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HONVED TER: UJABB EGY EV HALADÉK
Másodszor is haladékot kapott a várostól a
szegedi Honvéd tér sarkán elkerített gödör
gazdája, aki 4 éve tett ígéretet a beépítésre.
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Szirbik Imre:
Nem örült
a pártom

Egy sapka miatt bilincselt meg
két makói diákot a határrendész

SZENTES. Személyes okok miatt
nem indul jövőre a parlamenti
választásokon Szirbik Imre. Az
56 éves szentesi polgármester
lapunknak
nyilatkozva
elmondta: a parlamenti képviselői és polgármesteri munka egyidejű végzése olyan terheléssel
jár, amely nagyban növeli a
stresszt. Az egészsége olyan határra ért, ami a stressz jelentős
csökkentése nélkül megváltozhat. Hosszas vívódás után úgy
határozott, hogy a két funkció
közül csak a polgármesteri
munkát szeretné folytatni. Döntésének nem örült pártja, az
MSZP, de elfogadta azt.

Kiskorúak jogellenes fogva tartásával vádolják azt a makói
határrendészt, aki a gyanú szerint kocsijába parancsolt és
megbilincselt két helybeli fiút,
majd a város határától 15 kilométerre rakta ki őket - büntetésből, amiért ellopták a fia
sapkáját. Az azóta már leszerelt határrendész ügyét a jövő
héten tárgyalják a bíróságon.
MAKÓ
MUNKATÁRSUNKTÓL

- Életemben nem voltam úgy
megijedve, mint akkor. Amikor
már bilincsben volt a kezünk, a
férfi azzal fenyegetett bennünket, hogy az utánfutó után köt
mindkettőnket. Az eset után
nem mertem egyedül iskolába
menni, bezárkóztam, rémálmaim voltak. Hiába történt
mindez egy éve, még a mai napig is eszembe jut, és olyankor
rettegek - mondta lapunknak
a 14 éves, makói Dömötör Erik.
Többek között az ő vallomása
alapján emeltek vádat egy időközben leszerelt határrendész
törzszászlós ellen fiatalkorúak
jogtalan fogva tartása miatt.
Folytatás az 5„ jegyzet a 3. oldalon

Interjúnk a 7. oldalon

Élet
a határon

Makótól mintegy 15 kilométerre, a Rákosi út mellett tette ki a határrendész autójából a megbilincselt Dömötör Eriket és barátját. Édesapja
szerint ezt nem hagyhatták annyiban, FOTÓ: KARNOK CSABA

RÖSZKE. Ha nagyobbat dob az
ember, a kő már Jugóban ér földet! - mondta a röszkei határ
mellett élő lány, Vásárhelyi Csilla. A falu mindig is speciális
helyzetben volt határközelisége
miatt, a rendszerváltás előtt
olyan szigorú volt az ellenőrzés,
hogy a légy zümmögését is hallották. Ma közel 150-en dolgoznak a határátkelőhelyen, és egy
százalékuk lakik a községben,
írásunk a 7. oldalon
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családja szerint használják a vízbe f ú l t fiú telefonját

Tiszának ment a 20 éves János?

Nyárból a télbe - 33 ezer lakásban indul be a távfűtés

A családja továbbra sem hiszi, hogy öngyilkossági szándékkal
ugrott a Tiszába tavaly januárban Pordán János (képünkön).
Állítják: a szegedi egyetemista telefonját valaki függetlenítette, és használja. A rendőrség szerint sem az eljárás, sem pedig
a szakértői vizsgálat során nem merült fel bűncselekmény
gyanúja.

SZEGED

HORVÁTH LEVENTE

Rövid közleményben tudatta
a napokban a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság,
hogy Pordán János további
keresése „aktualitását vesztette". Azért adták ki a közleményt, mert több internetes
fórumon még mindig keresik
a Tiszába veszett sárbogárdi

születésű fiút. A Szegeden tanult történelem szakos egyetemista több mint másfél éve,
2008. január 7-én este tűnt el
szegedi albérletéből. Miután a
20 éves fiúnak nyoma veszett,
szülei a rendőrséghez fordultak. Hónapokon keresztül éltek bizonytalanságban, nem
tudták, hogy mi történt a fiukkal, egyáltalán életben van-e.
Folytatás a 4. oldalon

Néhány nap leforgása alatt a nyárias melegből szinte télbe fordult időjárásunk, tegnap kora délután Szegeden hatalmas eső esett - amint Segesvári Csaba fotóján látható -, ma pedig várhatóan 10 foknál nem emelkedik magasabbra a hőmérséklet. A hétvégén a hegyekben már kisebb havazás is lehet. A városi hőszolgáltatók
a napokban befűtenek a mintegy 33 ezer megyei lakásban - legkorábban Csongrádon. Bővebben a 3. oldalon
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'Maximálisan adható kedvezmény felszereltségtől függően A kép illusztráció. Az ajánlat 2009. októbet 1-tól október 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes kórú, részletek márkakereskedésünkben. Kombinált átlagfogyasztás: L200 8,61/100 km. Outtander 6.91/100 km. C02-kibocsátás: L200 228 g/km. Outlander: 183 g/km
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Parma tájfun - Több mint hatszáz halálos áldozat
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Különadó 2 millió felett?

Negyvenegy halott

Jövő év január 1-jétől átmeneti
időre, egy évre vezetne be különadót a kormányfő, amit azok fizetnének, akik havi kétmillió forint
felett keresnek az önkormányzati
vagy állami többségi tulajdonú
cégeknél A többségi állami, önkormányzati tulajdonú cégek
munkavállalóinak a havi bruttó fizetésük kétmillió forint feletti részét adó formájában vonnák el
és az visszakerülne a központi
költségvetésbe. Szlovéniában ennek az adónak a mértéke 90 százalék, az MSZP azt javasolja,
hogy Magyarországon ez 100
százalékos adókulcs legyen.

PESAVAR/ISZLÁMÁBÁD. Öngyilkos robbantás történt az
északnyugat-pakisztáni
Szvat-völgy közelében, Sangla
körzetében hétfőn egy piacon,
negyvenegyen meghaltak,
negyvenöten megsebesültek.
A halottak között négy, a sebesültek között öt katona van.

Pataki szerint
demokráciaellenes
RÉVKOMÁROM. A Szlovákiában elfogadott nyelvtörvény
ellentétes a demokrácia alapelvével, a kisebbségi jogok
védelmével - jelentette ki
hétfőn a szlovákiai Révkomárom egyetemén tartott előadásában George E. Pataki,
New York állam volt kormányzója. Pataki a Selye János
Egyetem konferencia-központjában hangsúlyozta: az ember
akkor érezheti biztonságban
magát egy államban, ha azon
a nyelven beszélhet, melyen a
legjobban tud. (mti)

Joga van tudni"
Kormányzati visszaélésekről
és megszorításokról kívánja
tájékoztatni az embereket a
Fidesz azzal a kiadvánnyal,
amelyet „Önnek is joga van
tudni" címmel készített. A Fidesz önkéntesei postaládákba
bedobva, személyesen, illetve
közterületekre kitelepülve a
lehető legtöbb emberhez el
fogják juttatni a füzetet - várhatóan milliós tételben -,
amelynek egy példánya 9,40
forint plusz áfába kerül.

Módosítani kellene a
gyülekezési törvényt
Elkerülhetetlen a gyülekezési
törvény módosítása - erre a
megállapításra jutott a BRFK
azon a hétfői kerekasztal-beszélgetésen, amelyet jogvédő
szervezetekkel tartott a jogszabállyal kapcsolatban. Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitány
elmondta, a felek közös nevezőre jutottak abban, hogy „nagyon-nagyon nehéz jogi környezetben van a rendőrség, mert
olyan gyülekezési törvényt kell
alkalmaznia, amely a mai társadalmi körülményekre, mai elvárásokra már nem ad minden tekintetben választ".

Az OCÖ tárgyal
az önfeloszlatásról
November 10-én rendkívüli ülésen tárgyal az Országos Cigány
Önkormányzat (OCÖ) közgyűlése az ellenzéki frakció által kezdeményezett önfeloszlatásról. A
Lungo Drom-frakció múlt pénteki indítványának megfelelően
Kolompár Orbán elnök az adott
időpontra összehívja az 53 fős
testületet, az ülés két napirendi
pontja a szervezet ügyvezető
testületének megválasztása és
az önfeloszlatás. Az OCÖ szóvivője kijelentette, hogy Kolompár
Orbán, aki ellen három büntetőeljárás folyik az ügyészségen, a
jogerős bírósági ítéletig nem kíván lemondani elnöki megbízatásáról, nem kér eljárási kegyelmet a köztársasági elnöktől és
nem tart attól, hogy a bírósági
tárgyalásig előzetes letartóztatásba helyezik, (mti)
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Közületeket Is kiszolgálunk.
Napközbeni árkorrekció lehetséges.
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Földcsuszamlást követően a leszakadt hegyoldalba vájt lépcsős kaptatón cipel újszülöttet egy férfi Tuba város közelében. A Parma tájfunt kísérő
hatalmas esők több tucat helyen földcsuszamlást okoztak a Fülöp-szigetek északi részén, amely szinte teljesen víz alá került. A tájfun következtében több mint hatszáz ember életét vesztette a térségben, FOTÓ: MTI/EPA/DENNIS M. SABANGAN

A JANUARTOL TERVEZETT INTEZKEDES MINTEGY KÉTMILLIÓ EMBERT ÉRINT

Csökkentik a távhő áfáját
Az MSZP-frakció megállapodott
a kormánnyal, hogy január elsejétől 18 százalékról öt százalékra csökken a távhő általános
forgalmiadó-kulcsa - jelentette
be hétfőn Bajnai Gordon miniszterelnök.

BUDAPEST

MTI

A kormányfő elmondta: az áfacsökkentés 17-18 milliárd forintot jelent, és annak forrását
a tartalékokból biztosítják. Közölte, hogy támogatják a szocialista frakció azon javaslatát
is, hogy a megújuló energia-

forrásokon alapuló hőszolgáltatás is az ötszázalékos áfakulcsba tartozzon.
Bajnai Gordon közölte: a
távhőáfa csökkentése 650 ezer
családot, mintegy kétmillió embert érint. Utalt arra, júniusban
arra tettek ígéretet, hogy ha a
költségvetés számai tarthatóak,
akkor csökken a távhőáfa. A
gyermekétkeztetés, az egészségügy, az egyházi finanszírozás, a fogyatékos szervezetek
támogatása területén született
megállapodásokkal, valamint a
távhőáfa csökkentésével a kormány „elment a falig, nincs hova hátrálni", a jövő évi költség-

Molnár Oszkár indulna,
az MSZP lemondatná
BUDAPEST
MTI

Az MSZP Molnár Oszkár lemondását követeli, de a fideszes képviselő jövőre is indulni akar a választásokon. Orbán Viktor Molnár Oszkár indulási szándékáról
azt mondta: először megvárja,
mit mondanak az edelényiek és
a környékbeliek a politikus képviselő-jelöltségéről, és ezután
alakítja ki a saját álláspontját.
Navracsics Tibor, a Fidesz
frakcióvezetője hétfőn megbeszélést folytatott Molnár Oszkárral. Közleményük szerint egyet-

értettek abban, hogy a politikában tűrhetetlen az antiszemitizmus, a kirekesztés, az erőszak
és a hazugság minden formája.
Az MSZP elnöke szerint viszont le kell mondatni az országgyűlési képviselőt. „Molnár
Oszkár zsidózott, cigányozott,
börtönbe kívánta a melegeket, a
neki nem tetszőket. Amit Molnár Oszkár mond, az náci beszéd. Amit a Fidesz mond erről,
az továbbra is hadova és mentegetés" - írta közleményében
Lendvai Ildikó. Úgy fogalmazott:
szégyen, hogy Molnár Oszkár
ma is a Fidesz-frakció tágjaként
ül a parlamentben.

vetésben ennyi tartalék volt,
ennyit bír ki - hangsúlyozta a
miniszterelnök.
A politikus kiemelte: nagyon sok tennivaló van még
hátra - például a közösségi
közlekedés területén is - addig, hogy ezt a költségvetést
3,8 százalékos hiánnyal fogadja el az Országgyűlés. „Ez a hiánycél, ennek betartása jelenti
azt, hogy Magyarországon kilábalás lesz, talpra állás lesz,
hogy Magyarországon 2011-től
érdemi növekedés lesz" - fogalmazott Bajnai Gordon, aki
szerint a büdzsét el fogja fogadni a parlament.

NYÍREGYHÁZA. Tíz gyereket szállítottak a mentők gyógyszermérgezés gyanújával kórházba Tiszabercelről hétfőn. Egy általános iskolás és kilenc középiskolás tanuló gyógyszereket szedett
be, s azokra energiaitalt is fogyasztottak, amitől rosszul lettek. A gyógyintézetben gyomormosást és infúziót kaptak a fiatalok. A kezeléseket követően valamennyi gyernjek állapota stabil,
de megfigyelésre benn tartották
őket a kórházban. Az eljárás eddigi adatai szerint egy szakiskolás tanuló adott kedélyállapot-javítót diáktársainak, (mti)

Sólyom visszadobta, de most újra igen
magatartás tilalmáról szóló törvényjavaslatot. Sólyom László júniusban azért nem írta alá az
élelmiszerkódex néven emlegetett javaslatot, mivel az szerinte
előkészítetlen,
átgondolatlan,
valamint szövege jogi ellentmondásokkal terhelt, éppen ezért kitűzött céljai elérésére nagy való-

LONDON. Több mint 12 ezer font
(3,5 millió forint) képviselői költségtérítést fizet vissza Gordon
Brown brit kormányfő - közölte
hétfőn este a Downing Street-i
miniszterelnöki hivatal. A londoni alsóházi törvényhozók által
kérdéses címeken felvett költség-

térítések az utóbbi évtizedek legnagyobb belpolitikai botrányát
kavarták Nagy-Britanniában. Az
ügy elérte a nagy parlamenti pártok mindegyikének vezetőit is, de
a legtöbbet a Munkáspárt élén álló Brown téríti vissza a lezárult
vizsgálat ajánlásai alapján.

FHB V Á L L A L A T I S Z Á M L A C S O M A G O K

Gyógyszerrel
próbálták ki
az energiaitalt
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BUDAPEST. Az Országgyűlés hétfőn 353 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a képviselők által korábban megszavazott,
de a köztársasági elnök által
megfontolásra visszaküldött mezőgazdasági és élelmiszer-ipari
beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói

Ugrik Brown 12 ezer fontja

színűséggel alkalmatlan. Font
Sándor (Fidesz) kiemelte: a parlamenti pártok továbbra is - a
köztársasági elnök ajánlásainak
megfelelő - törvényi szabályozással kivánják megakadályozni, hogy a magyar gazdák tönkremenjenek a nagy áruházláncok közötti versenyben, (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az október 12-i kenószámok:
4,16,17, 33, 38, 39,45,47,49, 59, 63, 69,70, 71,72,73,76, 77, 78, 80.

Csökkentse bankköltségeit
vállalati számlacsomagjainkkal!

.

• 0 Ft-os számlavezetési díj Start*és Partnsr
számlacsomag esetén.
• Minden számlacsomaghoz 1 darab Maestro bankkártya
az első évben díjmentes.
• Havidíj mentes FHB NetB@nk és FHB TeleBunk
szolgáltatás.
k Egyedi számisvezetési kondíciók sz ügyfél tranzakciós szokásaihoz Igazítva,
k Ingyenes számlanyitás.
Számlacsomagjaink közül figyelmébe ajánljuk az induló vállalkozások és mikrovállalkozások igényeinek megfelelően kialakított
FHB START, illetve a könyvvizsgáló, könyvelő, adótanácsadó és
ügyvéd ügyfélkör számára kialakított FHB PARTNER bankszámlát!
Számlacsomagjainkról, valamint egyedi- és rugalmas számlavezetési megoldásainkról érdeklődjön bankfiókjainkban,
honlapunkon, vagy kérjük, hívja az FHB TeleBankot a
06/40 344 344-es telefonszámon. A bankszámlák részletes feltételeit/kondícióit a mindenkor hatályos Pénzforgalmi Bankszámla
Hirdetmény tartalmazza.

Szeretettől várjuk szegedi fiókunkban;
6116 szeged, Széchenyi tér 3,

©FHB
Kerejkedslmi Sank Zrt.
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"Amennyiben a számlanyitástól számított 6 havonta legalább
1 millió forintos terheléses forgalom jelenik meg a bankszámlán.
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Melegszik a 33 ezer lakás
Befűtenek a mintegy 33 ezer
megyei lakásban a városi hőszolgáltatók a napokban - legkorábban Csongrádon. Több
mint kétszer annyit fizet havonta egy átlagos makói fogyasztó, mint egy szentesi.

CSONGRÁD MEGYE
R. TÓTH GÁBOR

Elkezdte felfűteni a több
mint 27 ezer szegedi lakást a
Szegedi Hőszolgáltató Kft. ígérik, ma már mindenhol
meleg lesz. 24 kazánház és
253 hőközpont segítségével
jut el a távhő a lakossághoz
és a közel 500 közülethez. A
közgyűlés által a nyáron elfogadott 5 százalékos emelés
miatt várhatóan magasabb
lesz a szegediek fűtésszámlája. Egy átlagos, 50 négyzetméteres lakás havi díja
19 ezer 100 forint (a megyei
adatokat táblázatba foglaltuk).
- Vasárnap beindítottuk a
gázkazánt, közepes fokozaton
is pillanatok alatt jó meleg
lett. A napkollektoraink már
egy hónapja működnek - informált Kátai Miklósné, annak a Sajka utcai panelháznak a közös képviselője,
amelyről márciusban írtuk
meg: leválik a hőszolgáltató
rendszeréről. A négyemeletes,
társasház saját gázkazánt szereltetett be, a meleg vizet
napkollektorok biztosítják. A
10 millió forintos beruházással a lakók - becsléseik szerint - havi 10-12 ezer forintot
spórolhatnak. Eddig 220-230
ezer forintot fizetett a ház havonta, ezután 130 ezer körül
lesz a fűtésszámla. Úgy terve-
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a távfűtés ára egy átlagos,
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Kátai Miklós abban a szegedi társasházban lakik, amely levált a hőszolgáltató rendszerről. A tetőn egy
hónapja működő napkollektorok a meleg vizet biztosítják, FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

zik, 5-6 év alatt megtérül az
átalakítás.
Szentes és Vásárhely a termálenergiát hívta segítségül.
Nem a hideg vizet kell felmelegíteni meghatározott hőfokra, Szentesen ezért mintegy
9500 forint egy átlagos lakás
havi fűtésszámlája. Benedek
Zsolt, a Szentes Városi Szolgáltató Kft. részlegvezetője elmondta, ma indítják a közel
1500 lakást kiszolgáló rendszert. Csongrád 500 lakásában már tegnap óta meleg
van. A magyar gyakorlat szerint akkor kell elindítani a fűtést, ha 12-13 fok környékére
süllyed a napi középhőmérséklet.
Holnaptól fűt be 2800 lakossági
fogyasztójának
a
Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. tájékoztatott Varga
Ferenc
részegységvezető. - Az iskolák, óvodák kérték, még ne
indítsuk el a távhőt, addig is
spórolnak - adott példát a
Makó-Therm Kft. műszaki felelőse, Pál Mihály arra, hogyan írja át az élet a megszokást. Akár másfél órán belül
elindíthatják a rendszert, h a

Lesz még hidegebb is. Még nincs vége a hőmérséklet-csökkenésnek: ma várhatóan 10 foknál nem emelkedik magasabbra a hőmérséklet, éjszaka pedig csak 6 fok lesz. A lehűlés mélypontja a hét közepére várható: szerdán és csütörtökön napközben 6, éjszaka 3 fok
lehet. A hőmérséklet-csökkenés oka a hazánk fölé érkező front mögötti sarkvidéki hideg, amit viharos északi szél és eső kísér - emiatt
a hőérzetünk tovább csökken. Pénteken a nappali hőmérséklet kissé
emelkedik (10 fok körül lesz), éjszaka viszont még kevesebb, 0-2
Celsius-fok várható, ami azt jelenti, hogy kisebb talaj menti fagyra is
számítani lehet. Október közepén 15 fok körüli maximum-hőmérsékletet szoktak mérni a szakemberek. Aszalós István, a szegedi meteorológiai állomás munkatársa azt mondta, most annyival van hidegebb,
amennyivel melegebb volt a múlt héten. A hétvégén a hegyekben
már lehet kisebb havazás. Nálunk a hózápor elképzelhető, de ennek
nagyon kicsi a valószínűsége.

HŐMÉRSÉKLET-VÁLTOZÁS AZ ELMÚLT EGY HÉTBEN
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a 840 lakásból, plusz további
száz közületi fogyasztótól
elegendő kérelem érkezik. A
megyében itt a legdrágább a
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GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ
garai.szakacs@delmagyar.hu

Kezdjük néhány közhellyel, amit mindenki tud: gyereket
nevelni nagyon nehéz, felelősségteljes dolog. A kamaszokkal még bonyolultabb a helyzet. Miért? Mert egy kamasz már öntudatos, visszaszól, sőt visszapofázik, amit
egy szülőnek nagyon nehéz megérteni, lenyelni, higgadtan kezelni. Legalább ilyen nehéz elfogadni azt, hogy a
gyerkőcöt társai elpáholják, ő lesz a legkisebb a bandában, akivel mindent meg lehet csinálni, aki állandóan
utolsó lesz, akit mindig elkapnak, lebukik, pórul jár.
Az ilyen dolgok különösen rosszul szokták érinteni
az apákat, akik jobb esetben verbálisan széttépik fiuk
osztálytársait, akik bántották a csemetéjüket, rosszabb
esetben cselekszenek. Ennek a cselekf f Mi lehet hát a
vésnek is többféle
megoldás? A higgadt, módja létezik, a „jobnyugodt párbeszéd.
bik eset", hogy leordítják a gazfickók haját, rosszabb esetben - mint ahogy Makón is történt megpróbálnak „példát statuálni". Ki-ki a maga eszközeivel igyekszik annyira terrorizálni, megfélemlíteni
gyermeke „ellenségeit", hogy azoknak örökre elmenjen
a kedvük attól, hogy piszkálják apuci pici fiát.
És ez baj, sőt rossz.
Rossz, mert a megoldásnak hitt terror pont ellentétes
hatást vált ki. A gyereket még jobban utálják majd, mindenki pikkelni fog rá, elveszítheti a maradék barátait is,
már ha voltak neki egyáltalán. A tettesnél sem érhet célt
a „jót akaró" szülő, sőt azzal, hogy megpróbálja „megbüntetni", akár legitimálhatja is az eredendő bűnt. A kis
bajkeverő ráadásul könnyen gondolhatja, neki már úgyis mindegy, rosszabbnak lenni mindig jobb, menőbb,
mint jó, engedelmes gyerekként viselkedni.
Mi lehet hát a megoldás? A higgadt, nyugodt párbeszéd. Tény, felnőttként ez a legnehezebb, hiszen nem
megy másként, csak úgy, ha a gyerek szintjén próbáljuk megbeszélni, ilyet csinálni nem szabad, sőt tilos.
Ezt úgy elmagyarázni, hogy meg is értse, néha lehetetlen vállalkozás, ám nincs más mód: meg kell próbálni.
Példát, jó példát mutatni nem egyszerű. Nagy hanggal, erővel meg egyenesen képtelenség.

38 milliós kár Fehér-tón

161V SZEGED. Megszűnt a madárhul-
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távhő - de az elmúlt évben
20 százalékkal csökkent az
átlagos díj, 28 ezerről 22 ezer
500-ra.

lás a Szeged melletti Fehér-tón,
ahol - beszámoltunk róla - két
hete botulizmus pusztított a
hosszan tartó, száraz melegben
elmocsarasodó tórendszer egy
részén. Az idegméregtől 29 fajhoz tartozó 1000 madár pusztult
el, és 200-at sikerült a Szegedi
Vadasparkba menteni. Vajna
Tamásné, a kezelő Kiskunsági
Nemzeti Park igazgatója elmondta, megállt a parti és úszó
szárnyasokat tizedelő baktériummérgezés. A tápláléklánc

nem omlott össze, az állomány
pár éven belül regenerálódik. Az
eszmei érték alapján a természeti kár jelentős: több mint 38 millió forint. A100 hektáros természetvédelmi területen a nemzeti
park sürgősen hígította a vizet, a
tartalékaikból 700 ezer forintért
100 ezer köbméter Tisza-vízzel,
vagyis 10 centivel emelték a vízszintet. Az igazgatónő szerint
nem lehetett volna megelőzni a
mérgezést, mert soha korábban
ezen a területen ilyen nem fordult elő, nem látták előre a bajt.

AZ ELLENKAMPÁNY ÉS A PLETYKÁK IS GYENGÍTIK AZ OLTÁSI KEDVET

Nem indult be a H1N1-láz
Tanácstalanok és bizalmatlanok az általunk megkérdezett
páciensek a H1N1 elleni védőoltással kapcsolatban. Van, aki
a háziorvosától kér segítséget,
hogy eldöntse, fölvegye-e. Más
eleve úgy döntött, nem kéri,
pedig ingyen járna neki.

inkább megkérdezem a saját
doktornőmet - magyarázta
tegnap a pedagógusként dolgozó, 32 éves, szegedi Anikó,
akivel a Debreceni utcai orvosi rendelőben találkoztunk.
Háziorvosától kér tanácsot
egy gyógyszeríratás miatt érkező idősebb férfi is - aki a
nevét nem árulta el - , mert
SZEGED
laikusként nem tud állást fogTOMBÁCZ RÓBERT
lalni.
Azért faggattuk a páciense- Az iskolában egymás közt
sokat beszéltünk már róla, ket, mert egy hete oltják
hogy beoltassuk-e magunkat Csongrád megyében a háziorvosok új influenza ellen
f f A kötelező oltásokat gyerekazokat, akikként mind megkaptam, de azóta
nek
ingyen
nem oltattam be magam semmi
jár a vakcina.
Közben
viellen. Ez ellen sem fogom.
szont az interKopasz Norbert
neten pletya H1N1 ellen, amit elvileg in- kák és összeesküvés-elméletek
gyen kapnánk. A tévében ál- terjednek az új vakcina hatáslandóan erről van szó, de ki- talanságáról, hiányos tesztelécsit tanácstalan vagyok, mert séről - ezek miatt a napokban
hallottam már róla jót is, rosz- rágalmazás miatt feljelentést is
szat is. Úgyhogy eljöttem, és tett az egészségügyi miniszter.

50 oltás egy hét alatt. - Egy
hét alatt 50 H1N1 elleni védőoltást adtunk be, ami kevesebb, mint amennyit vártam.
Tavaly a szezonálisból két hét
alatt 250-et adtunk be. Sokan
csak érdeklődnek. Én az
ÁNTSZ körlevele alapján ismertetem a hatásait és a kockázatait, ők pedig elmennek
gondolkodni, hogy kell-e nekik - mondta el az Ortutay
utcában rendelő Kormányos
Szilvia. Eddig főként azok jöttek, akik korábban is felvették a szezonális oltást, közülük pedig a legtöbben a H1N1
ellenit is kérik.
Pedagógusként ingyen jár az oltás Anikónak, aki azonban előtte még kikéri saját orvosa tanácsát. FOTÓ: KARNOK CSABA

- A kötelező oltásokat gyerekként mind megkaptam, de
azóta nem oltattam be magam
semmi ellen. Ez ellen sem fogom - jelentette ki Kopasz
Norbert, akinek munkája révén ingyen járna az oltás. Azt
mondja, inkább vitaminokat

szed, és ha megbetegszik, mézes teával kúrálja magát, mert
a gyógyszerek, oltások hosszú
távú mellékhatásaitól tart.
Nem kérte a H1N1 elleni és a
szezonális influenza elleni védőoltást az Ortutay utcai rende-

lőben várakozó Sárái Anikó
sem: ő is fél a mellékhatásoktól.
Inkább kifekszi, ha megbetegedne. Siposné Keresztény Éva
tudatosan tartja magát távol a
védőoltásoktól, mert - mint mesélte - ismerősei körében töb-

ben estek ágynak a korábbi influenzaoltások után. - Inkább
egy hétig fekszem otthon, de
nem akarok kockáztatni. Addig
is sok zöldséget és gyümölcsöt
eszem, és bízom benne, hogy elkerül a betegség - mondta.
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Konferencia a helyi
értékekről
CSONGRÁD. Helyi értékek,
hungarikumok Csongrád megyében címmel kistérségi konferenciát rendeznek ma este 6
órától a galériában. Beszédet
mond Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, Kiss-Rigó
László megyés püspök, Körösi
Tibor és Gát László. A konferenciát Zakar Péter, a megyei
közgyűlés alelnöke vezeti.

Ülésezik a pénzügyi
bizottság
DESZK. Az önkormányzat pénzügyi, ügyrendi és kulturális bizottsága ma 15 órától ülést tart.

Korongos lőtér
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Egyelőre csak sörétes fegyverrel
lehet lőni a Polgári Lövészegylet új, a maroslelei út melletti
lőterén. Az új helyen öt helyről induló korongra lehet még
csak tüzelni, de ha az idén elkészül a 300 méteres pálya,
akkor azon golyós vadászfegyverek szakszerű belövésére is
lehetőség lesz. Az egylet célja,
hogy az új lőtéren minden, a
lövészettel kapcsolatos sportág helyet kaphasson.

Diákönkormányzatok
találkoznak
MÓRAHALOM. Homokháti Diákönkormányzatok Találkozójának ad otthont a mórahalmi
Cacao Club Ifjúsági Ház október 16-án. A találkozóra a homokháti kistérség általános iskoláinak diákönkormányzatos
tanulóit várják, ahol a délelőtt
folyamán a fiatalok számára
érdekes előadások hangzanak
el, délután pedig játékos műhelymunkák zajlanak.

