannon,
john C. Reilly
19.35 Filmek és sztárok
Holland mozimagazin

Könnyűzene 22.00 Hangos képújság
V Á R O S I
S Z E G E

T V
D

(a város kábeltévé-hálózatain,
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi Hírek
7.55 Verseny 8.25 SzemeSZTEr
8.55 Pick Szeged-Presov férfi kézilabda-mérkőzés
(felvételről)
10.25 Képújság 17.00 EUR-ÓRA.
A téma: A mezőgazdaság 17.30
Verseny 18.20 Nóvum - Természettudományos oktatás 18.40
Falvak Vasban 18.51 Falvak Vasban 19.00 Szegedi Hírek 19.25
Mese 19.30 Szemközt 19.45 Artista 20.15 Szemközt 20.30 Hírháló - az ország hírei 21.00 Téboly City - Út az őrületbe. Amerikai vígjáték 23.00 Szegedi Hírek

16.00 Képes Üzenet - kívánságműsor 17.00 Delfy - mesefilmsorozat, 13. rész 17.30 Híradó 17.50
Nap kérdése 17.55 Csillagposta
18.00 Vásárhelyi magazin. Benne: Integrációs tábor a Szent István iskolában. Amit előzetesen
tudni lehet az Őszi Tárlatról - beszélgetés Nagy Imre múzeumigazgatóval, Hugó Hartung emlékére
szobrot állítanak Székkutason,
Vendég: Tóth Imre református lelkész 19.00 Lezáratlan múlt
20.00 Hiradó 20.20 Nap kérdése
20.25 Csillagposta 20.30 Rákász
Gergely koncertje 21.30 Vásárhelyi magazin (ism.) 22.30 Híradó
22.50 Nap kérdése 22.55 Csillagposta 23.00 Lezáratlan múlt
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GRATULALUNK
Drága CSILLÁNK
M
születési)
kíván neked
minden
elképzelhető
fái a? életben:
Anyu, Apu,
Anita, M a m a

| Anyunak,

Deszkre!

Születésnapodon nem mondhatok egyebet,
Csak annyit, hogy az Isten áldja meg
mindkét kezedet.
Koszönöm, amiért annyi jót teszel.
Köszönöm, hogy nagy és még sokáig leszel
Nélküled a világ szegényebb lenne,
S talán én, a gyerek nem is bíznék benne.
Köszönet az égnek, s az isteni csodának,
Azért, hogy én mondhatlak
az édesanyámnak.
Rencsike

AUTÓ
AUDI A4 A V A N T 2 . 0 P D T D I

S t ü s z i V a d á s z

BIZTONSÁGI ÖR
SZAKKÉPZÉS
SZEGEDEN
20 000 Ft
+ O K J »iz.<tgad(j

a*5?***

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

mnnmmim
m EREDETISÉGVIZSGÁLAT, navigáció. Ingyenes
kiszállással. 62/555-777,
30/372-5740.
www.regiogps.hu.
(084654941)

ÁLLÁST K Í N Á L
• BELVÁROSI
étterem
konyhai kisegítőt keres
hölgy személyében. 30/
6 3 7 - 4 5 1 9(090185388)

asztalfoglalás: 62/315-640

ÁRAINK T O V Á B B R A IS
VÁLTOZATLANOK!
Üdülési csekket is elfogadunk!

• BÁNYAI cukrászda 1 fő
cukrászt felvesz tésztaposztra. Érd.: 30/4245459.(090185850)

• CSONGRÁD megyei iroda (Szeged) vezetésére keresünk 1 fő biztosítási szakembert. önéletrajzokat az
alábbi
elérhetőségeken
várjuk:
fax:
06-1/2645041,
pal.bela@nitei.hu,
inf0@nitei.hu(085059429)
• CSONGRÁD megyei és
kistérségi
koordinációs
igazgatókat és szerkesztőket keresünk a "Falvak
-Városok -Régiók" sorozat
megyei kötetének elkészítéséhez.
Jelentkezés:
kaszagm@gmail.com.
(090185809)

• A SÜD-BAU Építőipari és
Kereskedelmi Kft. magasépítési generál vállalkozási
árajánlatok készítésében
jártas építész előkészítőt
keres. Feladat: tételes költségvetések és árajánlatok
készítése. Elvárások: 3 év
szakmai gyakorlat, szakirányú felsőtokú végzettség,
önálló és felelősségteljes
munkavégzés.
Jelentkezés: szakmai önéletrajzzal
2009. október 10-ig a
sudbau@sudbau.hu e-mail
címre. (088284435)

delkező munkatársakat keres Pusztamérges vonzáskörzetéből: raktáros, műszakvezető, műszaki vezető, betanított húsfeldolgozó munkakörök betöltésére. önéletrajzokat kérjük: FOBU KFT., 6785 Pusztamérges, Temető u. 2.
címre,
vagy
a
fobu
©fobu.hu e-mail cimre küldeni. (085263812)

• KÜLFÖLDI
munkalehetőségek (EU) teljes lebonyolítással
(vendéglátás,
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, építőipar, szerelőipar,
műhelymunkák,
segédmunkák) is! 30/9190640,
www.eujobinfo.hu

• JÓ kommunikációs és
szervezőkészségű, önálló
munkavégzésre
képes,
számítástechnikai ismeretekben jártas munkatársat
keresünk irodai munkára,
szegedi kirendeltségünkbe. Jelentkezni önéletrajzzal, kizárólag e-mailben a
szofisztika.szeged
©szofisztika.hu
elmen
2009. október 8-ig lehet.

(090156273)

(085264781)

• MEGBÍZHATÓ,
precíz,
pontos munkatársat keresünk könyvelő munkakör
betöltésére.
Elvárásaink:
legalább kétéves könyvelési gyakorlat, mérlegképes
könyvelői képesítés vagy
közgazdasági szakközépiskolai végzettség, számítógépes ismeretek, gyakorlat. A pályázatokat „Könyvelő 090165713" jeligére
kérjük a Szeged, Gutenberg u. 5. sz. (Délmagyarország Ügyfélszolgálat) alatt
leadni.(090165713)

(090165471)

E G Y E B OKTATAS
ÉPÜLETGÉPÉSZ T E C H N I K U S
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI

© C i t r O m a i l . h U . (085262742)

• ORTOPÉDIAI
cipészt,
cipőméretvétel és átadási
munkakörbe, jogosítványnyal, lehetőleg gyakorlattal
rendelkező munkavállalót
keres gyógyászati segédeszközöket gyártó cég szegedi munkavégzésre. Érd.:
70/291-65 1 2.(090165304)
• ÉLELMISZERÜZLETBE
megbízható,
talpraesett,
egyedül dolgozni tudó hölgyet keresek, részmunkaidőben. Érd. 8.00-19.00ig: 30/39 90-709. (085265077)

októberben.

Érd.: 72/532-249,30/820-5607
Magyar Épületgépészek
Szövetsége

EGESZSEGUGY
• GYERMEK-FELNŐTT
bőrgyógyászat, bőrfiatalítás, ránctalanítás, szőrtelenítés,
anyajegyszűrés,
-eltávolítás, acne, psoriasis. Info: 06-20/626-6288.
(090165756)

EPITESI TELEK
• A VADASPARK lakóparkban 750-800 m2-es, 1-4
lakásos épületek építésére
alkalmas,
közművesített
telkek eladók. Ár: 15.000
2
Ft/m + áfa. Tel.: 555-821,
7 0 / 3 1 2 - 1 9 1 4.(090165540)

BÚTOR
• TOLLFELVÁSÁRLÁS!
Szeged, Rókusi krt. 25. Tel.
3 0 / 4 6 4 - 6 1 62.(090155659)

6 7 2 0 Szeged, Zrínyi a. 4 - 8 .

3 6 34(085264143)

Adószám: 11092612-2-06"

• REDŐNYÖK,
reluxák,
szalagfüggönyök, harmonikaajtók, szúnyoghálók.
Tel.: 62/640-603, 06-30/
945-7201 .(084854242)

szövegtartalmú
8
45x13 mm keretbe foglalt, 28-as sorozatszámú
üzleti b é l y e g z i I L V I S Z I T T .

• TURBÓK felújítása, középrészcsere garanciával.
Gyári turbó legolcsóbban.
www.szajortech.hu,
30/

Használata:
2 0 0 9 . szeptember 26-161

ÉRVÉNYTELEN!

