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Horthy sétány
a Tisza-parton

A VILÁGON IS RITKASÁG A SZEGEDI TRAUMATOLÓGIAI KLINIKÁN ELVEGZETT MUTET

Újra mozog Miklós karja

WD'

SZEGED. Horthy sétánynak keresztelte az általa a szegedi Tisza-parton kialakított ösvényt
Ótott Ferenc, a Horthy-csónakház tulajdonosa (képünkön).
Az ünnepélyes avatáson az Új
Magyar Gárda és csendőrségnek nevezett mozgalmi szárnya
is jelen volt. Közterületet azonban kizárólag a városi közgyűlés nevezhet el. Közben Ótott
Ferenc ellen birtokháborítás
miatt eljárást kezdeményezett a
vízügyi igazgatóság, amely már
többször figyelmeztette a férfit,
hogy a partszakasz használata
nem jelenti azt, hogy harapós
kutyát tarthat, és konditermet
építhet a Tisza-partra.
Cikkünk az 5. oldalon
8IMI

Balogh élő adásban
szabálytalankodott
Balesete után teherként lógott Badényi Miklós bal karja. Ma tornagyakorlatokat végez vele. FOTÓK: DM/DV, SCHMIDT ANDREA

SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szenzációs, 14 órás műtétsorozatot hajtottak végre a szegedi
traumatológiai klinikán. A fél
karjára lebénult Badányi Miklós
a világon is ritka operáció révén

ma már képes mozgatni és érezni sérült végtagjával. A 23 éves
fiatalembernek egy tavaly márciusi baleset következtében kiszakadtak a bal vállát és karját
a gerincvelőhöz kapcsoló idegei - így a bal felső végtagja
gyakorlatilag lebénult, teherként lógott rajta, mint egy da-

rab fa. A szegedi klinikán elsőként a Miklós lábszárából kivett
idegeket ültették be a gerincvelőbe, majd ezeket az idegeket
hozzákötötték a kiszakadt idegekhez, végül pedig a combjából kivett izmot' beültették a
karjába, hogy ott működjön tovább. A fiatalember vízi és szá-

VOLT, AKI MEZTELENÜL BUJKÁLT ELŐLÜK AZ AGYNEMUTARTOBAN

Szuperzsaruk- egy nap
alatt öt körözöttet fogtak el
Szabadidejükben is kiszúrják a
körözött személyeket. Hivatásuk: a vadászat. Volt, aki megköszönte, hogy letartóztatták.
SZEGED
NAGY ZOLTÁN

Feletteseiknek feltűnt, mennyi
embert sikerül elkapniuk. így

rájuk szabva alakították ki a
Szegedi
Rendőrkapitányság
célkörözési csoportját. Ketten
vannak, de kollégáik kisegítik
őket, ha szükség van rá. Albert
Attila zászlós és Zahuczky Balázs főtörzsőrmester azt mondja, ez ritka. Elbírnak a melóval.
Eredményeik
elismerésre
méltóak: a csoport 2007. ápri-

Ki lesz a következő? Albert Attila és Zahuczky Balázs már a következő
elfogási trükkön töri a fejét, FOTÓ: FRANK YVETTE

lisi létrehozása óta 482 körözött személyt „szállítottak le",
idén már 181-et, közülük
20-30-at
szabadidejükben
kapcsoltak le. Hiszen nincs
megállás. Amióta a lekapcsolás a fő feladatuk, más szemmel nézik az embereket az utcán. Rekordjuk öt körözött
egy nap - vaskos dossziéjukból szemezgetnek, ki az, akire
lecsaphatnak. A szerencse
szót sokszor emlegetik, de az
csak a profiknak jár.
Sokan nem is tudják, hogy
körözik őket, hiszen ezekben
az esetekben nem kell mindig
hétpróbás bűnözőkre gondolni. Elég egy apró hiba, amit
megbocsátható bűnnek gondolnak, például a tartás elmulasztása. Albert és Zahuczky
figyelembe veszi ezt. Próbálnak a cselekmény súlyához
mérten eljárni, nem a megalázás a céljuk. Gondoljunk csak
egy családapára, akit gyermeke mellől kell elvinni. Vagy
éppen a munkahelyről.
Folytatás a 4., jegyzet a 3. oldalon

razföldi gyógytornával edzi magát. Kezelőorvosa, Pintér Sándor traumatológus docens lapunknak elmondta: Miklósnak
nagyjából még egy év kell ahhoz, hogy akár tárgyakat is meg
tudjon emelni sérült kezével, és
teljesen önállóvá váljon,
írásunk az 5. oldalon

SZEGED. Élő adásban intézkedett a rendőrség Balogh László
(KDNP) szegedi önkormányzati
képviselő ellen hétfő este. A
politikus a Klubrádió Kontra című
műsorában
szerepelt.
Orosz József műsorvezető vele
mint az MTV kuratóriumának
elnökségi tagjával, valamint
Gyárfás Tamással, a Napkelte
producerével beszélgetett telefonon. A vitát egyszer csak egy

intézkedő rendőr szakította
meg, aki bekopogott a képviselő autójának ablakán. Balogh
ugyanis kocsiban ült, Szegedről tartott Budapestre az autópályán. A beszélgetés idejére
lehúzódott a leállósávba. A
rendőr nem büntette meg, csak
figyelmeztette, hogy ott nem
állhat - mindez adásban is élvezhető volt.
Bővebben a 4. oldalon

Bronzéremért csatázhatunk

EGYIPTOM. Nem sikerült a bravúr, az U20-as labdarúgó-világbajnokság elődöntőjében
3-2-es vereséget szenvedett a
magyar válogatott tegnap Ghána együttesétől. A lehetőségek

mérkőzése volt, hiszen az afrikai együttes hiába vezetett
2-0-ra, a magyar csapatnak
esélye volt az egyenlítésre.
Egervári Sándor - egykor
a Szeol AK futballistája volt

- csapata pénteken 17 órakor
a bronzéremért csatázhat a
braziloktól vereséget szenvedő Costa Ricával az egyiptomi vb-n.
Tudósításunk a 19. oldalon

Esővízbe fúlt egy lánctalpas gép a szegedi Vértónál

m i i

Szentesen esett a legtöbb eső tegnap az országban - 54 milliméter. De máshol is bőven jött az égi áldásból. Szegeden például 47 milliméternyi, ami többszöröse az ilyenkor megszokottnak. A szinte megállás nélkül
zuhogó eső néhol kellemetlenséget okozott: megteltek az árkok, a járókelők nem győzték kerülgetni a tócsákat. A Vértó pedig - ahogy az Máté Péter olvasónk fotóján látható - elnyelt egy lánctalpas gyalugépet, amivel a médertisztítást végezték. Részletek a 3. oldalon
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Hat-hat hónap egy évre felfüggesztett fogházbüntetésre
ítélt kedden a Fővárosi Bíróság két rendőrt, amiért még
2006 őszén bántalmaztak egy
férfit intézkedésük során. A
bíróság kedden kihirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletében kimondta: a sértettel
szemben a rendőrök jogosan
intézkedtek, mivel szabálysértést követett el a Teréz körúton. A szabálysértése azonban nem volt olyan súlyú, veszélyességi ami indokolta
volna a „lerohanás jellegű, keményebb" rendőri intézkedést. A bíróság szerint a férfi
elfogásakor sérült az arányosság, szükségesség elve, a vádlottak hivatalos eljárásban
bántalmazták a sértettet.

Felbontják a fővárosi
koalíciót
Az MSZP felbontja a fővárosi
koalíciót és főpolgármester-helyetteseit is visszavonja.
A főpolgármester szerint a
szocialisták nem vállalják Budapest vezetésének felelősségét. A Fidesz még a bejelentés előtt azt ígérte: segíteni
fogja a főváros működőképességének fenntartását. A két
frakció között már jó ideje feszült volt a viszony, de a javaslathoz a végső lökést az adta,
hogy a Fővárosi Közgyűlés hétfői ülésének zárt részén az
SZDSZ az MSZP ellen szavazott
BKV-ügyben. Lendvai Ildikó, a
párt elnöke az MSZP országos
elnökségének ülése közben bejelentette: felmondottnak tekintik a fővárosi koalíciót.

Polgári törvénykönyv:
vissza a parlamentnek
Sólyom László köztársasági
elnök megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek a
polgári törvénykönyvet (Ptk.)
kedden - adta hírül a Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH)
stratégiai és kommunikációs
főosztálya. Az államfő döntéséről levélben tájékoztatta Katona Bélát, az Országgyűlés
elnökét - olvasható a közleményben, amely arra is kitér,
hogy a köztársasági elnök véleménye szerint a polgári törvénykönyv kiemelkedő jelentőségű, a mindennapi életben
leggyakrabban alkalmazott
jogszabály, ezért annak minden részletében különösen átgondolt, időtálló törvénynek
kell lennie. A kihirdetésre
megküldött törvény Sólyom
László szerint ennek a követelménynek nem felel meg állapítja meg a dokumentum.

Szeged, Kölcsey u. 5. • Tel.: 62/319-347
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Közületeket is kiszolgálunk.
Napközbeni árkorrekció lehetséges.

Megkezdték az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) állományába
tartozók beoltását az új influenzavírus elleni készítménnyel. Eddig
331-en kapták meg a védőoltást,
és elsőként a kivonuló dolgozókat
oltják be. Az oltás önkéntes és térítésmentes. Székely Tamás
egészségügyi miniszter közölte,
jelenleg nincs influenzajárvány, és
a megelőzés leghatékonyabb
módszere a védőoltás. Ezért az
volna jó, ha nőne az oltási hajlandóság a lakosságban, és elfogyna
mind a hatmillió vakcina - tette
hozzá. Felvételünkön Győrfi Pál szóvivő (j) megkapja Göndöcs Zsigmondtól, az Országos Mentőszolgálat főigazgatójától a H1N1-vírus elleni oltást. Balra Székely Tamás szakminiszter segít a fertőtlenítésben.
FOTÓ: SZIGETVÁRY ZSOLT. MTI
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Eljárást indít hazánk Bukott a román kormány
Sólyom kitiltása miatt
BUDAPEST
MTI
Magyarország
kötelezettségszegési eljárást indít az Európai Bizottságnál, amiért Sólyom László köztársasági elnököt augusztus 21-én nem engedték be Szlovákiába - közölte a kormányszóvivő kedden.
A kormány még augusztus 26-i
ülésén hatalmazta fel a miniszterelnököt arra, hogy „ha a
helyzet úgy kívánja", indítsa
meg ezt az eljárást - mondta

SZERDA

Szollár Domokos, hozzátéve: a
helyzet ezt most kívánta meg.
A tájékoztatás szerint az eljárás megindításával Magyarországnak az a célja, hogy az
ügyet jogszerűen és megnyugtatóan zárja le annak érdekében, hogy hasonló incidensre
a jövőben sehol Európában ne
kerülhessen sor, és az uniós
polgárok szabad mozgására
vonatkozó európai irányelv,
amely az unió működésének
egyik alapköve, a jövőben egységes értelmezést nyerjen minden érintett országban.

BUKAREST. Megbukott kedden a
román kormány, miután a parlament két háza megszavazta
az ellenzék által benyújtott bizalmatlansági indítványt.
Az Emil Boc miniszterelnök
vezette, csak a Demokrata Liberális Párt (PD-L) tagjaiból álló kabinet ellen október 8-án terjesztett be bizalmatlansági indítványt az ellenzékben lévő Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ). A kabinet bukását azonban a kormánykoalíció-

ból korábban kivált Szociáldemokrata Párt (PSD) voksai biztosították. Az indítvány mellett 254
képviselő és szenátor tette le voksát (az indítvány elfogadásához
legalább 236 szavazatra volt
szükség), ellene 176-an foglaltak
állást. A 471 honatya közül 448
volt jelen a szavazásnál, 23-an
hiányoztak, a jelenlévők közül
csak 434-en voksoltak. A román
alkotmány értelmében most Traian Basescu államfőn a sor, az ő
feladata megbízni egy politikust
egy új kormány megalakításával.

Barroso: Nem lehet
újranyitni
BRÜSSZEL. Nem lehet újranyitni
a Lisszaboni Szerződés ratifikációs
folyamatát, amely a Cseh Köztársaság kivételével az összes EUtagországban lezárult - hangsúlyozta újság'rók előtt az Európai
Bizottság elnöke és a cseh kormányfő, keddi brüsszeli megbeszélésüket követően. Jan Fischer
azért repült Brüsszelbe, hogy Jósé
Manuel Barrosóval azokról a legújabb fettételekről tárgyaljon, amelyeket Vádav Klaus támasztott az
EU döntéshozatali és intézményi
rendszerét megreformáló Lisszaboni Szerződés cseh ratifikációs
okmányainak aláírása fejében.
Barroso szerint Csehországnak
sem érdeke az ügy halogatása, és
amint a cseh alkotmánybíróság rábólint a Lisszaboni Szerződésre,
Prágának valóra kell váltania a ratifikációra tett ígéretét Az alkotmánybíróság október 27-én nyilvános ülésen fogja megvitatni a
szerződéssel kapcsolatban megfogalmazott beadványt.

Afganisztáni kontingens
WASHINGTON. A washingtoni
Fehér Háztitokbanarról döntött,
hogy az USA Barack Obama elnök márciusban bejelentett 21
ezer fős csapaterősítésén túl további 13 ezer főnyi kisegítő személyzetet küld Afganisztánba,
így 34 ezer fővel növelik meg az
Afganisztánban állomásozó amerikai egységek létszámát, (mti)

Dávidékat továbbra is
védi a mentelmi jog
BUDAPEST
MTI
Az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága keddi ülésén nem javasolta a parlamentnek, hogy függessze fel Dávid Ibolya és Herényi Károly mentelmi jogát. Négy
képviselő szavazott a mentelmi
jog felfüggesztése mellett és
négy képviselő ellene. Az ülésen
nem vett részt a bizottság tagjai
közül Bőhm András SZDSZ-es
képviselő és Dávid Ibolya

MDF-es politikus. Elment viszont
a tanácskozásra Herényi Károly,
aki az újságíróknak annyit mondott: igazságos döntésre számít.
A döntés indoka: bár kérték, az
ügyészség nem adott iratokat arra nézve, hogy mire alapozzák
Dávid Ibolyával és Herényi Károllyal szemben a kényszerítés
és a személyes adattal való viszszaélés
bűncselekményének
gyanúját. A kényszerítés nagyon
súlyos vád, amire két évtől nyolc
évig terjedő szabadságvesztés
szabható ki.

E-mailben fenyegették
meg Molnár Oszkárt

Életveszélyes fenyegetést kapott Molnár Oszkár, Edelény
polgármestere; a fideszes országgyűlési képviselő megtette
feljelentését a városi rendőrkapitányságon - közölte Bárányi
Ferenc, az edelényi polgármesteri kabinet munkatársa.

Nyitva: mindennap 8 - 2 1 óráig.
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OKTÖBER

EDELÉNY
MTI

Az életveszélyes fenyegetés még
a múlt szombaton, október
10-én érkezett elektronikus levélben az edelényi honlapon található Panaszládán keresztül a
polgármesteri kabinet postafiókjába. A rendőrség a Molnár Osz-

kár által tett feljelentés alapján
jó eséllyel kezdheti meg a nyomozást, hiszen a honlap levelezőrendszere rögzítette a beíró
számítógépének IP-címét. A levél feladója a következőket írta:
„Polgármester úr! Meg fogsz
dögleni te fasiszta szemét, fideszes bitang!"
Molnár Oszkárnak az elmúlt
hetekben több nyilatkozata látott napvilágot, ezek cigányok
által többségben lakott településeken élő, születendő gyermeküknek szándékosan ártó terhes nőkről, az ország vezetőinek a számonkéréséről és a
„globális zsidó nagytőke terjeszkedéséről" szóltak.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az október 13-i kenószámok:
2, 4, 9,13,17, 24,28, 31, 34, 36, 41, 45. 58. 59, 60,62, 63, 66, 68, 79.