Egészségnap két
településen
PUSZTAMÉRGES. Október
16-án 10 és 16 óra között
egészségnapra várják a település lakóin kívül az öttömösieket is, mivel a két község
együtt nyert a programot lehetővé tevő pályázaton. A
rendezvényen egészségügyi
szűréseket tartanak, ismeretterjesztő előadások, továbbá
egyénre szabott életvezetési
tanácsok hangzanak el.

Sátrat kapnak a medencék
SZENTES. A ligeti uszodában a
héten téliesítik a medencéket.
A fedett tanmedencét szerda
reggeltől, a versenymedencét
péntektől vehetik igénybe a
fürdőzők. A sátorépítés alatt a
termálmedencék, szauna,
masszázs és az üdülőközpont
szolgáltatásai változatlan nyitva tartással működnek.

Bezárt a Kis Virág

CSALADJA SZERINT HASZNALJAK A VÍZBE FULT FIU TELEFONJÁT

Tiszának ment a 20 éves János?
SZEGED

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

János rendszeresen tartotta a
kapcsolatot családjával, naponta háromszor is hazatelefonált. - Január 6-án azzal búcsúzott édesanyánktól, hogy
másnap egész nap tanul, mert
kedden vizsgája lesz - mondta lapunknak a keresett fiú
testvére, István, amikor az
öccse eltűnése utáni hétvégén
Szegedre érkezett. Akkor anynyit sikerült megtudnia, hogy
Jánost utoljára a házinéni látta késő délután, amikor elindult a Lomnici utcai albérletéből. Csak mobilját, személyes
iratait és néhány ezer forintot
vitt magával. Később hiába
hívták napokig: a fiú telefonján hangposta jelentkezett.

ban emberi maradványokat
talált. Egy fiatal férfi alsótestét, teljes ruházattal. A holtA bátyja szerint nem volt test csak az ötödik csigolyától
volt meg, az is mumifikálóbulizós alkat, nem hitték, dott. A helyszínre érkező nyohogy rossz társaságba kevere- mozók a ruházat alapján valószínűsítették,
dett volna. Közben a rendőrhogy a januf ő Január 6-án azzal búcsúzott
árban eltűnt
édesanyánktól, hogy másnap
fiatalember
holtteste
keegész nap tanul, mert kedden
rült elő. Értevizsgája lesz.
sítették a szüPordán István
lőket,
akik
azonnal
Szegedre
utaztak.
ség - mint minden hasonló
esetben - elrendelte az eltűnt Biztosak voltak abban, hogy a
egyetemista körözését. A nyo- fiuk földi maradványait találmozásnak sokáig nem volt ták meg a Tiszában. A szülőkeredménye; de tavaly október től DNS-mintát vettek, a rend10-én a belvárosi Tisza-hídnál őrség a DNS-vizsgálat után
egy hídpillérnél dolgozó mun- zárta le az ügyet idén márcikás egy megakadt uszadék- usban. A szakértői vélemény

Nem nyugodtak meg. János édesapja, Pordán György már akkor értetlenkedett: hogyan is találhatnának erőszakra utaló nyomokat, ha a
fiának csak az alsótestét vizsgálhatják. (A csonkolódásra az volt az
ésszerű magyarázat: feltehetőleg a zajló jég vágta le a felsőtestét.)
Belenyugodtak, hogy elveszítették Jánost, a rendőrségi eljárás eredményét azonban a mai napig nem tudják elfogadni. Szerintük a hatósági jelentésből mindössze annyi derült ki: János vízbe fúlt. - Édesapám több mint nyolcvanszor járt az eset óta Szegeden, beszélt a
testvérem csoporttársaival, lakótársaival, ismerőseivel. Ők sem értették, miért lett volna a barátjuk öngyilkos. Több teóriának is megpróbáltunk utánajárni, de nem jutottunk előrébb - árulta el a báty.

beazonosította, egyértelműsítette az eltűnt személyt, és
nem állapította meg bűncselekmény gyanúját.
Pordán Jánost március végén temették el, miután a család megkapta erre az engedélyt.
Az elhunyt bátyja, István

azt furcsállja leginkább, hogy
az öccse telefonja az eltűnése
után is működött. A saját kártyáján azóta nem volt forgalom, de a készüléket függetlenítették - állítja. Hogy ki
használhatja, és hogyan került a birtokába a mobiltelefon - erre vár választ a család.

IMMMMMMMMMMMNKa

Leköpték a kutyatartók a sintért

Ma dönt
a kórház
Loboda
ügyében

Beadta felmondását a csongrádi gyepmester, mert nem bírta
tovább a sorozatos megaláztatást: beszóltak neki, és az
egyik játszótéren leköpték.

CSONGRÁD

MUNKATÁRSUNKTÓL

. Két év - nem túl megbecsült munka után a múlt héten beadta felmondását a csongrádi
gyepmester. Schwartz Géza akkor került a gyepmesteri telepre, amikor elődjét helyi állatvédők és városatyák nyomására
menesztették. A többség hiába
üdvözölte a jámbor sintért, a
lakosság egy része nem bírta
szó nélkül megállni, hogy
egy-egy kóbor eb befogásával
nem tudott megbirkózni a
gyepmester. Becsmérelték, de
tűrte egészen addig, amíg a
gyermeke szeme láttára meg
nem alázták a kutyatartók.
A gyepmester ugyanis nem
volt rest felhívni a figyelmet arra, hogy nem parkokba, illetve
játszóterekre kellene vinni a
kedvencet, ha éppen a szükség
úgy hozza. A gazdik rá se bagóztak: ürítsen ott az eb, ahol akar.
Előbb szidni kezdték, aztán le is
köpték Schwartz Gézát. Azt
mondja, amíg nem találnak neki utódot, ellátja a feladatát, aztán keres magának másik munkát. Szerinte szemléletváltásra
lenne szükség a kutyatartók körében. Bodor János, a városgondnokság vezetője is sajnálattal vette tudomásul, hogy így
alakultak a dolgok. Úgy véli, elszomorító, ami történt, az utódlás pedig nem lesz könnyű,
mert nehéz megfelelő embert
találni erre a hálátlan feladatra.

SZENTES

MUNKATÁRSUNKTÓL

Ma ül össze a szentesi Dr.
Bugyi István Kórház vezetése, hogy döntsön Loboda Fábián ügyében. A nőgyógyász
tavaly egy rutinbeavatkozás
közben kilyukasztotta egy
fiatalasszony méhfalát, a nő
később életét vesztette. Múlt
héten a rendőrség lezárta a
nyomozást, vádemelési javaslatát megküldte a szegedi
ügyészségnek. Arról, hogy a
foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan
veszélyeztetés
vétségének
megalapozott gyanúja miatt
újra felfüggesztik-e a munkavégzés alól az orvost, eddig - Baráth Lajos főigazgató távolléte miatt - nem döntöttek.
Kriveczky Györgytől, az intézmény jogi képviselőjétől
megtudtuk, hogy ma mind e n k é p p e n határoznak arról,
hogy vezethet-e szülést, illetve műthet-e a továbbiakban a nőgyógyász. Az ügyvéd legutóbb l a p u n k n a k elm o n d t a : azt fogja javasolni a
főigazgatónak, hogy folytatódjon a fegyelmi eljárás,
egyúttal a súlyos gyanúsítás
miatt indokolt, hogy ismét
felfüggesszék Loboda Fábiánt a munkavégzés alól.

E l k a p t á k

SZEGED. Felújítás miatt bezárt
tegnap a szegedi Kis Virág. Eltakarták a kirakatot, mert az
üzletben villamossági, szerkezeti felújításokat végeznek, a
munkálatok legalább a jövő év
elejéig tartanak - tudtuk meg
az üzletvezetőtől, aki hozzátette: legutóbb kilenc éve újították fel komolyabban a cukrászdát. Az átalakítás alatt a
szemközti „nagy" Virágban fogadják a vendégeket.

Lapunkban is megjelent János
fotója, olvasóink segítségét
kértük a kereséshez.

SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL

Elfogta a Szegedi Rendőrkapitányság K. K.-t, aki ellen jelentős értékre, csoportosan elkövetett rablás megalapozott gyanúja miatt adtak ki korábban
elfogatóparancsot. Mint arról
már beszámoltunk: egy átmulatott éjszaka után egy szántóföldön tért magához egy 25
éves szegedi fiatalember, akit
alkalmi ismerősei 3,5 millió forinttól szabadítottak meg. Az

Schwartz Géza nem bírta tovább a megaláztatást. Miután leköpték, felmondott. FOTÓ: TÉSIK ATTILA

a

h a r m a d i k

eset még március 31-én történt:
a férfi szórakozott, sokat ivott,
és nála volt a 3,5 millió, amit
egy meghiúsult üzletből kapott
vissza. Ismerősei idegnyugtatót kevertek az italába, amitől a
fiatalember elbódult, védekezésre és akaratnyilvánításra
képtelen állapotba került. Vallomása szerint Hantházán ébredt föl, ahonnan busszal jött
vissza Szegedre, de akkor már
a nála lévő pénz nélkül.
A Szegedi Rendőrkapitányság néhány nappal később
előállította a bűncselekmény

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

r a b l ó t

egyik gyanúsítottját, akit a bíróság előzetes letartóztatásba
helyezett. A csapat 42 éves nőtagját a lakásáról állították elő
szeptember elején, kihallgatták, és őrizetbe vették. A harmadik elkövető, a 48 éves K.
K. ellen országos elfogatóparancsot adtak ki. A gyanúsítottat a Bakay Nándor utcán igazoltatták a rendőrök vasárnap
délben - egy Mercedest vezetett. K. K. megtagadta a vallomástételt. A kihallgatás után
őrizetbe vették, előzetes letartóztatását kezdeményezik.

••

r

wr

••

KOZERDEKU KOZLEMENY
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
2009. október l-jei hatállyal
Móraváros területén, aVadaspark lakópark és a Napfény Park
Kereskedelmi Központ között lévő, 24.010. hrsz.-ú közterületet
Laktanya utcának nevezte el.
Dr. Mózes Ervin
Szeged Megyei Jogú Város címzetes főjegyzője
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Bíróságon folytatódik lövő SZEPTEMBERRE ÁLLNIA KELL A PARKOLÓ- ÉS TÁRSASHÁZNAK, UTÁNA KÖTBÉR KETYEG
Abdul Rahim ügye
Nem fizette ki az általa összetört
önkormányzati autóban keletkezett kárt a mindszenti Abdul Rahim. Az önkormányzati képviselő ellen birósági eljárást kezdeményezett az önkormányzat.
MINDSZENT
MUNKATÁRSUNKTÓL

Bírósági eljárást kezdeményezett a mindszenti önkormányzat Abdul Rahim ellen, miután
a települési képviselő nem fizette ki a város autójában keletkezett kárt. Megírtuk: az

„Döntse el a bíróság:
fizetnem kell-e vagy
sem az összetört
autóért."
Abdul Rahim

IZG-982-es rendszámú Citroen
Jumpert 2008 nyarán - önkormányzati sofőr hiányában vezette Abdul Rahim egy németországi
kiküldetésen.
Hartheimben jártak, a testvér-

város rendezvényén. Abdul
Rahim elmondta: fékeznie kellett a feltorlódott gépjárművek
miatt, ekkor egy másik autó
hátulról nekiütközött. Kénytelen volt az útpadkának hajtani
a kocsival, hogy elkerülje a súlyosabb
következményeket.
Kilencen utaztak Mindszentről, senki sem sérült meg. A
kocsinak volt biztosítása, de
ez minden kárt nem térít meg.
A képviselő akkor elismerte a
felelősségét, ám most már
máshogyan látja, szerinte nem
neki kellene kifizetnie a mintegy 900 ezer forintot.
Az önkormányzat néhány
hete levélben szólította fel a
fizetésre. Ennek nem tett eleget a városatya, ezért bírósághoz fordultak - tudtuk meg
Hevesi Tamás jegyzőtől. A továbbiakban a bíróság fizetési
meghagyást bocsát ki. Ha
most sem fizet Abdul Rahim,
perre mennek a felek.
Ez utóbbira számít a mindszenti képviselő. Abdul Rahim
úgy véli, döntse el a bíróság:
fizetnie kell-e vagy sem. Ügyvédet is fogadott. A képviselői
mandátumáról ezek után sem
mond le. Erre korábban Lázár
János országgyűlési képviselő
szólította fel. Abdul Rahim
hozzátette: a következő önkormányzati választásokon is
szeretne indulni a képviselői
székért.

Vírusfertőzéssel
kórházba került Lara
BUDAPEST, SZEGVÁR
MUNKATÁRSUNKTÓL

Vírusfertőzés miatt megint a fővárosba kellett szállítani Bóta
Lara Szórtját. A szentesi kislány
május végén kapott új szívet betegségéről, kórházi ápolásáról, a transzplantációról és utókezeléséről folyamatosan beszámoltunk lapunkban. Larát
két hónapja engedték haza a fővárosi kardiológiai intézetből.
A kislány és édesanyja Szegvárra költözött, ahol az önkormányzattól ingyen kaptak egy
felújított bérlakást, közvetlenül
az orvosi rendelő szomszédságában. A múlt heti volt a negye-

dik alkalom, hogy kisebb fertőzés támadta meg a legyengült
kislány szervezetét. - Egy vírus
átment rajta, de most már egyre
jobban van. Szerencsére csak
néhány napot kell Budapesten
töltenünk, várhatóan szerdán
hazaengednek bennünket mondta lapunknak
Csentes
Éva. Laráról elárulta édesanyja,
hogy már éppen kezdte megszokni a szegvári környezetet,
amikor megint utazniuk kellett
Budapestre. Otthon ismerkedett az őt látogató rokonokkal,
és a délutáni séták alatt nagy
felfedezéseket tett, ezért várják
már, hogy megint Szegváron lehessenek.

Újabb egy év haladék
a szegedi Honvéd térnek

Idén kibetonozták ugyan a gödröt, de az még nagyon messze áll a késztől, FOTÓ: KARNOK CSABA
Másodszor is haladékot kapott
a szegedi Honvéd tér sarkán elkerített városképi gödör gazdája a várostól. Ha jövő szeptemberig nem teljesít, 50 ezer
forint kötbért fizet naponta.
SZEGED
DOMBAI TÜNDE

Egy éve kért haladékot először
a szegedi Honvéd téri saroktelek tulajdonosa, a Grundagend Kft., hogy a beépítésre
vonatkozó ígéretét, amit négy
éve, az ingatlanvásárláskor a
városnak tett, teljesítse. A
közgyűlés rábólintott, az egy
év haladékért cserébe elfogadta, hogy a budapesti székhelyű cég megoldja a szomszéd
társasház
csapadékvíz-elvezetését, és rendbe teszi a Honvéd teret. A tavalyi
helyzet idén megismétlődik.
Idén kibetonozták ugyan a
gödröt, de az - ránézésre is
látni - nagyon messze áll a
késztől. Az újabb leállást a

banki hitelkonstrukció késedelmével indokolta a beruházó cég nyilatkozásra kijelölt
társtulajdonosa, Gécs László.
Később bankváltásra és nyári
szabadságolásra hivatkozott.
Szerettük volna megtudni, mikor látnak munkához, de Gécs
László elfoglaltságai miatt későbbre ígért választ.
A közel 10 ezer négyzetméteres ingatlan beépítése nem
csak amiatt fontos, mert eltűnne a belváros szégyenfoltja, ha felhúznák a 32 lakásos
társasházat - üzletekkel - a
Honvéd tér felől. Lényegesebb
az lenne a szegediek életében,
ha a Tisfa Lajos körúti szárnyban átadnák a 150 parkolóhelyet. Ez egyre sürgetőbb, mert
az l-es villamosvonal felújításával ideiglenesen több tucatnyi parkolóhely megszűnt a
Boldogasszony sugárúton. További 30 parkolóhelyet pedig
a 8-as trolivonal meghosszabbítása miatt számolnak fel
véglegesen az év végén.

- Még egy év haladékot
kért a vállalkozás az önkormányzattól, amit a közgyűlés
megszavazott. Az újabb határidő a parkolóházra 2010. június vége, a teljes komplexumra
jövő augusztus vége - tájékoztatott Molnár László, a pol-

még, hogy szeptembertől naponta 50 ezer forint kötbért fizettetnek a céggel, ha nem teljesít. A cég kérésére a banki
jelzálog miatt a földhivatali
bejegyzésből törölték az elidegenítési tilalmat, mert a közgyűlés komolynak ítélte a vál-

Városképi gödör. A harminc éve üresen árválkodó telek az egyetemé volt, cserével a városé lett. 2005. november 17.: „Idén harmadszor hirdette meg a város eladásra a telket, legutóbb hárman licitáltak:
104,2 millióért a Grundagend Kft. vitte el." 2007. július 17J „Adásvételi szerződés sürgeti a vevőt, jövő november 17-ére a parkolóháznak
jogerős használatbavételi engedéllyel kell rendelkeznie, és még fél év
marad a tereprendezésre." 2008. július 18.: „Év végére parkolóházat,
jövő ilyenkorra lakásokat ígér a tulajdonos." 2008. október 7.: „Egy
évet csúszik a parkolóház. Jövő ilyenkorra ígér garázsokat és lakásokat a tulajdonos." 2008. november 6.: „2009 végére ígér parkolóházat, üzleteket és lakásokat a tulajdonos." 2009. április 12.: másfél
hónapja megint áll a gödör. 2009. augusztus 1.: 4 hónap alatt épít
parkolóházat és szerkezetkész lakásokat - ígéri a tulajdonos.

gármesteri hivatal városüzemeltetési irodavezetője. A tavaly kért többletmunkát is
számon kérik, pluszfeltétel

lalkozás építési szándékát a
bankhitelre és az uniós támogatásból nyert 120 millió forintra alapozva.
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Egy sapka miatt bilincselt a határrendész
MAKÓ
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Erik édesapja, Dömötör Sándor l a p u n k n a k
elmondta:
azon a szeptemberi n a p o n
hiába várta haza délután a
szokott időben a fiát, mert mint utólag kiderült - a Patay téren őt és barátját, a ma
A határrendész hallgat
Szerettük volna megtudni, mit
szól a gyerekek által elmondottakhoz a határrendész, ő azonban nem kívánt nyilatkozni. Elmondta: ezt nem is tehetné,
mert bár az eset óta leszerelt,
továbbra is rendelkezési állományban van. Információink
szerint a kiszombori határőr-kirendeltségen dolgozott. Az ügy
első tárgyalását jövő csütörtökre tűzték ki a bíróságon.

nak tartják cselekedetüket.
Egyikük időközben találkozott a gördeszkapályán a határrendész fiával, aki a kocsib a n is ott volt; elbeszélgettek
és m o n d h a t n i - összebarátkoztak.
- Ha kaptak volna egy fülest, azt m o n d a n á m , megérdemelték, de ezt nem hagyhattuk anynyiban
99 Ha kaptak volna egy fülest,
mondta
laazt mondanám, megérdemelték,
p u n k n a k Döde ezt nem hagyhattuk annyiban. mötör SánDömötör Sándor
dor. - Megbilincselni, azlyen rendkívüli kalandokat tán kivinni két gyereket a vákellett átélniük a gyerekek- ros határán túlra, és otthagyni? Isten tudja, mi történhenek.
A két fiút faggatva meg- tett volna ott velük - mondta
tudtuk, brahiból lopták el azt az édesapa, aki azóta találkoa bizonyos sapkát. Szüleik zott már néhányszor az utcán
elmondták: hasonlót koráb- a határrendésszel, hiszenban egyikük sem csinált. A nem laknak egymástól meszsrácok megbánták a lopást, sze, de nem elegyedtek szóba
ma már szégyellik, butaság- egymással.
tói 15 kilométerre, a Rákosi
út környékén levette róluk a
bilincset, és kirakta őket az
autóból.
A két srác végül 7 óra körül ért haza, stoppal. A szülők, akik már a legrosszabbra
gondoltak, azt követően tettek feljelentést a rendőrségen, hogy meghallották, mi-

Dömötör Erik barátjával stoppal ért haza. FOTÓ: KARNOK CSABA

már 15 éves Imrét a kocsijába
parancsolta egy férfi, aki
rendőrnek mondta magát,
még igazolványt is mutatott
nekik. A férfi azért akarta a
gyerekeket felelősségre vonni, mert ellopták a fia sapká-

ját. Ennek a fiúk elmondása
szerint
egészen
különös
módját választotta: miközben a kezükön bilincs kattant, fenyegette, megfélemlítette őket. Majd a férfi kivitte
a gyerekeket a város határá-

HÍREK

Válságmenedzselés
A JÖVŐ LEGJOBB VÁLSÁGMENEDZSEREIT keresi középiskolások számára meghirdetett
online tanulmányi versenyén a
Szegedi Tudományegyetem. A
gazdaságtudományi kar CooSpace rendszerén meghirdetett
országos tanulmányi verseny első fordulójára a szervezők november 23-áig várják a középiskolások jelentkezését a
http://www.eco.u-szeged.hu/felvetelizoknek oldalon.

Egyetemi állásbörze
ŐSZI ÁLLÁSBÖRZÉT rendez a
Szegedi Tudományegyetem Karrier Irodája szerdán 8 és 17 óra
között a tanulmányi és információs központban. 22 kiállító várja
a látogatókat, akik találkozhatnak a cégek képviselőivel, tájékozódhatnak saját lehetőségeikről, szakmai teszteket tölthetnek
ki, leadhatják önéletrajzaikat.
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GYEREKEKNEK NEHÉZ JÁTSZANI, NAGYON ŐSZINTÉK

Paraván mögött lestük
meg a bábosokat

A zsinórpadlásról néztük végig
a szegedi bábszínház egyik
előadását - ahonnan csak kevesen, felülről láttuk a színészeket és a bábokat.

SZEGED
KOVÁCS KRISZTA

Tegnap sajtótájékoztatón jelentették be hivatalosan: azonosították az Angyali üdvözlet festőjét. Október 28-tól a Szépművészeti Múzeumban látható, tavasszal tér vissza Szegedre. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Az utolsó simításokat végezték
a színpad mögött a díszleten a
színészek, fél órával a kezdés
előtt: fekete vásznat rögzítettek
a kerethez. A sötét háttér fontos
kellék a bábszínházban - az illúzió megtartásához szükséges.
A színészek fekete ruhába öltöztek, bennünket a zsinórpadlásra kísértek. Mindenki kézbe
vette saját marionettjét, és megkezdődött Az égő ház című bábopera első felvonása.
- Nagyon sok mindenre kell
figyelni előadás közben: a többiekre, akik mellettem állnak,
a zsinórra, hogy ne gubancolódjon össze, a szövegre és a
mozgatásra - sorolta Rózsa Teodóra a bábszínész feladatait.
A mostani produkcióban előre
rögzítették a szöveget - ennyivel könnyebb dolguk volt, a
bábok szegedi színészek hangján szólaltak meg.
A paraván mögötti mozgásból a nézők semmit nem érzékelnek, pedig a színészek le-föl
lépkednek a dobogón, egymást kerülgetik, miközben úgy
mozgatják a bábokat, mintha
egy hangszeren játszanának.
Ők rendezik át a színpadot,
kapcsolják a fényeket, adják
egymásnak a kellékeket. A Kövér Béla Bábszínházban 8 színész szórakoztatja a nézőket.
- Egyszer meggyulladt a
ruhám egy árnyjáték közben a
gyertyalángtól, amit a nézők
észrevehettek. Mivel látszódott az alakom, óvatosan
mozdítottam arra a fejem, és
lesétáltam a dobogóról, majd
az egyik kolléganőm eloltotta
a tüzet - mesélte mosolyogva
Diószegi Ágnes bábszínész.
Azt mondta, nem ijedt meg,

Giorgio Vasarié a festmény
Teljesen biztos, hogy a szegedi
Móra-múzeum gyűjteményéből
előkerült Angyali üdvözlet című kerek táblakép a Michelangelo-tanítvány, Giorgio Vasari
remekműve.
SZEGED
DOMBAI TÜNDE

A világ első számú Leonardo-kutatója, Louis A. Waldman bebizonyította: a szegedi
Móra-múzeumban
előkerült
Angyali üdvözlet című táblaképet Giorgio Vasari festette
- jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Zombori
István
megyei múzeumigazgató. Tavaly restaurálták a másfél méter átmérőjű, összeillesztett
domború fatáblákra készült
reneszánsz festményt, amelyről csak feltételezték, hogy a
Michelangelo-tanítvány Vasa-

ri (1511-1574) festette, és nem
Agnolo Bronzino, akinek a neve alatt szerepelt a múzeum
10 ezer darabos képzőművészeti gyűjteményében. 80 évig
lappangott az alkotás, a tavalyi bibliai kiállításra válogatta
be Szabó Tamás főrestaurátor.
Hatan 6 hónap alatt restaurálták Pesten, de a származásáról csak annyit tudtak, hogy
1925-ben a szegedi Enyedi Lukácsné gyűjteményéből került
a múzeumba. Már akkor a
gyűjtemény legértékesebb darabjaként tartották számon,
100 millió forint értékűre becsülték.

Szenzációnak számít, hogy
teljesen biztosan azonosítható a szerzője. Alátámasztja
ezt egy New York-i könyvtárból előkerült 13 centi átmérőjű Vasari-vázlat, amin az áll:
a képet V. Pius pápa rendelte

a Medici család szolgálatában álló festőtől a pápai lakosztály Szent Mihály-kápolnájába. A másik bizonyíték
- mondta Szabó Tamás - Vasari naplója 1570-ből, amiben
a festő, építész leírja az olajkép elkészítésének lépéseit.
Az Angyali üdvözlet így a Vasaritól ismert hazai képek közül a második; az eddigi

egyetlent, a Kánai menyegzőt
a Szépművészeti Múzeum őrzi. A nagy nemzetközi feltűnést keltett képet tegnap
rendkívüli biztonsági intézkedések mellett a pesti Szépművészetibe szállították. Október 28-tól kiállítják, a kép
tavasszal tér vissza. Mostani
értéke az óvatos becslések
szerint 500 millió forint.

Hűtőkamionban érkeztek a Chagall-képek. Speciális hűtőkamionban érkeztek tegnap Szegedre a Chagall-képek. A112 darabból álló, világhírű litográfiái alkotásokat a Pingvin Patikák jóvoltából öt magyarországi nagyvárosban mutatják be. Szeged a harmadik állomás Békéscsaba és Kecskemét után. Az orosz származású francia festőművész
képei egy magángyűjtő, Richárd H. Mayer tulajdonát képezik. A szervezők több mint 100 millió forint értékben biztosították a műveket. Az
alkotások egyharmada bibliai témát dolgoz fel, de cirkusszal és Párizszsal kapcsolatos képeket is láthatunk majd. A szegedi közönség október 16. és november 8. között nézheti meg a kiállítást a REÖK-ben. Ezt
követően Szolnokon, majd Debrecenben mutatják be az alkotásokat.

Lukács Ferenc hollywoodi karrierje
kát Jean-Claude Van Damme
Időzsaru című filmjének zenés videoreklámjában kapta.
Majd a Disney stúdió Gargoyles (Vízköpők) című filmje
alapján készült társasjáték
instrukciós hanganyagát rögzíthette.

Közel 20 évig dolgozott hangmérnökként Hollywoodban
Lukács Ferenc. A vásárhelyi
férfi nemrégiben visszaköltözött családjával Magyarországra - most Jancsó Miklós új
filmjén dolgozik.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KOROM ANDRÁS

A vásárhelyi Lukács
Ferenc
(48) 1988 őszén hagyta el Magyarországot, majd egy évnyi
hollandiai tartózkodás után
jutott ki Los Angelesbe, ahol
19 évig élt. Az első pár évben
kardvívói múltjának, illetve
testnevelő tanári képzettségének köszönhetően gyógytornászként és vívóedzőként figyeltek fel rá. A filmiparral is
így került kapcsolatba, vívóleckéket adott a Döntsön a
kard című filmre készülő Eric
Robertsnek,
Júlia
Roberts
bátyjának, illetve az Oscar-díjas F. Murray Abrahamnak.
- Már az első pillanatban
kerestem a lehetőséget, hogy
a zene, illetve a hangok iránti
szeretetemet valamilyen forMagyar produkciókban
Lukács Ferenc Magyarországon már olyan filmek készítésében közreműködött, mint az
idén nagy sikert aratott Kaméleon, a Valami Amerika 2.
vagy a Szíven szúrt ország. Jelenleg az új Jancsó Miklós-film
utószinkronjának felvételein
dolgozik.

Lukács Ferenc (jobbról) Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatőrrel.
A vásárhelyi férfi számos hírességgel dolgozott együtt. FOTÓ: DM/DV

mában kamatoztassam, hiszen 15 éves koromtól lemezlovas voltam Vásárhelyen,
majd a tanárképzős éveimtől
kezdve Szegeden, Budapesten, illetve hét nyári szezonban a Balatonon. A főiskola
befejezése után a Magyar Rádiónál és a Magyar Televíziónál Vass István Zoltántól és
Dávid Sándortól kaptam lehetőséget, hogy szabadúszó riporterként tudósításokat készítsek hazai és nemzetközi
sportversenyekről - avatott
be a kezdetekbe.
Lukács Ferencet egy Los
Angeles-i ismerőse mutatta be
a Hollywoodban operatőrként
dolgozó Sinkovics Gézának, s
az ő segítségével kapta meg az

első hangmérnök asszisztensi
munkáját.
- Gyorsan rájöttem, hogy
hiába klarinétoztam Felletár
Bélánál, illetve játszottam
Kerekes Pál fúvószenekarában Vásárhelyen, majd voltam lemezlovas éveken át, ez
kevés lesz, hogy boldoguljak.
A filmiparban a 90-es években mind jobban teret hódított a digitális hangtechnika,
ezért beiratkoztam a Studio
City (Universal Studio) hangmérnöki szakára, de tanultam a Kaliforniai Egyetemen,
majd később a Paramount
Pictures és más stúdiók szaktanfolyamán.
Lukács Ferenc az első komolyabb hangmérnöki mun-

Tervek és fehér holló. A bábszínház tervei között szerepel,
hogy visszacsalogassa a felnőtteket a nézőtérre. Jelenleg az
óvodások és a kisiskolások alkotják a törzsközönséget, de
több darab kifejezetten az idősebbeknek szól - tudtuk meg
Kövér László igazgatótól. A
nagyterem mellett kamarateremben, 40-50 férőhelyes mobilnézőtéren várják a gyerekeket. A következő előadáson a
kicsiket körbeveszi a cselekmény: középen, szőnyegen ülnek, és körülöttük lesz felállítva
a paraván. Bár már Az égő ház
is közelít a felnőttekhez, a bábelőadások mellőzöttek, a produkciókról kevés kritika készül.
Ezért nevezik a gyermekszínházi
kritikusi díjat Fehér Holló díjnak.