4 1 7 - 0 2 96(085161962)

• ÜVEGEZÉS,
KERETEZÉS. Kovács üveg, 62/414-

BERENDEZÉSSZERELŐ

távoktatással Szegeden

• NEMZETKÖZI
fuvarszervezőt keresünk, németül kifogástalanul beszélőt,
makói munkahellyel. Angolnyelv-tudás előnyt jelent.
Jelentkezni: önéletrajzzal a
következő e-mail elmen lehet:
fuvarszervezes

• ALPINTECHNIKA: homlokzatfelújítás alpintechnikaalkalmazásával. 30/943-

CSŐHÁLÓZAT- ÉS

OKJ-s tanfolyam indul

ÉPÍTŐANYAG
• BONTOTT cserép eladó.
6 2 / 3 1 1-071(085264995)

• BONTÁSBÓL jó minőségűfaanyag , kis- és nagyméretű tégla, ajtó-ablak, hullámpala, cserép, vasgerendák, haszonvasak olcsón
eladók. 06-30/9413-441,
06-30/209-7956,
30/
9314-160.(084751507)

GAZDIT KERES
• FOGADJON
örökbe
egészséges (oltott, féregtelenített) kutyát, cicát! 20/
360-9846,
www.zug.hu.
(090165140)

• GOLDEN retriver, labrador, kaukázusi, puli szerető
gazdát keres szentesi állatmenhelyen.
06-30/3036 3 3 1 (085263301)

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

GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉS
• A1 és B kategóriában
árzuhanás!
www.kovacsautosiskola.hu, Ady tér 4., 30/4295 5 8 1 .(084854704)

• TANULNI csak a profiktól
érdemesl Türelmesen és
korrektül! Londoni krt. 10.,
www.csillagautosiskola.hu
62/426-433. Nyt.sz.: 0601-60-05(090165223)

KOZLEMENY
• ÜGYVÉDI i rodánkat áthelyeztük. Új elmünk: Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 21. Telefon: 62/310-233. Dr. Könczöl László és dr. Könczöl
Lászlóné
ügyvédek.
(085161046)

Szolgáltatásaink:
• NEMZETKÖZI ÉS BELFÖLDI
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS
• RAKTÁRLOGISZTIKA
Elérhetőségeink:
6750 Algyő, Jura Ipari Park
(MOL körforgalom)
„
Tel.: 62/517-470
jjj
30/212-4349 §
Fax: 62/517-445
krjsztjna.mile@schenker.hu
www.schenker.hu

„Szegedi Kózlekedesi Kft.

• KERESEM
megvételre
Molnár Ferenc: Liliom című
könyvét.
30/978-4339

SCHENKER

is)

o Apróbörze

Felnőttképzési nyilvántartási
számunk: 1341304} • EXPORT Vlziszárnyas
06-20/444-0712 Vágóhíd gyakorlattal ren2007. évjáratú, „
multi tronik,
|
sérült,
külföldi papírokkal
rendelkezik, eladó.
Ár: 2 200 000 Ft

É t t e r e m

NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL: 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5 ( ü z e n e t r ö g z í t ő

Kerek

]

(Q)

MAGANHAZ

140.(083523409)

• NÉMET-OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünkl 06-1/

TANFOLYAM

2 1 0 - 4 9 04(085263777)

• SZEGEDKISKUNDOROZSMAI 2,5
szobás magánház rendezett udvarral, fűthető garázzsal,
buszmegállóhoz
közel eladó. Két generáció
részére is átalakítható!
Irányár: 15.000.000 Ft. Érdeklődés:
30/670-2749.

- TERMÉKDÍJ-ÜGYINTÉZŐ
-PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI
ÜGYINTÉZŐ
- MÉRLEGKÉPES
KÖNYVELŐ
Vállalkozási és államházlanási
szakon

- ADÓTANÁCSADÓ
- OKLEVELES NEMZET- :
KÖZIADÓ-SZAKÉRTŐ §
- TARSADALOMBIZTO- 5
SÍTÁSI ÉS BÉRÜGYI §
SZAKELŐADÓ
- MUNKAVÉDELMI
TECHNIKUS
- KÖZBESZERZÉSI £
REFERENS
£
- ELLENŐRZÉSI ÉS \
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI
MUNKATÁRS
- BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ

(085057752)

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

• TUJÁK (Smaragd, Fastigiata, Cemociparis) sövénynekeladó. Szállításunkat megkezdtük. Tel.: 20/
333-8881 .(090165555)

függő és független elágazás

CSONGRÁD MEGYEI
KÉPZÉSI KÖZPONT
Tel.: 62/420-652

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

SZAKKÉPZÉS
(iKAFOMHirS
(emeli erinlO OKJ: 54 725 41 IMOO 00>
képzést indft S z e g e d e n a

DÉL-ALFÖLDI
GRAFOLÓGIA
CENTRUM
Tel.: 62/460-563
30/290-3160
www.grafpda.hH

OKKV „ntni: 04-4014414

>:

szeged

I

perfekt.hn

L
• BOLTI eladó, kereskedőboltvezető tanfolyam indul
Szegeden,
virágkötő,
kereskedő-boltvezető
Hódmezővásárhelyen.
www.vallalkozoitanfolyamok.hu,
20/355-2686.
(085264601)

• INGATLANKÖZVETÍTŐÉRTÉKBECSLŐ
OKJ-S
képzés indul Szegeden.
Részletfizetéssel, távoktatásban: 66.000 Ft. Kérje
ingyenes tájékoztatónkat!
70/209-054t,
www.2007kapos.hu
(085264136)

• KERESKEDŐ-BOLTVEZETŐ, ruházati, illetve
élelmiszer-eladó
OKJ-s
képzések indulnak Szegeden, 79.000 Ft-tól, távoktatásban is. Kérje ingyenes
tájékoztatónkat! 30/3679217, www.2007kapos.hu
(085284141)

• HÉTVÉGI szakképzések:
dajka,
szociális
ápoló,
csecsemő-,
kisgyermekgondozó OKJ-s képzés indul. Krúdy. Tel.: 06-30/9518061,
06-30/434-1350,
www.krudy.org. (085264540)

• KÉZ-LÁBÁPOLÓ, tnűkörömépitő OKJ-s képzés indul Szegeden. Anyagokkal,
eszközökkel: 149.000 Ft.
Kérje ingyenes tájékoztatónkat!
30/288-2092,
www.2007kapos.hu
(085264133)

SZOLGÁLTATÁS
• CLASSIC ÜVEG. Üvegezés, képkeretezés. Pulcz u.
4 6 . , 6 2 / 4 99- 1 1 1 . (084036806)

D U G U L A S E L H A r I t A S garanciával.
mindennap.
Érd.:
06-30/945-7577, 62/533-999,

Szász Péter. (084854240)

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

• KÉZ-LÁBÁPOLÓ, n-iűkörömépítő, OKJ-s tanfolyam
indul szeptember végén.
3 0 / 3 7 6-1702(085059188)

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

• ÉLELMISZER-,
RUHÁZATI-MÜSZAKICIKK-ELADÓ, KERESKEDŐ-BOLTVEZETŐ, BOLTI
PÉNZTÁROS, ÉKSZERBECSÜS, VENDÉGLÁTÓ ELADÓ, SZAKÁCS,
CUKRÁSZ,
ÉLELMEZÉSVEZETŐ, IRODAI ASSZISZTENS tanfolyam indul a KITnél. Szeged, Sóhordóu. 18.
T.: 425-805, 30/830-4136.
(085262795)

• LOVÁRI és eszperantó
nyelvtanfolyamok. Tanfolyamkezdés: október 10.
06-70/265-5656,
www.romaniskhola.hu.
(085263497)

• TANULJ OLASZUL az
olasz kulturális központban.
Tanfolyamok indulnak októbertől. Érdeklődés: 30/3298619.(085161795)

TEGLAEPITESU LAKAS
• BUDAPEST VIII., Baross
utcában 80 m2-es, 2 szobás, második emeleti, polgári lakás rendezett, liftes
házban
eladó.
Ár:
17.200.000 Ft. 30/4007 5 84.(085265023)

• SZEGED belvárosában.
Bárka u. 5/A sz. alatti, 65
m2-es, I. emeleti, társasházi lakás igényeseknek eladó. 3 hónapja felújított,
igény esetén bútorozva,
18,7 m2-es garázzsal. Bővebben:
www.igenyeslakas.segitek.hu.Ár: 19,2MFt + 2,99
M Ft, Érd.: 20/446-8451.
(090165812)

TERMÉNY, TAKARMÁNY
• KUKORICA eladó, bezsákolva, házhoz szállítva.
30/981 - 7242. (ooo 165364)
• KUKORICA, búza eladó.
2.500/q. Makó. 62/216330,
06-20/997-5831.
(090165136)

• KUKORICA, idei, szemes, eladó: 2.800 Ft/q.
Érd.: 648-056, 20/9910903(085263282)

TÜZELŐANYAG
• AKCIÓS tűzifa: 8.000 Ft/
m3-től, ingyenes szállítással.
06-20/236-7202
(090165556)

• AKÁC és egyéb kemény
tűzifa (2 méteres) kamionnyi tételben, folyamatosan, erdei rakodón, Zala
megyében, csak készpénzért eladó. Érd.: 30/7036 3 4 7.(090165381)

• BIOBRIKETT
tüzelőanyag akciósan, ingyenes
házhoz szállítással. 20/

9 2 4 - 7 3 94.(085262853)

• KEMÉNY tűzifa és akác:
10.000-15.000 Ft/m3, szállítással, aprítva is! 06-30/
4 7 9 - 7 4 35.(085264529)

• TŰZIFA 8.500 Ft-tól eladó.
06-20/618-4265.
(085264928)

• TŰZIFA: 11.000 Ft/m3től vagy 1.800 Ft/q-tól.
06-30/2 4 7-76 1 0(085264837)
• VASTAG vegyes tűzifa:
10.000 Ft/m3-től. 06-30/
7 1 5 - 3 1 70(090165405)

ÜDÜLÉS
• ÜDÜLÉSI JOG-SZERVIZ, adásvétel közvetítése.
30/460-5855,
06-1/7690114,
06-1/769-0931,
www. udulesjoginfo. net
(085161803)

ÜZLETH., MŰHELY, IRODA
MAKÓI FÜRDŐHÖZ KÖZEL!