Naomi Campbell
A LEGNAGYOBB
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FILMISMERTETOK
KOHYiVAJUNLOK

Főszerkesztő: SZETEY ANDRÁS • Főszerkesztő-helyettes: SULYOK ERZSÉBET, KUNSTÁR CSABA (online) • Vezető szerkesztő: V. FEKETE SÁNDOR • Kiadványszerkesztő: ŐRFI FERENC • Mellékletszerkesztő: LÉVAY GIZELLA • Szerkesztők: GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ,
HEGEDŰS SZABOLCS. KOVÁCS ANDRÁS • Képszerkesztő: ]ACOB GÁBOR • Rovatvezetők: SCHMIDT ANDREA (fótó), SÜLI RÓBERT (sport) • Délvilág részlegvezető: SZABÓ C SZILÁRD (Csongrád, Makó, Szentes), SZÖGI ANDREA (Hódmezővásárhely)
Kiadó é s szerkesztőség: 6729 Szeged, Szabadkai út 2 0 Levélcím: 6740 Szeged, Pf.: 153. Telefon: 62/567-888. Titkárság: 62/567-800. Fax: 62/567-881. Sportrovat: 62/567-808. Interneteim: www.delmagyar.hu • E-mail: szerkesztoseg@delmagyar.hu
6800 Hódmezővásárhely, Kinizsi u. 27. Tel./fax: 62/241-905. Hirdetési tel./fax: 62/242-419. 6900 Makó, Szegedi u. 9-13. Tel.: 62/213-391, hirdetésfelvétel és előfizetés: Tel./fax: 62/213-198. 6600 Szentes, Kossuth u. 8. Tel.: 63/401-024. Tel./fax: 63/314-838.
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KÉT NAP ALATT MAJDNEM 50 MILLIMÉTER CSAPADÉK ZÚDULT CSONGRÁD MEGYÉRE

Aszály után itt az özönvíz

Lebilincselő
V. FEKETE SÁNDOR
vfekete@delmagyar.hu

Komolyan meglepődtem, amikor arról hallottam, hogy a
szegedi rendőrségen létezik olyan csoport, még ha csak
két zsaruból áll is, amely kimondottan a körözöttek elfogására specializálódott. Eddig csak amerikai akciófilmekben láttam hasonlót. Általában egy színes és egy fehér
bőrű színész alakítja a párost. Fantasztikus verdával repesztenek a bűnözők után, úgy tudnak verekedni, hogy
nocsak, ragadnak rájuk a szőke, nagy mellű nők, baromi
jó humoruk van, és mindig jól jönnek ki a legkilátástalanabb helyzetekből is. Nos, ez a film világa. Gondolom, a
valóság itt, Csongrád megyében kicsit másképpen fest.
Elismerésre méltó, hogy ne mondjam, lebilincselő a
teljesítményük: 2007
9 9 EHheZ
áprilisa óta mintegy

a munkához szükség
van leleményességre,
bátorságra,
emberismeretre.

Tegnap szinte megállás nélkül zuhogott az eső. FOTÓ: KARNOK CSABA
Szentesen esett a legtöbb eső tegnap az országban: a meteorológiai állomáson 54 millimétert mértek. A szeptember óta tartó
aszályos időszak után az „özönvíz" szinte minden Csongrád megyei települést elárasztott. Az árkok megteltek - egy munkagép a
szegedi Vértóban ragadt.

CSONGRÁD MEGYE

MUNKATÁRSUNKTÓL

Utoljára augusztus elején öntötte el özönvíz Szegedet. Akkor helyenként
egyszerre
majdnem 30 milliméter csapadék hullott. Szeptember
közepe óta viszont aszályos
időszak volt az egész megyében. Ezen a héten azonban az
időjárás bepótolja az elmaradásait: hétfőn a hideggel a zivatar is megérkezett. - Két
n a p leforgása alatt átlagosan
majdnem 50 milliméter eső
hullott a megyére. Ez többszöröse az ilyenkor megszo-

a nappalok kicsivel melegebbek (maximum 10 fok), az éjszakák viszont hidegebbek
(minimum 0 fok) lesznek. Az
sem kizárt, hogy ma vagy holnap hózáporok érik el térsékottnak - mondta el lapunk- günket.
A szinte megállás nélkül
nak Aszalós István, a szegedi
meteorológiai állomás mun- zuhogó eső néhol kellemetkatársa, akitől megtudtuk: lenséget okozott Szegeden. Az
tegnap Szentesen esett az or- árkok megteltek, a járókelők
szágban
a legtöbb
eső: nem győzték kerülgetni a tó54 milliméter.
Pitvaroson csákat. Tegnap reggel az alsóvárosi Bánffi
szódás előtt
99 Az árkok megteltek,
egy férfi laa járókelők nem győzték
páttal próbálta elterelni a
kerülgetni a tócsákat.
vizet. A Vértó
pedig
elnyelt
egy
lánctalpas
49, Szegeden 47 millimétert
gyalugépet, amivel a meder
mértek.
Ma még maradnak a fel- tisztítását kezdték volna meg.
- Kollégáink kint jártak a
hők, de napról napra egyre
gyengébben esik majd az eső. helyszínen. Az alvállalkozóHétvégére csökken a felhőzet, tól még nem kaptunk hivata-

los tájékoztatást arról, mi történt - mondta el lapunknak
Balaton Krisztina, a Szegedi
Vízmű Zrt. sajtóreferense,
akitől megtudtuk: a nagy
esőzések miatt nem érkezett
hozzájuk más bejelentés. A
napokban fejeződött be a
burkolt árkok éves ütemezett
takarítása Szegeden. A nyílt
árkok is karbantartott, jó állapotban vannak, ezért a
mostani esőzés nem okozott
problémát. A vízmű szakemberei fokozottan ellenőrzik,
folyamatosan járják a nyíltárok-rendszert, az esetleges
hibákat javítják. Ahol a csapadékvíz-elvezetés
gondot
okozott, ott igyekeztek megoldani a problémát. Jelenleg
Szőregen folyik átfogó rekonstrukció. A munkálatokat
előreláthatólag 2010-ben fejezik be.

félezer embert

ka

Pfak

latilag annyit jelent,

minden másnap a
csapdájukba szaladt
valaki. És nem feltétlenül teperik le a földre a célszemélyt, hogy megbilincseljék, hanem egyszerűen odalépnek hozzá, diszkréten a fülébe súgják: Kovács úr,
jöjjön velünk, már két éve nem fizeti a tartásdíjat, erről
a témáról kellene beszélgetnünk a kapitányságon. Aztán persze olyan is akad, aki ellenáll, sőt rájuk ront, akkor valóban előkerül a bilincs.
Ehhez a munkához szükség van leleményességre,
bátorságra, emberismeretre, hiszen kuncsaftjaik sem
mennek a szomszédba, hogy ötleteket kérjenek, miként
lehet elrejtőzni a rendőrök elől. Afelől kétségem nincs,
hogy élvezik az izgalmas és változatos zsarumelót.
Ahogy elmondták, szabadidejükben sem kapcsolnak
ki, ilyenkor is fogtak már el betörőt, csalót.
Velük beszélgető kollégám elmondta, hogy igazi vagány srácok, és jó humoruk van. Vajon a szőke, nagy
mellű nők is buknak rájuk?

Loboda nem
dolgozhat mától
SZENTES. A szentesi kórház vezetése felfüggesztette a munkavégzés alól Loboda Fábiánt. A
nőgyógyász tavaly egy rutinbeavatkozás közben kilyukasztotta egy fiatalasszony méhfalát, a
nő később életét vesztette. A
rendőrség lezárta a nyomozást,
foglalkozás körében elkövetett
halált okozó gondatlan veszélyeztetés vétségének megalapozott gyanúja miatt vádemelési

javaslatát megküldte a szegedi
ügyészségnek. Az intézmény
tegnap sajtóközleményben tudatta, hogy „az összes érintettel
történő konzultáció után a beavatkozást végző orvos munkavégzés alól történő felfüggesztését és a fegyelmi eljárás továbbfolytatását rendelte el a
menedzsment". Ez azt jelenti, a
járóbeteg-szakellátásban sem
dolgozhat mától a nőgyógyász.

A KIVITELEZŐ MÉG BÍZIK ABBAN, HOGY TARTANI TUDJA A HATÁRIDŐT A 47-ESEN

Az esőzés miatt áll a munka
Alig egy hónap múlva készen
kellene lennie a 47-es főút Kopáncs és Kishomok közti négysávosításának, az eső azonban
keresztülhúzhatja a kivitelező
számításait.

h

Szeretne

„„

Kilótól
karesubbilenní?

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
IMRE PÉTER

Az eső hétfő délután kezdett
zuhogni, tegnap szinte egész
nap esett, és a www.koponyeg.hu előrejelzése szerint
október 27-éig mindössze két
csapadékmentes napunk lesz,
most pénteken és szombaton.
Ez hátráltatja az útépítést: a
47-es főút Kishomok és Kopáncs közötti 4,5 kilométeres
szakaszának négysávosítását
végző Mota-Engil Zrt. emberei
tegnap érdemi munkát nem
végezhettek.
- A hidaknál az átkötéseket, a kerékpárutakat aszfaltoznánk, valamint a koptatóréteget vinnénk fel az útra, de
vizes felületre nem lehet mondta Jani Zsolt, a Mota-Engil Zrt. létesítményvezetője.
Ilyen időjárási viszonyok mel-
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Az esős időben érdemi munkát nem végezhetnek az útépítők a 47-esen. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

lett mással sem tudnak haladni. Az aszfaltozással addig
kell várniuk, míg megszárad a
fogadófelület.
A szakember elárulta: a viharos erejű széllel kísért esős
idő eddig közel 3 millió forin-

tos kárt okozott a cégnek, a
készülő rézsűkből - mivel a
termőréteg még nem kötötte
meg - kimosta a homokot,
amit helyre kell állítani. Ez az
anyagi
mínuszon
kívül
egy-két napos időveszteséget

is jelent. A november 17-i határidő,
amennyiben
csak
két-három napos intenzív esőzés lesz, tartható - közölte a
vezető - , ha viszont két hétig
is esik, akkor már számolnak
csúszással.

jw/jvA

ingyenes
próbakezeléssel várjuk!
Hívjon most:

1

06-30/33-878-44
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KÖRKÉP
Nyílt tanítási napok
DÓC. A Dóci Katolikus Általános Iskolában ezen a héten
nyílt tanítási napokat tartanak, hogy a szülők betekintést
nyerjenek az újonnan indult
iskolában folyó pedagógiai,
szakmai munkába, gyermekeik
tanítási órákon nyújtott teljesítményébe.

Gyerekek iránytűvel
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Rend
hagyó tanítási napokon ismerkednek a Klauzál-iskola diákjai a
héten a várossal. A program keretében a gyerekek megnézik az
Őszi Tárlatot, ellátogatnak a belvárosi fazekasházba, megtekintik a víztornyot, a tervek szerint
ellátogatnak a téglagyári tanösvényre, ahol a vízzel kapcsolatban végeznek kísérleteket, és
kirándulnak a Kása-erdőbe is.

Levéltári napok
ÖTTÖMÖS. Az idei levéltári napokat a szegedi Móra Ferenc
Múzeumban nyitotta meg hétfőn
Zakar Péter történész, a megyei
önkormányzat alelnöke. Ma délelőtt 10 órától pedig Öttömösön,
a művelődési házban folytatódik
a program: szó lesz a tanyai iskolák kialakulásáról is. Csütörtökön 10 órától pedig a vajdasági
Zentán, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben hangzanak
el előadások - többek közt a
magyarok elleni partizánmegtorlás részleteiről.

Roma integráció
és a fehér bot napja
SZEGED. Roma integrációs fórum és szakértői kerekasztal
lesz ma 14 órától az IH Rendezvényközpontban. A program vendége lesz Thomas
Bender, az Európai Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság
igazgatója, Solymos László várospolitikai alpolgármester,
Kolompár László, a szegedi cigány kisebbségi önkormányzat elnöke.

- A fehér bot napja alkalmából
ünnepséget tartott a múlt hét végén a Vakok és Gyengénlátók
Csongrád Megyei Egyesülete,
amelyet éppen 60 éve alapítottak. Átadták a pontírás megalkotójáról elnevezett Louis Brailleemlékérmet, amit idén Farkas
Mátyás, a megyei egyesület tevékeny tagja kapott. A megyei
egyesület idén díjat is alapított.
Az ismert szemészprofesszorról
elnevezett Dr. jáksó László-emlékplakettet - amit olyan személy kaphat, aki kiemelkedően
sokat tett a Csongrád megyei látássérültekért - Tóth Károlynak,
a látássérültek hódmezővásárhelyi csoportvezetőjének ítélték. Ő
évekig dolgozott az emlékplakett
névadója mellett. A rendezvényen dr. Jáksó László özvegye, illetve fia, az ismert műsorvezető,
jáksó László is megjelent, aki néhány, édesapjával kapcsolatos
emléket is megosztott a jelenlévőkkel.

Wittner Mária Zsombón
ZSOMBÓ. Ma 18 órától a
zsombói József Attila Közösségi Házban a Hóhér vigyázz! című filmet vetítik. Az esemény
vendége lesz Wittner Mária,
1956-os elítélt, országgyűlési
képviselő. A belépés díjtalan.

686 ember kellett volna, hogy felülmúlják a debreceni rekordot, de csak 280-an jöttek el. FOTÓK: FRANK YVETTE

Körbeölelték a nagyszínházat

Nyílt napot tartott tegnap a
szegedi színház: jelmezeket
próbálhattak, a színészmesterség fortélyaival és a színpaddal
ismerkedhettek az érdeklődők.
Guinness-alaprekordot ugyan
nem sikerült felállítani, de az
esőben is 280-an ölelték körbe
a ma 126 éves teátrumot.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sokan bepillantottak a kuliszszák mögé tegnap a Szegedi
Nemzeti Színházban, ahol az
SZTE kulturális irodájával és
hallgatói
önkormányzatával
közösen nyílt napot rendeztek
- nem csak egyetemistáknak.
Az előcsarnokban
Bodnár
György Csorba Katán mutatta
be, miben különbözik a színpadi smink a hétköznapitól. Két
elsőéves bölcsészhallgató, a
könyvtáros informatikus szakos, békéscsabai Fodor Ildikó
és az anglisztika szakos, budapesti Rakolcai Alexandra a ruhatár előtt felállított ideiglenes
jelmeztárból válogatott különleges, mutatós kalapokat a felpróbált kosztümökhöz.

- Szeretek színházba járni,
otthon, Budapesten a Madách
volt a kedvencem. Szegedi
előadást még nem láttam, de
ami késik, nem múlik. Csodaszépek ezek a kalapok, szívesen élnék abban a korban,
amikor még ilyeneket hordhattak a hölgyek. Sokkal nőiesebbek, szolidabbak lehettek
ilyen viseletben - mondta két
kalappróba között Alexandra.
Savanyu
Gergely,
Szívós
László színművész és Kocsis
Judit énekkari művész „idegenvezetőként" egy-egy csoportot kalauzolt a pincétől a
padlásig. A színpadi masinéria, a súgólyuk és az ügyelőpult működését is elmagyarázták. - Megleptek a lepukkant öltözők, mert azt hittem,
sokkal komfortosabbak, jobb
állapotúak. Legutóbb néhány
évvel ezelőtt a Carment láttam
a nagyszínházban, most jó érzés volt feljönni a színpadra,
és innen kinézni a nézőtérre vélekedett a GTK harmadéves
kereskedelem szakos hallgatója, a szegedi Komjáti Zsuzsa, aki a Bohémélet próbája
előtt nézett körül.