„hétköznapi" balesetek előfordulnak máskor is.
Három egyetemista és két
alsó tagozatos osztály nézte
az előadást a körülbelül 130
fős nézőtéren. - Gyerekeknek
nehéz játszani, mert nagyon
őszinték. Ha nem érdekli őket
az előadás, elkezdenek mocorogni, duruzsolni - magyarázta Szálkái Dénes. A bábszínész
elárulta: előfordul, hogy belenyúlnak a darabba, hogy viszszanyerjék a gyerekek érdeklődését - ezt természetesen
nem szeretik a rendezők.
Az égő ház története egy
klasszikus teleregény-forgatókönyv szerint alakul: szerelem,
erkölcsi csavarral, végén tanulsággal. Jenei Endre bábszínész
elmesélte: az egyik prózaiszínész-kollégája rácsodálkozott,
amikor náluk járt, hogy a bábszínészeknek ugyanazt kell produkálniuk, mint a „hagyományos" színészeknek - csak még
egy bábot is mozgatnak közben.

FVovábbi FOTÓK,
L J

a neten!

www.delmagyar.hu

Azt mondta
nekem
George Charouhas, a hangstúdió tulajdonosa, hogy ez a
munka az enyém. Ha jól megcsinálom, akkor maradhatok
náluk. Maradhattam... Azt követően tévé- és rádióműsorokat, reklámokat és mozifilmek
hangját vágtam, kevertem.
Specialitásom a régi filmek
hangjának restaurálása, dolgoztam az MGM-nek, az Universalnak, a Disneynek, a Sony Picturesnek, a Warner
Brothersnek, a United Artistsnak, a Tristarnak, de készítettem hangterveket vidámparkoknak, valamint tévé- és rádióállomásoknak is.
Lukács Ferenc utószinkron-felvevőként jó néhány világsztárral, Tom Berengerrel,
Jennifer Jason Leight-vel, John
Cusackkal dolgozott együtt.
- Nemrégiben hazatelepültem Magyarországra a családommal, a gyermekeimmel,
akik egyre fontosabbá váltak
számomra.
Amerikában
ugyanis nem volt ritka a 10-15
órás munkanap, a 7 0 - 8 0 órás
munkahét. Sokszor napokig
nem láttam a gyermekeimet.
Úgy vélem, hogy a fellendült
magyar filmiparban is megtalálom azokat, akikkel jól tudok együtt dolgozni.

A marionettbáb mozgatása külön művészet. Vigyázni kell arra is,
hogy ne gubancolódjanak össze a zsinórok. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
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NEM INDUL A PARLAMENTI VALASZTASOKON

szirbik imre: a pártom
tudomásul vette

Elet a schengeni határon

Talicskában tolta át anyósát
egy férfi a magyar-szerb zöldhatáron, a templomkertben albánokat fogtak - életképek a
schengeni határfalu, Röszke
életéből. Magyarország utolsó
tanyáján jártunk: ha a négyéves Földházi Virág eldob egy
követ, az már Szerbiában ér
földet.
RÖSZKE
R. TÓTH GÁBOR

Szirbik Imre: Hosszas vívódás után döntöttem. FOTÓ: TÉSIK ATTILA
Személyes okok miatt nem indul jövőre a parlamenti választásokon Szirbik Imre. A szentesi polgármesteri székért azonban harcba száll a szocialista
honatya. A miértekről beszélgettünk vele.
SZENTES
SZABÓ C. SZILÁRD
- Miért nem indul jövőre a parlamenti választásokon?

- Ennek személyes okai
vannak. A parlamenti képviselői és polgármesteri munka
egyidejű, lelkiismeretes végzése olyan terheléssel jár,
amely nagyban növeli a
stresszt. Én olyan ember vagyok, aki befelé éli meg a
konfliktusait. Bár sokféleképp
próbáltam a stresszhelyzeteket kezelni, a bőrömből nem
tudok kibújni. E belső feszültséghalmozódás
elvezetett
oda, ami ennek a dinamikus
munkának az eddig megszokott szinten való folytatását
lehetetlenné teheti. Az egészségem olyan határra ért, ami a
stressz jelentős csökkentése
nélkül megváltozhat. Most
odafigyeléssel stabil a cukorés vérnyomásszintem. Az orvosaim által felvázolt jövőkép
alapján határoznom kellett arról, hogyan tudom csökkenteni a stresszt annak érdekében,
hogy a pályámat továbbra is
az eddigi nívón folytathassam, s felszabadultan élhessek unokáim és szeretteim körében. Hosszas vívódás után
úgy döntöttem, hogy a két
funkció közül a város közösségét szolgáló polgármesteri
munkát szeretném folytatni.
- Nem gondolt arra, hogy a polgármesteri munkáját is abbahagyja?

- De igen, először arra gondoltam, hogy megválók mind
a két megbízatásomtól a ciklus végén. Ám a barátaim és
sok szentesi arra kért, ha egy
mód van rá, ne hagyjam abba
a város ügyeinek intézését.
Tudom, mást is beszélnek az
üggyel kapcsolatban, de ne
gondoljon senki semmilyen
más dologra. Szuverén ember
vagyok, saját magam hoztam
meg a döntést, aminek nem
örült a pártom, de elfogadta.
- Árulja el, miért idegölőbb munka a parlamenti képviselőség,
mint a polgármesterség?

- Amikor az ember minden
idegszálával arra tör, hogy
megoldjon egy helyzetet, de
rájön, hogy ezt nem tudja
megtenni, felőrli a stressz. Ezt
nehezen tudja az ember feldolgozni. Ilyen helyzet sokkal
több van az országos, mint a
helyi politikában. Itthon már
kialakultak a megoldási módok, amit talán rutinnak is ne-

vezhetünk. Az ember kompromisszumokat tud kötni, s ha
nem is azonnal, de 5-6 lépésben el tud jutni a megoldásig.
Ez erőt és felszabadultságot
ad. így jobban elviseli az ember a stresszt. Mondok egy
példát. Államtitkárnak hívtak
a Horn-kormányba, amit nem
vállaltam el. Feltettem ugyanis magamnak a kérdést: mi a
csúcs egy pénzügyi államtitkár életében? Az, hogy a költségvetést elfogadják, amiben
három mondat az ő alkotása.
Kijön a Parlamentből, felül a
2-es villamosra, és senki sem
tudja, ki ő. Ha polgármesterként megoldok egy problémát, vagy megvalósíthatok
egy közös célt, pozitív visszajelzéseket kapok az emberektől, ami oldja a feszültségemet, és lendületet, megújuló
erőt ad a további célok elérésére, problémák megoldására.
Ez kevésbé van meg a parlamentben, ugyanakkor tisztelem azokat, akik egyszerre
képviselők és polgármesterek,
és a két dolgot együtt tudják
kezelni.
- Egy év múlva az ötödik ciklusát kezdheti meg polgármesterként, ha megválasztják.

- Valóban a választók akaratán múlik, hogy folytathatom-e a polgármesteri munkámat. Ma, néhány politikai pengeváltást leszámítva, konstruktív a kapcsolatom a képviselő-testülettel. Bízom benne - s
ezért mindent meg is kívánok
tenni - , hogy a következő időszakban is együttműködésre
képes képviselő-testület jön
létre. Erre nagy szükség lesz,
hisz olyan megkezdett nagy
feladatok megvalósítása van
folyamatban, mint az ipari
park területének növelése, és
ezen keresztül munkahelyek
létesítése, a városközpont rekonstrukciója, a Petőfi Szálló
felújítása, a kórház bővítése és
megújítása, a strand- és üdülőközpont fejlesztése, vagy a panelprogram folytatása.
Névjegy
1953-ban született Makón.
1972-ben a szegedi Radnóti
Miklós Gimnáziumban érettségizett.
1977-ben a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát.
1986-1990 között Szentes
tanácselnöke.
1994-től Szentes polgármestere.
2006-tól országgyűlési képviselő.
Felesége higiénikus, természetgyógyász, négy gyermekük van.

- Lövöldöztek át ide a szerbek
a
sorompó
túloldaláról
91-ben. Hallottuk a bombázást, a repülők itt húztak el a
fejünk felett. Egyszer arra léptem ki a házból, hogy egy
tank csöve pont szemben áll a
bejárattal. Egyet lő, és végünk. Azóta sem tudjuk, mit
keresett itt: azzal magyarázták, hogy köd volt, és eltévedt
- mesél a határ mellett élés
árnyoldaláról a 63 éves Vásárhelyi István. Röszke, de mondhatjuk úgy is, Magyarország
utolsó háza az övé ezen a határszakaszon
tanyája
Kisszéksóson, egy benőtt dűlőút mellett áll. Az árkokkal
határolt út már a másik országban ér véget.
RENDSZÁMOK A SOROMPÓN. A

mobilszolgáltató tüstént üdvözöl Szerbiában, amint bekanyarodunk a kis tanyához.
Gémeskút, paprikafüzér az ajtó mellett, nyalakodó macska
az ablakban.

„Röszke mindig is
speciális helyzetben
volt határközelisége
miatt."
Borbásné Márki Márta
polgármester

- Ha nagyobbat dob az ember, a kő már Jugóban ér földet! - halljuk István lányától,
Vásárhelyi Csillától. 18 éve élnek itt. Négyéves, szöszke kislánya, Földházi Virág a közeli,
kancsalszéli oviba jár.
- Sokan jönnek át a határon, ugatják őket a kutyáink.
Láttam egy családot: a férfi ta-

Sr. t

fi&mA
Vásárhelyi Istvánnak is van sorompója a schengeni határhoz közel. Unokája, Virág csimpaszkodik bele,
az elhagyott dísztárcsákkal és rendszámokkal ékesített szerkezetbe. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

licskában tolta anyósát, aszszonya egyik gyerekét a hasában, a másikat a karján hozta.
Egyszer 7 román menekült bejött vízért. Megetettük őket,
mert rettentően éhesek voltak. Mire végeztek, ideértek
értük a határőrök - mondja
Vásárhelyi István. A ház mellett sorompó áll: összeszedett
és felaggatott rá néhány szerb
rendszámot, elhagyott dísztárcsát.
6 PERC HORGOS. A háztól nem
messze fehérlik a két határkő:
az egyiken az MNK (Magyar
Népköztársaság) a másikon
cirill betűkkel, az SCG (Srbija
i Crna Gora, vagyis Szerbia és
Montenegró) betűszó olvasható. A már nem létező államalakulatok határát jelző kövekre könnyedén pattan fel
Virág, míg nagypapája nosztalgiázik: „itt pálinkáztunk a
szerb fináncokkal a háború
idején". Mutatja: ha a kövektől balra elindulnánk a szántóföldön, 6 perc alatt Horgoson lennénk: nagyjából egy
kilométert kellene gyalogolni.
Hallott is olyan magyarról,

aki nekivágott a szántásnak,
hogy odaát forintért cigarettát
vásároljon. Kávéért is érdemes átmenni. A szerbek viszont, úgy tapasztalja, rengeteg üdítőt visznek.
POZITÍV MÉRLEG. - Röszke
mindig is speciális helyzetben
volt határközelisége miatt, a
rendszerváltás előtt olyan szigorú volt itt az ellenőrzés,
hogy a légy zümmögését is
meg lehetett hallani. Ennek a
mai napig van hatása a közbiztonságra magyarázza
Borbásné
Márki Márta,
a
mintegy 3400 lakosú község
polgármestere.
Bár előfordult, hogy albánok, afgánok, irániak tévedtek

be a településre - a templomkertben is fogtak el illegális
vendégeket
a határközeliség
mérlege pozitív: térségi képzési
és konferencia-központot hoztak létre a szerbiai testvértelepüléssel,
Magyarkanizsával,
fejlődtek a szolgáltatások, például a logisztikai szempontból
fontos kamionparkoló. Sok
röszkeinek van rokona Horgoson, gyakran átlátogatnak hozzájuk. Bevásárlóturizmus is
előfordul, de a legtöbben most
már tanulni jönnek ide a Vajdaságból. A gyalogos-, biciklisforgalomnak nagyon hiányzik a
régi határátkelő, erről már folyik a diplomáciai egyeztetés, a
polgármester több levelet is írt
az ügyben.

1287 határsértő, 33 embercsempész. - Mintegy 150 fő dolgozik a
röszkei határátkelőhelyen, egy százalékuk lakik a községben. A Szeged
Határrendészeti Kirendeltség illetékességi területe 6 2 kilométer, e b b e a
szárazföldi határszakasz mellett a tiszai is beletartozik - tájékoztatott
Pál János, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. A
határátkelőt egy átlagos napon 5-6 ezren lépik át, hétvégén dupla
ennyien. Nyáron előfordult 35-40 ezer fős forgalom is. A sajtószóvivő
elmondta: idén eddig 1287 határsértőt és 33 embercsempészt fogtak
el ezen a határszakaszon.

Kevesebb az adomány az áfafizetés miatt

Egyre kevesebb adomány érkezik a segélyszervezetekhez és
az egészségügyi alapítványokhoz. Ennek egyik oka, hogy
áfát kell fizetniük az adományozóknak.
SZEGED
TOMBÁCZ RÓBERT

Egyre súlyosabb gondokkal
küzdenek a magyar segélyszervezetek, amióta az adakozó cégeknek és egyéni vállalkozóknak áfát kell fizetniük a természetbeni adományok után. A
problémát csak tetézi a gazdasági válság, hiszen egyre kevesebben tudnak felajánlani bármit is segítségként - noha egyre nagyobb igény lenne rá.
- Sokkal kevesebb adományt kapunk, mint az elmúlt
években. Korábban 2 0 - 3 0 na-

gyobb pénzbeli felajánlás is
érkezett, idén eddig mindöszsze egy, és az is egy magánszemélytől. A nagyobb cégek
idén nem nagyon adakoznak
- szemléltette Mártáné Lőrincz Veronika, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szegedi
csoportjának vezetője, menynyire apadt el mostanában az
adakozókedv. A szakember

azt mesélte, 2 hónapja igyekszik minden követ megmozgatni azért, hogy az időseknek, kisnyugdíjasoknak karácsony előtt élelmiszercsomagot oszthassanak, de eddig
csak egy roma alapítványnál
jártak szerencsével. Tőlük 40
kiló lisztet kaptak. Szerencsére ruhaadományból még van
bőven.

A beteg gyerekekre sem jut adomány. - Érezhetően visszaszorultak a pénzbeli adományok. Korábban több, milliós nagyságrendű felajánlást is kaptunk, idén ezek teljesen elmaradtak. A szükséges beruházásokhoz a klinikai alapítvány pénzét kell felélnünk - mondta el Túri
Sándor, a szegedi gyermekklinika vezetője. Az idén eddig egy nagyobb
fejlesztést - az intézmény két cég 20-20 milliós felajánlásból elvégzett teljes klimatizálását - sikerült megvalósítani, de valójában azok a
pénzek is tavaly érkeztek. 2009-ben a lakosság 1 forintosaiból származó, nagyjából 500 ezer, és a városi sportigazgatóság 200 ezer forintos
felajánlása számít a legnagyobbnak.

- Hiába kifogásolta a szervezet több fórumon is, hogy
áfát kell fizetni a tárgyi adományok után, nem változott semmi. Az adományok száma viszont szinte nullára csökkent.
Ez érthető is, hiszen ha egy cég
fillérekért szabadul meg egy
készlettől, akkor is jobban jár,
minta még fizetne is azért,
hogy adakozik - magyarázta
Pádár Lászlóné, a Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei
titkára. Mint mondta, csak alkalmi felajánlások érkeznek,
azok is többnyire idősebbektől, a perselyes gyűjtés pedig
nagyon keveset hoz a konyhára. Jövőre ráadásul - a hírek
szerint - a szervezet állami támogatását is 20 százalékkal
megnyirbáljak, így pedig egyre
nehezebben tudnak segíteni a
rászorulókon.
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KORTÁRS POLITIKUSOK ÉS KÖZÉLETI SZEMÉLYISÉGEK, AKIK NEVÉT ÉPÜLET, KÖZTERÜLET ŐRZI

Rapcsák út, Rózsa tér

Választási kampányba
szállt be az anyuka
Ámbrózfalván beindult a választási kampány: valaki fizetett hirdetésben, Komikám
megszólítással „gratulált" Tuska György polgármesternek
ahhoz, hogy bérlakást kapott
Ámbrózfalván az önkormányzattól. Levelet írt az újságnak
az ellenjelölt édesanyja is. A
polgármester nem akar sarat
dobálni.

AMBRÓZFALVA

BAKOS ANDRÁS

Rapcsák Andrásról utat neveztek el Vásárhelyen. Lázár János polgármester segítkezett a táblacserénél. FOTÓ: TÉSIK ATTILA
Vásárhelyen és Szentesen
több olyan közéleti személyiségről vagy helyi politikusról
neveztek el közteret, épületet,
akik munkásságuk jelentős részét a rendszerváltás után végezték, vagy azután váltak
közismertté.

CSONGRÁD MEGYE

szát nevezték el 2007 őszén. A
városépítő polgármester emlékét a Kossuth téren tavaly
júliusban avatott szobra, il-

„Makón és Csongrádon
még senkiről sem neveztek el közterületet
vagy közintézményt."

KOROM ANDRÁS

Számos példa van arra a megyében, hogy a munkásságukat a rendszerváltás után kiteljesítő közéleti személyiségek, politikusok nevét tér, utca, közintézmény viseli, vagy
emléküket festménnyel, szoborral örökítették meg.
A vásárhelyi
közgyűlés
2005-ben döntött arról, hogy
egy újonnan nyitott utcát nevez el néhai Csáki Kálmánról,
a kisgazdapárt karizmatikus
vezetőjéről, az első szabadon
választott vásárhelyi képviselő-testület frakcióvezető politikusáról. Hasonló megtiszteltetésben részesült a 2002 februárjában elhunyt dr. Rapcsák András, akiről a Szántó
Kovács János út Kossuth tértől a Teleki utcáig tartó szaka-

letve a városháza kis tanácskozótermében látható festett
portréja is őrzi. Vásárhely különlegessége, hogy itt élő sze-

mély is lehetett névadó. A ma
is jó egészségnek örvendő Gál
József kiemelkedő pedagógiai
tevékenységével
érdemelte
ki, hogy róla nevezték el a
részben általa létrehozott iskolai díszkertet. Idén júniusban Gyarmati Dezsőről, a hazai vízilabdasport egyik legendájáról nevezték el a városi fedett uszodát, míg a
strandfürdő a 2005-ben elhunyt Török Sándor testnevelő tanár, vízilabdaedző nevét
vette fel.
Szentesen a tavaly novem-

Változott a szabályozás. A rendszerváltás óta élő személyről földrajzi névként csak tanyát lehet elnevezni, intézményt viszont bárkiről.
Megszűnt az a korlátozás is, hogy elhunyt nevéről utcát, teret csak halála után 25 évvel lehet elnevezni. Budapesten azonban - a főpolgármesteri hivataltól kapott tájékoztatás szerint - érvényben maradt ez a
korlátozó, még a fővárosi tanács által 1989-ben hozott rendelet. Puskás Ferenc nevét 2002-ben, még az aranycsapat tagjának életében
kapta meg a Népstadion, Papp Lászlóét 2003-ban az újjáépített Budapest Sportcsarnok. Kemény Dénes férfi vízilabda-válogatott szövetségi
kapitányról pedig a napokban nevezték el az új miskolci fedett versenyuszodát. A rendszerváltó politikusok közül csak Antall józsef néhai
miniszterelnök nevét viseli egy utca két településen is, Biatorbágyon
és Kápolnásnyéken, mellszobra áll Paloznakon, Budapesten és Miskolcon. A borsodi megyeszékhelyen tér is őrzi a néhai miniszterelnök nevét. A brüsszeli parlamentben épületszárnyat neveztek el róla.

berben felavatott parkerdei
idősek
otthona
viseli
a
2005-ben elhunyt dr. Sipos
Ferenc nevét. A köztiszteletben álló főorvos a rendszerváltás után választott városatyaként sokat küzdött azért,
hogy a helybéli idősek méltó
környezetbe kerülhessenek. A
városközpontban
a
Friedrich-féle fényírda előtti tér Rózsa Gábor, a 2006-ban fiatalon elhunyt muzeológus nevét
viseli. Portrédomborművét az
általa megmentett fotóműterem oldalán avatták fel 2007.
november 30-án.
Szegeden a rendszerváltozás
utáni
polgármesterek
- Lippai Pál, Szalay István,
Bartha László és Botka László
- portréi készültek el nemrégiben, a festmények azonnal
vihart kavartak. Botka László
saját zsebből fizette ki a portréját, s otthon tartja. Elődeiét
- amelyre az önkormányzat
450 ezer forintot költött - a
városházán őrzik.
Makón
és
Csongrádon
senkit sem ért még olyan
megtiszteltetés, hogy utcát,
közintézményt
nevezzenek
el róla.

Fizetett hirdetés jelent meg
szeptember 11-én, pénteken az
újság 16. oldalán, a Gratulálunk rovatban. „Komikám,
üdvözöllek, hogy makói lakásodat 1 szobás szociális bérlakásra cseréled Ámbrózfalván." A rejtélyes, avatatlanoknak semmit sem mondó üzenetet lapunk makói szerkesztőségében adták föl. Kolléganőnk nem is sejtette, hogy a
címzett ott lakik az iroda fölött, a rózsaszínű emeletes
ház egyik lakásában: ő Tuska
György, Ambrózfalva polgármestere. Mindez számunkra
úgy derült ki, hogy kaptunk
egy levelet Mitykó Mátyásáétól, aki csalódottan állapítja
meg, hogy a szeptember 11-én
megjelentetett
hirdetésre
„senki nem mozdult rá", és elmagyarázza: a Komika Tuska
György egyik kedvenc fordulata, tehát a gratuláció a polgármesternek szól. Mitykóné
reméli, nem papírkosárban
landol a levele, és az újság felgöngyölíti a történetet, miszerint a polgármester néhány
éve eladta ambrózfalvi házát,
Makóra költözött, „most pedig
a képviselő-testület már a második lakást (szoc. bér.) szavazta meg számára... A képviselő-testület zárt ülésen hozta
meg döntését, egy fiatal pár
ellenében... Nagyon kérem,
tegye lehetővé, hogy megszólaljon Tuska György, hogy miért tart igényt 1 szobás szoc.
bérlakásra pont ott, a h o n n a n
pár éve elköltözött. Üresen álló, eladó házak vannak a faluban, ha annyira itt akar élni,
vegyen egyet" - írja többek
között Mitykóné.
Kérését nem tudtuk teljesíteni: Tuska György polgármester ugyanis azt mondta, ez

Rokonok, de ellenfelek
Az 544 lelkes Ámbrózfalván
2006-ban Tuska György 193
voksot kapott (75 százalék),
míg Mitykó Mátyás Márton
- levélírónk az ő édesanyja
- 65 szavazattal (25 százalék)
lett ezüstérmes a polgármester-választáson. Nem ez volt
az első csata közöttük:
2002-ben szorosabb 167-112 - volt az eredmény
Tuska javára, aki több ciklus
óta vezeti a települést, a rendszerváltás előtt pedig tanácselnök-helyettes volt. Az ellenfelek egyébként szegről-végről rokonok.

ügyben nem kíván nyilatkozni. Mert bár tudja, ki írta a levelet, nem akar beszállni a
sárdobálásba, s főleg nem
akar olyan emberekkel vitázni, akik még nem tettek semmit a faluért.
A 65 éves politikus és felesége néhány évvel ezelőtt adta el a család ambrózfalvi házát, mert kettejük számára
már nagy volt a rezsije. Aztán
kiderült, vannak napok, amikor ott kell lenni a faluban,
ezért 2 évvel ezelőtt a polgármester beadta igényét egy helyi bérlakásra. Az önkormányzatnak 12 ilyen lakása van, a
törvény szerint ezeket kétféle
módon adhatja ki a testület:
szociális alapon, illetve bérlőkijelölés útján. Az egyik lakás
most ürült meg, a polgármester igénye első volt a sorban, s
mint Ványai László jegyzőtől
tudjuk, a képviselő-testület a
polgármester
tartózkodása
mellett igennel szavazott arra,
hogy Tuskáé legyen az egyszobás-konyhás,
komfortos
lakás. A rendelet nem titkos:
kifüggesztették a teleházban
is. A jegyző hozzátette, a döntés mindenben megfelel a törvényeknek.
Azt már a falubeliektől tudtuk meg - azzal, hogy a történethez ez is hozzátartozik - ,
hogy a községháza melletti faluház portájának egy része
annak idején - szövetkezeti
üzletrész révén - a Tuska családé lett, de a polgármester
ingyen lemondott róla az önkormányzat javára.

KERÉNYI JÁNOS: AZ ÚJ CSOPORT MEGALAKULÁSÁVAL BÉKE LESZ

Vásárhelyi diákok ís segítenek Denisszának
K é t

F i d e s z - s z e r v e z e t

Makón jelenleg két Fideszszervezet is van, de az érintettek szerint a közelgő országgyűlési választásokon egységesen szállnak harcba a parlamenti mandátumokért.

MAKÓ

KORMOS TAMÁS

A makói fideszesek a képviselő-testületben
kisebbségben
dolgoznak, ennek ellenére a
párt helyi szervezetén belül
nincs egység, két csoportra
bomlottak. A közelgő országgyűlési választásokon való jó
szereplés lehetősége azonban
lehet, hogy újra összehozza a
jobboldalt.
Márton Imre nem tagja a Fidesznek, de az előző helyhatósági választásokon ő volt a
párt makói polgármesterjelöltje. Kérdésünkre elmondta:
a jobboldalnak közös célja

van, 2010-ben Makón leváltani Búzás Pétert, országos szinten pedig a jelenlegi kormányzó pártokat.
- összefogásra van szükség, együtt kell meghozni azokat a döntéseket, amelyekkel
sikert érhetünk el. Arról pedig
még egyáltalán nem beszéltünk, ki lehetne a polgármesterjelöltünk - tette hozzá Márton Imre.
A Fidesz makói választókerületi elnöke, Mágori Józsefné
már dolgozik a kampányon.
Felállt az a 160 fős csapat,
amely segíti a munkáját.
- Takarékos kampányban
gondolkodunk, elsősorban személyes kapcsolatot akarunk kialakítani a választókkal, ezért
idővel fórumokat szervezünk
- folytatta az elnök.
A kettészakadt makói Fidesz-szervezettel
kapcsolatban megkérdeztük Kerényi Já-

M a k ó n

nos véleményét is. A párt regionális igazgatójától megtudtuk: a makói csoport feloszlatásáról szóló kérelem már
megérkezett az országos elnökséghez.
- Miután ez ügyben döntés
születik, utána megalakulhat
egy új csoport a Maros-parti településen, így a jobboldalnál
ismét béke, és ami a legfontosabb, hogy a választásoknál
összefogás lesz. A párt makói
országgyűlési képviselőjelöltje
pedig Mágori Józsefné lesz
- nyilatkozta a pártigazgató.
Martonosi György volt korábban két ciklusban Makó fideszes országgyűlési képviselője,
valamint ő volt a párt választókerületi elnöke is. Jelenleg a Fidesz makói városi elnöke, illetve Maroslele polgármestere.
Addig nem nyilatkozik, amíg
nincs hivatalos döntés a makói
pártszervezet ügyében.

A vásárhelyi Kertvárosi Katolikus Általános Iskola tanulói is segítenek adományaikkal a csángó magyar kislány Bot Denisszának és családjának. A mindszenti Takács Judit (képünkön) fogadott keresztlányának az iskola diákjai ruhákat, játékokat, mesekönyveket, valamint tartós élelmiszereket hoztak. Az iskolában
dolgozó egyik alkalmazott hozzátartozója felajánlotta, hogy az összegyűlt adományokat október 22-én kiszállítja
a szerény körülmények között élő családnak. Takács Judit adománygyűjtő akciója sikeresnek bizonyult. Sok magánszemély mellett egy névtelenséget kérő szervezetet is megindított a kislány és családja sorsa. így több százezer forintból mosógépet, centrifugát, hűtőgépet és kerékpárt is kap Denissza és családja. FOTÓ: TÉSIK ATTILA
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MAV-HANGOK: RABAI BALAZS ES SZALOCZY PAL

AZ EGYENES TARTÁS ÖNBIZALMAT AD

A kettes vágányra,
vonat érkezik, vigyázat

Az az ember, aki egyenesen ülve beszél, szavahihetőbbnek tűnik mások
szemében, mint aki tartás nélkül, gubbasztva teszi ugyanezt. Amerikai kutatók most felfedezték, hogy az egyenes
derékkal ülő ember saját állításait
is inkább elhiszi.
Ha valaki görnyedten ücsörög,
nemcsak mások szemében,
hanem önmaga előtt is kevésbé hat komolynak.