10,
Át é Hfeí\

860 m1 alapterületű, belvároshoz
közeli, saroktelken lévő, hasznosításra alkalmas INGATLAN ELADÓ
(panzió, áruház, irodaház).
Érd.:

>MM73

70/3379-875
hl, l

A DÉLMAGYARORSZÁG ÍS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

VÁLTSA MEG BELÉPŐJEGYÉT ELŐVÉTELBEN A DÉLMAGYARORSZÁG
ÉS A DÉLVILÁG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁIBAN!

K.in
: 2009. szeptember 29., kedd, 20 óra
Jegyárak: 8900-14 900 Ft • Helyszín: ftjpp László Budapest Sportaréna

mii
a 'ifi' n 2009. október 5., hétfő, 20 óra
legyárak: 8900-12 900 Ft • Helyszín: Budapest, Petőfi Csarnok
l)( >k Ulti í vul.1 •IWiimkot < > 2009. november 20.. péntek, 19.30
Jegyárak: 4900-10 900 FI • Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna
A jegyek Arán felül Mi) fi kezelési költséget Is felszámítunk.

E l ő a d á s n a p o k : 2 0 0 9 . o k t ó b e r 1., 2 . , 3

IRODAINK: Szeged, Gutenberg u. 5., 62/310-933 • Szeged, Szabadkai út 20.. 62/567-835
•Szentes. Kossuth u 8., 63/314-838' Makó, Szegedi u. 9-13., 62/213-198 • Hódmezővásárhely, Kinizsi u. 27., 62/242-419
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A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL
VÁLTSA M E G BELÉPŐJEGYÉT ELŐVÉTELBEN A DÉLMAGYARORSZÁG
ÉS A DÉLVILÁG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI I R O D Á I B A N
2009. szeptember

Ázsia Áruház

26., szombat, 20 óra

Jegyár: elővételben 2000 Ft • Helyszín: I H Rendezvényközpont, Szeged
G - i a Mmire: 2009. november

13., péntek, 20 óra

Szeged, Szilléri sgt. 27.

Jegyárak: 8900 és 9900 Ft • Helyszín: Syma Rendezvénycsarnok, Budapest
ti', i n - Ci ! >ur: 2009. november

26., csütörtök,

19 óra

(volt Euronics helyén)

Jegyár: 5900 Ft • Helyszín: Budapest, Diesel
A jegyek

árán felül 200 Ft kezelési költséget

is

felszámítunk.

2009. október 1-10-ig
a teljes árukészletre

IRODAINK Szeged. Gutenberg u 5. 62/310-933-Szeged, Szabadkai út 20,. 62/567• Szentes, Kossuth u 8..63/314-838 • Makó, Szegedi u. 9-13.. 62/213-1

delmagyar.hu

MINDEZ, ÉS MÉG ENNÉL IS TÖBB...

www.delmagyar.hu/sport

10%
kedvezmény!

A Dél-Alföld sporteseményei első kézből!

A SZEGEDI KOZLEKEDESI KFT. KERESKEDELMI OSZTALYA

BELSŐ LOGISZTIKAI MUNKATARSAT
(ANYAGRAKTÁROST) KERES.
Feladat:
• alkatrészraktár vezetése
• raktár fizikai rendjének és biztonságának fenntartása,
anyagmozgatással kapcsolatos feladatok
• készletnyilvántartás, készletmozgással kapcsolatos
adminisztrációs tevékenység a bizonylati rend szerint
• leltárak előkészítése és kivitelezése.
A munkakör betöltésének feltételei:
• minimum középfokú iskolai végzettség (érettségi vagy szakérettségi)
• műszaki szakképesítés lehetőleg a járműipar területén
• targoncavezetői jogosítvány
• felhasználói szintű PC-ismeret (Word, Excel)
• logisztikában, raktározásban szerzett gyakorlat.
Az elbírálásnál előnyt jelent:
• nyelvismeret (angol, német, cseh).

www.delmagyar.hu/ ideo

További felvilágosítást ad: Száz Tibor kereskedelmi osztályvezető
(telefon: 62/592-292).

Videófeltöltés - minden, ami érdekes!

%

www.delmagyar.hu/auto

Mindent az autókról - egy helyen!

I P

(

www.delmagyar.hu/a_nap_szeoe

A pályázatokat a Szegedi Közlekedési Kft. (6701 Szeged, Pf. 78)
címére írásban, zárt borítékban „Anyagraktáros" jelige
feltüntetésével 2009. október 5. napjáig kérjük.

Te is lehetsz a Nap Szépe!

n

r\

n

i

*

delmagyar.hu
Töltse fel kedvenc videóját,
vagy nézze meg másekét!
Aktuális és retro videókmindenkinek!
www.delmagyar.hu/video

Szomorú szíwel tudatjuk, hogy

91 éves korában elhunyt. Temetése

2009. szept. 18-án visszaadta lelkét

októberl-jén 15 órakor lesz a Puszta-

teremtőjének.

mérgesi temetőben. Gyászmise Ifi óra-

Temetése 2009. okt. 2-án 13 órakor

kor.

rettünk,

lesz az Újszegedi temetőben.

SZEGED

Or. Rauscher Ádámné,
Rauscher Alexandra,
Rauscher Roland
gn.MTíi

„Testedet takarja

és dr. Rauscher Ádám.

LUKÁCS IMRE

Gyászoló család

oniMin

Gyászolják szerettei:

GYÁSZHÍR

1

„Megállt egy szív, mely értünk dobogott, pihen a két áldott kéz, mely
értünk dolgozott. Szerettél volna még
élni, gyermekeid és unokáid boldogságát nézni."

hideg sírhalom.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Szívünket mardossa érted a fájdalom.

drága szerettünk,

A fájdalmat leírni nem lehet,
Nélküled szomorú, üres a házunk.

63 éves korában, súlyos betegségben

Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szeret-

JUDIK ANTAL
a Pick Szalámigyár nyugdíjasa

72 éves korában elhunyt. Temetése 2009. október

BOZSÁK ILONA

elhunyt. Temetése 2009. október 2-án

életének 59. évében elhunyt. Temetése október 2-án Ifi órakor lesz az

talozójából.

Üllési temetőben. Előtte gyászmise.
Q016S7X7

Gyászoló család

MEGEMLEKEZES

5-én 13 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.
Gyászmise aznap 12 órakor a mihályteleki templomban.
Gyászoló család,

szinte lehet hallani, amit még utoljára akartál
mondani..."
Mély fájdalommal emlékezünk drága Édesapánk,

b„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,

Örök szeretettel gyermekeid:

ragyogni fogsz, mint a csillagok."

Tamás, Mesi

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesa-

ÖZV. KÓNYA SÁNDORNÉ
BODOR ANNA

hosszan tartó betegség után, 83 éves korában elhunyt. Temetése októberl-jén
Ifi órakor lesz a Balástyai temetőben.
Gyászoló család, Sándorfalva, Balástya

67 éves korában, hosszan tartó súlyos
betegség után elhunyt. Búcsúztatása
2009. október 2-án 15 órakor lesz az
Algyői temetőben.
Gyászoló család,
Algyő

„ I m á d t a m élni, imádtalak
benneteket. Sokáig küzdöttem, hogy minél több jót, szeretetet
adjak Nektek. Elfáradtam, örökre

rettünk,

KOCSIS IMRE
volt Tisza Volán-dolgozó

életének 59. évében elhunyt. Búcsúztatása október 2-án Ifi órakor lesz a
Belvárosi temetőben.
Gyászoló család

GYÁSZHÍR

Gyászoló családja

MISKOLCZI IMRÉNÉ
LASKAI IRÉN
életének 83. évében elhunyt. Búcsúztatása 2009. október 5-én 1fi.30 órakor lesz a Dilinka temetőben.
Gyászoló család

10 órakor lesz a Földeáki temetőben.
90165537

Gyászoló család

Fájó szíwel tudatjuk, hogy szerettünk,

PAPP ANDRÁS

kiszomborl lakos, 72 éves korában
elhunyt. Temetése szeptember 30-án

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ifi órakor lesz a Kiszombori temetőben.
90,65764

Gyászoló család

Hálás szívvel mondok köszönetet
mindazoknak, akik drága párom,

Fájó szíwel tudatjuk, hogy szerettünk,

búcsúztatóján megjelentek és rész-

61 éves korában elhunyt. Utolsó útjá-

BOÉR ALBERT

KONDRÁTH SÁNDOR

vétükkel fájdalmamat enyhíteni igye-

ra 2009. októberl-jén 10 órakor kísér-

keztek.

jük a Földeáki temetőben.
Gyászoló felesége

SZENTES

90,6,7,,

Gyászoló családja

G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE:
Mécses 2001 Bt.
- (Temetkezési Szolgáltató Bt.) -

GYÁSZHÍR

Szentes, Sima Ferenc u t c a 31.