Az improvizációs színészi
helyzetgyakorlatok most is
népszerűek voltak - délután
együtt bolondoztak profik és
amatőrök. Az eső ugyan nem
kedvezett a „Nagy ölelésnek",
de azért összejöttek 280-an,
hogy szeretetük jeléül körülöleljék a legendás színházépítő páros, Fellner és Helmer épp
ma 126 éve átadott eklektikus
neobarokk ékszerdobozát. A

„Megleptek a lepukkant
öltözők, mert azt
hittem, sokkal
komfortosabbak, jobb
állapotúak."
Komjáti Zsuzsa egyetemista

rekordot tavaly állították fel,
685-en ölelték körbe a Debreceni Nagytemplomot. Ezt kellett volna túlszárnyalni.
A sikertelen rekordkísérlet
után egyetemi oktatók és színháziak - vendégként itt volt
Gregor Bernadett
és Fenyő
Miklós is - közösen ajánlották
az évad bemutatóit a hallgatóknak.

Színházi jelmezben pompázik Fodor Ildikó és Rakolcai Alexandra.

• • • • • I M n H ^ H H M H i

Elő adásban szabálytalankodott
Két szuperzsaru
Balogh László képviselő
AKIK A BILINCSET KATTINTJAK

Élő rádióműsorban intézkedett
a rendőrség Balogh László (képünkön) ellen. A képviselő
rossz helyen állt meg az autópályán, de csak figyelmezették.
SZEGED
GONDA ZSUZSANNA

Élő adásban intézkedett a
rendőrség
Balogh
László
(KDNP) szegedi önkormányzati képviselő ellen hétfő este.
A politikus a Klubrádió Kontra című műsorában szerepelt.
Orosz József műsorvezető vele, mint az MTV kuratóriumának elnökségi tagjával, valamint Gyárfás Tamással,
a
Napkelte producerével beszélgetett telefonon.
A különben heves vitát egyszer csak egy intézkedő rendőr
szakította meg, aki bekopogott

SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

a képviselő autójának ablakán.
Balogh ugyanis kocsiban ült,
Szegedről tartott Budapestre az
autópályán. A beszélgetés ide-

jére lehúzódott a leállósávba. A
rendőr figyelmeztette, hogy ott
nem állhat - mindez adásban
is élvezhető volt.
- Vihar volt, zuhogott az
eső. Lehúzódtam a leállósávba, egy felüljáró alá. Ott akartam kivárni a vihar végét, és
telefonálni sem fogok vezetés
közben - mondta lapunknak
Balogh László, akivel a rendőr
közölte: néhány száz méterre
onnan, ahol áll, van egy pihenő. Balogh megköszönte, és
odahajtott. Azt neYn árulta el,
hogy adásban van.
A vízfüggönyből előbukkanó rendőr nem büntette meg,
és - mint mondta - nem is zökkentette ki a vitából, viszont

eléggé meglepte. Azt ugyan látta, hogy megáll mögötte egy
autó, de a szakadó eső miatt a
belőle kiszálló férfit csak akkor
vette észre, amikor már az ablakán kopogtatott.
- Kedves, udvarias volt értékelt a politikus, aki aztán
a pihenőből folytatta a Napkeltéről szóló vitát.

Diszkréten működnek, amikor
csak lehet, hiszen a megbilincselés ijesztőleg hat másokra,
és a célszemély sem minden
esetben érdemli meg a kínos
szituációt.
Sosem lehet kiszámítani,
hogyan reagál az elfogandó.
Volt, aki a hátsó ablakon menekült, volt, aki ruhahalom
alá bújt, volt, aki meztelenül
bujkált az ágyneműtartóban.
Pláza, ABC, diszkó - bárhol
felbukkanhatnak. Saját biztonságuk érdekében is - rafináltan dolgoznak. Ha kell, beállnak közterületet takarító
munkásnak, ha kell, az illegális szolgáltatás megrendelőjét
játsszák el.
Korrektségüket az elfogottak is tisztelik. Az utcán ké-

sőbb rájuk köszönnek - a
hajléktalan, akinek kölcsönadtak a vonatjegyére, két
n a p múlva jelentkezett a
pénzzel. Utóbbinak egy sorstársa meg is köszönte, hogy
bevitték. Betegségében valószínűleg meghalt volna segítség nélkül.
Ha a technikai feltételek
jobban segítenék őket, és a
bürokrácia is kisebb lenne,
még hatékonyabban
„vad á s z h a t n á n a k " . De nem panaszkodnak, teszik a dolgukat. Ez az életük, ha távol
v a n n a k , hiányzik nekik a
hajsza. Stresszes, felelősségteljes m u n k á j u k közben azért
sokat nevetnek, néha saját
ötleteiken.
Azt
mondják,
nem is lehetne másképp. Ha
folyton az őket terhelő nyomásra gondolnának, megtörnének.
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CSIRKETRÁGYÁBÓL ENERGIA - 800 MILLIÓS TÁMOGATÁS

Erőre kaphat
a szentesi erőmű

800 millió forint uniós támogatást ítéltek meg a Co-Ver Energia Szentes Kft.-nek, amely
biomassza-erőművet építene a
város határában. A fejlesztésre
még várni kell, a beruházó cég
hitelezőt keres. A hódmezővásárhelyi erőműprojekt indítását
jővő tavaszra ígérik.
SZENTES, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
BÍRÓ DÁNIEL

Új erőre kaphat a szentesi erőmű-beruházás, amelynek előkészítése három éve kezdődött. Olasz befektetők jelentkeztek az önkormányzatnál,
hogy az ipari parkban egy hő-

Vásárhelyen 2010 tavaszán
kezdik. Minden engedélye
megvan a projektnek, így jövő
tavasszal megkezdi az olajosmag-présüzem építését a Central EU Biofuels Hungary Kft. a
vásárhelyi ipari parkban - tudtuk meg a cég képviselőjétől,
Tóth-Makra Beátától. Az évi ötszázezer tonna napraforgót és
repcét feldolgozó présüzem
mellé pedig egy 49,9 megawatt
teljesítményű biomassza-erőmű
is épülhet - összességében 32
milliárd forintból.

és villamos energiát termelő
kis erőművet szándékoznak
felépíteni. A biomassza-alapanyagot - a csirketrágyát és a
kommunális iszapot - a Hungerit Zrt. és a Szentesvíz Kft.
biztosítaná, a megtermelt hőenergiát a baromfi-feldolgozó
cégnek, az elektromos áram
túlnyomó részét pedig a Démásznak adnák el. A beruházó társaságot egyébként az
olaszországi Co-Ver-csoporthoz tartozó Co-Ver Energy In-

ternational S. A. és a Hungerit
tulajdonos-vezérigazgató, Magyar József
érdekeltségéhez
tartozó Családi Négyes Kft.
alapította. A külföldi befektetőnek nagyobb a tulajdoni hányada a cégben.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) szeptember végén döntött úgy, hogy 35 százalékban - azaz 800 millió forinttal - támogatható a fejlesztés. Szerződést még nem írtak
alá a felek, így a megvalósítás
időpontja egyelőre kérdéses. A
Co-Ver Energia Szentes Kft.
ügyvezetője, Andrea Von Finckenstein csak rövid közleményben reagált megkeresésünkre: azt írta, hogy mérföldkőnek tekintik ezt a pályázati
sikert, de még sok munka vár
rájuk az első kapavágásig.
Annyit még elárult, hogy leghamarabb januárban tudnak
majd bővebb információt adni
a fejlesztés menetéről.
Más forrásból azt is megtudtuk, hogy a társaság jelenleg hitelezőt keres, amely finanszírozná az összességében
közel 3 milliárdos beruházást.
Az erőművet egyébként a
szentesi ipari parkban, a fábiánsebestyéni út mentén, egy
háromhektáros telken építenék föl - e terület még az önkormányzaté.
- Nagyon fontos állomáshoz érkeztünk - kommentálta
az NFÜ döntését Szirbik Imre.
Szentes polgármestere hozzátette, bízik benne, hogy a kedvező döntés nyomán felgyorsulnak az események, és a teljes képviselő-testület által támogatott fejlesztés mihamarabb elinduL Szirbik megjegyezte, energetikai és környezetvédelmi szempontból is
kedvező lenne a beruházás a
térség számára.

Koleszos rendőrök
SZEGED. A szegedi kollégiumokra is kiterjeszti az Iskola
Rendőre programot a Szegedi
Rendőrkapitányság erről
egyeztettek az intézmények vezetőivel a rendőrség képviselői
az Ortutay Gyula Általános és
Középiskolai
Kollégiumban

tegnap délelőtt. Lázár Szvetozár, a Szegedi Rendőrkapitányság helyettes vezetője elmondta: valamennyi kollégiumnak
önálló rendőre lesz, aki állandó kapcsolatban van az intézmények vezetőivel, nevelőivel
és diákjaival.

Horthy sétány

Még egy év kell ahhoz, hogy Balogh Miklós emelni is tudjon a sérült kezével, FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Újra mozog Miklós karja

Szenzációs műtétsorozatot hajtottak végre a szegedi traumatológiai klinikán. Egy balesetben fél karjára lebénult fiatalember az itthon egyedülálló,
de a világon is ritka operáció
révén ma már képes mozgatni
és érezni sérült végtagjával. Ha
minden jól megy, egy év múlva
újra autókat bütykölhet.

gítsége nélkül emelte fel félig
az alkarját, és kicsit a kézfejét
is képes volt mozgatni. Emellett a tenyere nagy részével és
szinte minden ujjával érzi a
hőt, a fájdalmat. Ehhez azonban az kellett, hogy a Pintér
Sándor
traumatológus docens, Barzó Pál idegsebész
professzor és Nógrádi Antal
gerincvelő-specialista docens

SZEGED
TOMBÁCZ RÓBERT

- Kicsúsztam a sávból, nem
voltam bekötve, kirepültem a
hátsó szélvédőn - foglalta
össze autóbalesete körülményeit gyógytorna közben a
szegedi traumatológiai klinikán lábadozó, 23 éves, perbáli
Badányi Miklós, akin szenzációs műtétsorozatot hajtottak
végre a szegedi szakemberek.
A fiatalembernek a tavaly
márciusi baleset következtében kiszakadtak a bal vállát
és karját a gerincvelőhöz kapcsoló idegei - így a bal felső
végtagja gyakorlatilag lebénult, teherként lógott rajta,
mint egy darab fa. Tegnap
azonban már másik keze se-

„A gerincvelőbe ültetett
idegek mentén
a mozgatóidegsejtek
képesek regenerálódni."
Pintér Sándor

alkotta team egy összesen 14
órás operációsorozatot hajtson végre rajta.
Az ú g y n e v e z e t t karidegfo-

SZEGED
GONDA ZSUZSANNA

Birtokháborítási eljárást kezdeményezett a vízügy Ótott Ferenc ellen. FOTÓ: KARNOK CSABA

ló, az Atikövizig igazgatója és
Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester is megjelent.
A sétányt az elmúlt hét vé-

nat-helyreállító műtéteket amelyhez hasonlót Európában eddig csak Hannoverben
és Londonban vállaltak, itthon pedig ez volt az első még tavaly áprilisban végezték el. 20 hónap kellett ahhoz,
hogy láthatóvá váljanak az
eredmények. A beavatkozás
újdonsága - magyarázta Pintér Sándor - a műtéti technikában rejlik, amelynek révén
a gerincvelőbe ültetett idegek
mentén a mozgatóidegsejtek
képesek regenerálódni. Elsőként a Miklós lábszárából kivett idegeket ültették be a gerincvelőbe, majd ezeket az
idegeket hozzákötötték a kiszakadt idegekhez, végül pedig a combjából kivett izmot

volt a gyógytornától, ami jó
jel. A pesti kórházakban töltött rehabilitációs 6 hónaphoz
képest Szegeden már a vízi és
szárazföldi tornával töltött
egy hét után jobban érzem a
változást, a fejlődést. Szerencsés vagyok, hogy a szüleim
kiderítették, Szegeden menynyire hozzáértő szakemberek
dolgoznak - mondta Miklós,
aki hétvégére ugyan hazautazik, de a gyakorlatokat otthon, egyedül is végzi. A rehabilitációs folyamat végén szeretne újra elhelyezkedni a
szakmájában - a fiatalember
autó-elekrotechnikus
amire
orvosai szerint jó esélye van.
Mi lesz az első, amit gyógyult
karral tenni akar? - Lejövök

b e ü l t e t t é k a karjába, h o g y ott

Szegedre, é s bal kézzel intege-

működjön tovább.

tek majd Pintér tanár úrnak felelte Miklós.

- Tegnap már izomlázam is

ki lehet a keresztapa?

Horthy Miklós sétánynak keresztelte a szegedi Tisza-parton létrehozott ösvényt Ótott
Ferenc. Közterületet kizárólag
a közgyűlés nevezhet el. A férfi
szerint az ő táblája csak irányadó.

Horthy sétánynak keresztelte
az általa a szegedi Tisza-parton kialakított ösvényt Ótott
Ferenc, a Horthy-csónakház
tulajdonosa. Az ünnepélyes
avatáson az Új Magyar Gárda
és csendőrségnek nevezett
mozgalmi szárnya is jelen
volt. Közben Ótott Ferenc ellen birtokháborítás miatt eljárást kezdeményezett az Atikövizig. De nem a tábla miatt.
A Bertalan hídtól a Fokáig
vezető, négy méter széles Tisza-parti sétány felavatásáról
augusztus végén lapunk is beszámolt. Az átadón Dobi Lász-

Még egy év rehabilitáció. A beavatkozás nélkül Miklós mozdítani
sem tudná a karját, a válla és a gerince a karja súlyától deformálódna,
kar- és mellizmai elsorvadnának - hangsúlyozta Pintér Sándor. A fiatalember még nem ért a rehabilitáció végére, kezelőorvosa szerint nagyjából még egy év kell ahhoz, hogy tudja mozgatni a karját, akár tárgyakat
is meg tudjon emelni sérült kezével, és teljesen önállóvá váljon.

gén ünnepélyesen elnevezték
Horthyról - táblát is avattak.
Mint a műalkotásokat szokás,
ünnepélyesen leleplezték -

az árpádsávos takarót csendőrök emelték le róla. A város
részéről itt már senki nem
volt jelen, mintegy negyve-

nen voltak viszont a gárda és
a csendőrség tagjai. A rendezvény kulturális eseménynek minősült, amit nem kell
bejelenteni. A közterület elnevezése azonban a közgyűlés hatásköre. A táblákat pedig ezzel összhangban a környezetgazdálkodási kft. helyezi el.
- Ez nem névtábla, csak
irányadó tábla - érvelt Ótott
Ferenc. Szerinte a jelzés csak
arra szolgál, hogy az emberek
tudják, melyik az ösvény, és
ne keverjék össze a Tiszán ringó házához vezető úttal, amihez egyébként sorompót is
építtetett.
A férfi és az Atikövizig birtokvitája a vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint nem
a tábláról szól. Ótott Ferenc
parthasználatra kötött szerződést a társasággal, mint a terület vagyonkezelőjével. A
vízügyi igazgatóság többször
figyelmeztette, hogy a part-

Emléktábla Horthynak
Mucsi Zsolt, a gárda megyei
parancsnoka azt mondta, Hor-,
thy Miklós tiszteletére szeretnének egy emléktáblát is
avatni, de „amíg nem fúj kedvezőbb szél", addig erre nincs
lehetőség. Amíg nem tehetik
közterületre, az emléktáblát a
Mátyás-templomban szeretnék elhelyezni.

szákasz használata nem jelenti azt, hogy harapós kutyát
tarthat, és konditermet építhet a Tisza-partra. Mivel nem
tudtak
eredményt
elérni
Ótottnál, ezért birtokháborítási eljárást kezdeményeztek ellene. Ótott azzal védekezik: ő
csupán a kulturált szórakozás
feltételeit szerette volna megteremteni a Tisza-parton.
Az önkormányzatnál folyamatban lévő ügyről nem nyilatkoznak, így nem tudni,
hogy csütörtökön, amikor a
férfinak meg kell jelennie a
városházán, a tábla is téma
lesz-e.
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NAP11177 FORINT MELLETT A SAJT IS LUXUS

3 hét

Kényelmetlen a minimálbér

A kísérletet harmadik hete csinálom. Már 5 napja egy 1800
forintos pólóra gyűjtök, és
közben amiatt aggódom, hogy
kitart-e a mosópor a teszt végéig. Szerencsére mostanában
nem kellett utaznom, szerelőt
hívnom, nem voltam beteg, és
még a fodrász is ráér. Ezekre
biztosan nem futotta volna.
Szórakozni egyszer voltam,
akkor is végig azt számoltam,
lesz-e elég pénzem taxira.
Lett.