Rábai Balázs és Szalóczy Pál már hosszú idők óta a
MÁV hangjai. Hangorgánumuk miatt választották őket.
Felmondják a menetrendet, és figyelmeztetik az utasokat az
állomásokon. Szalóczy a metróban is szól hozzánk mély,
dallamos hangon: „Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak!"
HANGOSBEMONDÓ
KANCSÁR TÍMEA

„A kettes vágány mellett kérjük,
vigyázzanak!" - kapja fel a fejét
az ember a hangosbemondóra,
már ha éppen a vasútállomáson
sétálgat. Általában a felszólításra figyelünk oda, és nem arra,
hogy ki mondja. Sokan nem is
sejtik, hogy ugyanaz a hang
szól hozzánk, mint reggelente
az MR1 Kossuth rádióban. Rábai
Balázs, a 180 perc műsorvezetője a MÁV hangja. Már ő sem emlékszik
pontosan,
talán
hét-nyolc éve kérték fel a feladatra, amely alkalmanként
igen sok munkával jár.

latságos, amikor az utolsó oldalon az utolsó mondat: „Kedves utasainknak kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!" mindezt szeptemberben - mesélte a rádiós. Elárulta: bár
nem tudja, miért jó az ő orgánuma, mindenesetre a gyengébbik nem képviselői is dicsérték már. Számára nagyon
fontos, hogy szép kiejtéssel és
normális magyar hangsúllyal
beszéljen. Akkor is jár beszédórákra, ha éppen nincs nagy
szükség rá, mindig lehet találni
hibát. - Ha nagyon belejövök a
mondanivalómba,
hajlamos
vagyok a hadarásra. A sípoló
hang sokunknál visszatérő hiba - árulta el Rábai Balázs, aki

Ki van a hang mögött? A legtöbb nő a mélyen zengő férfihangot
látatlanban is szőrös mellkasú, erős, idősebb és vonzó férfival
azonosítja - derült ki egy holland kutatásból. A kutatók szerint a mély
orgánum iránti vonzalom egyik oka az lehet, hogy a nők a magukétól
teljesen eltérő hangokat részesítenek előnyben, de az is előfordulhat,
hogy a társadalmi hatások miatt alakult így. A Csillagok háborúja című
filmben például a Darth Vadért alakító kétméteres filmszínész, Dávid
Prowse hangját az utószinkron során mélyebbre cserélték, jobban illik a
férfias személyiséghez. A kutatások szerint egyébként a férfiak
tesztoszteronszintje és fizikai adottságai nincsenek összefüggésben a
hangjuk mélységével.

- Előfordult, hogy öt oldalt kellett elolvasnom, de arra is volt
példa, hogy délután kettőkor
kezdtük a felmondást, és hajnali kettőkor végeztünk a kiszabott 105 oldallal - emlékezett Rábai Balázs. A vasúttársaság dallamos, de egyáltalán
nem mély hangorgánuma miatt választotta a feladatra. Soprontól Záhonyig, a kisebb vidéki állomásoktól a Nyugatiig
számos megállónál az ő hangján hallhatjuk a menetrendet.
- Az órák óta tartó monoton,
sokszor igen unalmas mondatok olvasása után ért
már meglepetés. Mu- ' > r

nem szokott vonattal utazni.
Talán pont azért, mert ő a MÁV
hangja? Tévézés, rádiózás ide
vagy oda, sokunkhoz hasonlóan ő sem szereti önmagát hallgatni.
Az
összetéveszthetetlenül
mély, bársonyos hangú Szalóczy Pál is számos vasútállomáson szól hozzánk, és ő figyelmeztet a metróban: „Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak! A Moszkva tér következik." Húsz évvel ezelőtt teljesen
véletlenül választották ki a
munkára: kísérleti jelleggel indult a
számító-

Ktffl
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MEGHALT A MELEG SZÍVTIPRÓ

Rábai Balázs: 2000 előtt vidéki
stúdiókban dolgozott, majd 2000-2001,
illetve 2003-2007 között az m1-en
híradózott. 2001 és 2002 között az
InfoRádióban tevékenykedett. Szalóczy
Pál a hetvenes években még
egyetemistaként kezdett el a Magyar
Rádiónál dolgozni, majd ezzel
párhuzamosan a nyolcvanas évektől a
Magyar Televíziónál hírolvasóként
dolgozott, jelenleg tanít: a budapesti
kommunikációs főiskolán és a MR1
Kossuth rádiónál az utánpótlásnak adja
át tapasztalatait. Az egyetemi évek
alatt zenélt, három társával még
vokálegyüttest is alapított, indultak
a Ki mit tud?-on.

gép-vezérlésű menetrend közvetítése, a MÁV-nak profi rádiósra volt szüksége. Ő vette fel a
telefont az ügyeleti fülkében.
Szalóczy jelenleg a Keleti és
a Déli pályaudvaron tájékoztatja az utasokat.
Amióta Rábai- Balázs
váltotta a Nyugatiban,
azóta datálja a közvélemény: a fiatal
rádiós az utódja.

KYUE
MIN0GUE
A Tous ékszerek legújabb
reklámarca
tett. Az ausztrál énekesnőről, Kylie-ról
csodálatos fotósorozat készült, a képeken szinte süt
róla a boldogság.

Kancellári bevásárlólista
reszténydemokrata politikus szívesen
vállalja magára a főzést és dob össze
valami finomságot azokból a dolgokból, amelyeket férje vásárolt.
„Van egy házvezetőnőnk, de nem ő
csinál mindent. Meg szoktuk osztani a
feladatokat: ha az egyikünk mos, akkor a másikunk kitereget vagy bevásárol" - számolt be a részletekről az újraválasztásért kampányoló kancellár.
A takarítás azonban kifejezetten a
házvezetőnő dolga, de ha ő szabadságon van, a házaspár együtt rakja rendbe a lakást.

33 évesen meghalt Stephen Gately, a Boyzone énekese, aki 1999-ben a fiúzenekarok tagjai
közül elsőként vállalta nyilvánosan ho' j moszexualitását, nagy csalódást okozva
ezzel nőnemű rajongóinak. A kilencvenes
J évek népszerű fiúegyüttesének tagját a spa/
nyolországi Mallorca szigetén érte a halál,
f ahol vakációját töltötte élettársával, Andrew
Cowlesszal. Az énekest egy apartmanban találták
! holtan egy átmulatott éjszaka után; bűncselekményre utaló jel nincs; Gately egyszerűen nem
ébredt fel a dorbézolás után...
Stephen Gately volt a legfiatalabb tagja az újsághirdetés útján összetoborzott Boyzone-nak, a Take
That sikere nyomán alakult számos fiúegyüttes legsikeresebbikének. Ronan Keatinggel együtt Gately
volt az egyik vezető énekese az együttesnek, amely
az 1990-es években több mint tízmillió lemezt adott
el. Legnagyobb sikereik közé a Words és a No Matter
What című dalok tartoztak. A banda 2000-ben feloszlott, a múlt év végén azonban újra összeállt, de a
hajdani sikereket már nem tudták megismételni. A
köztes időben Gately több szólóalbumot adott ki és
szerepelt olyan zenés produkciókban, mint a József
és a színes,
szélesvásznú
álomGately
kabát.

Stephen
és Ronon Keating

„Férfias,
vonzó és szimpatikus" - mondták mindig is a
nők. Istenadta
tulajdonság,
ha valakinek
szépen csengő, akusztikus a hangja. Persze ezt
Szalóczy Pál
tovább kell képezni. Sokat utaztam
annak idején. Megfigyeltem, hogy a nyugat-európai
repülőtereken már 20-30 éve is mesélt
ügyeltek arra, hogy a gondosan tapasztalatairól a 64 esztenkiválasztott női hangoktól elol- dős Szalóczy Pál, aki után
vadjon az ember, vagy legalább- sokszor szóltak az utcán, a
is beindítsa a fantáziát: milyen boltban: „Valahonnan olyan isszép nő lehet a mikrofon végén - merős a hangja."

Angéla Merkel minden pénteken bevásárlólistát ír férjének;
Joachim Sauernek ez segít a b b a n ,
hogy a k o n y h á b a n minden meglegyen a hétvégére - derül ki egy
interjúból.
A miniszterelnök az ajtók mögé is beengedte
az olvasókat, akik apró részleteket is megt u d h a t n a k a Merkel-Sauer
páros
életéről. Például
azt, hogy a ke-
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ONDÓVAL AZ ÓREGEDÉS ELLEN

MOSOLY
Egyszer egy
ebéden egy
körülbelül ötvenéves nő
arról mesélt,
hogy egy huszonéves férfival van viszonya, és hogy
„a fiatal pasik
mennyivel
rendesebbek,
mint a korunkbeliek".
Rövid csend
után egy másik nő így
szólt: „Hát
persze hogy
rendesebbek.
Őket már mi
neveltük fel."

A sperma egyik összetevője feltartóztathatja a sejtek öregedését - fedezte fel két osztrák kutató.
Az eddig is ismert volt, hogy a spermidin nevű
anyag, amely elsősorban a férfiak ondófolyadékában fordul elő, fontos szerepet tölt be a sejtnövekedésben. Frank Madeo és Tobias Eisenberg grazi
kutatók most kiderítették, hogy a spermidin a károsodott sejteket is segít megjavítani, ezzel pedig
megfékezi az öregedés folyamatát. Az anyag behatol a sejtmagba és fiatalossá programozza.
Az eredményeket a Nature Cell Biology című
nemzetközi szaklapban adták közre, s könnyen lehet, hogy a két kutatónak sikerült megtalálnia az
„élet vizét". A spermidin mint természetes anyag a
test minden sejtjében megtalálható különböző mértékben, mennyisége azonban a kor előrehaladtával
folyamatosan csökken. Az eredmények a klinikai
kutatások szempontjából is felettébb érdekesnek bizonyulhatnak, például az olyan, korral járó betegségek esetében, mint az Alzheimer- és a Parkinson-kór. Az érdeklődők addig is
fokozhatják a bevitelt - a spermidin ugyanis a
grépfrútban, a búzacsírában és a
szójababban
is
előfordul.
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A VEDONO TANACSAI

TEVHITEK ES TENYEK

A láz és annak
csillapítása

Az elhízás és a fogyás
következményei

A láz a szervezet védekezése a
kórokozók ellen, és az egyik
leggyakrabban előforduló tünet.
Ugyanakkor betegségen kívül
egyébként más ok is állhat a
háttérben: például túlöltöztetés vagy
magas külső hőmérséklet.

A fogyókúra olyan, mint a foci. Mindenki
ért hozzá, mindenki tud tanácsot és igaz
megoldást adni, az elhízottak száma
mégsem csökken.
PÁR KILÓ MÍNUSZ IS SIKER. Ál-

BABASAROK

FOGYÓKÚRA

MUNKATÁRSUNKTÓL

Lázról 38 fok felett beszélünk, 39 fok felett magas lázról van szó. Hároméves
korig a lázat a végbélben mérjük, az
így kapott értékből azonban fél fokot
mindig le kell vonni. Láz esetén fontos,
hogy azt először igyekezzünk otthon
csillapítani, és csak ha nem sikerül, akkor keressük az orvost.
A hőemelkedés csillapítása 38 fokig
nem szükséges, kivéve abban az esetben, ha korábban a gyermeknek
^
volt már lázgörcse. A lázat kúppal, sziruppal és tablettával is csillapíthatjuk.
Ezeket magas láz esetében kiegészíthetjük hűtőborogatással. Ilyenkor minél nagyobb testfelületet szobahőmérsékletű vízzel átitatott lepedőbe
vagy törülközőbe tekerünk, amelyet átmelegedés
után kicserélünk. Alkalmazhatunk hűtőfürdőt is,
amikor testhőmérsékletű vízbe beültetjük a gyermeket, és a lábánál engedjük bele a hideg vizet,
míg a víz hőmérséklete 25-30 fokig le nem hűl.
Ebben mosdatjuk 10 percig.
Lázcsillapítás után fél órával a lázat mindig
vissza kell ellenőrizni!

DR. BONCZ ÁGOTA
NEMCSAK ESZTÉTIKAI PROBLÉ-

MA. Állítás: az elhízás csak
esztétikai probléma, nem
betegség.

A

Szupera Enikő
védőnő

lítás: pár kiló fogyásnak semmi értelme.
T é n y e k : a súly 10 százalékos csökkenése (80 kilogramm
esetén 8 kilogramm) a vérnyomás-, vércukor- és vérzsírértékekre pozitív hatással van. A
gyógyszerek adagja csökkenthető, nagyobb mértékű fogyás esetén akár el is hagyható. Már pár kilóval könynyebben is javul a közérzet, a mozgás könnyebbé
válik.

Néhány érdekesség: mennyi mozgással tudjuk
kompenzálni a különböző ételek elfogyasztását
ÉTELEK
alma

Ml TÖRTÉNIK FOGYÓKÚRA ESETÉN? A fo-

gyókúra

ENERGIA

GYALOGLÁS

(kcal)

(perc)

Hasi ultrahangvizsgálat elhízottakon gyakran zsírmájat
mutat.

JOJÓEFFEKTUS.

FUTÁS

(perc)

(perc)

fél csirkemell

16

negyed pizza

palacsinta

táplálkozunk,
a
nyugalmi
anyagcsereszint nem áll teljesen vissza a korábbi szintre. A
szervezet úgy védekezik az
esetleges újabb éhezés ellen,
hogy a saját működéséhez fel
nem használt mennyiséget elraktározza. Ez az oka az ún. jojóeffektusnak, ha sikerült leadni 5
kg-t, szép lassan 6 - 8 kg-ot is
visszahízunk. Ekkor újabb fogyókúra következik és a kör
folytatódik.

1000-1200

bélrák, a p r o s z t a t a r á k , nőknél a mell-, petefészek-,
epehólyagrák
gyakoribb
e l ő f o r d u l á s á t figyelték meg.
Az is ismert, hogy az elhízott nők n e h e z e b b e n e s n e k
teherbe.

ÚSZÁS

101 19 9 5
12
F1114 22 10 6
14
180 35
9
22
232 45 2112
28
124 24 11 6
15

MIT TUDUNK TENNI? Az egyik
fontos teendő az étrend okos
összeállítása. Fontos, hogy a
szervezet saját működéséhez
szükséges tápanyagmennyiséget, a nyugalmi anyagcsere tápanyagszükségletét
fogyókúra
alatt is elfogyasszuk. Ez *
nőknél kb.

ahogy a
neve is
• mutatja elkezdődik
valamikor
és véget is ér
A sikeres fogyókúra nemcsak egészséges, de az ember előbb-utóbb.
A szervezet
életét alapvetően megváltoztatja.
ezt úgy érzékeli, hogy vannak periódusok,
T é n y e k : az elhízás bizonyos b e t e g s é g e k e s é l y é n e k amikor nem jut annyi táplálékkialakulását
j e l e n t ő s e n hoz, mint korábban. Mivel túl
megnöveli. Ezek közül a cu- akar élni, takarékoskodni
k o r b e t e g s é g e t kell kiemel- kezd: a saját működéséhez
ni, m e l y n e k esélye 12-sze- kevesebb energiát használ
resre nő a n o r m á l súlyúak- fel, a nyugalmi anyaghoz k é p e s t . A m a g a s vérnyo- csereszint csökken. Ez
más és a koszorúér-beteg- már egy kihagyott étkeség 3-szor, az epehólyag-be- zésnél is bekövetkezik:
tegség kétszer, a k ü l ö n b ö z ő ha rendszeresen csak
ízületi b e t e g s é g e k 2-3-szor este étkezünk, a nyug y a k r a b b a n f o r d u l n a k elő. galmi anyagcserénk
Férfiaknál a vastag- és vég- biztosan csökken.

8KKUZÉS

(perc)

1 pohár sör

MOZOGNI KELL! Á l l í t á s : n e

kem lassult az anyagcserém, azért vagyok kövér.
Tények:
az elhízottak
nyugalmi anyagcseréje valóban alacsonyabb. Ez azt
is jelenti, hogy nekik kevesebb a napi energiaigényük,
mivel szervezetük saját működéséhez
kevesebbet
használ. A felesleg zsír
formájában raktározódik.

PÓTOLJUK A FOLYADÉKOT! Ha lázas a gyermekünk, fokozottan ügyeljünk a folyadékpótlásra: akár kortyonként, akár öt-tíz percenként
hűvös teával, szűrt gyümölcslevekkel, limonádéval kínáljuk. Adjunk rá laza, jól szellőző ruhát, csak vékony takaróval terítsük le, hogy ne
akadályozzuk a hőleadást, könnyű étrendet állítsunk össze számára, hiszen az átmeneti étvágytalanság ilyenkor gyakori és normális, ne
e n g e d j ü k ugrálni, és természetesen dédelgessük többet.
Végezetül egy fontos tanács: még a babánk
megszületése előtt gondoskodjunk pontos lázmérőről, és készüljünk fel elméletben a lázcsillapításra. (Szerzőnk védőnő.)

Hűtőborogatásnál minél nagyobb felületet, lehetőleg a törzset, nemcsak a baba homlokát kell borogatni.

KEDD

Fontos, hogy a szervezet saját működéséhez szükséges tápanyagmennyiséget, a nyugalmi anyagcsere tápanyagszükségletét fogyókúra alatt is elfogyasszuk. Ez nőknél kb. 1000-1200 kalória, férfiaknál 1400-1600 kalória körül van. (A napi kalóriaigény ennek 1,2-1,8-szerese.)

k

SZERKESZTI DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS
/

13.,

/

JP

kalória,
I %
férfiaknál
1400-1600
kalória körül van. (A
napi kalóriaigény
ennek
1,2-1,8-szerese.)

Ami

kor a fogyókúra véget
ér, és ismét a
korábban
megszokott
módon A rendszertelen, „összevissza" evés elhízáshoz vezet.

naponta körülbelül 500 kalóriával kevesebbet fogyasztunk,
mint korábban, ez már képes
elindítani egy folyamatos súlycsökkenést anélkül, hogy a
nyugalmi
anyagcsereszint
csökkenne. Az is fontos, hogy
ezt a mennyiséget ne egyszerre, hanem napközben 3 - 5
részre elosztva együk meg.
GYORSÍTHATJUK. A fogyást
gyorsíthatjuk azzal, ha rendszeres fizikai aktivitást végzünk. Ilyenkor a szervezet saját működéséhez több energiát
használ fel - nő a nyugalmi
anyagcsere-energia felhasználása - és a megnövekedett
igényt a raktárakból fedezi: elkezdi a zsírokat „égetni". Mivel így több kalóriát használunk fel, mint amennyit elfogyasztunk, megindul a
V súlycsökkenés.
A
leghatékonyabb módszer az,
í
ha a kettőt komI
bináljuk:
kevef
sebbet eszünk, és
| a
testmozgással
több energiát használunk fel. (Szerzőnk
belgyógyász,
diabetológus)
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Az idős emberek gyakran nem mozognak és nem is isznak eleget. Emellett gyakran olyan gyógyszereket kell szedniük, amelyek mellékhatásként székrekedést okozhatnak. Időskori emésztési
panaszok esetén ezért érdemes tájékozódni orvosnál vagy gyógyszerésznél.

DR. DEZSI CSABA ANDRAS

Tények és tévhitek a székrekedésről Motiváció és tanulás
Számos téveszme forog közszájon a székrekedéssel

kapcsolatosan, sok tévedés, amelyek tudományosan
nem igazolhatók. De akkor mi az igazság?

ÉLETMÓD
MUNKATÁRSUNKTÓL
A FOKOZOTT FOLYADÉKFOGYASZTÁS MEGSZÜNTETI A SZÉKREKEDÉST?
Nem igaz! Számos olyan tanulmány igazolja ezt, amelyeket egy nemzetközi
szakértői csapat vizsgált részletesebben. A jelenleg rendelkezésre
álló adatok alapján nem lehet
arra következtetni, hogy a
fokozott - az ajánlott
napi
másfél
literen
/ túlmenő - folyadékfogyasztással
jelentős mértékben befolyásolni lehetne a székrekedést, annak sikeres kezeléséről
már nem is beszélve.
Csak valódi
A
folyadékhiány eseszékretén - a vízzel való
kedés lealapellátás biztosítása érdekében küzdésélehet megfelelő inben sotézkedés a fokozott folyadékbevitel.
kat segít-

het a fizikai tevékenység.

A CUKORBETEGEK GYAKRABBAN
SZENVEDNEK
SZÉKREKEDÉSTŐL?
Igaz. A diabéteszben

Hirdetési információ: 06-30/W5-11-29

Ortopédia

FÜL-ORR-GEGESZET

Dr. Tajti László
Hétfő 15.00-18.00
Tel.: 06-30/239-8886

Dr. Gyetvai András
Kedd 15.00-18.00
Tel.: 06-30/955-8446
Rendelés helye:
KL1NIKÜMY4Í'RENDELŐ
v i /
S z e g e d , M a d á c h u. 2.

Dr. Kadocsa Edit
fül-orr-gégész
szakorvos, allergológus
Rendelési idő:
szerda 17-18 óráig
Bejelentkezés: 30/416-1879
(munkanapokon 12 után)

KLINÍKÜM 4kRENDELŐ
S z e g e d , M a d á c h u. 2.

szenvedő betegeknek mintegy hatvan százalékát székrekedés is gyötri. Ennek oka, hogy
a betegség hosszú időtartama vagy a helytelen vércukor-beállítás miatti alacsony vércukorszint gyakran vezet a vegetatív idegrendszer működési zavarához, amely a
gyomrot és a beleket is érinti, s így jelentős
mértékben megzavarja az emésztőrendszer
működését.
IDŐSKORBAN GYAKORI A BÉLRENYHESÉG
Igaz. Ennek több lehetséges oka is van.
Időskorban számos testi funkció - így az
emésztés is - alapvetően lelassul. A bél
ugyanis egy izom, amely az évek múlásával
a többi izomhoz hasonlóan veszít a teljesítőképességéből - ennek következménye pedig
renyhe emésztés lehet. Az idős emberek
gyakran nem mozognak és nem is isznak
eleget. Emellett gyakran olyan gyógyszereket kell szedniük, amelyek mellékhatásként
székrekedést okozhatnak. Időskori emésztési panaszok esetén ezért érdemes tájékozódni orvosnál vagy gyógyszerésznél, és tanácsot kérni azzal kapcsolatosan, hogy milyen
intézkedések volnának megfelelőek a z
emésztés szabályozására.
A MOZGÁS LENDÜLETBE HOZZA A BÉLRENDSZERT
Igaz is, m e g n e m is. Nem mindig és nem mindenkinél adja meg a kellő lökést a fokozott fizikai aktivitás a bélrendszernek is. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy az enyhe székrekedésben szenvedőknek és az olyan idős
embereknek, akik keveset mozognak, sokat
segíthet a fizikai tevékenység. Arra azonban
nincs bizonyíték, hogy a mozgás súlyos székrekedés esetében is segítene. Normális, rendszeres fizikai tevékenység esetében pedig biztos, hogy nem a mozgáshiány a székrekedés
oka.
A felsorolt esetekben átmenetileg vagy
hosszabb időn keresztül gyógyszeres segítségre is szükségünk lehet. Kérjünk orvosunktól
székrekedést megszüntető cseppeket.

.

TT ^ Fogorvosi
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• Ultrahangos fogkő-eltávolítás
• Tömések és pótlások minden;
fajtája
• Műgyökér-beültetés
• Fogfehérítés, panoráma
fogröntgen

k

motaratezel " i n v i t e l . h u • www.moraterapia.liti • Szegeti, Kállay A . u. 7 .

Bérkert Klinika
S z e g e d , B é r k e r t u. 11.
Bejelentkezés: 30/968-1921.

Szeged, Bérkert u. 11.
Bejelentkezés, ügyelet:
30/945-1975

UTÁLOM, HOGY

Erősítse immunrendszerét a legújabb
akupunktúrás
meridián diagnosztikai
eszközünkkel
Orvos-természetgyógyász ad javaslatot a problémák megoldására.

VAGYOK!
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Bejelentkezés: 62/543-255. Él

dr.

HARTAI

központ. Szened, Kállay Albert u. 7.

TAMAS

fül-orr-gégész és audiológus vezető főorvos
GYERMEK ÉS FELNŐTT BETEGEK
GYÓGYSZERES ÉS MŰTÉTI KEZELÉSE
Magánrendelése: GYÓGY-PALOTA, Szeged, Szent F. u. 8.
Rendelés: kedd 18-20 óráig • Bejelentkezés: 62/550-797.
STRESSZBETEGSÉGEKBEN

•
•
•
•
•

szenved?

Depresszió, boldogtalanság, önbizalomhiány
Álmatlanság, krónikus fáradtság, súlyproblémák
Kimerültség, türelmetlenség, agresszivitás
Mániák, fóbiák, pánik, félelmek
Szenvedélyfüggőségek, párkapcsolati problémák
l

Test-Lélek-SzeUemi

Weünessprogramok

FAZEKAS STRESSZ & GYÓGYCENTRUM
6724 Szeged, Hétvezér u. 18.
Tel.: 06-62/556-556 • E-mail: stressclinic@vnet.hu

ll Gondok vannak a hallásával?
—
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Új akció! Elemvásárláskor a régi elemeket beszámítjuk!

• Hallókészülékek és tartozékok forgalmazása, illesztése,
szervizeltetése és javíttatása • Fülbevaló-belövés

• Allergiás n á t h a , s z é n a n á t h a és orrdugulás fénykezeléssel •
RHIN0UGHT
Részletvásárlási lehetőság. Díjmentes betegszállítás.

E g y é n i és u s z o d a i
illesztékek
(hagyományos,
gyors), z a j v é d ő .

Magazin
nemcsak az autók
kedvelölnek I
Újdonságok itthonról
s a nagyvilágból!
www.dalmagyar.hu
/videó

AGVAK HAZA

Tartós szőrtelenítés

Kedves Bt

ÖSZTÖNÖZNI A SZÜLŐNEK IS
FELADAT. Szülőként sokat tehetünk a gyermek tanulásra való
ösztönzésére. Sikereit és erőfeszítéseit dicsérjük, probléma
esetén segítsünk neki, h a
szükséges, szakember segítségét kérve. Töltsük úgy a szabadidőt, hogy felkeltsük a
gyermek érdeklődését a világ
dolgai iránt, olvassunk sokat
és beszéljük meg az olvasottakat. Ha a tanulás és tudás értéke a családban magas, az folyamatosan biztosítja azt az
„energiát", ami szükséges a tanulás és ismeretszerzés folytatásához. (Szerzőnk
okleveles
gyógypedagógus.)

a t e r h e s s é g 12. hetétől, m e l y h e z
C D - t é s DVD-t is a d u n k .

Plasztikai Sebészet • Szent Gellért Ház s » g e d , Kálvária sgt. 14.

FÉL A VÍRUSOKTÓL, BAKTÉRIUMOKTÓL? |
GYAKRAN BETEGESKEDIK?

ÍGY NE! Az semmiképpen nem
megoldás, ha gyermekünknek egy bonyolultabb feladat
megoldásakor azt mondjuk,
hogy ezt mi sem értettük soha
az iskolában, ne is foglalkozzon a témával. Az sem célravezető,
h a folyamatosan
zsebpénzzel motiváljuk tanulásra csemeténket, hiszen ez
esetben a cél nem a tudás elsajátítása, h a n e m a pénz
szerzése.

Itrahangviz

Tudni szeretné, miért? • Szeretne tünetmentes lenni?

Egy speciális gép segítségével másfél óra alatt megtudhatja. ;
Az eredményeket azonnal kézhez kapja, és orvos természetgyógyász ad javaslatot a problémák megoldására. s

A sikeres tanulás egyik feltétele a motiváció. A tanulásra, ismeretszerzésre nem motivált
tanuló nehezen áll neki a tanulásnak, nyűgösen és kevés sikerrel tanul, gyakran retteg a
kudarctól. A motivációt belső
hajtóerők és külső tényezők
határozzák meg.
Négyféle motivációs szintet
különböztetünk meg:
- A beépült tanulási motiváció esetén a tanuló a saját
lelkiismerete vagy a szülőkkel
szembeni kötelesség miatt tanul. Ez egybeeshet az iskolai
elvárásokkal, amelyet a gyermek megismer és elfogad. Az
ilyen indíttatású gyermeket sokat kell dicsérni, mivel ez rá
ösztönzőleg hat.
- A belső tanulási motiváció
esetén a tanuló érdeklődik a tananyag iránt, az iskolai követelmények és a saját céljai, érdeklődése
egybeesnek. Ezeknél a gyermekeknél maga a tanulási folyamat
és annak sikere a megerősítés.
- Külső tanulási motiváció
esetén a tanuló egy külső cél
miatt tanul. Ilyen lehet az ötös
érdemjegy szerzése, a tárgyi
jutalom. Veszélye abban rejlik,
hogy a jutalmazás megszűnése
után már nem hat ösztönzőleg
a diákra a tanulási helyzet.
- A presztízs, mint tanulási
motiváció, különösen a pályaválasztás előtt álló tanulóknál
vagy a felnőtteknél figyelhető
meg. A tekintély elérése, a divatos szakmában való boldogulás lehet a cél.
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GYERMEKNEVELÉS
FÜVES ZSUZSA

HATÉKONY TANULAS. Látható
tehát, hogy a n n á l bonyolultabb a tanulási motiváció,
mint hogy a jó jegy szerzése
vagy a rossz jegy elkerülése a
cél. A tanuló lustasága vagy
szorgalma sem egyértelműen
utal a motiváció szintjére.
Szülőként és pedagógusként
a belső motiváció elérése a
cél. A hatékony tanulást
hosszú távon csak ez biztosítja.

Ú

M E G A KFT.
Fül-orr-gégészeti és audiológiai magánrendelő
6720 Szeged, Roosevelt tér 7-9.
www.megainfo.hu
62/424-607, 20/255-3893
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.,
Dr. Szarka Ö d ö n Rendelőintézet

T ő l ü n k vásárolt h a l l ó k é s z ü l é k Javítása e s e t é n l e h e t ő s é g e i n k
szerint c s e r e k é s z ü l é k e t b i z t o s í t u n k . B é r e l h e t ő h a l l ó k é s z ü l é k e k .

"- Végre kipihenten ébredtem!
Nem fáj a derekam,
nem aludtam el a nyakam!
- Már rég hallgatnod kellett volna rám.
Látod igazam volt. hogy az
Ágyak Házában a ló matractól a
gyógypárnálg mindent még fogunk
találni!"
Önnek is fáj a dereka?
Ideje lecserélnie ágyát, párnájc

Érdemes most betérnie az Ágyak H á z á b a !

Ágy - szett akció

indul!

Ön most
megtakaríthat

10- 30 ezer forintot!

A kép luszlióció!