szerettünk,

ARADI ISTVÁNNÉ

alatti lakos, 83 éves korában

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szíwel tudatjuk, hogy szerettünk,

korában

elhunyt. Temetése 2009. októberl-jén

Hálás szíwel mondunk köszönetet

elhunyt. Temetése októberl-jén,
csütörtökön 10 órakor lesz a Kálvária temető ravatalozójából.
90,65732

Gyászoló családja

Égisz '90 Temetkezési Kit.,
6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45.
Tel-63/400-162
6640 Csongrád, Fóu. 17-19.
Tel.: 63/483-975
TOURINFORM C S O N G R Á D
Csongrád, Szentháromság tér 8.
Tel.: 63/570-325
ORHIDEA TEMETKEZÉS
Csongrád, Erzsébet u. 32.
63/471-121

mindazoknak, akik drága szerettünk,

KOVÁCS FERENC
búcsúztatásán megjelentek és osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család

Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközleményeket a megjelenés előtti munkanapon
9 óráig tudunk elfogadni.
Gyászközlemény megrendelésekar kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

lepihenek."
Megtört szíwel tudatjuk, hogy a szeretett Feleség, édesanya, nagymama
és rokon,

DANCSÓ GÁSPÁRNÉ
SZÖGHIZSUZSANNA

52 éves korában elhunyt. Temetése
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy sze-

elhunyt. Temetése októberl-jén 1fi
órakor lesz a Földeáki temetőben.

Szentes, Juhász Gy. u. 2fi. szám

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

rokon,

KONDRÁTH SÁNDOR

földeáki lakos, 61 éves

lakos, 53 éves korában váratlanul

TÚRI JULIANNA

nya, anyós, nagymama, dédmama, testvér és

NAGYHASKA IRÉN

GULYÁS TERÉZIA
Földeák, Ady E. u. 3. szám alatti

Fájó szíwel tudatjuk, hogy drága

számunkra te soha nem leszel halott,

BOLDIZSÁR BALÁZSNÉ

BÁRÁNYI MÁTYÁSNÉ

Fájó szíwel tudatjuk, hogy szerettünk,

63/400-889

halálának 9. évfordulóján.

Aki szeret, az soha el nem feled,

drága szerettünk,

szerettünk,

FARKAS JÁNOS

pihen a kéz, mely értünk dolgozott.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Fájó szíwel tudatjuk, hogy drága

9oi65487
„Olyan csend van így nélküled, Csillagom, hogy

Mihálytelek, Mórahalom

GYÁSZHÍR

tünk,

13 órakor lesz a Dugonics temető ravaGyászoló család

MAKÓ

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeret-

FODOR JÁNOSNÉ

KORDÁS PÉTER PÁL

csak letörölni a könnyeket.

tünk,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy sze-

CSIKÓS MARGIT
a Deszki Szanatórium volt
műtős asszisztens nővére

2009. október 6-án 13 órakor lesz az
Újszegedi temetőben.
oniatsíaü

Gyászoló családja
j

j

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE: AMBRUS JÓZSEF, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515; BERG HENRIKNÉ, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382; CS. M.-l KEGYELETI KFT., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6900
Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840; 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197; 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1. Tei./fax:
62/534-985, 62/534-986 MÁRVÁNY KFT. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597-360; ÉGISZ '90 TEMETKEZÉSI KFT., 6600
Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162; TOURINFORM CSONGRÁD, Csongrád, Szentháromság tér 8. Tél.: 63/570-325, 6640
Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 63/483-975; ORHIDEA TEMETKEZÉS, Csongrád, Erzsébet u. 32. 63/471-121; FLÓRA CENTER KFT, 6722
Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869; PIETAS TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS, 6722 Szeged, Bartók tér 10.62/424-992; REKVIEM
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414; REKVIUM
TEMETKEZÉS, 6900 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747; SZÖGI ÉS TÁRSA TEMETKEZÉSI IRODA Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847; GYEVIÉP KHT. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567,
BOROSTYÁN TEMETKEZÉSI SZOLGÁLAT, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 11. Tel.: 62/238-866; MÉCSES 2001. TEMETKEZÉSI BT. 6600 Szentes, Sima F. u. 31. Tei./fax: 63/400-889.
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ALAPOS VERÉST MÉRT A DEBRECENRE AZ OLYMPIQUE LYON

Francia oktatófilm

Bár a pontszerzésben reménykedett, végül méretes zakóba
szaladt bele a DVSC-TEVA az
Olympique Lyon elleni BL-mérkőzésen. Govouék 4-0-ra
nyertek Budapesten, de a különbség akár nagyobb is lehetett volna.
BUDAPEST

GYÚRÓS ISTVÁN
„Van felesleges
jegyed?"
„Csak parkoló..." A fenti
párbeszéd már órákkal a
DSVC-TEVA
Olympique
Lyon elleni BL-mérkőzése
előtt jelezte, biztos a telt
ház, 42 ezer néző lesz jelen a
Puskás S t a d i o n b a n .
Nem
csoda a nagy érdeklődés, hiszen csaknem másfél évtized
u t á n rendeztek újra Bajnokok
Ligája-csoportmeccset
További eredmények
F csoport: Rubin Kazany-lnternazionale 1-1 (1-1), gólszerzők: Dominquez (11.), ill.
Sztankovics (27.), Barcelona-Dinamo Kijev 2 - 0 (1-0),
gólszerzők: Messi (26 ), Rodriguez (76 ). G csoport: Glasgow Rangers-Sevilla 1-4
(0-0), gólszerzők: Novo (88.),
ill. Konko (50.), Adriano (64.),
Fabiano (72.), Kanouté (74.).
Urziceni-Stuttgart 1-1 (0-1),
gólszerzők: Varga (48 ), ill.
Tasci (5.). F csoport: Arsenal-Olympiakosz 2 - 0 (0-0),
gólszerző: R.v. Persie (78.),
Arsavin (86.). AZ Alkmaar-Standard Liege 1-1 (0-0),
gólszerző: Hamdaoui (48.), ill.
Traore (90.).

Magyarországon, amelyen a
DVSC a Liverpoolban mutatott formája a l a p j á n pontra
esélyesként léphetett pályára, a n n a k ellenére is, hogy
sokak szerint az Olympique
még a Liverpoolnál is kellem e t l e n e b b ellenfél. A magyar szurkolók mégis bizakodtak: a meccs előtt többen
is az 1-O-s vagy 2-1-es sikerre tippeltek, de volt, aki a
0 - 4 - e t tartotta volna reálisnak. Végül neki lett igaza...

A Loki taktikája mindenesetre a biztonságra törekedett a rendkívül gyors franciák ellen: az egy szem csatár,
Adamo Coulibaly mögött Varga József és Kiss Zoltán személyében két szűrő is szerepelt a középpályán, ám némi
meglepetésre - és a lelátón
helyet foglaló, legalább 15
méteres
piros-fehér-zöld
zászlóval
érkező
szegedi
szurkolók örömére - a hondurasi Luis Ramos helyén a
t á m a d ó b b felfogású Laczkó
Zsolt kezdett.
A korábban a Szegedben is
futballozó Oláh Lóránt viszont
Herczeg András
klubmenedzser döntése
értelmében
csak a lelátón kapott helyet. Jó meccset várok. Egy olyan
kiváló csapat ellen, mint a
Lyon, nagyszerű lenne már az
egy pont megszerzése is - fogalmazott a csatár.
Hogy igaza volt, arról a
svéd Kim Kállström győzött
meg hamar minden kétkedőt:
a középpályás egy szöglet
után már a harmadik percben
vezetéshez juttatta a franciákat, majd a bosnyák Miralem
Pjanic szabadrúgásból dup-

I S I ÍS+

á

(0-3)
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Gólszerző: Kállström (3.), Pjanic (11.), Govou (24.), Gomis
(51.).
lázta meg az előnyt. A gyorsan
bekapott gólok nem szegték a
haza publikum kedvét, és
ahogy a csapat a meccs előtt
kérte, tizenkettedik játékosként álltak melléjük.
A 24. percben végre magyar
játékos is kapuba talált, igaz,
sajnos a sajátjába - egy szöglet
után Govou fejelt, Czvitkovics
válláról pedig a hálóba pattant
a labda, ám a találatot végül a
franciának adták. A biztos siker
tudatában sem vett vissza a
Lyon, a második játékrész elején a végig bizonytalanul védő

Kántor Ferenc (55), az egykori
remek labdarúgó, majd edző,
nincs különösebben kibékülve
a mai magyar labdarúgással.
Szerinte a mostaniak nem szeretnek annyira focizni, mint az
ő generációja. És ez az eredményeken is lemérhető.
SZEGED