Napi 1177 forintból éltem hetekig, ennyi maradna a minimálbérből a számlák befizetése
után. A társasági életről és az
olívaolajról lemondtam, felfedeztem viszont, hogyan lehet
190 forintból megebédelni.

SZEGED

GONDA ZSUZSANNA

de túl nagy árnak éreztem
megválni tőle. Délután egy barátnőmmel beültünk egy kávéra. Felváltva szoktunk fizetni,
ezúttal én következtem, de
kértem, hogy mindenki csak a
saját számláját állja. Ezt a feltűnő udvariatlanságot később
megbántam, pláne, hogy ő
csak egy ásványvizet ivott.

Magyarországon jelenleg a
havi minimálbér nettó 57 ezer
814 forint. Hogy lehet ebből
megélni? Kipróbáltam.
A lakásom saját, albérletet
nem kell fizetnem. De panel,
ezért sokba kerül fenntartani.
Ha két minimálbéres él együtt,
és közösen állják az átlagban
45 ezer forintos rezsit, marad
egész hónapra 35 ezer 314 forintjuk fejenként. Egy 30 napos hónapban az napi 1177 forint. Ennek megfelelően próbáltam élni néhány hétig.
AZONNALI

BUKÁS.

Az

HÉTVÉGI „LÁZADÁS". P é n t e k e n

ered-

mény: a társasági életem gyakorlatilag megszűnt, hiányzik
az olívaolaj, a sajt és a joghurt,
viszont felfedeztem hogy 190
forintból meg lehet ebédelni,
és hogy hajmosásra a vízzel hígított sampon is kiváló.
Az út nem volt sima, mindjárt az első napon elbuktam.
Kétszer kávéztam házon kívül
(260 forint), egy utcai árusnál
paradicsomot és szőlőt vásároltam (380 forint). Hazaérve
pedig feltűnt, hogy kevés a kávé, ezért a régi életemből megmaradt reflexnek megfelelően
boltba mentem, ahol elköltöt-

Aki minimálbérből él, annak gyakran csak pár apró „cincog" a pénztárcájában. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

tem 1600 forintot (kávé, fogkrém, zsebkendő), majd felhívtam egy beosztásban gyakorlott barátot azzal, hogy én
erre nem vagyok képes.
Béna vagy - közölte, majd
sorra vettük az egy nap alatt elkövetett hibáimat, és figyelmeztetett azokra a buktatókra,
amelyeket előre látott. Ha úgyis főzök kávét reggelente, és
megmarad, vigyem magammal

termoszban. Felejtsek el mindenféle sajtot, érjem be a legolcsóbb, legkevesebb
rétegű
zsebkendővel,
vécépapírral
- utóbbi különben igen rosszulesett. Tanuljam meg kívülről
az akciós katalógusokat.
MUSZÁJ VOLT FŐZNÖM. K e d d r e

a hétfői túlköltés miatt 114 forintom maradt. Otthonról vittem kávét, ebédet, egész nap

mindössze egy teát vásároltam 80 forintért. Este semmi
kedvem nem volt főzni, de
muszáj volt, mert a menzán
dőzsölés nem fért a keretbe.
Mindegy, mert máshová, mint
a konyhába úgysem mehettem. Nem volt miből.
Szerdán a hazai kosztot és
kávét egyetlen csokoládés
müzliszelettel egészítettem ki.
Egy koncertbelépőre gyűjtöt-

Vegyen részt ingyenes
bőr pH-érték mérésünkön
és Öné lehet a nyeremények
egyike!

seüa
suta

seüa

A mérésben részt vevő
Csongrád megyei
Gyöngy Patikák íistája:
KABAY GYÓGYSZERTÁR
DOMASZÉKI GYÓGYSZERTÁR
ARANYKÍGYÓ-SZPORNY
GYÓGYSZERTÁR
DOMINÓ GYÓGYSZERTÁR
SUSÁN GYÓGYSZERTÁR
KORZÓ GYÓGYSZERTÁR
SZENT MARGIT PATIKA
ÁRNIKA GYÓGYSZERTÁR
JUVENTAS GYÓGYSZERTÁR
KABAY GYÓGYSZERTÁR
KÁLVÁRIA GYÓGYSZERTÁR
KÍGYÓ PATIKA
KRISTÁLY GYÓGYSZERTÁR
PLATÁN GYÓGYSZERTÁR
SZENT LÁSZLÓ GYÓGYSZERTÁR
VASAS SZENT PÉTER
GYÓGYSZERTÁR
RÁKÓCZI GYÓGYSZERTÁR
SZENT DÁMJÁN PATIKA
ÚJSZENTIVÁN
FIÓKGYÓGYSZERTÁR

JOdbSebamedpH5*
bőrápoló ajdndékcsotnw
ilfcfa,

.

tem. Szerdai megtakarításom
1077 forint, vagyis összejött a
belépő ára!
Csütörtökön kénytelen voltam boltba menni - már nem
volt miből főzni. Tészta, rizs,
kenyér, tej, vaj, tejföl, tojás,
krumpli, és ennivaló a macskának - elment a napi pénz
kétszerese, ugrott a belépő
ára. A macska luxus - ítélkezett a spórolás-tanácsadóm,

I

I

CSONGRÁD
FŐ U. 40.
DOMASZÉK
DÓZSA GY.U. 31.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY KÁROLYI U. 3.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MAKÓ
MÓRAHALOM
SZEGED
SZEGED
SZEGED
SZEGED
SZEGED
SZEGED
SZEGED
SZEGED
SZEGED

ANDRÁSSYÚT10-12.
TORNYAIJ. U. 2/A
SZÉCHENYI TÉR 25.
MILLENIUMI SÉTÁNY 3-5.
BUDAPESTI KRT. 23.
ZÁPOR ÚT 4.
TISZA KRT. 95.
KÁLVÁRIA SGT. 38.
KLAUZÁL TÉR 3.
JÓZSEF ATTILA SUGÁRÚT 4.
MÉREYU. 15/B
SZABADKAI ÚT29.
KOSSUTH L SGT. 62.

SZENTES
SZENTES
ÚJSZENTIVÁN

RÁKÓCZI F.U. 52.
SIMA FERENC U. 38.
PETŐFI U.1.

I

Az akció időtar
www.gyongypatikak.hu/gyongyegeszsegprogram

otthon felejtettem a termoszt, és menzán ettem, így
elebédeltem és elkávéztam
összesen 760 forintot. Este
mégis elmentem arra a koncertre, elköltöttem minden
hétvégi pénzem és egy kicsit
a hétfőiből is.
Ezért keményen indult a
hét, ráadásul a készletek is
apadtak. De már nem voltam
kezdő. Vízzel hígítottam a
sampont, és megtettem a hónap felfedezését: Szegeden
van olyan kínai étterem (ami
felében kocsma), ahol 190 forintból meg lehet ebédelni.
Igaz, hogy ez az ebéd csupán
szójaszószos
tészta
kevés
zöldséggel,
de
mégiscsak
ebéd.
Minimálbérből élni kényelmetlen.

• Információs telefonszám: 06-1-327-6744
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4 évtized slágereiből v á l a s z t o t t húszat

Berényi Apollo
kedvenc dalai
Kedvenc dalaim címmel megjelent a szegedi zenész, Berényi
Apollo CD-je. A billentyűs, énekes az elmúlt négy évtizedes
pályájáról azt a 20 dalt gyűjtötte csokorba, amely legközelebb áll szivéhez.

gorista, de persze nem is „gépkezelő" - így nevezi azokat a
hangszertulajdonosokat, akik
méregdrága, agyonprogramozott hangszeren játszanak, de
a zongoránál „megfáznának".
Énekhangjával viszonylag elégedett, reméli, hogy ezzel a
közönsége is így van.
SZEGED
Honnan a lemezkészítés ötV. FEKETE SÁNDOR
lete? Már két-három éve rágóBerényi Apollo tizenhét évesen, dott rajta, de barátai, ismerő1968-ban már vendéglátózott. sei is többen agitálták. MegkeA híres, vagy az orrukat oda so- reste Molnár Gyulát, a Molnár
ha be nem dugók szerint hír- Dixieland vezetőjét, akinek
hedt Jégkunyhóban gyúrta a nagy rutinja van lemezkészízongorát - gimis zenekari múlt- tésben, és aki biztatta, segítettal a háta mögött. Próbáltuk te őt. A zenei anyagot Gyula
összeszedni, hogy a Jeges után fia, Gábor (a Fool Moon együthol játszott még Szegeden. An- tes énekese) szakértő segítséna, Égő Arany, Éva, Palánk, Ti- gével vették fel két hónap
sza presszó, Szőke Tisza, Lila alatt. A két Molnár egyébként
Akác bár, Soleyl bár, de nem szaxofont is ragadott, három
utolsó sorban több mint tíz évig számnál segítettek be.
a Szeged bár. Hadd ne soroljam
A húsz dal az 50-60-70-es
fel az összeset.
évek slágereiből nyújt át egy
Öt és fél évig Mezőkovácshá- csokorral. Apollo jellegzetes,
zán vendéglátózott, de táncol- kissé rekedtes hangján szólaltak zenéjére a Balatonon, 2002 tatja meg egyebek mellett Elvis
Presley,
f f Apollo - nevét ezrek ismerik Paul Anka, Roy
vagy a
Szegeden - repertoárján mintegy Orbison
Beatles dalait.
1000-1200 dal szerepel, ezeket A számok évtizedekkel
ezfejből játssza.
előtt születtek,
óta a Royal Hungárián Express ám a CD zenei anyagának
luxusvonaton (ma már Danube hangszerelése teljesen mai
Express) zongorázik Budapest- technikával készült. E kettőstől Berlinig, Krakkóig vagy Isz- ség is teszi igazán izgalmassá,
tambulig - 8-10 napos nosztal- élvezetessé. Miért készít legiautakon. Próbáltuk össze- mezt egy vendéglátós zenész?
gyűjteni a zenésztársakat, akik- Apollo úgy érzi, ennyivel tarkel együtt muzsikált a bő négy tozott elsősorban közönségéévtized alatt, ám hogy sértődés nek, de természetesen magáne legyen, inkább maradjunk nak is. Emellett reménykedik
annyiban: több tucatnyi remek abban, hogy akik egykoron
ezekre a számokra táncoltak
kollégával hozta össze a sorsa.
Apollo - nevét ezrek isme- egy-egy szórakozóhelyen vagy
rik Szegeden - repertoárján házibuliban, azok is örömmel
mintegy 1000-1200 dal szere- hallgatják majd az „Apollo:
pel, ezeket fejből játssza, leg- Kedvenc dalaim" című CD-n
feljebb a szöveget puskázza szereplő slágereket. A lemez a
hozzá. Nem semmi! Magáról nagyáruház bejáratánál lévő
azt vallja, nem igazán jó zon- utazási irodában kapható.

A sándorfalvi gulyában is nőuraiom van: a teheneknek is nő szarvuk. A bikák, ahogy képünkön is látható, feltűnő monoklit „hordanak", erről
könnyen felismerhetők. A szilaj borjú barnának születik, később szürkül be. FOTÓ: DM/DV

Magángulya Sándorfalván

Három szürkemarha-gulyát látni Csongrád megyében; kettő
nemzeti parkhoz tartozik, az
első privátgulya pedig egy Sándorfalva melletti vállalkozóé.

CSONGRÁD MEGYE
DOMBAI TÜNDE

Tisztázatlan, hogy pontosan
mikor és hogyan alakult a mai
mágyar szürke marha kinézete, de honfoglaló őseink már
valószínűleg tenyésztették. A
Feszty-körképen nem véletlenül látni a Kárpát-medencébe
érkező törzsek fogata elé kötve a szürke marhát.
A GÉPESÍTÉS ÁLDOZATAI. Kez

dettől kedvelték húsáért és igavonóként,
mert
gyorsabb,
igénytelenebb más fajtáknál. A
második világháború
után
apadt le drasztikusan a számuk a gépesítés miatt; a 60-as
években mindössze három állami gazdaság összesen 160 tehenét tartották számon. Mára

megfordult a trend; míg a hizlalt szarvasmarha állománya a
felére csökkent, a magyar szürkéé a harmincszorosára nőtt.
358 tenyészet birtokában jelenleg több mint 10 ezer tehenet
tart nyilván a Magyar Szürke
Marhát Tenyésztők Egyesület.

HÁROM HELYEN VAN VALÓDI

GULYA. Csongrád megyében 19
tulajdonos 168 tehenét regisztrálták. Bodó Imre elnök elmondta: a gulyák jóval népesebbek. - A növendékeket, a
borjakat és az átlagosan minden 50 tehénre jutó bikát nem
számolják bele - tette hozzá.
A megyei állat-egészségügyi és élelmiszerlánc-biztonsági hatóság több kisebb, 5 - 6
marhát számláló gazdaságot
ellenőriz, de valódi gulyát
csak három helyen. A Kiskunsági Nemzeti Parké Pusztaszeren összesen 400 példány, a
Körös-Maros Nemzeti Parkhoz
tartozik a Makó melletti Montag-pusztán 160, és tavasz óta

tart szürkemarha-gulyát egy
Sándorfalva melletti vállalkozó, 80 állattal. A magángulyához - a gazda ígérete ellenére
- többszöri időponthalasztás

„A növendékeket,
a borjakat és az
átlagosan minden 50
tehénre jutó bikát nem
számolják bele."
Bodó Imre

után sem tudtunk kimenni;
napok óta nem veszi fel a mobiltelefonját, hiába kerestük.
NEM A HASZONÉRT TARTJÁK.

Miért éri meg tartani ezt az őshonos magyar állatot, azon kívül, hogy romantikus a bugaci
vagy hortobágyi delelő gulya
látványa? Az egyesület vezetője szerint nem az anyagi haszonért, hanem mert legeléssel karbantartja a szikes pusztákat. Húsa tömörebb, tartal-

masabb, mint a hizlalt szarvasmarháé, ráadásul mentes a
kergemarha-kórtól.
Ugyanis
amíg a húsmarhák másfél év
alatt nőnek 450-500 kilósra, a
szürkék 3-3,5 év alatt, és nem
hogy fehérjével dúsított takarmányt nem látnak, de szénás
abrakot is csak télen. Egy évben nagyjából 900-at vágnak
le belőlük ellenőrzött körülmények között; a húsuk a ritkasága és a minősége miatt
harmadával többe kerül a
marhahúsnál. A hosszú érési
idő miatt 3 - 4 évesen foghatók
a marhák párzásra, a bikák
gyakorta 850-1150, a tehenek
500-650 kilósra nőnek. A herélt ökrök még a bikánál is hatalmasabbra nőnek, szarvuk
szebb, fehérebb. Sem az élő
állat, sem a hús exportja nem
számottevő. Törvényileg védett hungarikum. Maximális
életkoruk 20 év is lehet, de az
egyesület címerállata, a bugaci Csengős nevű tehén még 32
évesen is fialt borjút.