Ha matracot, ágykeretet, ágyrácsot, párnát együttesen fendel!
Tömör fenyő ágykeret, bordával, ortopódikus rugós matraccal,
memory foam párnával:
- 90x200 : 85 780 Ft helyett 75 780 Ft, azaz 10 000 Ft kedvezmény!
- 180x 200 :156 810 Ft helyett 136 810 Ft, azaz 20 000 Ft kedvezményi
Tömör fenyő ágykeret, rugalmas ágyráccsal, memory foam
matraccal, memory foam párnával:
- 90x200:105 200 Ft helyett 90 200 Ft, azaz 15 000 Ft kedvezmény!
- 180x 200 :199 600 Ft helyett 169 600 Ft, azaz 30 000 Ft kedvezmény!
Részletek az üzeletekben és honlapunkon!
, ,
Az akció időtartama 2009.10.01 -11.30.www.agyakhaza.hu

Szeged, Petőfi S. sgt. 43. T.: 06 62 637 750
Ingyenes házhoz szállítás S z e g e d területén!

JÓ MATRACOK, TÖMÖRFA ÁGYAK, JÓ FEKVÉSŰ ÁRAK!

APROBÖRZE

2009. O K T Ó B E R 13., K E D D

LEKÖTVE FIAL A PÉNZ

Vállalatoknak is érdemes megfontolni a betétlekötést
A vállalkozások Magyarországon sokkal kevésbé szeretik lekötni a pénzüket,
mint a magánszemélyek - a statisztikákból legalábbis ez derül ki. A Magyar
Nemzeti Bank (MNB) szerint, míg a háztartások bankbetétjeinek 80 százaléka le van kötve, addig a cégeknél ez az
arány alig haladja meg az ötven százalékot. Ez persze részben érthető, hiszen a vállalkozások - szerencsés esetben - nem „ülnek" a pénzen, hanem
beruházásaikat, illetve napi kiadásaikat
finanszírozzák bankszámláikról.

A teljes likviditásnak, vagyis
annak, hogy a számlapénz bármikor
hozzáférhető, azonban ára van: a vállalkozói bankszámlák naponta változó egyenlege után a nap végén a
bankok általában csak minimális, a
jegybanki alapkamat vagy az állampapírhozamok töredékének megfelelő, látra szóló kamatot fizetnek. Az
MNB szerint a forintalapú folyószámlákon idén augusztusban például ez
a kamat átlagosan mindössze 2,81
százalékos volt, euróalapon pedig
csupán 0,32 százalékos hozam ütötte a cégek markát. Ez azt jelenti, hogy
ha a vállalkozásnak folyamatosan átlagosan egymillió forintja volt a bankban, forintszámla esetén mindössze
28 ezer, eurószámla esetén 3.200 forintot kamatozott.

karítási formákban' elhelyezniük.
A legismertebb és a legegyszerűbb
megtakarítási forma a lekötött bankbetét. Ez egyben az egyik legbiztonságosabb is, részben a termékjellemzőinek, részben pedig az Országos
Betétbiztosítási Alap védelmének
köszönhetően.
A vállalatok lekötött betéteire a bankok már lényegesen magasabb kamatot fizetnek, a legfrissebb, augusztusi
adatok szerint forintalapú lekötés esetén átlagosan 8,24, euróalapúnál 1,56
százalékos kamatot érheftek el az ügyfelek. A lekötött betét hátránya, hogy az
abban elhelyezett összeget az ügyfél
nem tudja felhasználni a napi pénzforgalma során. Ha mégis szüksége
van rá, természetesen feltörheti a betétet, ám ez a legtöbb esetben a kamat
részleges vagy teljes elvesztésével jár.
A betétek lekötésére mindig egy,
az ügyfél által aláírt betéti szerződés

Ez sokkal kevesebb annál, mint
amennyi az infláció kompenzálásához
szükséges. Mindenképpen érdemes
lehet tehát a vállalati ügyfeleknek is
a rövidebb-hosszabb időre rendelkezésre álló szabad pénzösszegeiket
magasabb kamatot biztosító megta-

www.erstebank.hu

vagy betétlekötési megbízás alapján
kerül sor, melyben a lekötött betét
összege, a kívánt betéti konstrukció
és a futamidő kerül meghatározásra.
Az akciós és nem akciós ajánlatokat
érdemes alaposan átböngészni, a hitelintézetek ugyanis eltérő kamatot
határozhatnak meg a betétekre, a lekötni kívánt összeg nagyságától vagy
a futamidőtől függően. Emellett megszabhatják a leköthető összeg minimum- és - főleg akciós ajánlatok esetén - maximumértékét is.
Az apró betűs részeket érdemes tüzetesen átvizsgálni, nagyon sok kiemelkedő ajánlatnál ugyanis a magas
kamat feltételei között szerepelhet
még számos más elvárás. A bankok
feltételül szabhatják, hogy a lekötött
összeg „új pénz" legyen, vagyis a
pénzügyi csoporton kivüli forrásból
származzon, illetve a kamatprémiumok feltételeként előírhatják külön-

féle pénzügyi szolgáltatások (például számlacsomagok, megbízások,
bankkártyák, más befektetési termékek) igénybevételét vagy rendszeres
használatát.
A lekötésnek alapvetően két fajtája van: az egyszeri és az ismétlődő.
Előbbi esetén a betét lejártakor a bank
a kamattal együtt visszavezeti a lekötött összeget az ügyfél pénzforgalmi
számlájára, utóbbinál az összeg ismét
lekötött betétbe kerül, akár a felgyűlt
kamattal együtt. A kamatszámítás
technikájában is lehetnek különbségek. A legegyszerűbb esetben a betétek kamata fix, vagyis a mértéke a futamidő alatt nem változik. Léteznek
azonban változó kamatozású betéti
konstrukciók is, általában hosszabb
futamidejű betétek esetén. Az ilyen
betétlekötéseknél a bankok a kamatot
valamilyen referenciakamathoz kötik.
Ez lehet például a jegybanki alapkamat vagy a bankok közötti kereskedésben alkalmazott piaci kamatmérték (forint esetén ilyen például a
BUBOR). A változó kamatozású betétek kamata a referenciakamat mértékének változásával együtt rendszeres
időközönként, úgynevezett kamatperiódusonként (például havonta, negyedévente) automatikusan változik.
Néhány bank kínálatában olyan
sávos kamatozású betéti termék is található, amely lehetővé teszi, hogy
az ügyfél az elhelyezett összeghez
kamatveszteség nélkül - akár a futamidő lejárta előtt is - hozzáférjen.
Ebben az esetben a betét elhelyezésétől a betét feltöréséig eltelt időszakra
a hitelintézet megfizeti az ügyfélnek
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az előre, lekötésiidő-sávonként meghatározott kamatot.
Általánosságban elmondható,
hogy az ügyfeleknek a magasabb
kamat elérése érdekében érdemes
minél hosszabb futamidejű betéteket
választani. Ha pedig a vállalat likviditása és a lekötni kívánt összeg nagysága megengedi, érdemes többféle
betétben elhelyezni pénzt, eltérő öszszeggel, eltérő futamidőkkel, lehetőleg olyan betétlekötési formát választva, amely felmondása esetén sem jár
kamatveszteséggel.
Nem mindig könnyű azonban az
egyes betéti konstrukciókat összevetni. Erre szolgál a betéti konstrukciók
összehasonlítására alkalmas, úgynevezett egységesített betéti kamatlábmutató (EBKM), amely 365 napra
vetítve adja meg az adott termék
kamatlábát, s így segítséget nyújt
abban, hogy a különböző befektetési konstrukciók kamatait az ügyfél
össze tudja hasonlítani.

Erste Vonal: 06 40 555 444

Cleopatrát már nem kell meggyőzni a Kamatlépcső előnyeiről.
Válassza Ön is az Erste Bank vállalkozói betéti ajánlatát!
Eurókamat évi 0,25-8,50%, EBKM évi 3,00%.*

ERSTE É
Nálunk Ön az első.
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Lépjen Ön is Cleopatra nyomdokaiba! Kösse le vállalkozása szabad pénzeszközeit Erste Kamatlépcső Vállalkozói Betétben! Ez a megtakarítási
forma kiemelkedő kamatozás mellett ideálisan alkalmazkodik vállalkozása likviditási igényeihez, ráadásul új számlanyitás esetén még számlavezetési díjat sem kell fizetnie 2010. június 30-áig.**
'Részidőszakonként változó betéti kamat, az EBKM a teljes futamidőre vonatkozik. Az Erste Kamatlépcső Vállalkozói Betét 4 havi sávos forint vagy euró lekötött betét 6 idősávval, amelyek egyenként 20 naposak. A Bank az első részidószak letelte után
fizet kamatot, a lekötésben eltelt időtől függően a teljes és részidőszakra egyaránt. A betétet az Erste Banknál forint pénzforgalmi bankszámlával rendelkező mikrovállalati, kis- és középvállalati ügyfelek vehetik igénybe. A betét részletes szerződési
feltételeit a betétlekötési megbízás, a betéti ügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, valamint a banki Hirdetmények tartalmazzák. A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja.
"Amennyiben új euró pénzforgalmi számla kerül megnyitásra a 2009. október 12. és 2009. december 31. közötti időszakban és a számláról a lekötött 4 havi Kamatlépcső Vállalkozói Betét nem kerül feltörésre a teljes futamidő alatt sem, a számlavezetési dlj nem kerül felszámításra a számla megnyitásától 2010. június 30-áig. Ha a betét lejárat előtt feltörésre kerül, akkor a mindenkori Hirdetmény szerinti számlavezetési díj utólag kerül terhelésre a pénzforgalmi számlán. Mikrovállalati ügyfél
részére Válogatás számlacsomag keretében forint pénzforgalmi számla nyitása esetén biztosítja a Bank a számlavezetési díjmentességet, amennyiben az ügyfél a számlavezetési dijra vonatkozó kedvezményt veszi igénybe. Kis- és középvállalati
ügyfelek esetében a számlavezetési díjmentességet a Bank a Business számlacsomagok esetében biztosítja.
A tájékoztatás nem teljes körű, jelen hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek. Az akció 2009. október 12-étől visszavonásig érvényes. Mikrovállalkozás: előző éves netté árbevétel nem haladja meg a 200 millió Ft-ot. Kis- és középvállalkozás:
előző éves nettó árbevétel 200 millió Ft-töl 20 mrd Ft-ig.
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SZÍNHÁZ
SZEGED
NAGYSZÍNHÁZ
11 órától: Színházi nyílt nap egyetemistáknak.
KISSZÍNHÁZ
18 óra: Háztűznéző - tökéletesen
valószínűtlen 170 éves történet.
Tömörkény István 2. bérlet.
KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ
10 óra: Színház a Kíváncsi Hörcsöghöz fogadóban. Papírsárkány-bérlet.

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Derült égből fasírt - 3D. Színes,
m. b. amerikai animációs családi
film: 16,18 óra,
Miért éppen Minnesota? Színes,
feliratos amerikai romantikus vígjáték: 20 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Megtört ölelések. Színes, feliratos spanyol film: 18.15, 20.30 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Tréfa. Színes magyar film: 16.15,
20.45 óra,

Kísértetjárás Connecticutban
(m. b.): 20.30 óra.
Hajsza a föld alatt (feliratos):
13.15 óra.
G-Force - Rágcsávók 30 (m. b.):
13.30 óra.
G-Force - Rágcsávók (m. b.): 13,
15 óra.
Becstelen brigantyk (feliratos):
16.45,19.45 óra.
Görögbe fogadva (feliratos):
15.30 óra.
Harry Potter és a félvér herceg
(m. b.): 14.30 óra.
Jégkorszak 3 - A dinók hajnala
(m. b.): 13 óra.
Másnaposok (m. b.): 17.30,19.30
óra.
Nász-ajánlat (m. b.): 17.45,19.45
óra.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Coco avant Chanel. Színes, feliratos francia film: 17.45 óra,
Bunyó. Színes, feliratos amerikai
film: 20 óra.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A MILLENNIUMI KLUBBAN (DUGONICS TÉR 12.)
Filcek - Galog Márton grafikáinak
kiállítása október 16-áig várja látogatóit.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁR I. EMELETI FOLYÓIRAT-OLVASÓ TERMÉBEN
Olasz Attila kiállítása október
25-éig tekinthető meg,
az aulában A tisztelet tisztelete A világ vallásai címmel rendezett,
régi és ritka könyveket bemutató
tárlata október 22-éig látogatható,
az I. emeleten grafikai kiállítás
látható. Az anyag az 50 éves Kisgrafika Barátok Köre budapesti
ünnepi tárlatába ad betekintést.
A NEMZETISÉGEK HÁZÁBAN
megnyílt Popovics István fotókiállítása Baranyai szerb templomok
címmel.

Kiságyúk. Színes, feliratos dán
film: 18.30 óra.
GRAND CAFÉ
A vihar kapujában. Színes, feliratos japán film: 19 óra,
Becstelen brigantyk. Színes, felír,
amerikai-német film: 21 óra.
PLAZA CINEMA CITY
Csiribiri (m. b.): 13.15,15,16.45,
18.30 óra.
A csúf igazság (feliratos): 14,16,
18:20 óra.
Hasonmás (feliratos): 14.30,
16.30,18.30, 20.30 óra.
Derült égből fasírt (m. b ): 14.15,
16.15,18.15, 20.15 óra.
District 9 (feliratos): 15.30,17.45,
20 óra.
A végső állomás 3D (m. b.):
15.15,17, 20.30 óra.

5.25
6.00
6.25
7.00
9.00
9.10

Teleshop
Babavilág
Tények reggel
Mokka
Stahl konyhája
Babapercek

9.20 Teiekvíz Telefonos játék

10.45 Teleshop

1150 Pénzcsmáiók Amerikai zenés
dokumentumfilm [12]
13.25 Kvízió Telefonos játék

14.20 Parti nyomozók

Amerikai akció-vígjátéksorozat.
53. Viszlát. Mr. Chip! [12]
15.20 Amynek ítélve Amerikai filmsorozat, 13. Születésnap [12]

16.20 Bűbájos boszorkák

Amerikai filmsorozat, 9. Az

Uk-Uk-üknagyanyánk [12]
17.20 Joshi Bharat Talkshow [12]
18.30 Tények
Hírműsor [12]
19.05 Párbaj

Kvízshow Vágó Istvánnal

5.30 Topshop
6.00 Reggeli
10.05 Topshop
11.25 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 RTL-híradó - Déli kiadás
12.10 06-91/33-55-33

23.30 Húsz év - Beszélgetések Bárdos Andrással
0.05 100 csoda

KATASZTRÓFAFILM

21.25
DAYLIGHT - ALAGÚT
A HALÁLBA

Hatalmas erejű robbanás rázza
meg Manhattan egyik negyedét. A
baleset következtében a Manhattant New jerseyvel összekötő alagút mindkét vége beszakad. A bent
rekedt emberekre nemcsak a bezártság tehetetlenül nyomasztó érzése nehezedik, hanem a fölöttük
örvénylő Hudson folyó hatalmas
víztömege is.

SÁNDORFALVA
Október 16-áig: Egészséghét vérnyomásmérés, komplex nőgyógyászati szűrővizsgálat, életmód-tanácsadás, véradás, hallásszűrés, csontsűrűség-vizsgálat.

KONCERT
SZEGED
A KATOLIKUS HÁZ DÍSZTERMÉBEN (DUGONICS TÉR 12.)
19 óra: Vizsolyi Lívia fagottművész, Zoltán Péter klarinétművész
és Zsigmond Zoltán zongoraművész hangversenye.
A PORT ROYAL ÉTTEREMBEN
este: Szívek éjszakája.
A JUGYU-KLUBBAN (HATTYAS
SOR 10., 3 ÉPÜLET ALAGSOR)
21 óra: Zanzibar-koncert. Házigazda: Boki.
A SZOTE-KLUBBAN
22-óra: Hősök és Sub Bass Monster-koncert, utána TTIK-s buli Novákkal (kapunyitás 21 órakor).
A JAZZ KOCSMÁBAN
Undorgrund Klub.

ISMERETTERJESZTES
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN
16 óra: Olivér Friggieri: Koranta és

14.20 Költői szerelem

Amerikai-angol romantikus film
[12]

Rj Nei LaBute. Fsz.: Gwyneth Paltrow
(Maud Baiey),Aarai Edchart (Roland
Midiett). jeremy Nortbam (Randolph
Henry Ash), Jennifer Ehte (Chnstabei
LaMotte)

16.15 Második esély
Amerikai filmsorozat. 18. [12]
17.20 Mónika - A kibeszéiőshow

Show-műsor [12]

18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás
19.05 Vacsoracsata

Gasztroreality [12]

Közszolgálati magazin [12]

zat, 4917-4918. [12]
Közben: RTL-hirek

21.20 Szupermozi: Ourr, durr és csók

Amerikai akcióvígjáték [16]
Utána: RTL-hírek

23.30 XXI. század - a legendák ve-

8.00 Híradó
8.10 Sporthírek
9.00 Bűvölet
9.25 Bűvölet
955 Nappali

12.00 DéU harangszó

12.17 Időjárás-jelentés, sporthírek
12.30 Kárpát expressz
1253 Időjárás-jelentés
13.00 Srpski ekran
13.30 Unser Bildschirm
14.00 Záróra
1455 Átjáró
15.25 Szent Pál nyomain Máltán

Magyar ismeretterjesztő film

15.55 Mútt-kor Történelmi magazin
16.20 Magyarország-Ghána U20-as
labdarúgó vb elődöntő. Élő
közvetítés

Benne:

17.20 Körzeti híradók
19.00 Párizsi jó barátok
19.28 Föld TV
19.30 Hiradó este
1955 Sporthírek
20.00 Időjárás-jelentés
20.10 Montatbano felügyelő - Válaszút
21.10 Sztársáv
21.40 Kedd este

lünk élnek Szálasi országlása és 22.10 Mementó A nap filmje
bukása. Ml közük a hungarísták- 22.20 Szivet cserélni
, nak a kommunistákhoz?
Amerikai film [16]
0.20 Fulttiltpoker.com Millión Dollár 23.55 Hírek Benne: időjárás-jelentés
Cash Game 10.

AKCIÓVÍGJÁTÉK

21.20
DURR. DURR ÉS CSÓK

Harry (Róbert Downey Jr.) kisstílű
tolvaj, aki egy elbaltázott betörés
miatt kétségbeesésében egy színészmeghallgatáson bújik el. Mire
felocsúdna, már Hollywoodban
van: detektívet kell majd játszania.
Ráadásul egy macsó magándetektív (Val Kiimer) gondjaira bízzák,
hogy felkészüljön a szerepére. A
detektív persze utálja az új munkáját.

más történetek Máltáról, A jázminok mindig nyílnak.
AZ ALABÁRDOS ÉTTEREM
ÉS BOROZÓBAN(OSKOLA
UTCA 13.)
17 óra: Ötven év alatt a föld körül. Érdekességek a nagyvilágba.
Útiélmény-beszámoló: Európa,
Amerika. Házigazda: dr. Soproni
Lajos.

A REÖK-BEN
19 óra: Ipercesek stopperen.
A MEMPHIS KÁVÉZÓBAN
18 óra: Diszkont esték.
A MILLENNIUMI KLUBBAN (DUGONICS TÉR 12.)
18 óra: A római limes maradványai Pannóniában - Bíró Zsolt tanár előadása.
A SZAB-SZÉKHÁZBAN (SOMOGYI U. 7.)
16 óra: Jovan Cvijic: A Balkán-félsziget és a délszláv országok. Az
emberföldrajz alapjai című könyv
bemutatása.
AZ IH RENDEZVÉNYKÖZPONTBAN
19 óra: Vámos Miklós: Tiszta tűz.

Vizsolyi Lívia fagottművész, a Szegedi Szimfonikus Zenekar szólamvezető elsőfagottosa, az SZTE ZMK docense rendszeres szereplője a város zenei életének. Ma este 7 órától a Katolikus Ház dísztermében ad koncertet Zoltán Péter klarinét- és Zsigmond Zoltán zongoraművésszel.

MAKÓ
A POLGÁRMESTERI HIVATAL
DÍSZTERMÉBEN
10 óra: Debreczeni Bárány Ágoston és Torontál vármegye - emlékülés.

SZENTES
A HEGEDŰS LÁSZLÓ HELYŐRSÉGI KLUB DÍSZTERMÉBEN
14 óra: Magyarország biztonsági
környezete című előadás és fórum.
A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN
16.45 óra: Zenede - a zeneiskolások műsora.
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
18 óra: Filmklub - Egy csepp
méz.

Krasznahorkai László (képünkön), Berlinben élő Kossuth-díjas író
olvas fei Seiobo járt odalent című kötetéből 17 órától a Móra-kollégiumban (Szeged, Közép fasor 31-33.). Beszélgetőtársa a legendás műveltségű régi barát, Szörényi László professzor lesz.

ÜLLÉS
AZ ALKOTÓHÁZBAN
15-18 óra: alkotóházi foglalkozás

G Ő RT

5.45 HajnaU gondolatok
550 Híradó
6.00 Hiradó
6.15 Kárpát expressz
6.40 Ma reggel
7.00 Hiradó
7.10 Sporthírek
8.00 Híradó
8.10 Sporthírek
9.00 Közvetítés a parlament
üléséről
16.00 Ez történt ma reggel
17.35 Ismeretterjesztő műsor
18.00 Magyar pop
1855 Esti mese

A három narancs.
Magyar rajzfilm

19.20 A palota ékköve
Koreai tévéfilmsorozat,

54/16.

AHOL A TÁLALASBAN

5.25 Váltó Gazdasági híradó

5.35 Gazdakör
6.00 Híradó - reggel
6.05 Sport - esti
6.20 Térkép - reggel
7.00 Sportaréna
755 Carlo és vendégei
8.30 Isten kezében
855 Kisenciklopédia
9.05 Múlt idő '89
9.35 özvegy és leánya
10.30 Csatád-barát
11.30 Kivánságkosár
14.00 Hiradó
14.10 Talpalatnyi zöld
14.40 Az utolsó nomádok
15.35 Géniuszok gyerekszemmel
16.30 Kisenciklopédia
16.45 Váratlan utazás
17.35 Mese
17.40 Európai népmesék a ládafiában
17.55 Példa képek - Kreativitás és
Innováció Európai Év 2009

21.00 Éjszakai hullámzás

18.00 Hiróra
18.25 Térkép
19.00 A kegyenc
20.00 Közbeszéd
20.25 Időjárás-jelentés

22.35 Záróra
23.30 Magyar pop
0.25 Éjszakai hullámzás

20.30 Azonosítás Magyar játékfilm
2155 Váltó Gazdasági híradó
22.05 Sport - esti
22.15 Divathét
22.40 Futottak még

0.05 Az utókor ítélete

Amerikai bűnügyi film [16]
Amerikai-angol tévéfilmsorozat
1.55 Vezérlő fény Amerikai tévéfilm- 23.10 Futottak még
sorozat. 128/30.
Amerikai-angol tévéfilmsorozat
2.30 A palota ékköve
23.40 Jó fiúk Román tévéfilmsorozat

FILM

FILM

22.20
SZÍVET CSERÉLNI

A Lussier házaspár boldogságát
egyetlen dolog árnyékolja be: nem
lehet közös gyermekük. Az egész
család örömmel fogadja a hírt, végre örökbe fogadhatnak egy három
hónapos kislányt. A kis Brittany
szépen cseperedik a nevelőszüleinél, amikor váratlan tragédia történik, Kimnél áttételes daganatot diagnosztizálnak. Keith egyedül is
vállalja a kicsi felnevelését...
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16.00 My music - könnyűzenei
magazin (ism ): A Hódstock Fesztivál 2. napja 17.00 Delfy - mesefilmsorozat, 20. rész 17.30 Híradó
17.50 Nap kérdése 17.55 Csillagposta - napi horoszkóp 18.00 Vá21.00
sárhelyi magazin. Benne: BeszélÉJSZAKAI HULLÁMZÁS
getés Navracsics Tiborral, a Fidesz
Miután Shelby felgyógyult súlyos frakcióvezetőjével 1855 Nyugiautóbalesetéből, melyben férje torna 19.00 Az 56. Őszi Tárlat
meghalt, összetörve mind testileg, megnyitóünnepsége 20.00 Hírmind lelkileg megpróbál új életet a d ó 20.20 N a p k é r d é s e 20.25
kezdeni. Vigasztalást lel abban, Csillagposta - napi horoszkóp
hogy férje régi hobbiját követve a 20.30 Eszmecsere - beszélgetés
rendőrségi adóvevők beszélgetése- a makrogazdaság kérdéseiről
it hallgatja. Egyszer csak különös 21.00 Holland delegáció látogatábeszélgetésre lesz figyelmes a sa Vásárhelyen 21.30 Vásárhelyi
magazin (ism.) 22.30 Híradó
szomszédból.
22.50 Nap kérdése 22.55 Csillag-

©
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T e r a s z ,

6733 Szeged, Liszt u. 9.

FENSÉGES RÁADÁS VANI

20.30 Híradó este
20.50 Sporthirek
20.55 Időjárás-jelentés

Amerikai bűnügyi film [16]
R.: jim Kaufmai Fsz.: Shelby Naykx
- Sherityn Ferm; Dávid Birkweü Dávid Nerman; Tom Williams Bruce Densmcxe; Margaret Graham
-JoannaNoyes

ASZTALFOGLALÁS ( 6 3 ) 4 3 3

K.

DUNA.

12.01 Hiróra Benne: Hiradó

20.40 Barátok közt M a g y a r filmsoro-

Amerikai katasztrófafilm [16]
R.: Rob Cohen. Fsz.: Sytvester
Stallone, Amy Brenneman. Viggo
Mortensen, Dan Hedaya, Jay 0.
Sanders, Claire Bloom
Közben: kenósorsolás

DESZK
Október 22-éig: Egészséghét szemvizsgálat, légútiallergia-szűrés, bőrgyógyászati vizsgálat, urológiai vizsgálat stb.

Magazin a legjobb történetekkel

13.30 Fél kettő

2050 Hal a tortán - Teljes gőzzel

Vendégváró valóságshow [12]

EGESZSEGHET

1050 Szomszédok Magyar teleregény
11.25 Szomszédok Magyar teleregény

20.05 Fókusz

21.25 DayUght - Alagút a halálba

SZEGED
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
(DUGONICS TÉR 12.)
21 óra: Felcsíki táncház - zenél a
Balga együttes. Táncot tanít Tolmacsov Péter.

Hívjon! Játsszon! Nyerjen!