SZÉLPÁL LÁSZLÓ
Kántor Ferenc még ahhoz a
korosztályhoz tartozik, amelyik még imádott, sőt még
mostanság is szeret futballozni. Ha éjfélkor felköltenék a
cimborák, Kőhalmi „Kavics",
Móricz „Zsiga" vagy a többiek, és azt mondanák neki,
hogy jöjjön focizni, azonnal
bepakolná a szerelését a
sporttáskájába.
Főnökként sem árt tudni, hogyan is működik a sörcsap. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

stílust „hozni", akkor az legyen a spanyol vagy a portugál, azaz a játékosság domi-
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DVSC-TEVA: Polekszics Bodnár, Komlósi, Fodor M„ Leandro - Czvitkovics, Szakály
(Dombi), Varga j., Kiss Z„
Laczkó (Rudolf) - Coulibaly.
Klubmenedzser: Herczeg
András
Olympique Lyon: Lloris - Revelliere, Cris, Touluolan, Cissokho - Makoun, Kállström Clerc - Govou, Gomis (Éderson), Pjanic (Gonalons). Vezetőedző: Claude Puel

'

P'it'agii

A szegedi Laczkó a jók közé tartozott a Lyon ellen a DVSC-ben. Polekszicset rendesen megszórták.
Polekszics rossz kifutása után
Gomis emelt komiszul a magyar
kapuba, végképp elkedvetlenítve ezzel a hazai szurkolókat.
Bár Rudolf Gergely beállása
érezhetően lendített a magyar
bajnok játékán, igazán így sem
tudta felvenni a versenyt a magasabb szinten futballozó, a játék minden elemében jobb
Lyonnal - a meccs előtt 0-4-et
tippelő drukker pedig sajnos
ráérzett a végeredményre.
Igaz, hogy a debreceniek
számára a csoportkörben minden meccs ajándék, ám Varga
Józsefék gyaníthatóan szebb
meglepetést is el tudtak volna
képzelni.
Kiss Zoltán: - Nagyon sajnálom, hogy
pontrúgásokból
kaptuk a gólokat. El kell felejtenünk a meccset,
képesnek tartom a csapatot
arra,
hogy a Fiorentina ellen megújuljon.

Kántor Tyutyu, az örök futballista

mostaniak. Emlékszem, Szolnokon, ahol felnőttem, sétáltunk a parkban, találtunk két
padot, azok lettek a kapuk, és
máris ment az ádáz csata. Manapság alig lehet gyerekeket
látni, amint rúgják a labdát.
De az sem tetszik, ahogy próbálják ránk, magyarokra erőltetni a külföldi stílust. Most a
holland volt, van soron, meg
kell nézni, mire mentünk vele... A nagyválogatott komoly,
jegyzett gárda ellen tétmecscsen képtelen pontot szerezni,
az U20-as vb-n pedig már egy
Honduras is messze jobb nálunk. Ha már mindenáron
külföldről kell szakembert,
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Labdarúgó Bajnokok Ligája, E
csoport, 2. forduló, Budapest,
Puskás Ferenc Stadion, 42
ezer néző. Vezette: Övrebö
(norvég).

HIBÁNAK TARTjA, HOGY PRÓBÁLJAK A HOLLAND STÍLUST RÁNK ERŐLTETNI

- A futball mindig is az életemet jelentette - árulta el a
„Tyutyu" és az „Apó" becenévre hallgató sportember, aki régóta már vendéglátósként keresi
a kenyerét. - Fogalmam sincs,
mi lett volna belőlem foci nélkül. Soha nem csalódtam benne, csakis örömet jelentett.
Nem véletlen, hogy Szalai
„Dzsínó" hívó szavára, másokkal egyetemben, azonnal igent
mondtam.
Büszke vagyok,
hogy tagja lehetek a Szeged
öregfiúk csapatának.
Azt gondolja a maiakból hiányzik ez a fajta ragaszkodás,
kötődés, imádat, alázat a
sportág iránt.
- Mi lényegesen jobban
szerettünk futballozni, mint a

í
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DVSC-TEVA-O. Lyon (francia)

0-4

g

náljon. Valamikor ez uralkodott a futballunkban, és milyen érdekes, akkor még voltak eredményeink.
A szegedi fociért különösen
fáj a szíve. Azt mondja, szomorú, hogy a városban most az NB
III jelenti a csúcsot.
- Kinek a felelőssége ez?
Mindenkié: megvan a maga
része benne a város- és sportvezetésnek, az edzőknek és
maguknak a játékosoknak is.
A fiamnak, a 13 éves Máténak
jobbat szeretnék, ezért döntöttünk úgy a feleségemmel,
hogy a gyereket beíratjuk a
gyulai fociakadémiára. Az
egyház által támogatott bentlakásos futballiskolában egykori fradista kiválóságoktól
- Varga Zoltántól,
Takács
Lászlótól, Máté Jánostól és
Horváth Pétertől - lesheti el a
szakmát, de maga az akadémia a tanulásra is különös
gondot fordít, arról nem beszélve, hogy az életre is nevel.

470 meccs a másodosztályban. Kántor Ferenc 1954. augusztus
12-én Bonyhádon született. Labdarúgó-pályafutását a Szolnoki MÁV-ban
kezdte, később játszott az MTK ll-ben, a Szolnoki MTE-ben, a Hódmezővásárhelyi MSE-ben, a Délép SC-ben, a Szeol-Délép SE-ben, a Szeged
SC-ben, a Szegedi Dózsában, a német amatőrligás Gautingban, az Újszentivánban és a Tiszaszigetben. Edzőként dolgozott az Újszentivánnál,
a Csanyteleknél, a Tiszaszigetnél, a Sándorfalvánál és az UTC-nél. Volt
serdülő- és vasutas-válogatott, az NB ll-ben kb. 470-szer lépett pályára,
legalább tízszer volt csapatával dobogón, de - szívfájdalmára - egyszer
sem sikerült az élvonalba jutnia, így az NB l-es szereplés kimaradt az
életéből. Trénerként Szalai Istvánnal együtt az Újszentivánnál megnyerte
a megyeegyet (1996), a Sándorfalvával bronzérmes lett, a Tiszasziget
edzőjeként (megyei II. osztály) pedig egy ezüstérmet őriz.

FOTÓK: MTI

A szerdai program. A Bajnokok Ligájában ma újabb négy csoportban
zajlanak a küzdelmek. Minden összecsapás 20.45-kor kezdődik. A csoport- Bayern München (német)-juventus (olasz), Bordeaux (francia)-Maccabi Haifa (izraeli). B csoport: CSZKA Moszkva (orosz)-Besiktas (török), Manchester United (angol)-Wolfsburg (német). C csoport: Milán (olasz)-Zürich (svájci), Real Madrid (spanyol)-Marseille
(francia). 0 csoport: AP0EL (ciprusi)-Chelsea (angol), Porto (portugál)-Atletico Madrid (sapnyol).
Leandro: - A szurkolók
csodálatosak voltak. Sajnos
gyorsan hátrányba
kerültünk, esélyünk sem volt a
franciák ellen.
Herczeg András: - Megfogta a csapatot a kezdés.
Talán túlzottan is tiszteltük a
Lyont. A második félidőben
már jobban játszottunk, igaz,
a franciák talán már visszafogottabbak voltak. Tisztában voltunk azzal is, hogy
benne lehet egy ilyen vereség,
szerettünk volna szorosabb

meccset játszani. Kár volt a két,
gyorsan bekapott gólért.
A csoport másik mérkőzésén: Fiorentina-Liverpool
2-0 (2-0).

Gólszerző: Jovetics (28.,
37.).
Következő forduló, október 20.: DVSC-Fiorentina.
Az E csoport állása
1 Lyon

2

2 0 0

5- 0 6

2 Fiorentina

2

1 0 1

2- 1 3

3 Liverpool

2

1 0 1

1- 2 3

4 Debrecen

2

0 0 2

0- 5 0

Ma este javíthatnak
ALEXANDRIA. A 3-0-ra elveszített Honduras elleni meccs
után az egyiptomi U20-as lab-

darúgó vb-n szereplő magyar
válogatott ma Dél-Afrika ellen
(m2,18.45) lép pályára.

Szolnokra utaznak
SZEGED. A férfi röplabda Extraliga legutóbbi negyedikje, a
HPQ Szeged nem a legjobban
kezdte az idényt. A sérülésektől tizedelt együttes előbb hazai pályán a Dunaferrtől (1:3),
majd a fővárosban az ifjúsági
válogatottól (2:3) kapott ki.
Nusser Elemér tanítványai vasárnap 16 órakor Szolnokon javíthatnak. Erre van is esélyük,
hiszen a rivális is két vereséggel kezdte az évadot.