HAMAROSAN BETÖLTI A 85-ÖT A MEGYE UTOLSÓ CÍMFESTŐJE

Október 24-én lesz 85 éves
a makói Németh Béláné, a megye utolsó címfestője. Ennek
a régi, kihalófélben lévő mesterségnek a szeretetét édesapjától örökölte, aki Bécsben tanulta ki a szakmát.
MAKÓ
KORMOS TAMÁS

Berényi Apollo új CD-jével. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Még á számítógépes grafika
megjelenése előtt élte virágkorát a címfestés. Cégérek,
házszámok, reklám- és egyéb
táblák kerültek ki az ügyes kezek alól. Mára szinte eltűnt ez
a mesterség. Csongrád megyében az utolsó címfestő is régen nyugdíjba vonult, s úgy
tudjuk, rajta kívül az országban még hat embernek ez a
hivatása.
A makói buszpályaudvar
mellett van egy aprócska műhely, ahol egykoron sokat dolgozott Németh Béláné. Rozika
néni idén október 24-én tölti
be 85. életévét.
- Édesapám, Kiss Lajos

A műhely most üres. A kész munkák, ecsetek várják vissza Rozika nénit. A SZERZŐ FELVÉTELE

Bécsben tanulta ki ezt a mesterséget, és nyitott egy kis
műhelyt szülővárosában, Makón. A fortélyokat tőle lestem

el, és 1966-tól én is ezzel kezdtem foglalkozni - mesélte.
A városban a Kiss család
volt akkor is és most is az

egyetlen címfestő família. Az
édesapjától egykoron főleg
kocsi- és kerékpártáblákat,
cégéreket, házszámokat rendeltek a kuncsaftok. Manapság pedig inkább különböző
cégeknek, önkormányzatoknak kell üveg- és fémtáblára
reklámokat készíteni.
- Egy pesti kávéház tulajdonosa azt kérte tőlem, hogy
Chaplin legyen a cégérén. A
népszerű komikust életnagyságban, vagyis 162 centiben
megrajzoltam papíron, majd
átvittem a figurát lemezre árulta el az idős címfestő.
Rozika néni most már ritkán fordul meg a műhelyében, betegeskedik. Ezért arra
kért minket, hogy ilyen állapotban ne készítsünk róla
fényképet. Néha azért most is
dolgozgat, mert nem szereti a
tétlenséget.
Megrendelésre
már nem készít semmit, inkább kedvtelésből, saját és
családja, barátai, ismerősei
számára rajzol szebbnél szebb
táblákat.
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Volt már balesete?

Csörög a telefon **

\ <c*

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Nyemcsok Éva újságíróval oszthatják meg.

M M

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

SZŰCS JÓZSEF
traktoros:
- Öt évvel ezelőtt bordatörést
szenvedtem, mert a cserép javítása közben leestem a tetőről. 2-3
méter magasból zuhantam le.
Rozsdás volt az ereszcsatorna,
amibe kapaszkodtam, nem tartott
meg. Balszerencsém volt, de az is
tény, hogy figyelmetlen voltam.

ORVOSI ÜGYELETEK
Baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u.
6.). Járó betegek: traumatológiai
szakrendelése, 7-19 óráig (Tisza
L. krt. 97). Sebészet, nem baleseti: sebészeti klinika A részlege
(Pécsi u. 4.). Urológia: sürgősségi
betegellátó osztály (Kálvária sgt.
57.) Sürgősségi betegellátás,
felnőtt: sürgősségi betegellátó
osztály, mindennap 0-24 óráig
(Kálvária sgt. 57.). Baleseti sebészet, gyermek: gyermekgyógyászati klinika (Korányi fasor
14-15.). Szemészet: szemészeti
klinika (Korányi fasor 10-11.). Felnőtt sUrgősségi orvosi ügyelet:
hétköznap 16-tól reggel 7.30-ig,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. Tel.:
62/433-104 vagy 104. Sürgősségi
gyermekgyógyászati ügyelet:
hétköznap 16-tól másnap reggel
7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17.
Tel.: 62/433-104 vagy 104.
S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat:
megyeszerte ingyenes:
80/820-111, Vásárhelyen 16-02
óráig: 62/249-529, Makón 16-02
óráig: 62/212-515. Gyógyszertár:
Pingvin Gyógyszertár (Dugonics
tér 1., tel.: 62/423-306), hétfőtől
szombatig 22-7-ig.

SMS-SZAM:

30/303-0921

KOZMA LILLA
üzletvezető:
- Nem, soha semmilyen komolyabb baleset nem ért, legalábbis
olyan nem, ami ellátást igényelt
volna, legyen szó akár közlekedési, akár háztartási vagy munkahelyi balesetről. A legkomolyabb, amire emlékszem, egy
gyerekkori macskakarmolás volt.

GOMBOS TAMÁS
tanuld:
- Harmadikos koromban szilánkosra tört a könyököm, 3 hónapig
gipszben volt. Hazafelé bicikliztem
az iskolából, és elestem. Valószínűleg nem voltam elég óvatos. Azóta igyekszem jobban figyelni, és
eddig meg is úsztam az újabb sérüléseket.

POSTABONTAS

Elhunyt Bernáth Gábor
emeritus professzor

Súlyos veszteség érte a Szegedi
Tudományegyetemet és a Gyógyszerésztudományi Kart. 2009. október l-jén türelemmel és méltósággal viselt súlyos betegsége következtében meghalt Bernáth Gábor emeritus professzor. Személyében a kémikus- és gyógyszerésztársadalom egy kiemelkedően
markáns alakját veszítettük el.
Egyike volt az igazi iskolateremtőknek.

Bernáth professzor 1957-ben vegyészként végzett Szegeden a József Attila Tudományegyetemen. A
Szerves Kémiai Tanszéken lett
1967-ben a kémiai tudomány kandidátusa, és a tudomány doktora
fokozatot 1974-ben szerezte meg.
1977-ben professzorrá nevezték
ki, 1979-ben tanszékvezető egyetemi tanár lett a Gyógyszerkémiai
Intézetben, 2003. október l-jétől
nyugdíjba vonult, azóta emeritus
professzorként tevékenykedett.
Csaknem két évtizedes tanszékvezetői működése alatt a tanszék a
dél-alföldi régió legjelentősebb
szerves kémiai kutatóbázisává fejlődött. A telített heterociklusos
kémia, sztereokémia és gyógy-

szerkutatás terén az intézetnek
nemzetközi hírnevet és tekintélyt
szerzett. E kutatásokhoz a műszereket, felszerelést és személyzetet
fáradhatatlan szervezőmunkával
és pályázatokkal biztosítani tudta.
A gyógyszerkémia oktatását korszerűvé fejlesztette, a tananyagból színvonalas jegyzeteket írt.
Bevezette a Kémiai gyógyszerkutatás alapjai című tárgyat. Munkatársai szakmai fejlődését folyamatosan segítette, közülük hárman
megszerezték a tudomány doktora
fokozatot. Külföldi intézetekkel és
gyógyszeripari centrumokkal eredményes együttműködést alakított
ki. Vezetésével akadémiai kutatócsoport létesült. Az 1993-ban akkreditált Bioaktív vegyületek kémiája című doktori program megalapítója.
Bernáth professzornak több mint
350 tudományos közleménye jelent meg nemzetközi folyóiratokban, neve 300, többnyire külföldön megtartott tudományos előadásban szerepel. 22 összefoglaló
közlemény és könyvfejezet szerzője, és 21 gyógyszerszabadalom
társszerzője. Jelentős közéleti,

KERESZTREJTVENY - JÓ KEDÉLY MÁSOKÉRT
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első
sora. Zárt betűk: 0, É. 12. Hajtják
a sor elejére. 13. Könnyed mozdulatokkal. 14. Súlyosán megfenyítelek. 15. Természetes pára
névelővel. 16. Elérte nála, hogy
megtegye. 17. Régi (füles) kosárféle. 18. Enyhíti a gondjaidat. 19.
Némán tudó! 20. Komód kétötöde! 21. Tojás Németországban.
22. Morse-jel. 23. Átkelőhely. 24.
Kerek szám. 26. Esernyő. 28. Hőemelkedés. 29. Megakadályozza
a nyilvános szereplésedet. 30.
Padlót fogok. 32. Nem használták. 33. Határ végei! 34. Pipázik.
35. Lám. 36. Nyomósító szó. 37.
Spanyol újság. 39. Lendület. 41.
Legendás orosz motorkerékpár.
FÜGGŐLEGES: 1. Házat, lakást lepusztító. 2. Nem tudsz tovább
menni. 3. Régi vonat jelzője. 4.
Mátkád. 5. Rostjáért termesztett
növény. 6. A folyó túlsó partjára.
7. Gyorsan bejön a lovával. 8. Katolikus pap zsolozsmás könyve. 9.
Kikanalaztat. 10. Helyben várakozott. 11. Szedted a lábad. 16. Szolmizációs hang. 18. Sporteszköz.
21. Közelre mutató szó. 23. Hangtalanul repít! 25. Lekváros. 26.

KRIVÁN JÁNOS
baleseti helyszínelő,
főtőrzszászlós:
- Több mint 10 éve volt balesetem
utoljára. Súlyosabb, személyi sérüléssel járó balesetnek sosem voltam részese. Kétszerfordultelő, hogy a rendőrkocsiba, amiben ültem, belehajtottak. Egyszer én is nekitolattam egy
autónak, de az is csak koccanás volt.

Pektin fele! 27. Női ruhadarab. 28.
A megfejtés második sora. Zárt
betűk: G, Ü, K, D, K. 29. Gondolatokat rögzítő. 31. Nadrágtartó.
33. Főszereplője. 35. Lám. 36. Szív
régi, dagályos költői szóval.
38. Nagy szállító repülőgép betű-

jele. 40. Aaaaa! 41. Kör kisebb
szakasza.
ELŐZŐ REJTVÉNYÜNK MEGFEJTÉSE: AZ EL NEM ÉRT CÉL
TARTALMAT AD AZ EMBER ÉLETÉNEK.

szakmapolitikai tisztségeket töltött be. Szakmai és közéleti tevékenységét számos kitüntetéssel
ismerték el. Közülük kiemelkedő
az 1994-ben kapott Széchenyi-díj.
Bernáth professzor nagyformátumú személyiség, aki jelentősen
öregbítette a Szegedi Tudományegyetem és a Gyógyszerésztudományi Kar hírnevét. Büszkék vagyunk kiváló oktatási és kutatási
tevékenységére.
Bernáth professzort a Szegedi Tudományegyetem és a Gyógyszerésztudományi Kar saját halottjának tekinti. Emlékét féltve óvjuk
és tisztelettel megőrizzük.
A tanítványok és oktatótársak nevében:
Fülöp Ferenc dékán,
SZTE GYTK

MEGJÖTTÜNK
SZENTES
LÉVAI DIÁNA
ZSUZSANNA
Október 10., 2 óra 40 perc, 2470
g. Sz.: Váczi Zsuzsanna és Lévai
jenő Géza (Szentes).
TÓTH VAJK NIMRÓD
Október 9., 15 óra 20 perc, 3010
g. Sz.: Géczi Csilla és Tóth Sándor
(Nagymágocs).
NEMCSÉNYI VERONIKA
Október 11., 14 óra 55 perc, 3890
g. Sz.: Horváth Gabriella és Nemcsényi János (Szentes).
BLASKOVICS ANNABELLA
Október 11., 15 óra 10 perc, 3520
g. Sz.: Túri Gabriella és Blaskovics
Róbert (Felgyő).
UHRIN MILÁN
MÁRK
Október 12., 7 óra 17 perc, 3160 g.
Sz.: Tóth Piroska és Uhrin Imre
(Tiszaföldvár).
SZEMANYIK NÓRA
Október 12., 12 óra 28 perc, 3020
g. Sz.: Novinszki Cecília és Szemanyik István (Szentes).
SZEGED
KRABÓT JAKAB PÉTER
Október 12., 8 óra 45 perc, 3360
g. Sz.: Hóbár Ágnes és Krabót Péter (Újszentiván).
NAGY VENCEL MÁRK
Október 12., 9 óra 5 perc, 3650 g.
Sz.: Lakatos Ágnes és dr. Nagy Antal (Szeged).
SZABADOS BALÁZS
Október 9., 12 óra 35 perc, 3650
g. Sz.: Sulyan Anita és Szabados
László (Szeged).
GRATULÁLUNK!

POLGÁRMESTEREK FIZETÉSE
Lapunk október 8-i számában jelent
meg a cikk, amely a megyei jogú városok polgármestereinek fizetésével
foglalkozott. Kovács Imre ezzel kapcsolatban megjegyezte: szerinte
nem lehet összehasonlítani két olyan
város polgármesterének fizetését,
mint Szeged és Vásárhely. Mégpedig
azért nem, mert egy Szeged nagyságú városban több a feladat, gondoljunk csak például a létszámra és az
intézményrendszerre.
VÁSÁRHELYI TANÁRVERÉS
Szegedi olvasónk a 62/890-928-as
számról hívta fel a figyelmet a vásárhelyi tanárverés kapcsán, hogy a fának nem csak fáj, ha leszakítják a leveleit. El is pusztul - persze nem egy
levéltől -, mert a levelein át lélegzik.
Egy másik olvasónk a 62/634-724-es
számról azt mondta: szerinte a szülőnek kellene gondoskodni arróL hogy
a gyerek ne adjon okot a fegyelmezésre. Amikor olvasónk volt általános
iskolás, nem volt probléma a nevelő
célzatú hajrángatással. Ha panaszkodnak otthon, kikaptak volna, mert
a szülők tudták: biztos oka volt a fegyelmezésnek. A 30/543-5538:as
számról telefonáló pedig azt javasolja, hogy mielőtt elmérgesednek a
magyar-cigány viták, értessük meg
az emberekkel: nem érdemes gyűlölködni. Ha ezt tudatosítanák a nézőkben, hallgatókban a televízióban és a
rádióban, az hatással lenne a lakosságra. Olvasónk úgy tudja, a második világháború után egy német pszichológusnő ezt sikerrel alkalmazta,
hogy begyógyítsa a nép háborús
lelki sebeit.

ELTŰNT A TETTES
A 30/862-8462-es számról telefonáló olvasónknak múlt szombaton Szegeden, a Mars téri piacon
10 és 11 óra között meghúzta egy
idősebb nő a parkoló gépkocsiját,
egy ISJ-437-es rendszámú narancssárga Suzukit. Ezt mások is
látták, rá is vették az idős aszszonyt, aki a balesetet okozta,
hogy írja rá egy cetlire az adatait,
de egy olyan pillanatban, amikor a
szemtanúk nem figyeltek oda, a
nő elvette a szélvédőről a cetlit.
Olvasónk jelentette az esetet a
rendőrségen, és arra kéri azt a fiatal házaspárt, aki látta a történteket, segítsen neki, jelentkezzen a
fenti telefonszámon.
DERÉKBA TÖRT FA
Tóth Mihály szegedi olvasónk szomorúan látta, hogy a Hóbiárt Basa
és Bihari utcai tömbbelsőben derékba tört valaki egy kis fát, amelyet idén ültettek. A szakemberek
gondosan felmérték a helyet, mielőtt elültették a növényt, rögzítették egy oszlophoz, és egész nyáron
locsolták. Egy vandál pedig percek
alatt elpusztította. Ezek után felmerül a kérdés olvasónkban: valóban nem volt jogos, hogy a megvert tanárnő meghúzta a kislány
copfját, hogy figyelmeztesse, nem
szabad rongálni a természetet? Sok
fiatal igenis rongálja a környezetét,
és az erre való hajlam már kisiskolás korban megmutatkozik. Az,
hogy ez később is megmarad, annak olvasónk szerint többek között
a felnőttek ráhagyó magatartása az
egyik oka.

KÖSZÖNET, ELVESZETT
ÜNNEPSÉG
Nóvák Jánosné a szépkorúak petőfitelepi csoportjának nevében köszöni a
Senior Center ünnepségét, amit a szegedi IH Rendezvényközpontban tartottak az idősek tiszteletére október
7-én. Botka László és idősebb Boros
Gyula is nagyon szép beszédet mondott, a nyugdíjasokat Korda György és
Balázs Klári szórakoztatta.

TELEFON
Olvasónk a 30/953-8628-as számról keresi azt a fiatal lányt, aki múlt
szombat délután Újszegeden, a
Székely soron megtalálta mobiltelefonját, és visszajuttatta neki. Olvasónk várja a becsületes megtaláló hívását a fenti telefonszámon,
mert szeretné meghálálni segítőkész jóindulatát.