20.15 jóban-rosszban

Magyar filmsorozat. 1026. [12]

—

TÁNCHÁZ

VIASAT3

4.45 Tv-dokik Amerikai talkshow

5.35 Jaké és a dagi
6.35 Mission Impossible - Az akció-

csoport Amerikai akciósorozat

7.35 3 fitt perc
7.45 San Francisco utcáin
8.45 Halálbiztos diagnózis
9.40 Gyilkos sorok
10.40 Monk - Húgos nyomozó
11.35 Mission: Impossible - Az akciócsoport
12.35 A nagy házalakitás
13.30 Gordon Ramsay - A pokol

konyhája Gasztroreality

6.00 Visszatér a szerelem

Olasz vígjáték

755 Felvétel indul!

Amerikai filmmagazin

8.25 Fogadj vissza!

Olasz vígjáték

10.00 Eszelős szerelem

Amerikai romantikus filmdráma

11.35 Csalások hálója

Francia krimivígjáték

13.15 A szeretem gyűrűje

Angol romantikus filmdráma

15.10 WALL-E

Amerikai animációs film

14.20 Halálbiztos diagnózis
15.10 Gyilkos sorok
16.00 Monk - Flúgos nyomozó

1650 Longford

16.50 Jó barátok
17.15 Két pasi meg egy csajszi

20.00 Tuti iúzerek

Amerikai krimisorozat

Angol-amerikai filmdráma

18.20 Ketten egyedül Párizsban

Francia vígjáték

Amerikai vígjáték
R.: Tom Brady. Fsz.: Dávid Koechner, Carl Weathers, Melóra Hardin, Matthew Lawrence, Brooke
Nevin

Amerikai vígjátéksorozat

17.40 A nagy házalakitás
18.30 Gordon Ramsay - A pokol

konyhája Gasztroreality

19.20 Jó barátok

Amerikai vígjátéksorozat

21.30 HUNG - Neki áU a zászló 2.

Amerikai vígjátéksorozat
R.: Craig Zisk. Fsz.: Thomas jane,
jane Adams, Anne Heche, Charlie
Saxton, Sianoa Smit-Mcphee

19.45 Két pasi meg egy csajszi

Amerikai vígjátéksorozat

20.10 CSI. A helyszínelők

Amerikai bűnügyi sorozat

22.00 True Blood - Inni és élni hagy-

Ismeretterjesztő sorozat
2155 Kés/alatt Amerikai filmsorozat

2255 True Blood - Inni és élni hagy-

21.00 Véznák kontra dagik

22.45 Las Vegas

Amerikai krimisorozat

23.40 CSI. A helyszínelők

ni 3. Amerikai filmsorozat

ni 4. Amerikai filmsorozat

23.45 Tenacious D, avagy a kerek
rockerek

Amerikai zenés vígjáték

Amerikai bűnügyi sorozat
0.35 Kés/alatt Amerikai filmsorozat

1.20 A kabalapasi

posta - napi horoszkóp 23.00
Csengetett, mylord? - filmsorozat, 8. rész (ism.) 0.00 Képújság

20.00 Könnyűzene 20.15 Tudományegyetem 20.45 Vegyed-e? fogyasztóvédelmi magazin 21.15
Könnyűzene 21.30 Hangos képújság

"líir''Wiiriirwwuwn—iwiiwis'i'ifikiw n nn

un
(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és vonzáskörzete)
0.00 Hangos képújság 1.00 Képújság hang nélkül 4.00 Hangos
képújság 8.10 Magánvélemény Soma 8.30 Csongrád megyei magazin 9.00 Szeged magazin 9.30
Receptvarázs 10.00 Könnyűzene
10.30 Hangos képújság 13.00
Csongrád megyei magazin 13.30
Diagnosztika 14.30 Könnyűzene
15.10 Magánvélemény - Soma
15.30 Csongrád megyei magazin
16.00 Szeged magazin 16.30 Receptvarázs 17.00 Könnyűzene
17.30 Képújság 19.00 Deszki magazin 19.45 Betekintő - Algyő

H

Amerikai romantikus vígjáték
—

i
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(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi hírek
7.55 Aréna 8.25 Csillagszem Kozsó 8.55 Képújság 17.00 A
kontroll - fogyasztóvédelmi magazin 17.30 Aréna 18.00 Negyedik dimenzió - Földünk energiaválsága 19.00 Szegedi hírek 19.25
Mese 19.30 Verseny 20.00 Nagyító 20.30 Hírháló - az ország
hírei 21.00 Nincs menekvés, nincs
visszaút.
Amerikai
akciófilm
23.00 Szegedi hírek 23.25 Képújság
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KAPCSOLATOK

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
SZÉLL GERGŐ
Október 6., 10 óra, 2710 g. Sz.:
Orbán Annamária és Széli Zoltán
Tibor (Zsombó).
BAKÓ PÉTER
Október 9., 10 óra 20 perc, 4390
g. Sz.: Juhász Katalin és Bakó András (Szeged).
MARTONOSI REGŐ
Október 9., 16 óra 23 perc, 3880
g. Sz.: Bogos Orsolya és Martonosi
Attila (Szeged).
TOKI JÁZMIN LILIÁNA
Október 10., 1 óra 5 perc, 3550 g.
Sz.: Nagy Karolina és Toki Roland
(Ásotthalom).
KOVÁCS MILÁN
Október 10., 10 óra 25 perc, 3390
g. Sz.: dr. Engi Barbara és dr. Kovács András (Szeged).
OSZTÉNYI ÁRON
Október 10., 10 óra 58 perc, 3920
g. Sz.: Krauczi Éva és Osztényi József (Forráskút).
BOZSÓKI CSANÁD
Október 10., 17 óra 23 perc, 3300
g. Sz.: Polgár Ildikó és Bozsóki
Csaba (Szeged).
MESKULA MÁTÉ
Október 10., 20 óra 4 perc, 3210
g. Sz.: dr. Bernáth Krisztina és
Meskula Gergely (Zsombó).
SZABÓ LOTTI MANKA
Október 10., 20 óra 40 perc, 3340
g. Sz.: Nánási Orsolya és Szabó
Gábor (Szeged).
NYÍRI PÉTER
Október 11.. 17 óra 40 perc, 3850
g. Sz.: Kocsis Beáta és Nyíri Gergely (Szeged).
SZATMÁRI GRÉTA
Október 11., 20 óra 20 perc, 3980
g. Sz.: Márton Tünde és Szatmári
Zoltán (Szeged).
VIRGONCZ SZTEFANI
Október 11., 22 óra 20 perc, 3430
g. Sz.: Virgoncz Tímea Tünde és
Török Pál Nándor (Szeged).
HORVÁTH DÓRA
Október 12., 1 óra 10 perc, 2940
g. Sz.: BörcSök Éva és Horváth
Zoltán (Röszke).
NÉMETH MÁTÉ

2009. O K T Ó B E R 13., K E D D

E-MAIL

Jerneys diákok Darmstadtban
Szeged testvérvárosi együttműködése keretében az idén mi, a dorozsmai Jerney-iskola német nyelvet tanuló diákjai látogathattunk el
a németországi Darmstadtban tartott őszi, négynapos nemzetközi
gyermektalálkozóra. A mintegy 16
órás, de a hálókocsis elhelyezésnek
köszönhetően kényelmes és jó han-

igényt kielégítő' ifjúsági táborban
volt - mindennap bőséges, svédasztalos étkezésekkel. A Nemzetközi Gyermekvilágnapi Találkozó
résztvevőit a polgármesteri hivatalban köszöntötték, majd a gyermeki
jogokról szóló eszmecsere során a
német, magyar, lengyel, ukrán, török és spanyol csapatok plakátot

A szabadidőkben a vendéglátók
megismertettek minket Darmstadt
fő nevezetességeivel, megnéztük a
helyi állatkertet, túráztunk a közeli
hegyekben, játszottunk, sportoltunk, s persze esténként buliztunk
a külföldi diákokkal.
Az is külön jó volt, hogy könnyen
megértettük magunkat német nyelven. Nagyon jól éreztük magunkat
ez alatt az egy hét alatt, szívünkhöz nőtt a társaság, szívesen viszszamennénk még egyszer Darmstadtba.

A testvérvárosunkban járt jerneys diákok. FOTÓ: DM/DV
gulatú vonatozás után már az állomáson vártak ránk a vendéglátó
darmstadtiak, akik igazán kitettek
magukért: a szállásunk egy minden

készítettek, és előadásban ismertették hazájuk gyermekjogi helyzetét, bemutatva közben sajátos körülményeiket, továbbá kívánságai-

Utazásunkat Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzata, a Jerney János Alapítvány, Fábián József és
Tóth József önkormányzati képviselő, valamint ifj. Atlasz Henrik,
julinek István és Mihálffy Béla magánszemély támogatta, köszönjük!
Berta Gabriella, Bindics Blanka,
Kurucz Dóra, Varga Noémi és
Veres Ferenc, a Jerney-iskola
diákjai, Kiskundorozsma

SMS-EK

Virágzó jukka

70/666-2059:
• Felháborító a szegedi JATE-klub
Kálvária sugárútra való költözése!
A fiatalok mindennap hajnalig tivornyáznak!
30/904-6162:
• Vásárhelyi tanárverés: én a tanárnő pártján állok! Borzasztó,
hogy a mai kölykök azt hiszik,
hogy nekik mindent lehet, csak
azért, mert a szülő agyonkényezteti a gyerekét. Igenis valamilyen
szinten fegyelmeznie kell a tanárnak a diákot, ha ez másképp nem
megy, adjon a pimasz kölyöknek
egy nyaklevest! Én a tenyerest is
visszahoznám a divatba!

Október 12., 6 óra 15 perc, 3440
g. Sz.: Rácz Kata és Németh Mihály (Kecel).
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KOPUNOVICS LILLA
Október 9., 13 óra 30 perc, 3720
g. Sz.: Horváth Gabriella és Kopunovics József (Vásárhely).
GROCHULSKI HANNA RÓZA
Október 9., 14 óra 8 perc, 3730 g.
Sz.: dr. Sebők Rita és dr. Grochulski Radoslaw (Vásárhely).
BUGYI ERIKA ANNA
Október 11., 11 óra 35 perc, 3980
g. Sz.: Szabó Erika és Bugyi Lajos
(Vásárhely).
ERDŐS MARCELL
Október 12., 2 óra 43 perc, 3300
g. Sz.: Hodur Nóra és Erdős Gábor
(Vásárhely).
SZŰCS ZALÁN
Október 12., 3 óra 45 perc, 4110 g.
Sz.: Cseh Anita és Szűcs Ferenc
(Vásárhely).
MAKÓ
CZAKÓ DÁVID
Október 8., 12 óra 50 perc, 3350
g. Sz.: Pap Mariann és Czakó László (Makó).
GÉCZI CSABA
Október 8., 19 óra 50 perc, 3700
g. Sz.: Szilágyi Orsolya és Géczi
Tamás (Makó).
ZSÓTÉR DORKA LAURA
Október 8., 17 óra 12 perc, 3000
g. Sz.: Zombori Szilvia és Zsótér
László (Makó).
REHÁK FANNI
Október 9., 9 óra 50 perc, 2940 g.
Sz.: Kiss Alexa és Rehák Zsolt
(Deszk).
BÁN HUNOR CSANÁD
Október 10., 11 óra 55 perc, 3850
g. Sz.: Szikszai Erika és Bán Pál
(Csanádpalota).
SZENTES
SZIRÁK ZSOMBOR Október 8., 12 óra 27 perc, 3210
g. Sz.: Tóth Mónika és Szirák Béla
(Kunszentmárton).
GRATULÁLUNK!

kat is. A belváros főterén különböző
játékos feladatokat lehetett megoldani, ezt követően a nagyszínpadon
a diákküldöttségek először közösen
elénekeltek egy dalt, utána minden
nemzet előadhatta egyéni műsorát.
Mi egy tánckoreográfiával színesített népdalt adtunk elő, ami olyan
jól sikerült, hogy utána a kottáját is
elkérték tőlünk.

70/524-1393:
• A Pofon vágta... című, tanárverésről szóló cikkre szeretnék reagálni.
Régen voltam gyerek, és akkor is
fegyelmeztek, ha kellett (pajesz húzás, körmös), és a szülők nem szaladtak az iskolába. Ok nélkül soha
nem bántottak. Gondolom, ez most
is így van. Egy gyerek úgy viselkedik, ahogy nevelik.

Az egyik tápéi ház kertjében virágba borult a kétéves dárdalevelű jukka, más néven dárdaliliom. A több méter magasra is megnövő növény
törzsén olykor több száz, fehéres színű, bókoló harangra emlékeztető,
hatszirmú virág fejlődik. Ezt a csodálatos látványt örökítette meg tápéi
olvasónk. FOTÓ: MOGYORÓSI LÁSZLÓ .

POSTABONTAS

Miért dühös?

Nem vagyok tagja a Fidesznek,
csak szimpatizánsa. Ennek ellenére tudom (mert olyan sokszor elhangzott a nyilvánosság előtt),
hogy Orbán Viktor pártjának van
programja.
Annak gerince az adócsökkentés
és 1 millió munkahely megteremtése. Tudtommal programfüzetük
is van, ami az érdeklődők számára
elérhető.
A visszavonulást fontolgató Géczi
József úr mégis azt állítja (a Délmagyarország címoldalán, október
5-én): „A Fidesz programja egyelőre annyi: Dögöljenek meg a vörös brigantik!"

Megmosolyogni való ez a szélsőséges szubjektivizmus.
Egy jó tanács jut róla eszünkbe:
„Veszíteni tudni kell!"
Vesztésről egyébként is csak a
voksok összeszámlálása után beszélhetünk. Köztudott, hogy az
elvtársaknak - az oroszok bejövetele óta - minden sikerült.
Kövér Károly,
Szeged

Az ügyvéd válaszol
dr. Juhász György rovata

Peren kívüli egyezség
Tisztelt ügyvéd úr!
Régóta tartoznak nekem. Végső
megoldásként egyedül belefogtam egy perbe. Az adósom eddig a füle botját sem mozdította, most pedig ügyvéddel „felszerelkezve" jelent meg a tárgyaláson. Minden áron egyezkedni akart. Én hajtanék némi
engedményre, csak mielőbb lássak valami pénzt. Lehet, hogy
butaságot csináltam. A másik
fél ügyvédje és a bírónő gyakorlatilag rábeszélt, hogy szüneteltessük a pert. Én, laikusként belementem, azt mondták,
nincsen semmi vesztenivalóm.
Valóban így van? Mit jelent pontosan, hogy szünetel a per?
Tisztelt olvasó!
A Polgári perrendtartásról szóló
1952. évi. III. törvény 137. § (1)
bekezdése szerint az eljárás szünetel, ha
a) a felek erre vonatkozó kölcsönös megegyezésüket akár az első
tárgyalást megelőzően, akár az első fokú eljárás folyamán bármikor
bejelentik, vagy
b) a felek közül bármelyik tárgyaláson egyik fél sem jelenik meg,
vagy a megjelent fél az ügy tárgyalását nem kívánja, illetőleg nyilatkozatot egyáltalában nem tesz,
és a távollevő felperes megelőzőleg egyik esetben sem kérte, hogy
a bíróság a tárgyalást távollétében
is tartsa meg, vagy
c) a felperes a megadott lakcímről
nem idézhető, illetőleg ismeretlen
helyre költözött, és az alperes hirdetményi idézést nem kér, vagy az
ügy tárgyalását nem kívánja, illetőleg nyilatkozatot egyáltalában
nem tesz, vagy

d) hirdetményi idézésnek volna
helye, és a fél ezt nem kéri.
Esetükben nyílván az a) pontban
írt kölcsönös megegyezés miatt
szünetel a per. A szünetelés alatt
bármelyik fél kérheti az eljárás
folytatását. Fontos tudni, hogy hat
hónapi szünetelés után a per meg-

szűnik. E határidő elmulasztása
miatt igazolásnak helye nincs.
Ezért javaslom, írja be a naptárjába.
A szünetelés oka általában az,
hogy a feleknek lehetőségük és
idejük legyen peren kívül megegyezni. Szerintem nem hibázott,
hogy beleegyezett. A bírók
egyébként sem szoktak olyan javaslatot tenni vagy felvilágosítást adni, hogy az a jogi képviselő nélkül eljáró felet hátrányosan
érintse. Sőt!
Azt tanácsolom, hogy mielőbb
tisztázzák, sikerül-e megegyezni,
vagy ez a látszólagos szándék
csak az időhúzásra irányult. Az
lenne szerencsés, hogy úgy egyezzenek meg, hogy az egyezség aláírásakor vagy legalább még a per
megszűnte előtt megkapja a megállapodásban szereplő teljes őszszeget. Ha meg akar egyezni a
másik fél, akkor teljesítse is. A látszólagos szándék kevés, ha például a képesség hiányzik.
Amennyiben szünetelés folytán
szűnik meg a per, akkor az eljárási
illeték csak az egyébként fizetendő illeték 10, illetve 30 százaléka,
attól függően, hogy az első vagy
valamelyik azt követő tárgyaláson
szüneteltek-e le. Úgy ildomos,
hogy ezt a mérsékelt illetéket is a
másik fél viselje. Ezt is célszerű
írásban rögzíteni. Ha már lerótta a
teljes illetéket, akkor a fennmaradó részt vissza tudja igényelni az
APEH-től, igaz, kissé körülményes
eljárásban.
A hat hónap sok idő, szerintem
nem érdemes addig várni. Mielőbb
tisztázzák, van-e peren kívüli
megoldás. Ha nincs, akkor haladéktalanul kérje a bíróságtól a
folytatást. Ezt a kérelmet indokolni sem kell. Ha végül mégis kénytelen végigvinni az ügyet, akkor
legfeljebb néhány hónapot bukott
a szüneteléssel, amire természetesen késedelmi kamatot kap majd,
ha kér.

Füvészkerti ősz

30/961-5089:
• Nagyon szép lett az újszegedi
sportuszoda új sátra, bent kellemes meleg, tisztaság fogadott
bennünket az esti úszás idején!
Köszönet érte!
70/294-2548:
• A szegedi, Mars téri buszpályaudvar bemeneti részén évek óta kidöntve fekszik egy kiszolgált hirdetőtábla. Fölháborító, hogy az illetékesnek m a g á t ó l n e m jut e s z é b e ,
hogy a táblát elszállíttassa. Nyomat é k o s a n kérnénk, h o g y v i g y é k el!
20/528-9559:
• A csikket szétdobálókat azzal
büntetném, hogy közmunkaként
egésznap szedniük kellene az eldobált cigarettavégeket. Biztosan
nem felejtenék el az élményt.
30/904-6162:
• A szegedi Gyevi temető helyére
lakásokat, és ne irodaházakat
építsenek!

SMS-SZÁM: 30/303-0921
KAPCSOLATOK@DELMAGYAR.HU

Ez már igazi őszi felvétel: az újszegedi füvészkertben is rozsdabarnába, vörösbe fordult a lombok színe. Érdemes a hétvégén kényelmes cipőt húzni, és sétát tenni a hatalmas fák között, és gyönyörködni a természet változó színeiben, FOTÓ: DR MICHAILOVITS LEHEL
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Mikor kezd fűteni?

Csörög a telefon
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!

VARGA BEÁTA
vállalkozó:
- Akkor kezdek el fűteni, ha szükségesnek érzem, és amikor a 10 éves
kisfiam igényli azt. Szerencsére
olyan társasházi lakásban élünk,
amelynek jól záródnak az ablakai. A
lépcsőház felől sem jön be a hideg.
Egyébként közös kazán által működtetett központi fűtésünk van.

ORVOSI ÜGYELETEK
SZAKELLÁTÁSI ÜGYELET SZTE
Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ: baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.). Járó betegek: traumatológiai szakrendelése, 7-19
óráig (Tisza L. krt. 97.). Sebészet,
nem baleseti: sebészeti klinika B
részlege (Kálvária sgt. 57.). Urológia: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt. 57.). Sürgősségi betegellátás, felnőtt: sürgősségi betegellátó osztály, mindennap 0-24 óráig (Kálvária sgt. 57.).
Baleseti sebészet, gyermek: traumatológiai klinika (Semmelweis
u. 6.). 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. Gyermekgyógyászati központi ügyelet: hétköznap 16-tól másnap reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt.
15-17. (Szilágyi u. felől). Tel.:
62/433-104 vagy 104. S. 0. S.
Lelkisegély-szolgálat: megyeszerte ingyenes: 80/820-111, Vásárhelyen 16-02 óráig:
62/249-529, Makón 16-02 óráig:
62/212-515. Gyógyszertár: Pingvin Gyógyszertár (Szeged, Dugonics tér 1., tel.: 62/423-3Q6), hétfő-szombat 22-7-ig, vasárnap 20
órától 7 óráig, munkaszüneti és
ünnepnapokon 7—7-ig.

OSZI FOTOK
Tisztelt Olvasóink! Várjuk digitális fényképeiket - ezúttal az ősz
különböző pillanataira vagyunk
kíváncsiak.
írják meg, ki, mi látható a képen,
ki fotózta, hol készült a felvétel.
E-mail címünk: kapcsolatok@delmagyar.hu.

VINCZEJÓZSEFNÉ
felszolgáló:
- Csak október végén gyújtok be a
szobai gázkonvektorba, így tervezem. Tavaly is október 22-én kezdtem fűteni. Napközben a városban
intézem a dolgaimat, éjjel pedig
gyapjú ágyneműt használok, s az
megóv a hidegtől. Takarékoskodom
a gázzal ahogy csak lehet.

FÜGGŐLEGES: 1. Feleségjelölte-

VÁGÓ JÁNOS
karnagy:
- Egyelőre nem kell otthon fűtenünk, jó a házunk szigetelése, egy jó
darabig nem kell begyújtanunk.
Könnyűszerkezetű házban lakunk,
csak akkor gyújtjuk majd be a gázkazánt, ha este a lakásban 19-20 fok
alá süllyed a hőmérséklet. Az pedig
mostanában nem várható.

POSTABONTAS

Az ünnepi megemlékezés
lejáratása - mindig a politika

Postabontás rovatukban a szeptember 23-án megjelent „Csak a
szépre?" című olvasói levélre reagálva megállapítható, hogy szerzője ismét „kitett magáért". Jóllehet ezzel beállt a pontgyűjtők táborába, amit a fideszes „nagyvezér" elvár vagy éppen követel a
táborukhoz tartozóktól.
Visszaemlékezésként az ünnep
tiszteletére (80 éves gyakorló iskola) korábban megjelent írásból
hiányolta a múlt rendszerre utaló
elmarasztaló állítások közlését.
Szerinte akkor adjuk meg az ünnepnek járó tiszteletet, ha a múltból előkaparjuk azokat a negatív
jelenségeket, amivel tökéletesen
meg lehet gyalázni az érintett személyeket. Ráadásul nagyon sok
ott végzett diák vagy pedagógus
szubjektív megítélésébe avatkozott be ezzel a - számomra megdöbbentő, ízléstelen - szövegével

illetéktelenül. Ugy gondolom,
hogy a rendszerváltás után 20 évvel még mindig a „kommunizmustól" tart, nyilvánvalóan azért,
mert a megosztottság számára
fontosabb, mint a város érdekében való összefogás és együttműködés. Szerintem a józan többség
a múltban történt rossz dolgokra
már emlékezni sem akar, és nem
hiányolja azok állandó felemlegetését. Tudvalevő, hogy az akkori
egypárti ideológia bevonulása a
pedagógusi szakmába nem minden intézményben - és azon belül
nem minden pedagógusra - érvényesült egyformán, ezért az olvasói levél írójának állítása minimum
csúsztatás, de leginkább hamis.
Ilyen módon nem sértheti meg
azokat a becsületes, tisztességes,
nagy tudású tanárokat, tanítókat,
akik állítása szerint csak így tudtak érvényesülni. (Párttitkári tá-

mogatás, feljebb sorolás!?) Ami a
politika bevonulását illeti, annak
káros hatásai jelenünkben szinte
naponta tetten érhetők.
Politikai, ideológiai megosztottságot kiváltó jelenségek több intézményben konkrét példákkal igazolva tapasztalhatók, annak ellenére, hogy a politikának semmi
helye ezekben az intézményekben. Ha valaha igazolhatóan a politika rátelepedéséről lehet beszélni, akkor sajnos a jelenünkben a
legártalmasabb módon fejti ki hatását.
A levélíró mondanivalójából könynyen megállapítható, miszerint látása, tapasztalása a jelenre vonatkoztatva legalább annyira szelektív, mint akit ezzel bírált. Ez viszont szomorú, mert még a viszszaemlékezésre sem kell használni a memóriáját.
Sándor Lajos, Szeged

A község lakosai segítettek
P u s z t a m é r g e s k ö z s é g önkormányzatának legnagyobb eseménye a szeptemberi falunap,
amely egybeesik a szüreti fesztivál és kakaspörköltfőző versennyel.
Az önkormányzat éves költségvetése csak minimális fedezetet tud
biztosítani erre a rendezvényre.
Ahhoz, hogy színvonalas műsort
tudjunk szervezni, hogy kielégítsük a lakosság és a vendégek igé-

KERESZTREJTVENY - A CELERT MINDHALALIG
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első
sora. Zárt betűk: M, C, T. 10. Kiegyensúlyozott viszonyban van a
másikkal. 11. Cicege, tócsni. 12.
Legendás gazdagságú király. 13.
Egyenlő idegen szóval. 14. Régebbi űrmérték. 15. Mogorva. 17. Közterület. 18. Ruhadarab. 20. Téli
horgászhely lehet. 21. Áhítatos könyörgés. 22. Klasszikus és. 23. Állati lakhely. 25. Színész (Shariff).
26. Hosszú ideje él. 27. Kis Izabella. 28. Jövedelmi forma. 30. Szabadtéri játék. 33. Női névnap február 21-én. 35. Azonos betűk. 36.
Olajmulti. 37. Nyelvsípokból álló
kis orgona. 39. Vadászik. 41. Jam
betűi keverve. 42. Megöregedett.
45. A lantán kémiai jele. 46. Hivatalos okmány.

TIRICZ VERA
adótanácsadó:
- Én már begyújtottam a gázt. A
konvektor őrlángja ég, elegendő
meleget ad. Egyelőre nem is akarom feljebb tekerni a fűtést, takarékoskodom, meg nincs is rá szükségem, nem fázok odahaza. Tavaly is
csak később kezdtem el fűteni,
most sem akarok sokkal hamarabb.

ket. 2. Lelakatolok. 3. Becézett női
név. 4. Folytonossági hiány. 5. Betegségek tudományos osztályozása. 6. Öntudatra ébred. 7. Résen
van. 8. Reggel költői szóval. 9.
Lelki megrázkódtatás. 10. A megfejtés második sora. Zárt betűk:
M, L. 16. Hatást kiváltó tényező.
19. Kevert óra! 21. Fohászkodás
hatvan perce. 24. Tápászkodik. 25.
Kevert zakó! 26. Aggastyánt. 27.
Egyforma betűk. 29. Tápláléka. 31.
Könnyen becsapható, naiv. 32. Lehajló (például fül). 34. Selyemszövet. 38. Ipari növény. 40. A harmadik személyt. 43. Ellentétes kötőszó. 44. Személyes névmás.
ELŐZŐ REJTVÉNYÜNK MEGFEJTÉSE: A SZEXET ISTEN TEREMTETTE, A HÁZASSÁGOT A
PAPOK.

n y e i t , e l e n g e d h e t e t l e n ü l szükségesek a szponzorok és a lakosság
segítsége, munkája.
Ebben az évben az előzőekhez hasonlóan kértük és kaptuk is a segítséget támogatóinktól, a község
lakosságától.
Segítőink mellénk álltak, ki munkával, ki eszközökkel, ki pénzzel
járult hozzá a falunap megrendezéséhez.
Remélem, a fesztivál hangulata, a

műsorok színvonala, az emberek
sokasága, a látnivalók változatossága mindenkit meggyőzött arról,
hogy a munka, a segítség, az öszszefogás nem veszett kárba, nem
volt hiábavaló.
Ezt az áldozatos munkát és segítséget szeretném újból megköszönni Pusztamérges lakossága és
a magam nevében is.
Dr. Papp Sándor polgármester,
Pusztamérges

TANÁRVERÉS
A vásárhelyi tanárveréssel kapcsolatban mindkét fél hibázott,
mondta el olvasónk a 254-983-as
számról. Egyszerű jogi kérdésről
van szó. A tanár, tanító módszertani eszközeibe nem tartozik bele
a testi fenyítés, így a hajhúzás
sem: nem szemléltethet a gyerek
testén. Ahogy az anya sem pofozhatja meg a tanárt. Mindketten
bűncselekményt követtek el. Az
anya súlyosabbat, de figyelembe
kell venni, hogy a tanárnőnek már
a fiával is volt konfliktusa. Azok a
hozzászólók, akik a mai rossz, fegyelmezetlen gyerekekre panaszkodnak, elgondolkodhatnának rajta: nem genetikailag rosszabbak a
mai gyerekek, a környezetük, a
társadalom teszi őket ilyenné.
Nyolcvanéves olvasónk a
62/231-591-es számról mondta el:
kíváncsi lenne rá, mit szólna a tanárt megpofozó vásárhelyi anyuka
és a gyereke a régi nevelési módszerekhez. Ők ha annak idején
tiszteletlenek voltak, olyan tenyereseket kaptak, hogy napokig sajgott, a fiúk fenekeseket is kaptak
nádpálcával. A szülő pedig nem
támadt rá a tanárra, mert a testi
fenyítést a gyermeknevelés részének tartották. A 71 éves Sarnyai
István is azt mesélte: gyerekkorában természetes volt, hogy nyakon vágták a tanárok, és a szülők
nem rohangáltak panaszkodni. Ma
sem a szülők, sem a tanárok nem
úgy nevelik a gyerekeket, ahogy
kellene, és ez meg is látszik rajtuk. Vásárhelyi olvasónk a
62/646-372-es számról osztotta
meg rovatunkkal: ismeri a megpofozott tanárnőt, rendkívül udvarias, becsületes, és előzékeny az
idősekkel. Igaza volt a kislánnyal
szemben, olvasónk úgy tudja, a
növénynek is fáj, ha letépik a leveleit. Szerinte az anyukának bocsánatot kellene kérnie. Egy szülőnek reggel úgy kellene elengednie a gyerekeit az iskolába: jól figyelj, fogadj szót a tanárnak! Vajon az anya megtette-e? Három
gyereket nevel, elszakadhat nála a
cérna. De elszakadhat a pedagógusnál is, és egy hajtincs meghúzása nem áll arányban egy nagy
pofonnal, amitől megsérül az illető füle.
EGYHÁZI TÁMOGATÁS
Sarnyai István korábbi hozzászólásában felháborodott a római katolikus egyház amiatti tiltakozásán,
hogy 10 százalékkal kevesebb állami támogatást kapnak. Erre reagált
olvasónk a 20/421-6206-os számról. Elmondta: az egyház templomainak vannak fenntartási költségei, oktatási és szociális intézményeket is üzemeltetnek. Ezért van
szükségük a támogatásra, amit az
állami cégekbőt elfolyó milliárdokból akár finanszírozni is lehetne.

MILLIÓS VÉGKIELÉGÍTÉSEK
Rengeteget foglalkozik a sajtó a
milliós végkielégítésekkel, amit
az állami cégek vezetői vesznek
fel, mondta Gulyás Jenő Szegedről. Van, akinek húsz munkahelye is van papíron. Olvasónk számolt: ha valakinek húsz munkahelye van, alig több mint napi
egy órát tölthet egy-egy munka-.
helyén. És akkor nem alszik. A
kisembert már mindenért büntetik. Olvasónkon a Hőtáv most
2007-ig visszamenőleg követel
30 ezer 252 forintnyi késedelmi
kamatot: 70 ezer forintos nyugdíjából 50 ezer elmegy rezsire,
gyógyszerekre, a fogsorát sem
tudja megcsináltatni. A „nagy
emberek" közben havonta vesznek fel milliókat.
CSIKKEK ÉS BŰZ
Szegedi olvasónk a
20/983-2638-as telefonszámról
október 7-i cikkünkre reagált,
amelyből kiderült: a dohányosokat nem igazán érdekli a tilalom
a buszmegállókban, közintézmények előtt. Felháborító, milyen
mocsok, szenny, bűz van a buszmegállókban. Az új klinika bejáratánál füstfelhőn kénytelenek
átvágni a terhes nők, a tüdőrákos betegek. Az iskolák előtt is
hasonló a helyzet. Olvasónk szerint a városvezetés bizonyítványa is, ahogy Szeged kinéz, elvégre lapunk is megírta: eddig
egy embert sem büntettek meg.
Egy dohányos is erre hivatkozott,
amikor olvasónk rászólt. Ezért
olvasónk többedmagával úgy
döntött: ha itt nem törődnek a
nemdohányzók érdekeivel, emberi jogi szervezethez
fordul.
BALESETVESZÉLYES KISVONAT
Lapunk október 9-i számában jelent meg cikk a városnéző kisvonatról, amelyből kiderült: szabályos a kéménye, pedig nem lehet
rendesen kilátni tőle a mozdonyból. Szegedi szakirányú végzettségű olvasónk a 30/562-6244-es
telefonszámról mondta el: akkor
kellett volna alaposabban utánanézni a kisvonat alkalmasságának.
VILLANYT MAROSTŐNEK!
Már tíz éve él a marostői kiskertekben Horváth János. Idén őszre
ígérték a közvilágítást, de még
semmi mozgás. Nagyon reméli a
többi lakóval együtt, hogy az illetékesek teljesítik az ígéretüket.
MEGSZÖKÖTT A TACSI
Csóka Károly a szegedi Kápolna
utcából hívta rovatunkat: ismét
elszökött vaddisznószürke, szálkásszőrű tacskója. Arra kéri a becsületes megtalálót, értesítse a
gazdit a 30/559-6822-es telefonszámon!