A bajnokság állása
1 Ifiválogatott

3 3

-

9- 3 6

2 Dunaferr

1

1

-

3-

3. Szolnok

2

-

2

0- 6

4 Veszprém

1

- 1

0- 3 1

5 MAFC

2

1 1

4 - 3-3

1

1

3- 0-4

6 Kecskemét

-

3- 6-4
2
A nemzetközi kupaszerepléstől való távolmaradás miatt a
HPQ Szegedtől, a Kecskeméttől és a MAFC-tól is 6-6 pontot
levontak.
1 HPQ Szeged

2

-

Futás, ugrás, dobás

CSONGRÁD MEGYE. Szeged város
és Csongrád megye őszi atlétikai bajnokságában az 1997-ben,
1998-ban és 1999-ben született
gyerekek vettek részt. A korcsoportok győztesei; fiúk, 60 m
síkfutás: Lóczi Richárd (Makói
Ált Isk.), Fejes Gábor (Szeged,
Vörösmarty), Balla Marcell (Szeged, Vörösmarty). Távolugrás:
Lakatos Krisztián (Makói Ált.
Isk.), Sarusi K. Benedek (Szentes, Koszta), Medgyesi Marcell
(Makói Ált. Isk.). Kislabdahajítás: Molnár Gábor (Kiskundorozsma, Orczy), Gruber Kornél
(Makói Ált. Isk.), Puskás Ramon
(Makói Ált. Isk.). Magasugrás:
Sarusi K. Benedek (Szentes,
Koszta). ÍOOO m: Jernei Márkó

12
2

(Titán TC), Szabó Norbert (Szeged, Rókus II.). 6 0 0 m: Balla
Marcell (Szeged, Vörösmarty).
Lányok, 60 m: Kálmán Dzsenifer (Kiskundorozsma, Orczy),
Rácz Cintia (Szeged, Rókus II.),
Bak Veronika (Szeged, Tarján
III.). Távolugrás: Havai Hajnalka (SZVSE), Varga Márta (Szeged, Tarján), Munai Panna (Makói Ált. Isk.). Kislabdahajítás:
Hegedűs Boglárka (Szeged, Rókus II.), Farkas Kata (Szeged,
Rókus II.), Börcsök Erika (Makói
Ált. Isk.). Magasugrás: Bruchner Nikolett (Makói Ált. Isk.).
1000 m: Mezei Szonja (Makói
Ált. Isk.), Oláh Petra (Szeged,
Rókus II.). 6 0 0 m: Bodai Berna
dett (Titán TC).

2009. SZEPTEMBER 30.,

Megtartani a poziciot
A Makói SVSE élvonalban szereplő sakkcsapata a klub eddigi legjobb eredményével zárta
a 2008/2009-es szezont, és a
novemberben kezdődő új pontvadászatban szeretnék megtartani az elért 6. helyet. Ehhez az
anyagiak részben biztosítottak.
MAKÓ

IMRE PÉTER

A Makói SVSE sakkcsapata
nyolcadik évét töltötte a legjobbak között 2008/2009-ben,
és a klub eddigi legnagyobb
sikerét szállítva 60,5 ponttal
6. lett. Az NB Il-ben szereplők
sem akartak lemaradni a
„nagytestvérektől", a 80,5
ponttal kivívott bronz a második vonal eddigi legjobb produkciója - közölte Balázs Tibor ügyvezető elnök.
A legjobb pontszerző Szalai
Kornél (11 mérkőzés/7 pont),
Erdős Viktor (10/6), Rest ás Péter (9/5,5) és Reiss Tibor (11/6)
lett, míg a „fakóból" Erdős
Boglárka (9/7,5) és Vicsai Gábor (10/6) volt a legeredményesebb. Az egyéni produkciókat tekintve Erdős Viktor a
legsikeresebb. Az elmúlt szezonban másodszor is megnyerte a nyílt magyar bajnokságot, míg a Szegeden rendezett felnőtt ob-n 5 pontot
gyűjtve a 6. helyen végzett. A
rapid- és villámbajnokságon
harmadik lett, a kínai világjátékokon pedig a győztes magyar válogatott legeredményesebb pontszerzőjének bizonyult.
A 2009/2010-es pontvadászat november 8-án startol, az
ehhez a szükséges anyagiak

részben rendelkezésre állnak.
A Gábor Zoltán igazgató vezette ASS ú j bútorokkal szerelte fel az MSVSE két sakktermét, és ezen kívül még 1 millió forinttal támogatta az első
félévben a szakosztályt. Nagy
könnyebbséget jelentene - fogalmazott Balázs - , ha az önkormányzat elengedné, vagy
mérsékelné az éves szinten
közel 500 ezer forintos bérleti
és közüzemi díjukat.
A sorsolás kedvező: a 11
fordulóból hatszor játszanak
hazai környezetben és csak
ötször vendégként a makóiak.
Az ezüstérmes Zalaegerszeggel kezdenek, de 2010. április
11-én Makóra látogat a Polgár
Juditot és a világbajnok indiai
Viswanathan Anandot - öszszesen huszonnégy nemzetközi nagymestert! - a soraiban
tudó bajnok Nagykanizsa is. A
Maros-partiak szeretnék megtartani tavaly kiharcolt pozíciójukat. Változott a kiírás:
maximum három külföldi szerepelhet egyszerre egy csapatban, és a magyaroknak 100
mérkőzést kell játszaniuk.
Erdős Viktor edzője
a csapatban
Az élvonalban 6. helyen végzett gárda együtt maradt, sőt
még erősödött is. Lukács Péter nemzetközi nagymester,
Erdős Viktor edzője az
MTK-ból igazolt a Makói
SVSE-hez, az ötödik és a hatodik táblán számítanak majd rá.
Az NB M-es csapatban kaphat
szerepet a jövőben Erdős Attila - Viktor édesapja.

Lékó Péter: remi
NANCSING. Remivel folytatta
szereplését a szegedi Lékó Péter
a kínai Nancsingban zajló szupertornán. A keddi második körben a magyar rangelső vüágossal az azeri Tejmur Radzsabovval osztozott meg a ponton.
A félpontos Lékó szerdán sötéttel a bolgár világelső Veszelin Topalov ellen ül asztalhoz.
Lékó az első fordulóban
Magnus Carlsentől szenvedett
vereséget. A játszma utáni sajtótájékoztatón a norvég kiemelte edzője, Garri
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Kaszpa-

rov szerepét. Carlsen a máso-

dik fordulóban a bolgár Topalovot is legyőzte.
Nemzetközi
sakktorna,
Nancsing, átlagértékszám:
2764, XXI. kategória. 2. forduló: Lékó Péter (magyar,
2762)-Radzsabov (azeri, 2757)
döntetlen, Carlsen (norvég,
2772)-Topalov (bolgár, 2813)
1:0,
Jakovenko
(orosz,
2742)-Vang Jüe (kínai, 2736)
döntetlen.
Az állás: Carlsen 2 pont,
Jakovenko,
Radzsabov
és
Vang Jüe l - l , Lékó és Topalov
0.5-0.5.

A karate élő legendái
SZENTES. A Kurca-parti városban kezdődik ma hivatalosan a
karate-világbajnokság. Este 8
órától húsz világszervezet vezetője, 8-10 dános mesterek, a
karate élő legendái és a KI bajnoka, Semi Shilds jelenlétében
avatják fel a kyokushin megalapítója tiszteletére az Oyama
Emlékparkot. A Dr. Papp László Sportcsarnok mellett eredeti

shinto szertartást láthatnak
majd az érdeklődők - japán
szerzetesek
közreműködésével. A világbajnokságra már érkeznek a versenyzők. A selejtezők pénteken a szabálymagyarázat után 11 órakor kezdődnek
Budapesten, a Papp László
Sportarénában. A döntőket vasárnap este fél 7-től rendezik
meg.

Hepp-kupa: Szolnok
SZEGED. Tisza-parti rangadóval
folytatódik a svájci rendszerben zajló női kosárlabda
Hepp-kupa második fordulója:
az első körben Kiskunfélegyházán 88-54-re nyerő Szeviép-Szeged a DEAC-ot verő Szolnokot látja vendégül. A találkozót október 14-én, szerdán 18
órától rendezik az újszegedi
sportcsarnokban.
Hír még a csapatról, hogy javul a horvát légiós, Iva Ciglar ál-

lapota. Az irányító egy háztartási baleset során vágta el a bal kezén a középső ujját, ám szerencsére nem kellett azt összevarrni, így a szerdai kötözése után
valószínűleg edzésbe állhat.
A Hepp-kupa érdekesebb
párosításai:
MiZo
Pécs
2010-Kanizsa DKK, Vasas
Csata-BEAC, MKB Euroleasing Sopron-SEAT Lami Véd
Győr II., Baja NKK-Kiskunfélegyházi KC.

A PICK SZEGED MAGABIZTOS GYŐZELEMMEL VERTE A SZLOVÁK BAJNOKOT

Marjanac vonzotta a labdát
Remek játékkal, Marjanac kapus bravúrjainak köszönhetően
hat góllal, 32-26-ra nyert a
Pick Szeged férfi kézilabdacsapata a szlovák Tatran Presov
elleni bajnokin.

Pick Szeged-Tatran Presov

32-26

Budapest Bank férfi kézilabdaliga, 7. forduló, újszegedi
sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: Medve, Nagy.