E-MAIL-CIMÜNK:
KAPCSOLATOK@DELMAGYAR.HU
Déli Tükör díjasok

Tizenkét esztendős a Szegedi Amatőr Alkotók Kőre. Ez alkalomból
három alkotó kapott Déli Tükör díjat: Goda józsefné, a kör titkára, a Hacsek és Sajó szerepéről ismert Kucsiráné Jáhn Ilona, valamint Rózsa
Lászlóné (ők láthatók a felvételen). A fotókiállítás díjazottjai: 1. díj: Balla
Miklós, 2. díj: Sántáné Kurunczi Mária, 3. díj: Kurunczi Anna és Csonki
Zoltán. FOTÓ: SÁNTÁNÉ KURUNCZI MÁRIA

A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG MELLÉKLETE
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Chanel, az örök
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Coco Chanel soha nem megy ki a divatból, mint ahogyan az
általa megálmodott kis fekete ruha sem. Ki ne ismerné
parfümjeit és egyenes szabású kosztümjeit? A divatdiktátor
szegény, árva lányként kezdte a nagybetűs életet - sikertörténetét
most ismét mindenki megismerheti, mozifilm készült róla.

DIVAT
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BOBKÓ ANNA, KANCSAR TÍMEA

Coco Chanelről készült életrajzi
filmet vetítenek hetek óta a hazai mozikban. A főszerepet a törékeny francia színésznő, Audrey Tautou játssza. A film Chanel életének azt a korai szakaszát ábrázolja, amikor még
nem volt „Coco", azaz nem volt
egy híres divatház tulajdonosa.
A sztori egyrészt megmutatja,
milyen forradalmi hatással volt
az 1971-ben, 87 éves korában elhunyt tervezőnő a divatiparra,
másrészt szerelmi életére koncentrál. A mozi mellett idén újra kiadták a divatdiktátor életéről szóló regényt is, amelyből
megismerhetjük Chanel sikertörténetét: árvaházi kislányból
vált gazdag üzletasszonnyá,
megformálva a XX. századi
emancipált nőt.

FÉRFIPULÓVER
SELYEMSÁLLAL
Cocót
eredetileg
Gabrielle
Bonheur Chasnel néven jegyezték be Samur város anyakönyvébe 1883-ban. Később „ismeretlen kéz" korrigálta zöld tintával a születési dátumát 1893-ra.
Chanel édesapja Amerikába
vándorolt, majd eltűnt, édesanyja nem sokkal ezután
meghalt. Cocót lánytestvéreivel együtt apácák nevelték fel. Később Etienne
Balsan, egy gazdag textilgyáros sarjának birtokára
költözött: sok kortárs, szép,
fiatal lányhoz hasonlóan a „kitartott nő" szerepét töltötte be,
hogy kitörjön a szegénységből.
Cocót azonban nagyon bántotta
a kiszolgáltatottság, az, hogy luxustárgyként kezeljék. Csendesen lázadt: elkezdett kalapokat
gyártani. Pályája egy véletlen
ötlettel kezdődött: egy lovaspá-

Korunk tervezőit is inspirálja: - A magyar üzleti életben
dolgozó hölgyekre is igaz, hogy egyik kedvenc szabásvonaluk az

úgynevezett Chanel-szabásvonal, amely egy finoman elkészített, kis
kabátkával ellátott kosztümöt jelent. Az üzleti szférában maradva

elmondható továbbá, hogy minden hölgy rendelkezik
egy „kis feketével" (alkalmi fekete koktélruha),

£ S n

amivel nem tudnak mellényúlni - legyen szó
koktélpartiról vagy egy elegáns vacsoráról
- mondta el S. Hegyi Lucia divattervező.

Hozzátette: Chanel kollekciói a világ több

pontján megtalálhatók exkluzív butikokban,

kiegészítői úgyszintén világhírűek és mindenki

számára elérhetők - bizonyos anyagi
keretek között. - Coco Chanelből

lyán várt a férfiakra. Fázott,
ezért az erősebbik nem pulóverei közül választott egyet, magára öltötte, és mivel bőnek bizonyult, a derekát megkötötte egy
selyemsállal. így született az
egyszerűségre törekvő, kicsit fiús Chanel-stílus.
FEKETÉBE ÖLTÖZTETTE
A VILÁGOT
Változás akkor következett be
az életében, amikor Boy Capel,
Balsan angol barátja beleszeretett, és kalapszalont nyitott neki
Párizsban. Miután szeretője
autóbalesetben meghalt, Coco
mély gyászba vonult. Ekkor, az
első világháború után hozta divatba a fekete színt. Egy újságíró gúnyosan azt írta róla: mivel
Coco nem volt Boy felesége,
nem viselhetett „hivatalosan"
gyászt miatta, ezért az egész világot rákényszerítette, hogy
gyászba öltözzék vele együtt.

hiszen kifinomult és jellegzetes stílusa
magában foglalja a klasszikust és az
szakember.

£

Később élt emigráns orosz
nagyherceggel és Anglia
egyik leggazdagabb em, berével,
Westminster
hercegével is, de soha
nem ment férjhez.

A FIRST LADY PELDAJA - SPOROLAS VAGY ELEGEDETTSEGI MUTATÓ

A maradék becsülete
Obamáné becsomagoltatja az éttermi maradékot,
s mivel az „első hölgy" minden mozdulata nagy
figyelmet kap, tán még az olaszok is felülértékelik
szokásukat, amivel az ilyesmit elutasítják. Nálunk
pedig már amúgy is húsz éve divatba hozták ezt a
fajta takarékosságot a spórolós osztrákok.
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A LEGSZEBB HAJLÉKTALAN
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Miss Hajléktalant választottak Belgiumban. A
fedél nélküliek számára most első ízben lebonyolított szépségverseny győztese - nomen est
omen - az 58 éves Thérese Van Belle. Az utolsó
bejelentett lakhelye szerint a Schaerbeek nevű
brüsszeli városrészből való nő jutalma: egy év
ingyenes lakhatási lehetőség biztosítása.

BELETÁNCOLTAK A SZERELEMBE

szerintem minden tervező tud meríteni,

extravagánsat is - érvelt a
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ÉLETMÓD

RIMÁNYI ZITA

A dzsessz- és countryzenét különösen kedveli, mindennapi
viseletét divatlapok elemzik, és
tengerentúli hölgyek tömegei
utánozzák. S most már azt is
tudjuk a január óta hivatalban
lévő Barack Obama amerikai
elnök feleségéről, hogy Rómában kérte a doggy baget. A first
lady ezzel azért keltett feltűnést, mert Olaszországban egyáltalán nem szokás hazavinni
az étteremből a megrendelt, de
el nem fogyasztott ételt. Ott élő
olvasónk, Sánta Anikó szerint a
parmaiak nem kérik el a maradékot, akkor sem, ha a pincér
felajánlja ezt. Talán szégyellik,
talán csak mentalitás kérdése.
Viszont a külföldiek, a turisták
gyakran élnek a lehetőséggel,
bizonyítva ezzel, hogy máshol
viszont megszokott az üyesmi.

LE A FŰZŐVEL!
Nem csak a fekete színt hozta I
divatba. Az elegáns forradalmárnak köszönhetik a nők,
hogy megszabadulhattak a fűző
szorításától. A merész újító volt
ugyanis az első, aki elhagyta a
fojtogató, egészségtelen ruhadarabot, és a kényelmi szempontokat figyelembe véve öltöztette fel
a szebbik nem képviselőit. Az
egyszerű elegancia híve volt, azt
akarta, hogy ne a nők legyenek a
ruhájukért, hanem fordítva - felöltözve is kényelmesen tudjanak
mozogni. Nadrágot öltött, és rövidre vágatta a haját, amellyel
jócskán megbotránkoztatta kortársait, ám sikerült elhitetnie velük, hogy a nők ebben a férfias
ruhadarabban is elegánsak lehetnek. Neki köszönhetjük az első kosztümöket is, s a dzsörzéruhák elterjedését. Mindezeken
felül pedig még a barna bőr kultuszát is. Hagyta, hogy a nap
színt varázsoljon arcára, így vetett végett az évszázadokon át
tartó „arisztokratikus fehérség"
divatjának. Első parfümjét, a
Chanel No. 5-öt maga keverte és
kedvenc számáról nevezte el.

A táncos lábú Keleti Andrea és párja a mai napig
minden buliban ropja, pont úgy, ahogy sok évvel
ezelőtt első randevújukon is történt. Kovács Zoltán elmesélte, hogy egy
közös fellépés alkalmával
jöttek össze először Andival, amikor is a vörös szépség a férfi tanárnője volt.
„Az első randink egy
bálon volt, ahol közösen
. léptünk fel. Ő volt a tanár nénim én meg ott
maradtam vele bálozni" - mesélte
Kovács Zoltán, aki
azóta sem bánta
meg, hogy felI'; kérte a táncra
I Keleti
Andit.
„Közben Ungár
Anikó varázsolt
a
színpadon,
mindent neki köszönhetünk!"
- hozzá tette
Keleti Andrea.

ELVIS TINCSE ELADÓ

NICOLE
KIDMAN
Arcát adta a
Chanel parfümhöz.

Elvis Presley hajtincsét,
valamint a legendás énekes ruháit és tárgyait kínálja
árverésre egy aukciós ház az
Egyesült Államokban.
A hajtincs - amelynek eredetisége hagy némi kétséget maga
után - elképzelhető, hogy
1958-ból származik, amikor a zenész bevonult katonának, és lenyírták a haját. A
vasárnap sorra kerülő aukción Elvis ruháit - például sálait - és egyéb emléktárgyakat kínálnak
árverésre. A Leslie Hindman aukciós ház egyelőre nem tudta megbecsülni, hogy a „király" hajtincse milyen áron kelhet el. 2002-ben egy másik
Elvis-tincsért 115 ezer
dollárt fizettek.

T ó t h Istvánná vállalkozó: „Ha üzletfelet hívok meg ebédre, nem
jöhet szóba a maradék becsomagoltatása, de nem azért, mert

szégyellném, hanem mert kis adagot vagy salátát rendelek. Ilyenkor nem
az étkezésre koncentrálok. Viszont ha baráti, családi vacsorát költünk el
kedvenc éttermünkben, akkor általában elkérem, amit meghagyok, mert
annyira finom szokott lenni minden falat. S ha már nem fér belém ott,
akkor olyan jó otthon később elővenni."

Szakértők szerint nem is
annyira a válsághoz kapcsolódó nadrágszíjmeghúzással
van
összefüggésben,
hol
mennyire dívik a doggy bag
elkérése, mennyire jellemző
a lakosság nagyobb részére.
Inkább a takarékos, a kicsit is megbecsülő szemlélet
elterjedtségét mutatja ez a
szokás.
- Csak azt ne mondanák,
hogy a kutyának viszik. Nem
kell magyarázkodni, hiszen
kifizették. Nem kell szégyellni,
még társaságban sem, ha Michelle Obama példáját követik
- szögezte le Szabó László, a
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnökségi tagja, amikor Obamáné olaszoknál feltűnést keltő tettének hazai gyakorlatáról kérdeztük.

Szerinte nálunk sokáig nem
volt divatban, az osztrákok
kezdték csak el a 80-as években. A szelet kenyeret is elvitték, ha már beleharaptak.
Jelenleg a szakember szerint
már a szakma alapvető követelménye, hogy a felszolgáló felajánlja: ha a vendég kívánja, a meghagyott finom falatokat elviheti, szállításra alkalmas
csomagolóanyagba
helyezik neki. Az emberek
nyolcvan százaléka kéri ezt,
már azok közül, akiknek marad valami a tányérján. Merthogy ez viszont nem annyira
jellemző. Ha már valaki elment a vendéglőbe, akkor ott
általában ráérősen elfogyasztja az elé tálaltakat. S igyekeznek is a vendéglátósok olyan
kiadós adagokat kínálni, ame-

Mrs. Obama

lyekkel bárki jóllakik. Viszont
Szabó László szerint a kisebb
adagok trendje is kezd elterjedni, ami azért jó, mert olcsóbban adhatnak egy-egy fogást, és a vendég így többfélét
is rendelhet, több fogást is el
bír fogyasztani egy ültő helyében. „Dicséret az üresen maradó tányér, de elégedettségi
mutató az is, ha a maradékot
becsomagoltatják. Ha nem ízlett az étel, biztos nem vesződnének vele, hogy elkérjék."
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Simogat és kényeztet
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Az antik világban drága ínyencségnek számított: nem annyira íze. mint inkább vélt afrodiziákus hatása miatt.
Ezt ugyan nem sikerült tudományosan igazolni, de az articsóka a mediterrán konyha jóvoltából igen elterjedt.

Hölgyeim és uraim!
Takács Zoltán
borszakértő barátokat és
barátnőket keres, akik
mindnyájan egyetértenek
abban, hogy bor nélkül
lehet élni, de nem
érdemes.

KEDVES BORBARÁTNŐM, BORBARÁTOM!
Eddig olyan borokról írtam, amik bárki számára hozzáférhetők, ám
most szintén friss élményem van egy csodálatos borról. Ráadásul
megdöbbentő élmény volt számomra ez a bor és ezt szeretném soraimban megosztani önnel. Ez a bor Gál Tibor pincéjéből származó
egri pinot noir 2000 volt, sajnos csak volt, mert az utolsó palackkal
kortyolgattam el és nincs több a gyűjteményemben. Mindenekelőtt
a borászról szeretnék pár sort mementóul, hiszen fiatalon, mindössze 45 évesen szólította magához az Úr, hogy gondozza az égi
szőlősorokat és figyelmezze a mennyei hordók levét. A rendszerváltás idején, regénybe illő körülmények között került Toscanába,
ahol egy év leforgása alatt pincemunkásból főborásszá rukkolt elő.
Az ő pályája és szakmai nagysága méltatására elég annyit írnom,
hogy az általa még taljánföldön készített vörösbort választották
2001-ben a világ legjobb vörösborának! Figyelem, a vüág legjobb
vörösbora! A tragikus halála előtti hónapban bekerült az 5 várományos közé a „Világ legjobb borásza" címért. Rengeteg külföldi tapasztalattal hazatérve Egerben indította el saját pincészetét
1993-ban. Néhány új fajtának a meghonosítása az Egri borvidéken
is az ő nevéhez köthető, mint például az általam kóstolt pinot non
vagy a Viognier. Meggyőződése volt, hogy Egerben nem a nagy testű, robusztus vörösboroknak kedveznek a körülmények, hanem az
elegáns, fineszes vörösöknek, és ez a gyakorlatban be is igazolódott. Hát ennek egy gyönyörű példányával kötöttem szorosabb barátságot előző este. Azt mondják, hogy az öt évnél fiatalabb pinot
noir fogyasztása pedofíliával ér fel, mivel csak ezután bontakoztatja ki hallatlan eleganciáját, sokrétű illatvilágát és fi- _____
nom, bársonyos savait. Ennél az immár kilencéves
bornál én is élveztem ezeket a csodákat. Színe világosabb vörös, korának megfelelően enyhe narancsos
árnyalatokkal. Illata túlérett piros gyümölcsök garmadája, kiegészülve fűszerekkel és csokoládéval. A
szánkban teljességgel simogat és finom, telt ízével
kényezteti ínyünket. Ennek a bornak az emlékével
lelkem borral foglalkozó része (ami az én esetemben nem kicsi) eléldegél két-három hónapig. Gál
Tiborra visszatérve nem szabad elfeledni érdemeit a Pannonhalmi Apátsági Pincészet újraálmodásában, amelynek halálig a főborásza
volt.
Egerben halála óta ifj. Gál Tibor vezetésével készülnek a borok, az eddigi évjáratok
alapján megállapíthatjuk, hogy jó kezekben
van a pince kulcsa, és jó úton jár a fiú, hogy
édesapja nyomdokába lépjen.
Mottó: „Végül úgyis csak ketten maradnak: Isten és a bor!"
Borbaráti üdvözlettel:
Takács Zoltán
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Ildikó csatája
Keresztes Ildikó többször elveszítette türelmét és
legendás humorát az RTL Klub Vacsoracsata
forgatásán. Majdnem feladta a versenyt, pedig
eleinte nyerni akart. Ma már boldog, hogy
elfogadta a felkérést.
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ERÓÉLYI
RAKOTT
KÁPOSZTA
Hozzávalók:
savanyított
káposzta, vöröshagyma,
főtt tojás,
lángolt kolbász, főtt rizs,
szalonna, tejföl, olaj, pirospaprika
enyhén csípős, só, bors,
30-40 dkg
sertés-vagy
marhahúsból
pörkölt.
A savanyú
káposztát a
vöröshagymával kicsit
megpároljuk,
pirospaprikávalmegszórjuk. 4-5 tojást megfőzünk keményre. A
rizst megfőzzük, a kolbászt felkarikázzuk. Egy
jénai tál alját
kirakjuk a
szalonnaszeletekkel, erre
kerül a káposzta, a rizs,
a pörkölt, a
főtt tojás és a
kolbász. Ezt
addig ismételjük, amíg
van hozzávaló. A tetejére
káposzta, tejföl végül
szalonna kerül.