OLVASOINK FIGYELMEBE
Szerkesztőségünk fenntartja a
jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket, olvasói leveleket esetenként rövidítve, szerkesztett formában, teljes névvel aláírva közölje. Az írások olvasóink nézeteit

tükrözik, amelyek nem feltétlenül
egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. Postabontás rovatunkban maximum 2200 karakter
hosszú olvasói leveleket teszünk
közzé.

LEVÉLCÍMÜNK: KAPCSOLATOK,
6740 SZEGED, PF. 153
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ÁLLÁST KÍNÁL

dD S t ü s z i V a d á s z É t t e r e m Asztalfoglalás: 62/315-640 PÉNTEK ESTE

• AZ S Z T E AOK Laborató• EREDETISÉGVIZSGÁriumi Medicina Intézet felLAT, navigáció. Ingyenes
vételt hirdet napi 6 órás
kiszállással. 62/555-777,
mintavételi asszisztensi ál30/451-6950.
lásbetöltésére. Követelméwww.regiogps.hu.
nyek: egészségügyi képesítés, szakmai gyakorlat. (090166963)
Jelentkezni
fényképes,
szakmai önéletrajzzal, meEGÉSZSÉGÜGY
lyet Laboratóriumi Medicina Intézet, 6725 Szeged, • GYERMEK-FELNŐTT
Semmelweis utca 6. szám bőrgyógyászat, bőrfiatalíalá kérünk 2009. október tás, ránctalanftás, szőrtele16-ig
megküldeni. nltés,
anyajegyszűrés,
(090166917)
-eltávolítás, acne, psoriasis. Info: 06-20/626-6288.
• B E L V Á R O S I étterem ke(090166756)
res gyakorlott konyhai kisegítőt hölgy személyében.
Érdeklődni október 14-én
ÉPÍTÉSI TELEK
8.00 órakorSzeged, Orcfez•
A
VADASPARK
lakóparklánu. 6. sz. alatt. <0902700421
ban 1.416 m2-es, keres• N E M Z E T K Ö Z I kereske- kedelmi-szolgáltató épület
delmi cég értékesítésre építésére alkalmas, közműmunkatársakat keres in- vesített telek eladó. Ár:
gyenes betanítással. Sze- 10.000 Ft/m2 + áfa. Tel.:
70/312gediek jelentkezését vár- 62/555-821,
juk.
06-20/949-1820 1914.(090370591)
(065264347)

• V Á L L A L J munkát külföldön! Dolgozz európai és
amerikai hajókon, szállodákban és gyárakban. A
munkavállaláshoz teljes körű ügyintézést, valamint
nemzetközi szintű nyelvi és
szakmai képzést biztosítunk. Színvonalas munkák,
kiemelkedő
keresetek.
www.hajopincer.hu,
30/
4 79-0951 .(090270160)

NONSTOP

TELEFONOS

GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉS

MEZŐGAZD. GÉP

• K Ö V E T K E Z Ő őszi akciós
tanfolyamunk október 13án
indull
www.csillagautosiskola.hu
Londoni krt. 10., 62/426433. Nyt.sz.: 06-01-60-05

(090270191)

KÖZLEMÉNY

62/567-835

(üzenetrögzítő

ÉRVÉNYTELEN,

• LABRADOR, német juhász, puli szerető gazdát
keres a szentesi állatmenhelyen.
06-30/303-6331

is)

i

MAGÁNHÁZ
• NÉMET-OSZTRÁK ügy
feleink részére eladó ingatlanokat keresünk! 06-1/
2 1 0 - 4 9 04(090268934)

TANFOLYAM

• KÖLTÖZTETÉS; áruszállítás.
06-70/3232-320.

-TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ
- PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI
ÜGYINTÉZŐ
- MÉRLEGKÉPES
KÖNYVELŐ

• O S Z L O P O S tuják, gömbtuják, díszfák, egyéb dísznövények széles választéka! Bolgár Díszfaiskola.
Szeged-Kecskéstelep, GeraS. 18., 62/427-991. Nyitva: egész nap, vasárnap
délig. (064956150)

• CLASSIC ÜVEG. Üvege
zés, képkeretezés. Pulcz u.
46., 62/499-111 .(084036606)

DUGULÁSELHÁRITÁS garanciával, mindennap. Érd.:
06-30/945-7577, 62/533-999,

november

13., péntek,

20

• O K T Ó B E R 9-én indult
bolti eladó, kereskedő,
boltvezető
tanfolyamhoz
még lehet csatlakozni. Tel.:

20/355-2686.(090270138)

• ÜVEGEZÉS,
KERETEZ É S . Kovács üveg,62/414140.(083523409)

november

26., csütörtök,

KISTELEKEN:
MÁRVÁNY Kft.
Temető sor 1. 62/597-360.

c a n a a

_

c i t

y

A

centrum fflft

óra

19 óra

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 6.30-18,
szombaton: 6.30-13 óráig.

ÉLELMISZER É S VEGYI ÁRU

DISZKONTÁRUHÁZ

2009. október 13-tól október 26-ig, illetve a készlet erejéig érvényesMennyiség Termék neve
Fogyasztói &r
Egységár
250 g Tchibo Family
389 Ft 1.556 Ft/kg
165 g Ecetes gombafejek
9 9 Ft 990 Ft/kg
1 kg „A" rizs
265 Ft 265 Ft/kg
250 g Étkezésimák
139 Ft 556 Ft/kg
1 kg Kristálycukor
199 Ft' 199 Ft/kg
680 g Pritaminpaprika-saláta (EKO)
199 Ft 293 Ft/kg
650 g Csemegeuborka (Korona)
, 210 Ft 323 Ft/kg
470 g Csomagolásban mikrózható készételek, 7 fajta, ÚJ 3 6 8 Ft 783 Ft/kg
500 g Sütésálló vegyes és kajsziíz (Vitamór)
255 Ft 510 Ft/kg
340 g Csemegekukorica (Medo)
115 Ft 410 Ft/kg
K

f

*

Kereskedői törzsvásárlói kártyára: - 8 % !

100000 PÉLDÁNYBAN

(090269878)

• TŰZIFA 8.500 Ft/m3-től
eladó.
20/618-4265.
(090270040)

ÜZLETH., MŰHELY, IRODA
r

alatti, 200 m'-es

INGATLAN
3 garázzsal,

nagy udvarral

01-0588-04 -

Ál:

A

BÉRBE ADÓ
JELENLEG FESTÉKSOLTKENT ÜZEMEL.

0009

Érd. 30/943-3773 as
telefonszámon.

Szegedi

megint verekedett

LEGNAGYOBB

e g y fotd

PÉLDÁNYSZÁMÚ
I I

Csongrád m e g y é b e n ! ®
Hetente már

100000
HINDIN

SZERDÁNVpéldányban'

Rafael Hadai
r s s s a s i

modell vadmacskaként i
vetette magái a fény- I
képészre.
Naomi egyszerűen ,
I
•!•»« paparaixl pofon ütötte a fotóst, j
akinek meg is sérüli a
szeme a modell tökéletesen manikűrözött, I
hosszú körmeitől. A j
férfit kórházba szállt- j
tották, valószínűleg I
A balhéiról elhíresült nem veszti cl a látászupermodell megint sát A paparazzi termesze-,
nem bírta visszafogni tesen beperli a modellt. A
magát. Naomi Camp- szépséges hisztérika lasbell ezúttal a nyaralá- san gyakrabban ül a vádsát szakította meg cgv kis lottak padján erőszakos
verekedéssel.
természete miatt, mint
a
A fekete szépség és ahogy korábban végigi \ oiosz
milliárdosa. sétált a kifutón. '
Mihail Prokorov a szi- Naomi korábban
rfliai Lipari-szigeten rendőrökre is
nvaralt egy hajón. Ezt a sze- támadt.
relmi idillt szerelte volna
megórökfteni a bátor paparazzi, de a párdurtrstü

|.hfc.haU1k*„ü|.UfrMUiUn, L.guUbb

HIRDETŐÚJSÁG

s a s

Mézes-mázo

j l

1

s

telephelynek.

www.sjamvHeloktatas.hu
F . n y t . SZ.:

Szeged.
Brüsszeli krt. 24. sz.

Naomi Campbell

CHEQUE DEJEUNER, SODEXHO
ÉTKEZÉSI UTALVÁNYOKAT ELFOGADJUK.

| A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

Feladó neve:

• A K Á C tűzifa 9.000 Ft/m3től.
30/517-6674.

Tel 6 2 / 5 4 2 - 5 0 0

T Ö R Z S V Á S Á R L Ó I KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ. A k á r t y a a z ü z l e t b e n i g é n y e l h e t ő .

Szővén:

• A K C I Ó S tűzifa: 8.000 Ft/

m . 2 0 / 3 2 4 - 6 9 2 8.(090269082)

I O !

Lakossági törzsvásárlói kártyára: - 4 % !
^

•ADÓTANÁCSADÓ
•MÉRLEGKÉPES
KÖNYVELŐ
•TERMÉKDÍJs
ÜGYINTÉZŐ
|
§
•KÖNYVVIZSGÁLÓ

fox@vnet.hu

wv7w.fhxdiszkont.hu

A

TÜZELŐANYAG

6722 Szeged, Kossuth L sgt. 17.

Kérje részletes tájékoztatónkat!

ODAINK 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..

Szeged,
Vásárhelyi P. u. 3-5.
Tel.: 62/478-290

e2C5XLJE303

ASSZISZTENS
•ÁLLAMHÁZTARTÁSI
MÉRLEGKÉPES
KÖNYVELŐ
•TB-ÉS BÉRÜGYI
SZAKELŐADÓ

Jegyár: 5900 Ft • Helyszín: Budapest, Diesel
t e s c o

szeged @ perfekl.hu

Magyar
Könyvvizsgálói
Kamara Oktatási
Központ

2 0 0 9 . őszi képzések:

HIRDETÉSFELVÉTEL

jegyárak: 4900-10 900 Ft • Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna
2009.

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

(085264139)

Deák Bili Gyula életműkoncert: 2009. november 20., péntek, 19.30
iiiut

f ü g g ő és független elágazás

• TANULJON
szakmátl
OKJ-s
képzéseink:
www.2007kapos.hu. Kérje
ingyenes tájékoztatónkat!

Jegyárak: 8900 és 9900 Ft • Helyszín: Syma Rendezvénycsarnok, Budapest

Livin

- ADÓTANÁCSADÓ
- OKLEVELES NEMZET- s
KÖZI ADÓ-SZAKÉRTÖ §
- TÁRSADALOMBIZTO- 2
SÍTÁSI ÉS BÉRÜGYI <
SZAKELŐADÓ
- MUNKAVÉDELMI
?
TECHNIKUS
- KÖZBESZERZÉSI £
REFERENS
£
- ELLENŐRZÉSI ÉS §
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI
MUNKATÁRS
- BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ

TANFOLYAM

VÁLTSA MEG BELÉPŐJEGYÉT ELŐVÉTELBEN A DÉLMAGYARORSZÁG
ÉS A DÉLVILÁG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁIBAN!
2009.

Vállalkozási és államháztartási
szakon

(090266225)

E T A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉIVILÁG AJÁNLÁSÁVAL
1

5;

• NAPRAFORGÓ, kukorica
felvásárlása napi legjobb
áron. Kamionos tételben,
kedvező, rugalmas feltételekkel.
30/337-7467.

Péter. (090165709)

Szisz

úiii

(090269722)

TERMÉNY, TAKARMÁNY

SZOLGÁLTATÁS

2009.10.15-én Kistelek, Rákóczi u. 4-6. társasház energiaellátásához, kisfeszültségű kábelhálózat Bocskai u.
6/2. előtt zöldsávban található villamos szekrény és Rákóczi u. 4-6. társasház között, valamint Rákóczi u. 4-6.
épület homlokzatában létesített 3 db villamos szekrény.
AZ ÜZEMBE HELYEZÉST KÖVETŐEN A KISFESZÜLTSÉGŰ VEZETÉKEK ÉS BERENDEZÉSEK ÉRINTÉSE TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES!
„.

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS,
vidékre is! Ingyenes kiszállás,
tiszta
munka!
www.dugulaselharitasszeged.hu
06-70/630-3806

(086160367)

(090269842) •

A DEMASZ Prímavill Kft. Szegedi Létesftésvezetősége'értesíti
KISTELEK lakosságát, hogy az
alábbi területen létesített KISFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZAT
ÜZEMBE HELYEZÉSE A KÖVETKEZŐ IDŐPONTBAN TÖRTÉNIK:

nem fogadható el!

(090270024)

6279.(090270150)

• GYÜMÖLCSFÁK,
bogyós gyümölcsök, tuják,
díszfák,
díszcserjék.
Szeged-Rókus, Körtöltés
u. 31., 06-20/518-0038,
www.abeliaskert.atw.hu

P R í f i l A V i L L
VHólózatszerelő Kft.

4. számú bélyegzője
2009.10.10-től §

1889(090270021)

• B R I K E T T Á L Ó , pelletáló
gépsorok kedvező áron
megrendelhetőek.
Gyors
megtérülés, akár már 10
hektártól. Tel.: 70/385-

NÖVÉNY

KÖZLEMÉNY

AFERROEPZrt.

I L A B R A D O R jellegű, nagyon okos kan kutya szerető gazdát keres. 06-30/
303-6331,
06-30/620-

a Délmagyarország Kiadi nem vállal felelősséget!

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Q Apróbörze

GAZDIT KERES

Az apróhirdetések tartalmáért

ÉLŐ ZENE!

Ahol n e m csak vadötcl van! • Szegeti, M a r o s utca 3 7 . • H t t p : / / i l l e s p a n / . i o - v a d a s z c t t e r e m . h u

13., K E D D

HIRDETES

2 0 0 9 . OKTÓBER 13., KEDD

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Gyászközlemények

Hálás szívvel m o n d u n k köszönetet
mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, a volt munkatársaknak, az egykori osztálytársaknak, ismerősöknek, akik drága szerettünk,

SZEGED
GYÁSZHÍR

JUHÁSZ SÁNDOR
„ B e n n ü n k él egy arc, egy meleg tekintet, egy
simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él
a múlt, egy végtelen szeretet, amit tőlünk senki
soha el nem vehet. Te a jóságodat két marokkal
szórtad, önzetlenül adtál jónak és rossznak. Mindig egy célod volt, a családért élni, ezt a halál tudta
csak széttépni. Amíg csak élünk, mi nagyon szeretünk, hiányzol nagyon, soha nem feledünk."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
KUKLIS MÁTYÁSNÉ
FÁBIÁN PIROSKA
74 éves korában visszaadta lelkét TEREMTŐJÉNEK.
Temetése 2009. október 15-én, csütörtökön 11 órakor lesz a Zsombói temetőben,
előtte 10 órakor gyászmise a helyi templomban.
Gyászolják: férje, gyermekei, unokái.

„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de
a sors mindent összetépett. Csoda volt, hogy éltél
és bennünket szerettél, nekünk nem is haltál
meg, csak álmodni mentél. Egy reményünk van,
mi éltet és vezet, hogy egyszer majd találkozunk
veled."

temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, valamint azoknak,
akik telefonon, levélben vagy táviratban együttérzésüket fejezték ki.
90370207

Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik
TESSÉNYI LÁSZLÓ FERENC
temetésén megjelentek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

MAKÓ
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szerettünk,
SZÜGYI SÁNDORNÉ
MAROSI ETELKA
temetésén megjelentek és mély fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet az Ősz Idős Otthon vezetőinek és
ápolóinak áldozatos munkájukért.
A gyászoló család
V02(,H77V
,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünket,
CSORBA MIHÁLYT

vinnie-)

utolsó útjára elkísérték, részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

„Értünk éltél, bennünket szerettél, s bár a halál
elszakított tőlünk, jóságod szívünkben él, segítő
szavad örökké halljuk, dolgos kezed érezzük,
könnyes szemmel már csak a sírodat nézzük."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett Édesanya, Nagymama,

(JACEK)

életének 64. évében elhunyt. Búcsúztatása 2009. október 16-án 11 órakor lesz
a Bajai úti református temetőben.
Gyászoló család

GÁBOR BARNABÁSNÉ
SZECSKÓ ANNA

Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 14/A, volt

BÁRÁNYI SÁNDOR
életének 59. évében elhunyt. Utolsó útjára 2009.
október 16-án 12 órakor kísérjük a Belvárosi
temető ravatalozójából.
Gyászoló család, Szeged-Béketelep
Fájó szívvel tudatjuk a volt barátokkal,
osztálytársakkal, a MÁV gépjavító és a
kórház mosodai munkatársaival, j ó
ismerősökkel, hogy szerettünk,
CHRAPPAN ISTVÁN
54 éves kosában, súlyos betegségben
elhunyt. Temetése 2009. október 15én 15 órakor lesz a Dugonics temetőben.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
LAKATOS PÉTER
életének 6 4 . évében váratlanul
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2009. október 16-án 11 órakor
lesz a Dugonics temető ravatalozójából.
Gyászoló család
J
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

Gyászoló családja

BERECZKI SÁNDORNÉ

CSÉZI ANNA
88 éves korában elhunyt. Temetése
október 15-én 14 órakor lesz a Szatymazi temetőben.
Gyászoló család

TASNÁDI ERZSÉBET
életének 73. évében elhunyt. Búcsúztatása 2009. október 16-án 13 órakor
lesz a Bajai úti református temető
ravatalozójából.
9026*82.,
Gyászoló család

Szeretett Dédink,
KRIZSÁN JÓZSEFNÉ
BÖJTÖS ILONA
életének 90. évében békésen elaludt.
Búcsúztatása 2009. október 16-án 13
órakor lesz a Belvárosi temetőben.
90370239

^

nagymágocsi lakos, 74 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2009.

október 16-án fél 10.30 órakor lesz a nagymágocsi temetőben.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
ID. JOÓ SÁNDOR
Mártély, Táncsics u. 11. szám alatti
lakos, 89. életévében elhunyt. Temetése 2009. október 15-én 9 órakor lesz
a mártélyi temetőben.
Gyászoló család,
Mártély

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
GÖMÖRI
ISTVÁN
64 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2009. október 16-án 14.30 órakor
lesz a római katolikus temetőben.
A gyászoló család

Megtört szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

KOCSÓ ANTALNÉ

^

delmagyar.hu

„Ha rám emlékeztek, mosolyogjatok,
mert akkor érzitek, hogy köztetek
vagyok."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
BÚZA IMRÉNÉ
PAP JULIANNA ERZSÉBET

hódmezővásárhelyi lakos, 76 éves
korában elhunyt. Temetése október
15-én 10.30 órakor lesz a katolikus
temetőben.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel m o n d u n k köszönetet
mindazoknak, akik szeretett édesapánk,
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
ormmua

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
SZÉLL FERENCNÉ

KRISTÓ JULIANNA
Hódmezővásárhely, Ádám u. 40., volt
kopáncsi, majd erzsébeti lakos, hosszú
betegség után, 90 éves korában eltávozott. Temetése október 15-én 9 órakor lesz a Kincses temetőben.
Gyászoló családja

temetésén megjelent rokonoknak,
ismerősöknek, akik osztoztak gyászunkban megjelenésükkel, virágaikkal, részvétükkel.
A gyászoló család,
Szeged, Hódmezővásárhely

ÖZV. NAGY PÁL SÁNDORNÉ

MINDEZ, ÉS MÉG ENNEL IS TÖBB...

Gyászoló férje és családja

a | Vasárnapi

i szívvel tudatjuk, hogy drága
^szerettünk,
HIGYISÁN ISTVÁN

Magyarcsanád, Dózsa Gy. u. 64.
szám alatti lakos, életének 87. évében elhunyt. Temetése október 13án 13.30 órakor lesz a Magyarcsanádi temetőben.
90370248
Gyászoló családja
„ N e m bánt márfájdalom,
Megnyugszom csendesen,
Földi vétkemet
bocsásd meg, Istenem!"
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
BÁTHORY IMRÉNÉ
SZIRBULY MÁRIA
makói, volt földeáki lakos, 84 éves
korában elhunyt. Temetése október
14-én, szerdán 11.30 órakor lesz a Földeáki temetőben.
90370472

Gyászoló családjai

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szerettünk,
ÖZV. KARAKAS SÁNDORNÉ
temetésén megjelentek, virágaikkal,
részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló gyermekei,
unokái, dédukokái,
963767,6

Mató

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

CSONGRÁD
GYÁSZHÍR
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
TÓTH FERENCNÉ
SZABÓ ILONA

Csongrád, Pacsirta utcai lakos, hosszan
tartó, súlyos betegségben, 78 éves
korában elhunyt. Temetése október
16-án, pénteken 11 órakor lesz a
csongrádi temetőben.
Gyászoló családja
i á n m-y/vc

gyászhír
Fájdalommal tudatjuk, hogy
MAJOR MARGIT
(ÁROK PÁLNÉ)
88 éves korában elhunyt. Temetése
október 15-én 13 órakor lesz a Kálvária temető kápolnájából.
Gyászoló gondviselői

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

PITI SÁNDOR
Szegvár, Ménes utcai lakos, 8 4
éves korában elhunyt. Temetése
október 14-én, szerdán 14 órakor
lesz a szegvári Öregfalusi temetőben.
Gyászoló családja,
0370400
Szegvár

„ N e m volt ő nagyravágyó, csak szív,
a mi szívünkhöz közel álló."
Mély f á j d a l o m m a l tudatjuk, hogy
drága Édesapánk,
SZASZKÓ JÁNOS
Szentes, Somogyi B. u. 13/Aszám alatti lakos, 60 éves korában elhunyt.
Búcsúztatása október 15-én, csütörtökön 10 órakor lesz a Kálvária temető ravatalozójából.
90370203

Videófeltöltés - minden, ami érdekes!
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ZES MESTER

rejtvénymagazin Mi oldalon!
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www.delmagyar.hu/a_nap_szepe
Te is lehetsz a Nap Szépe!
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Gyászoló leányai
é s családjaik

D É L M A G Y A R O R S Z Á G [ -ban

Fizessen elő lapunkra havi 20 Ft-ért vagy
keresse az újságárusoknál!

www. delmagyar. hu/video

*

SZENTES

J

Köszönetet mondunk a drága szerettünk,
DR. SZABADOS BÉLA

A Dél-Alföld sporteseményei első kézből!

Mindent az autókról - egy helyen!

J

Gyászoló család

KÓCSÓ JÓZSEF

www.delmagyar.hu/sport

www.delmagyar.hu/auto

makói lakos, 49 éves korában
elhunyt. Temetése október 15-én
13 órakor lesz a makói római katolikus temetőben.
Gyászoló családja

90370396

GYÁSZHÍR

KALCSOV PÉTER

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

GARDI ZOLTÁN

BALOGH ERZSÉBET
Maroslele, Rákóczi u. 50. szám alatti lakos, 66 éves korában, súlyos
betegségben e l h u n y t . Temetése
október 15-én 15 órakor lesz a Maroslelei temetőben.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

„Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál, de lélekben örökké velünk maradtál."
„Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át
és a szeretet."

GYÁSZHÍR

^ ^

*

Információ: 06-80/821-821
terjesztes@delmagyar.hu
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Szeged, a futók városa az európa-bajnok balszélső jövőre befejezi pályafutását
2009-ben négy utcai futóeseményt szervezett a Szegedi
Sport és Fürdők Kft. A négy viadalon 17 ezer 300-an indultak. Jttvőre újból szeretnék
megmozgatni a sportolni vágyókat.

SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL

Kevesen tudják, de az első utcai futóversenyt 1984-ben a
Csongrád Megyei Hírlap szervezte
Szegeden.
Lapunk
sportrovatának egykori vezetője, Süli József és az ismert atléta, Volford László álmodta
meg, hogy a Tisza-parti városban is legyen olyan futóesemény, ami már Európában London, Berlin, Párizs - bevett szokás volt. Egy év múlva, 1985-ben egy azóta is megdönthetetlen csúcs született:10 ezren futottak a Hírlap-futáson.
Ez egy jó alap volt a továbbiakra, szerencsére Szegeden
- más városokkal ellentétben
- megmaradtak az utcai futóesemények. Ez főként a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-nek köszönhető. A szervezők munkáját dicséri, hogy most már
nemcsak Csongrád megyét,
hanem az ország számos
pontját is meg tudják mozgat-

ni. Ez nyilván köszönhető a
díjaknak, a hangulatnak, a
szervezésnek.
2009-ben négy futóeseményt tartottak, összesen 17
ezer 300-an futottak a Vivicíttán, a Cora, a K8iH és a Pick
utcaifutó-fesztiválon. Az áprilisi legelső eseményen, a Vivicíttán mozogtak a legtöbben:
5100-an álltak rajthoz.
De ne feledkezzünk meg
azokról a testnevelő tanárokról
sem, akik bizony a hétvégéjüket feláldozva szervezték meg a
sulicsapatokat, hogy minél
több diákot tudjanak a sportolásra rábírni. Nélkülük nem lett
volna ilyen sikeres egyik rendezvény sem. Vidékről buszokkal érkeztek Szegedre, az ásotthalmiak Kiss Andrea, a földeákiak Návay Lajos, a kistelekiek
Kurucsainé Égető Katalin szervezésében, míg a szegediek, a
deákosok Engi Zoltán, a tabánosok Dobor Ágnes, a radnótisok pedig Láng Imre áldozatos
munkájának köszönhetően jelentek meg mindig nagy létszámmal.
Halászevics Péter főszervező elmondta, hogy már készül
a 2010-es versenynaptár, egy
biztos, hogy újból benépesül
futókkal tavasztól őszig, majd
minden h ó n a p b a n Szeged belvárosa.

Kirsner: Gyereket szeretnék

A vásárhelyi kötődésű kézilabdás, Kirsner Erika az elmúlt héten pár napot szülővárosában töltött, s megnézte
a HNKC bajnokiját is. Ott beszélgettünk vele pályafutásáról, Sydney-ről, a gyerekvállalásról, civil terveiről - az
osztrák Hypo balszélsőjének
ez az utolsó idénye.

- Küzdelmes meccs volt,
amin mindkét gárda sokat
hibázott, az első félidőben a
hazaiak, a másodikban a váciak játszottak jobban. Igazságos a döntetlen. A bírók?
Sohasem foglalkoztam velük, most sem teszem - értékelt Kirsner Erika.

- Elképzelhető, hogy hazaköltözik Hódmezővásárhelyre?

- Mivel töltötte idejét Vásárhelyen?

- De azért összefuthatunk majd
a városban?

- Igyekeztem kikapcsolódni, pihenni, minél több időt a
családdal, keresztlányommal,
a 13 hónapos Pankával tölteni. De belefért a fodrász, és a
HNKC bajnokiját sem hagytam volna ki; jólesett, hogy
sokan megismertek, autogramot kértek műsorfüzetre, belépőre.

Persze! Lehet, hogy
két-három hetente hazalátogatok édesanyámékhoz. Beülünk a Fekete Sasba kávéra,
üdítőre, sétálunk a Kossuth
téren - és remélem, minél
h a m a r a b b már babakocsit
tolva.

- Csak annyit mondok: Sydney.
Eszébe jut még ez az olimpia?

SZENTES. A futsal NB I ötödik
fordulójában a Legrand-MetalCom-Szentes a Dr. Papp László-sportcsarnokban a Dunaharaszti együttesét fogadta tegnap. A több rutinos játékos alkotta hazai csapat az első félidőben már eldönthette volna a
találkozót, ám a lelkes vendégek ellen ekkor még csak Szabó
L. és Zakar talált be.
Fodulás után már sokkal
jobban ment a gólszerzés,
amelynek eredménye végül
egy sima hatos lett. A Szentes
így hat ponttal áll a tabella
hetedik helyén, amelyet megőrzött.
V é g e r e d m é n y : LegrandMetalCom-Szentes-Dunaharaszti 6 - 0 (2-0)
Futsal NB I, 5. forduló,
Szentes, Dr. Papp Lászlósportcsarnok, 200 néző. Vezette: Iványi, Viczián.
Szentes: Bíró - Keller, Kerepeczky, Brinszky, Kovács N.
Csere: Béry (kapus), Szabó
Á., Szabó L., Zakar, Podonyi,
Kazán, Szarka. Edző: Némethy László.
Gólszerzők: Zakar (2), Szabó L., Kerepeczky, Brinszky,
Podonyi.

- Több tervet dédelgetek,
elképzelhető, hogy edzősködni fogok, de az is, hogy a közgazdászvégzettségemet hasznosítom, még nem tudom.
Ezen tételesen még nem gondolkoztam, jelenleg első a kézilabda.

IMRE PÉTER

- Az Európa-bajnoki cím,
amikor magasba emelhettem
az aranytálat, valamint a Fradival 2007-ben nyert utolsó,
harmadik bajnoki cím.

Gólt sem
kaptak

- Akkor mégiscsak lesz folytatás. A civil élettel kapcsolatban
milyen elképzelései vannak?

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

- Folytassuk kézilabdával! Sikerei közül melyik a legkedvesebb?

Szegeden szeretik az utcai futóversenyeket. FOTÓ: KARNOK CSABA

egy vagy két kisbabát, a lényeg, hogy egészséges legyen.

- Persze, ahogy közeledek
a 35. évemhez, egyre sűrűbben - ugyanis jönne az életjáradék... - m o n d t a nevetve,
majd
komolyra
váltott:
- Több mint kilenc éve történt, de még m a n a p s á g is
gyakran eszembe jut, főleg
az ötkarikás játékok idején.
Életem legjobb formáját „futottam", állítom: jobban teljesítettem volna, mint az Európa-bajnokságon. A legkegyetlenebb az volt, hogy
szeptember
3-án
szóltak,

- Nem. Szinte minden Budapesthez köt, ott van lakásunk, ott vettünk telket, amelyen építkezni akarunk, ott élnek a barátaink, és ne tagadjuk: sokkal nagyobbak a lehetőségek.