SZEGED
SÜLI RÓBERT
Pick Szeged-Tatran Presov a
magyar bajnokságban. Ezt
sem gondoltuk volna egyszer.
A szlovák bajnok vendégcsapatként szerepel a Budapest
Bank-ligában, az elért eredményei a végső elszámolásban nem számítanak majd be.
Végre igazi meccshangulat
volt, a B középen eddig sem
múlott, verték a dobokat, a lelátó többi része azonban csendben ült. No most végre nem:
szurkolt mindenki az egész
meccs alatt. Végül is nemcsak a
csapatnak, hanem a drukkereknek is jó kis bemelegítés volt
a szombati BL-meccs előtt a
Presov elleni bajnoki.
Jól kezdett a Pick. Ez Drágán Marjanac kapusnak, és a
minden helyzetből kapuba találó Krivokapicsnák volt köszönhető. A 15. percben három góllal, 10-7-re lépett meg
Matics együttese, a frissen pályára lépő Igor Kos két góljának is köszönhetően. Jó kis
meccs alakult ki, a vendégek
szívták magukat, de a Pick
még jobban. Persze akadtak
hibák, de olyan hőfokon égett
a hazai csapat, amit a közönség nagyra értékelt. Marjanac
bravúrt bravúrra halmozott a védelem is minden dicséretet megérdemelt
így a különbség egye nőtt. A 20. percben 13-8 volt az állás. Matics
egy holtidőben a 10-es mezben játszó Kristopans mögé
állt - 210 centiméter magas - ,
és mutatta, hogy az átlövő háta közepéig ér. A lelátó népe

(18-12)

Pick Szeged: MARJANAC GHIONEA 5, KRIVOKAPICS 4
(1), HERBERT 2, KATZIRZ 5,
Zubai 3. ZVIZEJ 6. Csere: Liszkai (kapus), Nenadics 2, Vadkerti 1, Kos 2, Oszmajics 1, Simon 1, Gyuris. Edző: Vladan
Matics.
Tatran Presov: Krupa - Mikéci 2, Kristopans 4, Radcsenko,
Marusak, MAZAR 5, ANTL 9
(4). Csere: Dudás 2, Úrban,
Babjak 1, Mazúr 2. Edző: Szalai Tibor.
Kiállítások: 12, ill. 8 perc.
Hétméteresből: 1/1, ill. 4/4.

Dragan Marjanac bravúrt bravúrra halmozott.

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
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adidas
jót derült ezen. A 24. percben
állva tapsolt mindenki, Marjanac zsinórban a második ziccert védte, az utolsónál a feje
fölé emelte fel a lábát, úgy
rúgta ki a labdát. A hajrára a
Pick „megette" a Presovot, a
vendégek annyira elbizonytalanodtak, hogy legtöbbször
már kapura sem mertek lőni.
Ghionea Sándor Csikar-szögből megeresztett - kettős emberhátrányban volt a Pick - gól-

a

é

vodafone
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SZEUIÉP
ja vezette be a második félidőt.
Marjanac nem lankadt, védett
lábbal, kézzel, testtel. Mindenképpen biztató a szerb válogatott kapus látott formája. Katzirz
Dávidnak is voltak emlékezetes
pillanatai, góljaival hét találattal lépett meg a Szeged, 21-14.
Az 50. perc környékén jött az első szegedi holtpont, kimaradt
helyzetek, eladott labdák jellemezték ekkor a Pick játékát.
Szerencsére ekkor sem volt

gond, öt góllal, 27-22-re vezetett. Vadkerti Attila is az öklét
rázta, a sérülése után visszatérő
válogatott szélső az 54. percben
megszerezte idei első bajnoki
gólját. A nap találata Oszmajicsé volt, a montenegrói átlövő
talpról bombázott a jobb felső
sarokba.
Matics mester azt is megengedhette, hogy több kulcsjátékosát pihentesse, a fiatalokat
játszassa, a Pick sikerét ezen a
napon nem
veszélyeztette
semmi, mert meggyőző volt.
Vladan Matics: - Jó kapusteljesítménnyel és elfogadható
védekezéssel
rukkoltunk
elő.
Támadásban
is akadtak
jó
dolgaink, nem szabad azonban ennyi labdát eladni, mert
a Medvegyi ellen ezt nem engedhetjük meg.

Budapest, ó, te csodás?

O

Karsai László

(1967. 06. 11.,
Mezőhegyes)
Legjobb
eredményei:
kétszeres világbajnok, tizenkétszeres
bajnok, BL-győztes, háromKiss Norbert
szoros világkupagyőztes.
(1980. 06. 29.,
Kaposvár)
Legjobb
eredményei:
háromszoros
világbajnok,
tizenegyszeres bajnok, BL- győztes, kétszeres világkupagyőztes.
Fekete László (1974. 10.
14., Zenta)
Legjobb
eredményei:
kilencszeres
bajnok, BLgyőztes, kétszeres világkupa-1.

Ma megkezdődik a férfi és női
tekecsapat-világkupa, amelynek Budapest ad otthont. A férfiaknál hat-hét csapat is esélyes a végső sikerre, ezek közt
pedig ott van a Szegedi TE is.
BUDAPEST
MÁDI JÓZSEF
A hetvenöt éves Magyar Bowling- és Teke Szövetség teke
alszövetsége igen komoly rendezvénnyel ünnepelheti évfordulóját: a nemzetközi liga
Budapestnek adta a 21. férfi és
női csapatvilágkupa lebonyolításának lehetőségét. Illetve
először Nyíregyháza vállalta
magára a házigazda szerepét,
de anyagi problémák miatt lemondta azt, így került képbe a
magyar főváros. Legutóbb
ilyen rangos tekeesemény hazánkban éppen tizenhárom
esztendővel ezelőtt volt, előtte pedig 1994-ben, amikor a
szegedi női csapat éppen Budapesten elhódította az elsőséget.

Szél
Tibor
Az Európa szívében lévő
magyar főváros nagyon jó
(1970. 07. 23.,
földrajzi fekvése miatt ideális
Törökkanizsa)
, 0U! <k«gÍabfei ftitoftéfyszín német, szlovák, szlo, erpdBXépyei: (>;üV9nór?észtrák, horvát vagy
világbajnok,
szerb csapatnak egyaránt. És
hétszeres bajtermészetesen annak a Szegenok.
di TE-nek is, amely a tizenöt

évvel ezelőtti bravúrt próbálja
megismételni - immár a férfiak mezőnyében. A nyolcszoros bajnok alakulat a kora délutáni akkreditáció után elfoglalta az FTC Népligeti hoteljában a helyét, majd a régi népligeti sportcsarnokban megtartott megnyitó és a Debrecen BL-meccse után nyugodt
álomra szenderült. Igazán
sportos környezetben, a selejtezők helyszínétől néhány
száz méterre tette mindezt - a
körülmények tehát ideálisak,
már csak a sportolókon múlik
az ideális folytatás.
A szegedi együttes alkotott
már emlékezeteset, a Szlovákia Sarisban és Eszéken a
csúcsra ért. Talán most is sikerülhet bravúr, bár ehhez a
német, az osztrák, a szlovák, a
horvát, és a macedón bajnok
is lesz belszólása. Egy biztos,
hogy talán az országban egykicsit háttlérbe szorult sportág most előtérbe kerül.

igy dobnak. A szegediek időrendje a budapesti férfi tekecsapat-világkupán, szerda, 1. játékos: 11.10,2. játékos: 13.20,
3. játékos: 16.35. Csütörtök, 4.
játékos: 10.35,5. játékos: 13.50,
6. játékos: 16 óra.

Kakuk
Levente (1980.
04. 01., Eger)
Legjobb
eredményei:
háromszoros
világbajnok,
nyolcszoros
bajnok, BL-győztes, kétszeres
világkupagyőztes.

m .

IH:

Földesi Zsolt
(1975. 07. 13.,
Szeged)
Legjobb
eredményei:
kilencszeres
bajnok, BLW
k
győztes, kétszeres világkupagyőztes.

m

Kis
Zsolt
(1977. 05. 07.,
Zrenjanin)
Legjobb
eredményei:
négyszeres
bajnok,
VIlágkupa-2.
Kovács Péter
(1982. 09. 21.,
Budapest)
Legjobb
eredményei:
NBC-kupagyőztes, páros ob-2.
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MOZAIK
KALENDÁRIUM
A Nap kél:
A Nap nyugszik:
A Hold kél:
A Hold nyugszik:

TÖBBSZÖR MEGNÖVEKVŐ FELHŐZET
Készítette:

6.41
18.26
16.42
2.28

ISTEN ÉLTESSE!
JEROMOS, MÉDEA
A Jeromos görög eredetű név,
a Hieronümosz névből származik. Jelentése: szent nevű.
A Médea görög eredetű női
név, jelentése: okos nő.
Ma ünnepel még: ZSÓFIA.

Többször lesz erősen felhős az ég, főként a délutáni órákban lehetnek rövid napsütéses időszakok. Elszórtan kisebb záporok fordulhatnak elő.

E Z T ÍRTUK

Szeged

1 ÉVE: Napfény Park néven
nyílik új bevásárlóközpont
Szegeden, a Móravárosi körút
mellett, 40 üzlettel.
5 ÉVE: Letette a hivatali esküt
Gyurcsány Ferenc, Magyarország új miniszterelnöke.
10 ÉVE: Az 54 ezer regisztrált
Csongrád megyei őstermelő
közül mindössze másfél ezer
vallott be jövedelmet.