HÍRESSÉGEK FŐZNEK
PÓK VIKTÓRIA

A reszelős hangú pop-rock énekesnő, Keresztes Ildikó önálló koncertre
készül. Bokros teendői között mégis
szakított időt egy másfajta szereplésre is, noha nem volt egyértelmű,
hogy elfogadja az egyik kereskedelmi csatorna főzős műsorában való
szereplést. Kár lett volna...
GYŐZNI AKART. - Sokáig dilemmáztam, elvállaljam-e a felkérést. Nehezen tudok egy hetet szabaddá tenni
az életemből, itt viszont öt napon át
forgattunk. Konyhai ismereteim is
hiányosak, én pedig ha belefogok
valamibe, akkor győztesként szeretném elhagyni a terepet. Mégis örülök, hogy megvendégeltem a társaimat, második lettem, s erre igazán
büszke vagyok. Nem vallottam szégyent, apait-anyait beleadtam a főzésbe, minden jól sikerült. Fontos
volt az is, kikkel ültetnek egy asztal-

JUHTÚRÓS GOMBÓCLEVES
Hozzávalók 10 dkg juhtúró, 2 dkg vaj, 1
tojás, 2 evőkanál liszt, 2 dl tejföl, 2 leveskocka, 1 evőkanál búzadara, 1 teáskanál ecet vagy citromlé, 1 gerezd fokhagyma, csipetnyi cukor, só.
Elkészítés: A gombócmasszához a tojást
habosra verjük majd összekeverjük a
búzadarával, 1 evőkanál liszttel és a juhtúró felével. A masszát félretesszük. A
leveshez a maradék lisztet a vajon megfuttatjuk, majd 3 dl vízzel felengedve,
folyamatos keverés közben sűrűre főzzük. Felöntjük még 6 dl vízzel, és felforraljuk. Beletesszük a leveskockákat és a
zúzott fokhagymát. Ötpercnyi főzés után
belekeverjük a tejföllel simára kevert,
megmaradt juhtúrót, és az ecettel, valamint a cukorral és sóval ízesítjük. A
masszából nedves kézzel apró gombócokat formálunk a forrásban lévő levesbe tesszük, és még 10 percig főzzük

BorPont Delicate

Izélmények:
az articsóka

Extrém vagy emlékezetes - az étkezés a szokatlan ételtől vagy az alkalom hangulatától, romantikájától lehet
különleges élmény.
„Az articsókát általában nem nyersen vásárolom, mert
nem éppen egyszerű a megtisztítása. Mindenképpen kesztyű kell, ha nem akarja az ember összeszurkálni magát vele. Nagyon finom az üvegben, olajban árusított articsókasziv, amit hidegen, köretként is lehet fogyasztani. De nagyon finom az articsókás tészta is - például makaróni
vagy csigatészta - s elkészítése is egyszerű: az apróra vágott hagymát és articsókát sóval és borssal pirítsuk néhány percig az olajon, úgy, hogy maradjon puha, ne keményedjen meg. Adjuk hozzá a kifőtt tésztát és a sajtot, jól
keverjük össze" - írta Anikó Olaszországból, ahol pizzafeltét is lehet ez a különleges alakú növény. Luzerni olvasónk, Gábor pedig enyhe csontlevesben főzi húsz percig,
aztán levelenként mártásba merítve a puha részét, a foggal lereszelve, lehúzva eszi. „Néhány éve nagy hír volt,
hogy egy díjnyertes versenylo_
. ..
vat articsókával tápláltak, mivel az energiatartalma kitűnő" írta Bandi Kaliforniából. (írja meg
ízélményét a rimanyi.zita@kisalfold.hu e-mail címre!)

A LEGRÉGEBBEN
EMLÍTETT
GYÓGYNÖVÉNY
Már I. e.
400-ban, Hippokratész korában is említik jótékony
hatását. Az
1500-as években a patikusok ismerték
fogínyvédő
hatását, állatok fekélyeinek kezeié-

t

hoz, de Szulák Andrea, Magyar Attila őket már régen ismertem - és Debreczeni Zita,
valamint Adok Zoli remek
társaságnak bizonyult mesélte Keresztes Ildikó.
KIHÍVÁS VOLT A FŐZÉS. A

gyok, és tudtam én, miként viselkedem majd a
forgatáson.
Ám az ilyen
műsor kétélű
fegyver, hiszen
nem
biztos, hogy
a
társak
azonos
hullámhosszon
lesznek velem.
De mindenki kedvelte a másikat, jól éreztük magunkat,
így igazán szórakoztató volt
az az egy hét, amit a Vacsoracsatában töltöttem. Az adás után sokan gratuláltak, mégsem hiszem, hogy ezután
többet serénykedem majd a konyhában...

művésznő elárulta, a
forgatást többször le
kellett állítani, mert
elveszítette a türelmét, fel akarta adni a
versenyt.
Kihívás
volt neki a főzés, hiszen gyermekként
sem sokat tüsténkedett a konyhában. Amikor főzni tanulhatott volna, versenyszerűen tornázott, és noha soha
nem volt túlsúlyos, mindig fogyókúráznia kellett. Anyukája
pedig inkább kizárta a konyhából, hogy ne szenvedjen a folyton korgó gyomrú kislánya. Ildikó számára felnőttként sem lett
központi kérdés az evés, ínyenc,
de nincs ideje órákig tartó főzőcskézésre, és míg mást megnyugtatja, őt
kifejezetten idegesíti a főzés. Férje,
Ildikó tehát marad az éneklésnél,
Kicska László szintén zenész, sokat önálló koncertjével hamarosan útra
vannak úton, így mindig akkor és ott kell, színházakban lép a világot jeesznek, ahol rájuk tör az éhség. De lentő deszkákra.
nem kell nélkülözniük a házias ízeket, hiszen
az anyukák 99 Konyhai ismereteim is hiányosak, én
remekül főz- pedig ha belefogok valamibe, akkor győznek, és kényeztetik a tesként szeretném elhagyni a terepet.
fiatalokat.
FÁRASZTÓ FORGATÁS. - A forgatás
nagyon fárasztó volt. Pénteken kerültem sorra, addigra alaposan kimerültünk, hiszen mindennap hajnalban értünk haza. Reggel kilenckor viszont indulni
kellett vásárolni,
kezdődött a felvétel. Erdélyi ételeket választottam,
hiszen onnan származom. A stáb bevonult hozzánk, át
kellett rendezni az
otthonunkat, a kutyámat, aki rokkantnyugdíjas és a
férjemet biztonságba kellett helyezni.
- Csak önmagamat
adtam. Jókedvű va-

Az elkészült finomságok. Ildikó
némi hezitálás után kitalálta, és majdnem hibátlanul el is készítette a menüt.
Az előétel juhtúrós gombócleves volt, főételnek erdélyirakottkáposztát főzött,
desszertnek pedig
egy gyerekkori kedvencét, a grízhabot
választotta. Az ételek mellé utánozhatatlan produkcióval
szórakoztatta társait, s a jófajta erdélyi
pálinkák is megtették hatásukat. Amikor Ildi énekelni
kezdett, elszabadult
a pokol, a vendégek
dőltek a nevetéstől
a saját lábán való
léggitározást látva.

Gyümölcsözzön: szede

A szeder sok mindenben hasonlít a málnára, de jobban eltartható, és több benne a jótékony antioxidáns. A tüske
nélküli fajták megjelenésével rövidesen lepipálhatja közeli
rokonát.

TEJTERMÉKKEL A NYERŐ

Az érett szedret legjobb frissen fogyasztani. Vitamin- és antioxidáns-tartalmának legnagyobb részét a friss gyümölcshús rejti. Jellegzetes, zamatos íze jól illik különböző tejtermékekkel készült ételekbe, gyümölcslevesbe, joghurtba, tejszínhez, süteményekhez.
A gyümölcsből lekvárt, dzsemet is főzhetünk, amit később szintén felhasználhatunk natúr joghurthoz keverve vagy süteménybe.
Remek szörp és bor vagy likőr is készíthető belőle. Tartósíthatjuk mélyhűtve is, felol-

SÜS Ü K

vasztva süteménybe,
gyümölcslevesbe,
fagylaltkehelybe
főként vanília-

fagylalt mellé nagyon ízletes.

TEA A HANGSZÁLAKRA

Ha leveléből teát szeretnénk készíteni, május és augusztus
között gyűjtsük és szárítsuk az ép teveleket, amiből 1 teáskanálnyi felaprított levelet öntsünk le 2-3 dl forralt vízzel.
Segít vérszegénység, lázas meghűlés, rekedtség, hangszálproblémák ellen.

BARNA FESTÉK ÉS FOGÍNYVÉDŐ

Levelének csersavtartalmát bőrfeldolgozásra alkalmazták.
Szárított leveleiből és fiatal hajtásaiból barna színek előállítására szolgáló festékanyagot nyertek.
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Szereti a hasát? Inkább nassolós? Netán ínyenc?
A gasztrohoroszkópból megtudhatja, milyen
étkezési szokások jellemzők az ön és párja
csillagjegyére.

Tóth Tamás és Pető István mesterszakács a füvészkertben.

MENÜSORA
VERSENYRE:
A győri mesterszakács é s
társának menüsora a következőképpen nézett ki:
balatonifogas-duett nádfüstben, gőzölt gyöngyös
jércemell karamellizált gesztenyével, szarvasgombás
őzfilé és körtés csokoládétrilógia.

Mesterszakácsok füvészkertje
A győri Tóth Tamás és társa, Berki Zsolt nemrég egy
nemzetközi szakácsverseny európai döntőjében
bizonyíthatta, miért is olyan jók a konyhában. A
r
fővárosban rendezett versenyen minimális
pontszámmal csúsztak le a dobogóról, így
negyedikek lettek. Tamás egyébként Pető István
tanítványa, akivel nemrég egy fűszeres kertet alakítottak ki
a fiatal szakácsjelöltek tanítására.
VERSENYEK ÉS SIKEREK
OLLÁRI GERGELY

A fővárosi döntőt egy válogatás,
illetve az országos döntő előzte
meg Békéscsabán. Innen került
aztán egyenes ágon a középeurópai döntőbe Tóth Tamás és kecskeméti társa, Berki Zsolt.
- Már régóta ismertük
egymást Zsolttal, ezért
indultunk

kat lehet tanulni egy ilyen rendezvényen, mi már úgyis kiléptünk az iskolapadból, ezután tanulni csak egymástól tudnak a
szakácsok. Nagyon értékes
verseny volt, nagy kihívás
volt számunkra, viszont
rendkívül stresszes is - fogalmazott a versenyen szerzett tapasztalatokról a győri
szakács.
A zsűri az ízek mellett a tálalást, a

h
konyha kinézetét, az alapanyagok
|fia
tárolását és a két szakács
•raFÍL..
összehangolt munkáját
, is nézte. A versenyzőknek négy alapanyagot
(fogas, gyöngyös jérce,
őzgerinc, csokoládés körte) kötelezően fel kellett használniuk, de a többi
fortélyt a mesterszakácsokra bízták. A
menüsor elkészítésére öt óra állt rendelkezésükre a versenyzőknek, és tizenkét főre kellett tálalniuk az elkészített menüsort.
- Nehéz megmondani,
hogy indulunk-e még ilyen
versenyen, valamint hogy
eljutunk-e még egyszer
idáig. Most egy ideig
biztosan nem megyünk
versenyre.
Fárasztó
és
stresszes verseny volt, de ki
tudja, mit hoz még az élet
- tette hozzá végezetül Tóth
Tamás.

FŰSZERNÖVÉNYEK OTTHON IS

Tamás egyébként a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnökének, Pető Istvánnak a tanítványa, akivel közösen egy fűszeres kertet alakítottak ki abból a célból hogy
fiatal kollégáik megismerhessék a fűszernövények fajtáit, melyeket sok szakács általában csak morzsolt állapotban lát.

- A háziasszonyoknak indítunk egy főzőiskolát, elsősorban nekik szeretnénk megmutatni a kertet, valamint az ifjú, még iskolás szakácsjelölteknek. A lényeg, hogy ne csak
az őrleményt lássák, amikor főznek, hanem megismerjék a fűszernövényeket teljes
egészében. A kertben egyébként körülbelül negyvenféle növény van. Mindenkinek
ajánlunk egy ilyen kis fűszeres kertet, mert nem kell hozzá nagy hely, és sokat érnek
ezek a növények, akár morzsolva, akár frissen leszedve a díszítéshez - mondta el Pető
István mesterszakács. (Fotók: Krizsán Csaba)

TANYÉRFAJTÁK:
Svájd tányér,
lapostányér,
mélytányér,
kistányér, kuvertányér.

Asztalöltöztető

Terülj, terülj asztalkám! - mondhatják a
háziasszonyok ebédhez, vacsorához
készülődve, de a varázslat csak akkor
jön, ha az asztalöltöztetésnél ötletesek.
Ebben segítenek Siska Mária
Schnitta-díjas éttermi mester tanácsai.
TÁNYÉRLELTÁR

A svájci tányér a legnagyobb, meleg előételeket,
köztes ételeket, főételeket tálalunk rá. Inkább étteremben használják. Szépen lehet rajta tálalni az
ételt, és a díszítőanyagoknak is marad hely. A lapostányért az új trend szerint hideg előételek, desszertek, gyümölcsök tálalására használják az éttermek. A
háztartásokban főételhez használjuk. A mélytányér a
topfos, a tálban lévő levesek felszolgálásakor kell. A lapostányérba csak akkor tesszük bele a mélytányért, ha
nincs hideg előételünk, és francia felszolgálási módot
alkalmazunk: középen a tál, abból mindenki szed magának. Kistányér adható hideg előételhez, salátákhoz az
üvegtányér alá vagy állófogadásoknál svédasztalra. Háztartásban nyugodtan tegyük rá a süteményt. A kuvertányér helye a teríték bal oldalán található. Szerepe: azon
törjük a kenyeret, a zsemlét és
az étkezés előtt kihozott fűszervajas pirítóst. Terítéskor erre
tesszük a vajkést vagy kiskést.
Szalvétát is helyezhetünk rá. A
csonttányért a csontot és szálkát tartalmazó ételekhez teszszük fel a teríték bal oldalára,
ívesen a tányérunk vonalát követve.