Kirsner Erika keresztlányával, a 13 hónapos Pankával. FOTO: TESIK ATTILA

7-én nem kell felszállnom a
repülőre, nem utazok Sydney-be.
- Beszéljünk vidámabb dolgokról! Több együttesben játszott,
de neve a Ferencvárossal forrt
össze. A HNKC-Vác bajnoki előtt
is sokat diskurált Németh Andrással, a zöld-fehérek korábbi
trénerével.

- A Fradiban nyolc évet
töltöttem, szép sikereket értem el, o n n a n lettem válogatott, ott váltam igazi játékossá. A Hypóban h a r m a d i k
esztendeje szerepelek,
és
idén nincsenek olyan nagy
nevek a keretben, mint korábban, amikor világválogatottként emlegették a klubot.
Az anyagiak korlátozottak,
és elnökünk, Gunnar Prokop
csak annyit ígért a játéko-

soknak, amit valóban ki tud
fizetni.
- Folytatás?

- Nincs.
- Ezt hogyan értsük?

- Ahogy mondtam. Ezer
százalék, hogy ez az utolsó
bajnoki évem, május végén
abbahagyom a kézilabdázást.
Már tavaly fontolgattam, hogy
befejezem, de még ráhúzok
egy évet. Viszont ez a döntésem megmásíthatatlan. Bár
erővel, energiával még sokáig
bírnám.
- Akkor miért? Az okról tudhatunk valamit?

- Minden normális nőnek, így nekem is az a vágyam, hogy anya legyek.
Harminchárom éves vagyok,
és a férjemmel, Kiss-Máté
Zoltánnal nagyon szeretnénk

Névjegy
A balszélső Kirsner Erika
1975. december 23-án született Vásárhelyen. Pályafutását
a Porcelánban kezdte, majd
szerepelt a Szegedi Egységesben, a Kiskunhalasban, a Debrecenben és a Ferencvárosban, 2007 júliusa óta az osztrák Hypo NÖ játékosa. Háromszoros magyar (2000, 2002,
2007), kétszeres osztrák bajnok (2008, 2009), Ausztriában és Magyarországon is kétszer (2008, 2009, III. 2001,
2003) nyert kupát. Klubcsapattal nemzetközi porondon
BL-döntőig (2002) és EHF-kupa-győzelemig (2006) jutott.
A válogatottal Európa-bajnokságot (2000) és világbajnoki
ezüstérmet (2003) nyert, az
athéni olimpián 5. lett.

A.Y

S H M S

Swiss Hotel
Management School

Caux Palace, Caux-Montreux (Svájc)
Mont Blanc Palace, Leysin (Svájc)

FELSŐFOKÚ
HOTEL MANAGEMENT
KÉPZÉS SVÁJCBAN
Érettségi után, három év
alatt három nemzetközi
diplomát szerezhet Svájc
vezető hoteliskolájában
(oktatás angolul):
• Svájci: Higher Diploma in
International Hotel Management
• Amerikai: AH&LA Diploma in
Hospitality Management
• Brit: BA (Hons) in Hospitality /
Tourism / Events Management

Fizetett gyakorlatok
A végzetteknek álláskeresés
ötcsillagos campusok
| Diplomásoknak PG programok

TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS

Novotel S z e g e d Hotel
2009. október 15-én 18.00

Ekkora terveim vannak!

A jó befektetés
többé nem duma!
Évi 8,50% garantált kamat
az új megtakarításokra,
3 hónapra, 500 000 Ft feletti
lekötés esetén (EBKM: 8,50%)
Akciós időszak:
2 0 0 9 . október 3 - 16.
Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek.
A tájékoztatás nem teljes körű. A betéti
szerződés részletes leírása és minden, további
információ megtalálható az OTP Bank fiókjaiban és honlapján közzétett vonatkozó üzletszabályzatban és hirdetményben.
A 3 hónapos futamidő lejárta után a betét
a 3 hónapos, nem akciós lekötés feltételei
szerint kamatozik tovább.
A nem akciós EBKM: 3,00-4,25%.

www.otpbank.hu
06 1/20/30/70 366 6666
06 40 366 666

www.swisseducation.hu
Információ: 06-30-241 2768
info@swisseducation.hu

6J

otpbonk
U u M n m i Mvinaiinn

otp bonusz forint betét

19

A CSONGRÁD MEGYÉBEN JÁTSZÓ KORÁBBI CSAPATTÁRSAK IS SZORÍTANAK AZ U20-AS MAGYAR VÁLOGATOTTNAK

A finálé a tét Ghána ellen
Ghána ellen a döntőbe jutásért
lép pályára U20-as labdarúgó
válogatottunk ma 16.30-tól az
egyiptomi világbajnokságon.
Egervári Sándor csapatának
Csongrád megyéből is szorítanak az egykori társak.

KAIRÓ, SZEGED

GYÚRÓS ISTVÁN

A döntőért lép pályára kedden
16.30-tól a magyar U20-as válogatott az Egyiptomban zajló
korosztályos világbajnokságon.
Németh Krisztiánék az olaszok
elleni heroikus küzdelemben
aratott siker után Ghánával
mérkőznek meg az elődöntőben
Magyar-brazil?
Dudás Ádám, a magyar válogatott játékosa állítja, összejöhet a magyar-brazil vb-döntő
Kairóban.

- Nagyon boldog vagyok, hogy
sikerült megnyernünk ezt az irtózatosan nehéz mérkőzést az
olaszok ellen - elevenítette fel
a nem mindennapi izgalmakat
hozó negyeddöntőt Dudás
Ádám. - Szívből remélem, hogy
hasonlóan jó játékkal tudunk
előrukkolni Ghána ellen is, és
akkor... Nagyon nagy odafigyeléssel és koncentrációval összejöhet a magyar-brazil vb-döntő. De először lépjünk túl az afrikaiakon, ez a legfontosabb.

Marjanac:
bokasérülés
SZEGED. Dragan Marjanac, a
Pick Szeged szerb válogatott
kapusa a hétfő délelőtti tréningen bokasérülést szenvedett. A
remek formában lévő hálóőr lába hatalmasra dagadt, az új klinikára ment kivizsgálásra.
Marjanac szombaton a Constanta elleni idegenbeli mérkőzésen nem léphet pályára, ám a
Valladolid elleni, november 8-i
meccsen már-talán igen. A Pick
Szeged kapuját így Liszkai Szilveszter védi, míg cseréje a fiatal
- az NB I/B-s Tisza Volán II-ben
és az ificsapatban védő - Farkas József lesz, aki tavaly már
bemutatkozott a BL-ben.
A 3. f o r d u l ó p á r o s í t á s a , A
c s o p o r t , o k t ó b e r 15. (csütörtök): Medvegyi (orosz)-PAOK
(görög). Ojktóber 17. (szombat): Constanta (román)-Pick
Szeged. Október 18. (vasárn a p ) : Valladolid (spanyol)Montpellier (francia).
A Bajnokok Ligája illása
1 Valladolid
2 1 1 0 60 - 57 3

4. Constanta
5. Medvegyi
6 Szaloniki

2 1 0 1 60- 59 2
2 0 2 0 66- 66 2
2 0 0 2 44- 73 0

A válogatott sikeréért Csongrád megyéből is sokan szorítanak. A Makó FC NB Il-es csapatában futballozó Tóth Imre korábban szerepelt az MTK-ban,
és az agárdi Sándor Károly Akadémiáról, valamint az utánpótlás-válogatottakból is jól ismeri
az egyiptomi hősöket.

SZVPS: Nagy P. - KURAI 4,
MÓD 2, Szabó G. 1, MAJOR 2,
NÉMETH Z. 3, Tóth D. Csere:
Tóth Á. 1, Katona 3," Nádasdi
Z. 2, Lengyel G. 1, Nádasdi G.
1, Mucsi. Edző: Éles Vilmos.
ÉLES VILMOS: - Magabiztosan nyertünk, de a második
negyed érthetetlen számomra.

Némethéket eddig nem lehetett megállítani az egyiptomi világbajnokságon. FOTÓ: MTI

- Gosztonyival, Némethtel
és Présingerrel is szerepeltem
egy csapatban, így átérzem a
fiúk örömét. Nagyon szorítok
nekik Ghána ellen, mert bár a
Hondurastól elszenvedett vereség után nem hittem, hogy
idáig juthatnak, most már
akár meg is nyerhetik a vb-t fogalmazott.
Szintén a kék-fehéreknél szerepelt a Tisza Volánban játszó
Huszárik Zsolt, aki az U15-östől
az U17-es korosztályig volt a jelenlegi csapat tagja.

- Szenzációs, amit Némethék eddig elértek, ámulatba
ejt a futballjuk. Biztos vagyok
benne, hogy Krisztián rövid
időn belül egy nagycsapatban
is szerepet kap. Rengeteget
gondolok arra, hogy akár én
is ott lehetnék Egyiptomban,
ezért az öröm mellett egy kicsit szomorú is vagyok, de bizakodom: nem kizárt, hogy leszek én még ennek a csapatnak tagja.
A HFC-ben szereplő Varga
Máté egy korosztályos edzőtá-

borban szerepelt együtt Komán Vladimírral, és állítása
szerint már akkor is látszott,
hogy az ukrán származású
futballista őstehetség.
- Minden meccset végigizgulok a vébén. A válogatott
nem elsősorban az egyéniségekre épít, a srácok sikere a
csapategységben keresendő.
Ghána ellen sem lesz megállás, 2-1-gyel jutunk a döntőbe, ahol már bármi előfordulhat - mondta.
A próféta szóljon belőle.

13 HELY MÉG KIADÓ A DÉL-AFRIKAI VILÁGBAJNOKSÁGRA
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Egyetlen forduló van hátra a
labdarúgó világbajnoki selejtezőkből. A jövő évi dél-afrikai
vb-re eddig 19 nemzet harcolta
ki a részvételt. Tizenhárom
hely még kiadó. A legnagyobb
kérdés, hogy a kétszeres
vb-győztes Argentína ott lehet-e majd az eseményen.

FIFA

SÜLI RÓBERT

Dél-Afrika egy álom maradt.
2010-ben a magyar drukkerek
ismét más ország kedvenceinek kénytelenek majd szorítani, a vb-előtt olasz, angol,
holland, brazil vagy éppen
szerb mezt vásárolnak majd.
Lemaradtunk a világbajnokságról, 1986 óta képtelenek
vagyunk kijutni a világ egyik
legnagyobb sporteseményére.
A 32-es főtáblára eddig 19
csapat került fel. 13 hely még
kiadó.
PÓTSELEJTEZŐRE

HAJTANAK.

Kezdjük Európával, hiszen itt
bonyolultabb a helyzet. A csoportelsők mellett a kilenc csoport nyolc legjobb másodikja
pótselejtezőt játszik, a győztesek - négy válogatott - kiharcolják a részvételt.
A szerdai játéknap még
nem mindennapi izgalmakat
rejteget. A 2. és 3. csoportban
még nem dőlt el, hogy ki lesz
az első. Svájcnak 20 pontjá

-

k i

n e v e t

a

v é g é n ?

van, a görögöknek 17. A helvétek Izraelt fogadják - elég
egy döntetlen is - , míg a hellének a nem túl acélos Luxemburgot.
A 3. csoportban a szlovákok csak magukat okolhatják,
hogy még nincsenek ott a
vb-n. Északi szomszédunk
Lengyelországban vendégszerepel, jelenleg 19 pontja van.
A második szlovénok - a szlovákokat verték
idegenben
2-0-ra - 17 pontosak, és az
eddig pont nélküli, 1-44-es
gólkülönbséggel álló San Marinóhoz utaznak. Talán nem
nehéz megjósolni a végeredményt.
MARADONA IZGALMA. Irány
Dél-Amerika: no, itt nem
m i n d e n n a p i izgalmakat rejteget az utolsó forduló. A 4.
helyre három csapat pályázik. Az ötödik pótselejtezőt
ér. Diego Maradona csapata,
a kétszeres vb-első Argentína 25, a kétszeres világbajnok Uruguay 24, míg Ecuador 23 pontos. Az utolsó körben
Uruguay-Argentína,
Chile-Ecuador
meccseket
rendeznek. Az „isteni Diego"
izgulhat, bár már az előző
meccsen is szívinfarktus-közeli állapotban volt, a Peru
elleni meccsen Palermo a 93.
percben szerezte meg a győztes gólt (2-1).
A CONCACAF-zónából még

19 csapat már Dél-Afrikában. A 2010-es labdarúgó-vb eddigi biztos

résztvevői: Dél-afrikai Köztársaság (a rendező jogán), Japán, Ausztrália,
Koreai Köztársaság, Koreai NDK, Hollandia, Brazília, Ghána, Anglia,. Spanyolország, Paraguay, Elefántcsontpart, Dánia, Németország, Szerbia,
Olaszország, Chile, Mexikó, Egyesült Államok.
A vb-n 32 együttes lép pályára.

EGRI VÍZMŰ-BERTÓK SC
SZENTES
10-6 (1-2,3-0,2-2,4-2)
Férfi vízilabda OB l/B, Fehér
csoport. Eger, 100 néző. Vezette: Petik, Bors.
BERTÓK SC: ORMAI - Zentai,
Melkuhn 1, CSUKA, NAGY G. 3,
Orosz R. 1, Makra 1. Csere:
Szabó R., Kadnár, Molnár, Czirok, Pólós, Vecseri. Játékos-edző: dr. Bertók Gyula.
DR. BERTÓK GYULA: - Nem
játszottunk rosszul, de amikor
hibáztunk, azt rendre megbüntette az Eger.
HVSC-TIPO VSC
7-19 (1-3, 2-6,1-4, 3-6)
Férfi vízilabda 0B l/B, Piros
csoport, 3. forduló. Vásárhely,
100 néző. Vezette: Dalmády
E., Pásztor.
HVSC: Frankó - Vigh, Szabó
A. 2, Vékony 3, Párkányi, Miskolczi, Kristó 1. Csere: Földesi
1, Mérai, Fehér, Rácz T., Könyves. Edző: ifj. Török Sándor.
IFJ. TÖRÖK SÁNDOR: - Túl
erős volt nekünk a Tipo.
SZEGED-DOROZSMA-ALGYŐ-INÁRCS KC
28-25 (13-10)
Női kézilabda NBI/B 5. forduló,
Dorozsma, 150 néző. Vezette:
Kugyela, Száva.
SZEGED KKSE-ALGYŐ: DOBÓ
M. - Vadászy 4, FARKAS 1,
DÁVID ZS. 3, KOZSERÁN 3,
DOBÓ A. 4, SZOMBATI 6. Csere: Dávid D, Szögi, VARGA 6,
Kormány 1, Mészáros, Sárkány, Szíjj. Edző: Dankó Ervin.
DANKÓ ERVIN: - Küzdelemből példát mutattunk. Nagyon
tetszett a csapatom hozzáállása a mérkőzéshez.
BÉKÉS-TISZA VOLÁN II. DOROZSMA 27-26 (13-13)
Férfi kézilabda NB l/B. Békés,
500 néző.
TISZA VOLÁN: KISS 0. - Bolvári 2, VALACZKAI 8, VARSANDÁN 3, GRÜNFELDER 4, Nagy
2, Sobják. Csere: FARKAS (kapus), Németh 1, Kupcsik 1, TEMESVÁRI 4, Papp 1 (1), Konkoly, Béleczki. Edző: Bartók
Csaba.
BARTÓK CSABA: - Az eddig
veretlen csapat otthonában
pontot szereztünk elméletileg.
Sajnos a mérkőzés két másodperccel tovább tartott...

A németek (Klose gólöröme) nem álltak fejre, ott lesznek a vb-n. FOTÓ: MTI

egy hely kiadó, Costa Rica és
Honduras reménykedhet. Az
USA és Mexikó már ott van a
vb-n. A negyedik helyen végző csapat a dél-amerikai csoportban ötödik helyen végző
együttessel játszik még pótselejtezőt.
KETTEN HÁTRADŐLHETTEK. Af

Dragan Marjanac kapus megsérült
az edzésen, FOTÓ- SCHMIDT ANDREA

CSABAI CSIRKEFOGÓK-SZEGEDI VÍZIPÓLÓ SULI
9-20 (3-8,2-0,2-5,2-7)
Férfi vízilabda OB l/B, Zöld
csoport, 3. forduló. Békéscsaba, 100 néző. Vezette: Pásztor, Rév.

(a mérkőzést az ml és az Eurosport élőben közvetíti).
Az afrikai ország fiataljai is
kitettek magukért az eddigi
találkozókon, a csoportjukból
veretlenül jutottak tovább,
majd a tizenhat között Dél-Afrikát verték hosszabbítás után
(jó jel, hogy az afrikaiakat a
magyar csapat 4 - 0 - r a mosta
le a csoportmeccsen), a negyeddöntőben pedig Dél-Koreát búcsúztatták
3-2-vel.
Legveszélyesebb játékosuk a
csatársorban szereplő Adiyiah, aki a norvég Fredrikstadban játszik, és már hatszor talált be a vb-n.

Az ellenfél feltérképezése
mellett saját csapatával is akadnak gondjai Egervári Sándor
szövetségi edzőnek, hiszen a
védelemből Szekeres Adrián, a
középpályáról az olaszok ellen
nagyszerűen játszó Komán Vladimír, a kiegészítő emberek közül pedig Takács Péter fog biztosan hiányozni a csapatból. Viszszatérhet viszont a kezdőbe az
olaszok ellen sárga lapok miatt
hiányzó Présinger Ádám és Simon Ádám.

MÁSODIK VONAL

rikából öt csapatból két nemzeti együttes - Ghána és Elefántcsontpart - már kiharcolta.a részvétejt. A nagy kérdés:
Kamerun vagy Gabon (A csoport), Tunézia vagy Nigéria (B
csoport), Algéria vagy Egyip-

tom (C csoport) lehet ott jövő
nyáron?
Ázsiából még Bahrein reménykedhet, az Óceánia csoport - az ausztrálok az Ázsia
selejtezőben szerepeltek, és a
csoportjukat meg is nyerték győztesével, Új-Zélanddal játszanak pótselejtezőt.
Szerdán, mi tagadás, több
nemzet szurkolótábora izgalommal ül a lelátóra vagy éppen a tévé elé. Mi is odaülhetünk, csak éppen már tétnélküli lesz a d á n - m a g y a r (kezdés: 20.45), utolsó csoportmeccs.

TISZAÚJVÁROS-ENTERNET
VÁSÁRHELYI KS H.U.
81-85 (17-12,16-17, 21-15,
16-26,11-15)
Férfi kosárlabda NB I, B csoport, 3. forduló. Tiszaújváros.
VÁSÁRHELY: Szilágyi 7/3,
UTAS111, CZIBERE 20/12, Mócsai, VAS 27/6. Csere: BALATON 11/6, Kukla 2, Böszörményi, Dani 3, Csorba 2, Bere 2.
Edző: Elek András.
ELEK ANDRÁS: - Támadásban
érthetetlenül sokat hibáztunk,
de a védekezésünk ezúttal is jó
volt. A sok edzésnek meglátszott az eredménye: az utolsó
negyedórát 41-27-re nyertük.
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KALENDÁRIUM
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Nap kél:
Nap nyugszik:
Hold kél:
Hold nyugszik:

BORULT, CSAPADÉKOS IDŐ
6.59

18.00

0.53
15.38

ISTEN ÉLTESSE!
KÁLMÁN, EDE
A Kálmán török, magyar eredetű név, régi magyar személynév. jelentése: maradék,
életben maradt. Az Ede német
név, az Edvárd rövidüléséből
önállósult. Jelentése: birtok,
vagyonőrzés, védelem.
Ma ünnepel még: TEOFIL.

Hullámzó frontrendszer okoz borult, csapadékos időt, jelentós mennyiségű eső is
lehet. Az erős északi szelet gyakran viharos széllökések kísérik.
Szeged

EZT ÍRTUK

A kutatók levesére pályázott a kíváncsi jegesmedve: annyira vonzották a finom falatok, hogy több órán át
a kutatóállomás környékén maradt. FOTÓ: DAILY MAIL

Jegesmedve úr bekukkant
ÉSZAKI-SARK
DAILY MAIL

Az
Északi-sarkon
teljesít
szolgálatot az Arctic nevű
kutatóhajó, amelynek gyakran van hívatlan, de szívesen
látott vendége. Most egy jegesmedve kukkantott be a
kajüt ablakán, hogy megnézze: mi készül vacsorára, és
abból esetleg jut-e neki is valami.
Az óriási ragadozó úgy
döntött: elcseni az expedíció
tagjai számára készült levest,
de mivel nem fért be a kerek

ablakon, szomorúan járta körbe újra meg újra a hajót.
Természetesen előkerült a
fényképezőgép is, hogy megörökítsék a ritka pillanatokat.
A hajó fedélzetének biztonságos részéről Andy Rouse természetfotós örökítette meg az
éhes jegesmedvét. Az állat több
órán át a környéken maradt.
- összesen negyven jegesmedvét láttunk a Svalbard nevű szigeten, csodálatos volt.
Azt pedig nem is hittük, hogy
egyikük olyan bátor lesz,
hogy kutatóhajónk közelébe
merészkedik. Erről álmodik

• M M n H M H H n M M M H i

Marge levetkőzött
U S A . Meztelenül mutatkozik
Marge Simpson, a híres amerikai rajzfilmcsalád matriarchája
a Playboy novemberi borítóján
- igaz, kényesebb testrészeit kitakarja a lap emblematikus nyuszifeje. A férfimagazin még so-

Madoffmaszk
U S A . A világ eddigi legnagyobb
tőzsdecsalójának arcával gazdagodott az idei maszkválaszték halloweenre az Egyesült Államokban. Bemard Madoff, az
50 milliárd dolláros Wall Streeti csalássorozatot végrehajtó
volt amerikai befektető 150
éves börtönbüntetését tölti.
Maszkjai annyira jól fogynak a
boszorkányok és kísértetek,
meg egyéb szokásos halloweeni arcjelmezek mellett, hogy ő
lett az egyik legkeresettebb
„pofa".
Ugyanakkor
valószínűleg
mégsem Madoffok lesznek a
legtöbben az idei halottak napi
halloweenen, hanem Michael
Jacksonok. Az augusztusban
elhunyt popsztár gumiképmása még sikeresebb lehet.

hasem alkalmazott rajzolt modellt a borítóképhez, részben a
rajzfilm 20. születésnapjával,
részben a fiatalabb olvasótábor
megnyerésével magyarázta az
újítást. A magazinban további
három
oldalt
szenteltek
Marge-npk, akit igazi szexszimbólumként ábrázolnak. Lehet,
hogy Homer, a családfő ezt rossz
szemmel nézi, de Bart fiuk biztos örömmel dicsekszik majd vele az iskolában. A Playboy-szám
Az ördögi Marge Simpson címmel cikket is ígér a rajzolt anyukával. Simpsonék Amerika legnépszerűbb rajzfilmes családja.
Az animációs széria 1989-ben
indult, azóta 24 Emmy-díjat söpörtek be az alkotók.

minden természetfotós, hogy
a téma menjen házhoz. Nos,
ez alkalommal ez történt mondta Andy Rouse.
A jegesmedvék azonban
nem barátságos állatok: gyilkos ragadozók. Többméteresre
nőnek, erős fogaikkal és mancsaikkal bármilyen állatot képesek leteríteni. Elsősorban fókákat esznek, az állatok fejét
egyszerűen leharapják. De ha
éhesek, az emberrel is szembeszállnak egy-két jó falat reményében. A felnőtt példányok
jól úsznak. A földön ma már
csak 20 ezer jegesmedve él.

VÍZÁLLÁS
A TISZA Szegednél 77 cm
(hőfoka 16,6 °C), Csongrádnál -155 cm, Mindszentnél
-31 cm.
A MAROS Makónál -73 cm.

A NAP VICCE
Két fickó beszélget az utcán:
- Te, képzeld, én napról napra
szórakozottabb vagyok. Tegnap a buszmegállóban vettem
észre, hogy nincsen rajtam alsógatya - panaszolja az egyik
férfi.

- Az semmi - kontráz rá a
másik. - Én a munkahelyemen
vettem észre, hogy egy fogkefe lóg ki a fejemből. De nem is
ez a félelmetes.
- Hanem?
- Hanem például egy medve.

1 ÉVE: Padlóra küldi a Csongrád megyei borászokat is az
olcsó olasz bor.
5 ÉVE: A belgrádi kormány
szerint fenyegetik a magyarországi szerb kisebbség tagjait,
Deszken nem volt atrocitás.
10 ÉVE: Riasztották a tűzoltókat a szegedi nagyáruházba,
egy műanyag elektromos kapcsolótábla égett ki az egyik
raktárban.

ORVOSMETEOROLÓGIA
Hidegfronti hatás miatt fejfájás, rossz közérzet jelentkezhet, nőhet a reakcióidő, erősödhetnek a reumatikus panaszok.
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További kilátások
Az átvonuló hidegfront mögött északi irányból több napon keresztül hideg levegő
érkezik hazánkba. A Dél-Alföld térségében a hulló csapadék halmazállapota
várhatóan folyékony lesz. Az erős szeletgyakran kísérik viharos lökések.
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HOROSZKÓP
KOS (III. 21.—IV. 20.): Valaki szívességet kérhet öntől, talán nem
is az elsőt. Vigyázzon, mert könynyen kihasználhatják! Nagyvonalú
tetteit kurtítsa meg kicsit, legyen
gyakorlatias.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Presztízsén sokat javíthat a mai
napon. A bolygóállás segít a közösségi munkának, a népszerűség
fejlesztésének. Ha kell, álljon mások rendelkezésére!

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.): Látogassa meg üzlettársát vagy azt,
aki valamilyen kötelezettséget
oszt meg önnel! Ezen kapcsolat
ápolása sok boldogsággal kecsegtetheti. Élvezze az életet!

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Extra pénzt
kellhet összekaparnia, szükséghelyzet adódhat. Családja odaadó
támogatása azonban jókedvre derítheti. Értékelje helyzetét, kedves
Bika!

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): A boly
góállás kedvez a vásárlásoknak,
keresse a ruhákat, a kozmetikumokat az üzletekben! Néhány
szép dekorációt kaphat otthonába.
Élvezze az életet, mosolyogjon!

BAK (XII. 22.-1. 20.): Idős Ismerőse beavatkozhat magánügyeibe,
vagy kikotyoghatja azokat. Ez
esetben szakítson meg minden
kapcsolatot az illetővel, kedves
Bak! Nem érdemli meg a bizalmát.

IKREK (V. 21 .-VI. 21.): Nehezen
hozza meg döntéseit. Ennek ellenére mondjon á-t vagy b-t, kedves
Ikrek! A későbbiekben ragaszkodjon, tartson ki most meglépett
ügyei mellett!

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Otthonába vehet valami különleges dolgot, vagy utazásra költhet. A vásárlásokat azonban gondolja meg,
kerülje az impulzusválasztásokat!
A blokkot őrizze meg!

VÍZÖNTŐ (I. 21.—II. 20.): Ha valaki komolyan érdeklődik ön iránt,
de ön nem, mondja ki! Álljon ellen
a hódítás kísértésének, kedves
Vízöntő! Valaki csak arra vágyik,
hogy meghallgassák.

RÁK (VI. 22.-VII. 22.): A forintok
most sokat számíthatnak, vigyázzon hát rájuk, értékelje azokat,
kedves Rák! Mindennek fizesse
meg az árát, de ne többet! Ne keresse a második legjobbat!

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): A mai
nappal befejeződhet egy románc
vagy udvarlás, amely már régóta
tarthatott. Koncentráljon párkapcsolataira, kedves Skorpió! Ha
szakít, tegye véglegesen!

HALAK (II. 21.—III. 20.): A Halak
a bolygóállás miatt nehezen találhat ma rá a tényekre. Addig kell
keresnie, míg rájuk nem lel! Ezek
okot adhatnak tervei megváltoztatására.

A napos oldalról

SZTÁRSÁV
Paris Hilton belezúgott egy
majomba, adta hírül a borsonline (az Europress képén a
románc bizonyítéka látható).
A szállodalánc-örökös a New

szerint a majmok akár nyolcig
is tudnak számolni, így Paris
végre megtalálta igazi méltó
partnerét.

York-i Carnival n e v ű é j s z a k a i

Miley Cyrusnak elege lett internetes rajongóinak pletykaéhségéből, törölte magát a
Twitter közösségi portálról. A
Hannah Montana című tévésorozattal ismertté vált 16 éves
színész, énekesnő bejegyzéseit több mint 1 millióan követték nyomon. A tinisztár azért
döntött a mikroblog-szolgáltatáson lévő fiókja megszüntetéséről, mert magánéletét privát
szféraként szeretné kezelni. Az
egyik legaktívabb twitterezőként számon tartott Miley rajongóinak egy videóban rappelve m a g y a r á ^ a ^ j M g y í i i é S t
idős Gárgyán Lilla Asotthalmon lakik, jelenleg a szegedi Deák Ferenc Gimnázium speciális
nek okait. TT
tqfáéfytft tagozatán tanul. Ha ideje engedi, olvas, filmeket néz, zenét hallgat, fotózgat, rajzol, fennmaradó
médiát is megnevezi, .amely szabadidejét a barátaival tölti. A megkérdezett barátai szerint Lillus kifejezetten vidám, okos, jószívű, ugyanminden 140 karakteres bejegy- akkor hangulatember is. Kedvenc idézete Stephenie Meyertől származik: „A szerelem irracionális... Minél jobban szeretsz valakit, annál kevésbé bírsz ésszerűen viselkedni." FOTÓ: NÉMETH NORBERT
zéséből hírt csinált.

bárban ismerkedett meg a
Bentley nevű csimpánzzal.

Bár a botrányhősnő hallgatott
arról, mit keresett az emberszabású az éjszakai szórakozóhelyen, fontosnak találta
megjegyezni, hogy halálosan
beleszeretett a majomba. A
bild.de című internetes oldal
közzétette: amerikai kutatók