21°

Mórahalom

21°

Hódmezővásárhely

cCb

20°

Mindszent

te

21°

Szentes

te

20°

Békéscsaba

cte

19°

21°

Szolnok

cte

17°

20°

Kecskemét

cte

20°

20°

Orosháza

Makó
Csongrád

cCb

Kistelek

20°

További k i l á t á s o k
Kezdetben marad a gyakran erősen felhős idő csütörtökön kisebb záporokkal, majd

ORVOSMETEOROLÓGIA
Vastag József röszkei termelő mutatja a füzért a Dugonics téren, a „felpaprikázott" József Attila-szobor
előtt. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Paprikasó Szegeden
SZEGED
BOBKÓANNA
Néhány járókelőt felpaprikázott ugyan József Attila Dugonics téri szobrának felpaprikázása, a kedélyek azonban
csillapodtak, amikor mindenki számára kiderült: a füzér a
közelgő fesztivál reklámozására szolgált.
A Csongrád Megyei Paprika-

A N A P VICCE

só sajtótájékoztatóján Vastag
József röszkei termelő és paprikakutató, valamint
Molnár
Csaba,
a
Rendezvény ház
Nonprofit Kft. ügyvezetője tájékoztatta az egybegyűlteket a
programokról. Pénteken, három órakor tartják majd az ünnepélyes megnyitót a Dugonics
téren, ahol hat termelő és négy
mézes árulja portékáját. Szombaton
nyolc
csapat
- köztük olimpikonok és szege-

Tejautomata
SZLOVÁKIA. Hamarosan automatából is vásárolhatnak majd
tejet Szlovákiában, ráadásul éjjel-nappal. Tejautomatát helyez
ugyanis üzembe a dél-szlovákiai Rimaszombatban (Rimavská
Sobota) a közeli Gernyőpusztán
(Bottovo) működő mezőgazdasági társulás. Saját termelésű,
teljes zsírtartalmú tejet forgalmaznának, literjéért 50 centet
(140 forint) kérnének. Az üzletekben a tej gyakran drágább,
és nem teljes zsírtartalmú.

A TISZA Szegednél 86 cm
(hőfoka: 19 °C), Csongrádnál
-148 cm, Mindszentnél
- 2 3 cm.
A MAROS Makónál - 6 6 cm.

UV-B S U G Á R Z Á S
Az UV-B sugárzás mértéke
ma: 3,5, mérsékelt.
A javasolt napozási idő délelőtt 11 és délután 3 óra között;-35 perc.

KOS (III. 21.—IV. 20.): Új ismerőse
továbbra is mértéktelen kedvességet tanúsíthat. Próbálja ön is viszonozni ezt, hivja el az illetőt egy
étterembe!

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.): A
várva várt hírek késhetnek. Kerülje az aggódást, koncentráljon inkább valami másra! Próbáljon este
valami érdekes dolgot tenni!

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Lehet,
hogy szabadidejében vásárolni támad kedve. A melegebb ruhadarabokat keresse, visszafogott színekben!

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Ha fájdalmai vannak, legjobb, ha minél hamarabb felkeresi orvosát, kedves
Bika! Az orvosságok hamar hathatnak. Ezután ismét jó lesz a
közérzete.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Ne legyen hálátlan azzal, aki egy kiváló
üzlethez segíti hozzá! Ha házas,
ha nem, párjának kedveskedjen
ma este! Vigye el egy különleges
étterembe!

BAK (XII. 22.-1. 20.): Munkájába
mélyedhet, ma talán csakis arra
képes fókuszálni. Ha megszakítják, ne mutassa ki mérgét! Esti
tervei talán kivitelezhetetlenek.

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Munkáját
nem befolyásolhatja esti programja. Ha mehetnékje támad, ne menjen messzire! Élvezze a pihenést,
a szabadidőt, kedves Ikrek!

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Ha valaki a környezetében tudomása
szerint sokat van egyedül, legyen
vele! Barátságosan közelítse meg
az embereket! Csodákat tehet törődése.

RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Változhat
környezete, de rugalmasan viseli.
Az új helyzetet ráadásul az előzőnél jobban kedveli. Boldog, kiegyensúlyozott a Rák, semmire
nincs gondja.

SZTÁRSÁV
tizenkerült a
Madon51 éves
Celebra-

tion című koronggal megismételte Elvis Presley eladási
mutatóit.

Az

Official

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Ha házas, társával bánjon tisztelettel! A
szociális kapcsolatokat illetően
nehogy illetlen szavak hagyják el
a száját! Új barátság kezdődhet.

Csütörtök

te
ISM

1

'

Max:27°
Mln:12°

VÍZÁLLÁS

HOROSZKÓP

- Hogyan különbözteted meg
az ikerlányaidat? - kérdik a
rendőrt.
- Anyajegy alapján. A barnának
a jobb, a szőkének a bal kezén
van az anyajegye.

Válogatásalbumával
egyedik alkalommal
brit slágerlisták élére
na (képünkön); az
amerikai énekesnő a

di színészek - mutatják be főzőtudományukat. Az ételeket
Szőke András és Bede Róbert
egy kis humorral is fűszerezi
Bográcsszínházával. Az Árpád
téren pedig a magyar megyék
napja alkalmából 19 megye
képviselői kóstoltatják a tájegységükre jellemző ízeket.
A három napos szegedi
paprikafesztivál alatt végig
kézműves- és kirakodóvásárral várják az érdeklődőket.

Hidegfronti hatás kezdődik, a
legérzékenyebbeknél levertség, vérnyomáscsökkenés jelentkezhet.

pénteken esővel, záporesővel. Szombaton sok napsütésre v a n kilátás míg vasárnap
változóan felhőségvárható több-kevesebb napsütéssel.

Zápor

Péntek

Szombat

\ \ \v'
Max:20°
Min:14°

te

te

Max:22°
Mln:8

Max:23°
Mln:8°

Esős

Időnként felhős

Vasárnap

Változó

Hordozható ház
ARGENTÍNA. Harminc centiméteres, vékony alumíniumrudakból
összecsavarozható,
hordozható házat talált fel egy
argentin férfi - a prototípusra
még kicsit várni kell.
A közgazdásznak tanult,
46 éves Matias Konstandt az
új technológiát alkalmazva
már nyolc évvel ezelőtt épített
magának egy 300 négyzetméteres házat Buenos Aires
egyik elővárosában. A 16 ezer
alumíniumcsőből álló építmény külső borítását cement
és mész keverékével levakolt

habszivacs és falapok alkotják. Az ágyak, a konyhaasztal,
sőt még a fürdőkád is részben
alumíniumcsövekből készült.
Az alumíniumcsövek rendkívül könnyűek - négy kilogramm jut egy négyzetméter
beépített területre - , a tűz- és
földrengésbiztos házat szinte
gyerekjáték felhúzni. A kis,
hordozható verzió még csak
papíron létezik, de a prototípus már nem várat sokat magára. Ha egy hátizsákban nem
is, egy autóban biztosan el fog
férni.

A napos oldalról

VÍZÖNTŐ (1.21.—II. 20.): Pénzügyei kivételesen alakulhatnak.
Talán már egy kis luxust is megengedhet magának. Felettébb
unatkozhat az este, ezért partit
szervezhet.
HALAK (II. 21.—III. 20.): Egy
gyermek születésnapjára vásárolhat ma ajándékot. Ne feledje,
hogy a gyerek hány éves! Lehetőleg a korának megfelelő ajándékot
válasszon!

Hármas
••

##

UK

Charts Company, a heti listákat összeállító társaság adatai
szerint idáig Elvis Presley volt
az egyetlen szólóénekes, akinek albuma tizenegy alkalommal szerepelt első helyen a
brit slágerlistán. A rekordot a
Beatles zenekar tartja, amely
tizenötször állt az élen. Madonna első helyezésével minden idők legsikeresebb szólóénekesnője lett Angliában.
Benny Andersson (képünkön), a 66 éves zeneszerző és
versenylótenyésztő - az ABBA
egykori tagjaként és a Mamma
Mia! című musical szerzőjeként - hallani sem akar arról,

DÉL-AFRIKA. Milton Mbhele egyszerre három menyasszonnyal
jelent meg a dél-afrikai Ladysmith közelében tartott esküvőjén. A dél-afrikai törvények elismerik a poligámiát,
amely nem ritka a zulu és szvázi törzsek körében. Arra azonhogy a reneszánszát élő svéd ban ritkán van példa, hogy a
formáció dalai szerepeljenek a vőlegény leendő feleségeivel
háromszáz millió fontot (85 egyszerre kössön házasságot. A
milliárd forintot) jövedelmező 44 éves, 11 gyermekes korbrit musicalfilm folytatásá- mányzati tisztviselő első felesé- A 22 éves Lengyel Mónika az ELTE-n tanul gyógypedagógiát. Az isi^ll^nost másod- kola mellett egy fejlesztőóvodában dolgozik szintén gyógypedagógusban. Pedig számos forrásfiójjj.
Isjíjjt^ ^ f o g a d o t t ként, emellett bébiszitterkedik. Móni imád sportolni, és olyan helyen lafelröppent, hogy l e s z J f l $ Á t J
űjabb7z4 es 23 éves . kik, ahol gyönyörű a táj, így szabadidejének nagy részét a természetben
tás. A főszerepet alakító Os-;'
az ő válláról szeret- tölti. Egy lakatlan szigetre legszívesebben a párját vinné el, hiszen ketcar-díjas Meryl Streep is öröm-\
•^televepííi bizonyos terheket.
mel játszana a régi stábbal.
ten jobban feltalálják magukat, MODELL ÉS FOTÓ: FREE FACES