Híres emberek
híres ételei
OSZTRIGA CASANOVA MÓDRA

Afrodité a tenger habjaiból kiemelkedve egy
kagyló belsejében látta meg a napvilágot.
Léptei nyomán virágok fakadtak, többek között a mirtusz, a gránátalma, a lótusz-és a
menta. Talán ebből a mítoszból ered az elképzelés, amely szerint a szerelem tüzének
felélesztésére a rák, a kagyló, a csiga, az osztriga húsának fogyasztása mágikusan hat. A híres-nevezetes vérbő férfiember, Casanova
(1725-1798) az egyik legjobb példa lehet ennek bizonyítására. Ő
ugyanis szerette az ízes, fűszeres ételeket érett sajtokat jó borokat
egy-egy flört alkalmával pedig az is előfordult hogy gasztronómiai
jártasságával sikerült behálóznia a kiszemelt hölgyet.
A legenda szerint állítólag mindennap ötven osztrigát fogyasztott el
egy női kebelről talán sejtette, hogy a benne található cink (okozza
az állóképességet és a spermiumtermelést is. Nemcsak hogy elfogyasztotta az osztrigákat de a héját is a fogával törte fel és az
utolsó cseppig kinyalta a kagylókat, mivel meg volt győződve róla,
hogy a kagyló eredeti cseppjei különös erőt kölcsönöznek férfiasságának. Sokan azért tartják vágykeltőnek az osztrigát, mert alakja a
nők ölére emlékeztet, illata pedig egy forró éjszaka hangulatát idézi.
A világ legnagyobb csábítója szorgosan vezetett naplójából tudjuk,
milyen ételeket és italokat fogyasztott, hogy napjában többször is
„megvívott" szerelmi légyottjaiból győzedelmesen kerülhessen ki.
Reggeli: paradicsomlé, tej, vajas-mézes kenyér, megborsozott lágy
tojás, esetleg szalonnás tojás, egy pohár pezsgő. Ebéd: hal vagy véres sült rizzsel, burgonyával hozzá saláta tojással tejföllel desszertnek kompót. Uzsonna: kakaó tejszínnel, gyömbéres-vaníliás sütemény. Vacsora: kaviár, homár, libamáj vagy szarvasgomba-pástétom,
vadhús gombávaL

Kos - a nassoló
A Kos alig várja az étkezéseket,
de az ételek elkészítésében általában nem jeleskedik. Szinte folyamatosan nassol egész nap,
mert imádja, ha tele a hasa. Érdekes módon mégsem jellemző
rá az elhízás, mert a kalóriákat
hamar elégeti intenzív fizikai és
szellemi aktivitásával. Ha éhes
gyakran ideges, nyűgös.
Bika - az ínyenc
Ha ennivalóról van szó, elgyengül, ezért komoly akaraterő
szükséges ahhoz, hogy formában tartsa magát, ő az, aki hajlamos egy kiadós edzés után fagyikehellyel jutalmazni magát.
Kiváló szakács, konyhaművész.
Imád kísérletezni, új ízeket kipróbálni, és értékeli a kreativitást a konyhában.
Ikrek - mindent vagy semmit
Az Ikreknek célszerű fokozottan
odafigyelnie étkezési szokásaira, mert hamar elveszítheti az
uralmat élete ezen területe felett. Gyakran étkezik rendszertelenül, rohanás közben. Hajlamos a túlzásokra, pl. kávéfogyasztás terén, amitől ingerlékennyé, idegessé válik. Az Ikrek
ügyeljen a napi 3-szori étkezésre, különösen a tápláló, kiegyensúlyozott reggelire.
Rák - a hangulatfüggő
Az élelmiszer nagy jelentősséggel bír a Rák számára: minden,
amit megeszik hatással van az
érzéseire, és gyakran „orvosolja" étkezéssel a rossz hangulatát. Ha túl sokat eszik, az érzelmi instabilitásra, szomorúságra
vagy csalódásra utalhat.
Oroszlán - a vendéglátó
Az Oroszlán igazi „nagyevő", de nem annyira a
mennyiség, hanem az elfogyasztott ételek minősége fontos számára. Szereti megadni a módját étkezéseinek, odafigyel a
részletekre, az étel tálalására, a társaságra, a helyszínre
és a jó borokra. Híresen jó vendéglátó, lakomáira sokáig emlékeznek a meghívottak.
Szűz - a válogatós
A Szűz igen válogatós, ha ételről van szó. Nehezen próbál ki
új ízeket és fűszereket, inkább a
megszokott és bevált ételekhez
ragaszkodik. Számára az ideális
étrend olyan egyszerű, többnyire egészséges ételekből áll,
amelyeket rendszeresen fogyaszt, ettől érzi jól magát a bőrében. Előfordul, hogy bűntudatot érez egy-egy kiadós étkezés után, illetve ha sok édességet fogyaszt.
Mérleg - az élen járó
A Mérlegre jellemző, hogy mindig keresi az újdonságokat, és
szívesen igazodik az új trendekhez. Olyan élelmiszereket, étrendeket és diétákat kedvel,
amelyek divatosak és népszerű-

© éterid
|Qp Smmzó
ff
r

ek. A Mérleg jó szakács, inkább
kísérletező típus, és nem riad
vissza a bonyolult ételkölteményektől sem. Jó érzékkel tudja
az ételeket párosítani.
Skorpió - a szenvedélyes
A Skorpió a szenvedély csillagjegye, így amikor étkezésről van
szó, igazán szeret jól „bepakolni". Kicsit végletes evéskor, hajlamos túlenni magát, viszont ha
diétázik, abban is maximálisan
helyt tud állni. Néha megszállottan ragaszkodik az általa
megszokott és kedvelt élelmiszerekhez, ezért ha Skorpió jön
vacsorára, érdemes előbb megérdeklődni, hogy mit szeret enni
és mit nem, így elkerülhető a
kellemetlenség.
Nyilas - a „kérek még" bajnoka
Amikor a Nyilas megéhezik, akkor valóban farkaséhessé válik,
és igen sok ennivalót képes elfogyasztani egy ültő helyében.
Nagyon szereti az evést, és magát az étkezés élményét, főleg
ha társasági eseménnyel párosul, vagy meghitt családi körben történik. Imád az asztalnál
sztorizgatni, borral az egyik, villával a másik kezében.
Bak - a megfontolt
A Bak hamar megtanulja, hogy
bölcs dolog helyesen és kiegyensúlyozottan étkezni. Általában
korábbi egészségügyi problémák miatt ragaszkodik az egészséges étrendhez. A gondosan
összeválogatott, friss táplálékból
nyeri energiáját. Akkor érzi magát igazán jól, ha mellőzi a cukor
és az alkohol fogyasztását.

Vízöntő - a szokások rabja
Ne csodálkozzunk, ha a Vízöntő
majdnem ugyanazt eszi reggelire, ebédre és vacsoráira mindennap. Nem szereti a meglepetéseket, főleg nem az ételek terén.
Igazából nem szeret főzni sem,
de kényszerből elkészíti, amit
kell, annak ellenére, hogy boldogan élne kolbászos kenyéren
is, amíg valaki nem főz neki.
Halak - az édesszájú
A Halak számára az édesség
minden mennyiségben és formában előnyt élvez. Az élelmiszerekkel
általában
szeret/nem szeret
viszonyban
van, mert ugyan szeret enni,
de az már kevésbé tetszik neki,
ha ez némi súlyfelesleghez vezet. A Halakra jellemző a legnagyobb súlyingadozás. Ha
tartósan megmarad a súlyfelesleg, előfordul, hogy lelki
eredetű gond van a háttérben.

Meghívom Önt és L
%
Kedves Csaladját
Szent István étterembe j
egy hangulatos ebédre j
vagy vacsorára! 1

Asztalfoglalás:

i

62/633-763

[
i

Szeged, Szent István tér
www.szentistvanetterem.hu

E kupon

felmutatójának

20% kedvezményt biztosítunk
az á la carte ételek árából

I i

A DM és a DV kereskedelmi melléklete
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1
Szerkesztő: Örfi Ferenc
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Válasszunk magunknak matracot!

H y t e - í fc-f4 9 - t S A r á i g .
A l o e V e r a C o l l e c t i o n : matracai
speciális szellőzővel vannak ellátva, melyek
körbehaladnak a matrac négy oldalán.
A 30 textília többezemyi apró rés révén
biztosítja a megfelelő légáramlást, a tökéletes
átszellőzést, a hosszabb élettartamot.

• Fogyasztói kultúránk
fejlődésének, egészségtudatosabb gondolkodásunknak, no meg a gyártóknak, fejlesztőknek hála
ma már sokunknak nem
mindegy, milyen ágyban
alszunk, hogyan alszunk,
min alszunk.

S t t v e r C o U e c t k m : az ezüst nemcsak
nagyon jő elektromos vezető, hanem
rendkívüli anbbakteriátis hatása Is van.
Nagyon jő hőközvetitő. valamint elvezeti
a matracból a statikus elektromosságot,
stabilizálja az ahráskBmát.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A legtöbb, piacon kapható matraccal az a gond, hogy egyenletes, ugyanakkor a testet nem
követő alátámasztást nyújt. Az
emberi anatómiát követő matrac ismérve, hogy alkalmazkodik az emberi testhez és gerincoszlophoz, annak homorú és
domború szakaszához is. Vagyis egyedi kényelmet nyújt a
használónak.
Kezdjük ott, hogy biomatrac - fő ismérve, hogy természetes anyagokból készül.
Nincs fém, nincs műszálas
huzat, és nem szivacs alkotja a
belsejét.
Ha azt halljuk, látjuk, olvassuk, hogy heat hőcellás szövettel kínálják a matracot, azt
jelenti, hogy a huzat alapanyaga tiszta pamut, amit speciálisan szőnek, így a késztermék
kiváló hővezetési tulajdonságokkal rendelkezik. Fontos,

trópusi növények olajával
izött extra nagy rugalmasságú hab. amely
légiesen könnyed fekvőérzetet biztosít!

hogy a test kipárolgását elvezessék, és kellemes hőmérsékletű legyen a fekhely.
A matrac keménysége és a
használó testsúlya összefüggésben van. Ha ugyanis egy
átlagosnál erősebb felépítésű
ember kemény matracot választ, az nyomhatja az ízületeit. A tudományos ismeretekre
alapuló matracfejlesztésekre
jellemző, hogy a végtermék
nem csupán az élettartam biztosítása miatt van súlyhoz kategorizálva, hanem aszerint is,
hogy az adott súlyú ember
milyen pontokon nyomja leginkább a matracot, és hol kell
alátámasztani a testet.
Sokan hiszik azt, hogy a szivacs és a vákuummatrac
ugyanaz. Pedig nem. A

Meleg paplanok,
puha plédek
• Az igazi indián nyár után
eljött a hűvösebb napok
ideje, amikor jólesik puha
plédbe burkolózva üldögélni. A hideg éjszakákra
műszál, félpehely, gyapjúpaplanokkal készülhetünk,
ágytakaróból, ágyneműhuzatból is óriási a választék.

a legfázósabbaknak is
megfelelnek, ezek azonban
csak vegyileg tisztíthatók,
soha ne tegyük mosógépbe a
gyapjú miatt! - mutatta be az

„vákuum" elnevezés nemcsak egy csomagolási technikára utal, hanem gyártási eljárásra is. A szivacsmatrac fő
ismérve az, hogy olcsó. A vákuummatrac drágább ugyan,
de a magasabb ár jobb minőségre is utal.
A speciális vákuumtechnológiával csomagolt matracok
magrésze egy légcellás szerkezetű eliocell magrész, amely

szintetikus anyag, a felületi kialakítás biztosítja a tökéletes
pihenést, rugalmasságot és
kényelmet.
Ezt a felhasználó igénye
dönti el. A kérdés ugyanis ennél összetettebb. Az adott használó súlyának, egészségi állapotának, életkorának, esetleges ízületi problémáinak megfelelően kell a matrac kiválasztásában segíteni.

ÉS A RUGÓS MATRACOK?

egyik szegedi felszerelésüzlet kínálatát Tóth Jánosné

üzletvezető.
Aki a hideg és az enyhébb
napokra egyaránt keres takarót, az is jó helyen jár: a négy
évszak kollekció jellegzetessége, hogy két külön vékony
paplanból áll. Az összepatentolt, dupla ágynemű nyáron két könnyű takaróvá alakítható, használható tehát

- Nagyon kedvelik a műszál
töltetű, pihekönnyű párnákat, paplanokat, amelyek
melegek, és mosógépben is
moshatók. Tartunk gyapjú
töltetű paplanokat, amelyek

minden évszakban. Lehet
kapni különböző vastagságú félpehely paplanokat is,
így a fázósak és kevésbé fázósak is megtalálhatják azt,
amelyikben igazán jólesik az
alvás.
Hogy ne csak a kényelmi
szempontokra, hanem az esztétikára is gondoljunk, régi
vagy új ágyneműnket változatos mintájú, színű és anyagú paplan- és párnahuzatok-'
kai is felszerelhetjük. Találunk többek között egyszínűt,
kockásat, csíkosat, virágmintásat - a széles kínálatban biztosan akad olyan, ami illik a
hálószobába.
- A luxus minőségű pamutszatén huzataink annyira vékony szálúak, hogy tapintás
alapján is azt hinnénk: selyemből készültek - mutatta
be az egyik különlegességet

RELUXA, ZSALUZIA, SZALAGFÜGGÖNY, PLISZÉ, ROLETTA, RÓMAI ROLÓ

Árnyak és fények a lakásban
• Sosem egyszerű feladat megtalálni a tökéletes árnyékolót egy lakásba, nemcsak azért,
mert a különböző helyiségek eltérő funkciókat látnak el, hanem azért sem, mert talán a
lehetőségeinket sem ismerjük eléggé. Pedig ma már fajtában, anyagban, színben,
minőségben, s persze árban is igen széles a választék.

A hagyományos redőnyök
mellett a legismertebb árnyékoló talán az alumíniumreluxa. Széles körű elterjedését
könnyű kezelhetőségének és
korlátlan színválasztékának
köszönheti. A természetes
anyagok és a modern design
kedvelőinek jó hír, megjelent
a piacon a fareluxa is. Itt kell
megemlítenünk a zsaluziát is,

házakban alkalmazzák. Ugyanakkor a gyönyörű anyag- és
színkombinációknak köszönhetően egyre többen díszítik
otthonaikat is szalagfüggönynyel. Létezik már olyan különleges tulajdonsággal rendelkező anyag is, amely a rendkívül vonzó, „bicolor-optika"
hatásról gondoskodik.
A pliszé egy 25 milliméter
széles, harmonikaszerűen
összehajtott impregnált textil-

árnyékoló. Lakásokba és irodákba egyaránt ajánlják a forgalmazók. Az előkelő megjelenés, párosítva a fény-árnyék
rafinált játékával jellemzi ezt a
terméket. Rendkívül széles textilpalettából választható az
egyszínűtől a zsakardmintáson át a mesefigurásig. Nyugat-Európában ez egyik legkeresettebb árnyékolótípus,
nálunk, Magyarországon még

www.alvasstudio.hu

A Kanalas
Vekor Kft.
A
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az irodák, üzletek, ipari épületek és modern otthonok ideális külső árnyékolója. Működési elve a reluxáéhoz hasonlítható. Lamellái lehetnek: 60,
80,90,100 milliméter szélesek.
A legújabb rendszerek külső
vagy belső redőnytokba építhetők, és kiegészíthetők rolós
szúnyoghálóval vagy textil
árnyékolóval.
Funkciójuk alapján a szalagfüggönyöket többnyire iroda-

n a t i i r a
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Egy termék „jóságát" mindig az összes jellemzőjének értékelése adja meg. A rugós matracokkal az a helyzet, hogy a gyártók
folyamatosan fejlesztik termékeiket. Többzónás rugózatok, latexés hideghab rétegek jellemzik a modern rugós matracokat. Ezért
nem lehet azt mondani, hogy ezek a termékek rosszak, de itt is,
csakúgy, mint a szivacsmatracoknál, óvakodni kell a gyanúsan olcsó
matracoktól.

MUNKATÁRSUNKTÓL

MUNKATÁRSUNKTÓL

Október hónapban 30 napos pénz-visszafizetési
garancia, bevezető árként 10% kedvezmény minden
típusra és méretre ebből a három kollekcióból.

:

• Takarok
• gyermektakarók
• felnőtt-takarók
• négy évszak paplanok
• műszálas párnák
széles választékával

várjuk kedves

vásárlóinkat!

• Nyitva: h - p . 1 0 - 1 8 , szo. 9 - 1 3 óráig. • Tel.: 62/637-952
• Szeged, Tisza L krt.-Nagy J. u. sarok.

DÉLMACYARORSZÁC HŰSÉCKÁRTYA-ELFOGADÓHELY.

az üzletvezető. A cipzáras,
puha anyag rendkívül kellemes alvást biztosít.
Nemcsak éjjel, nappal is elkelhet néhány jó meleg pléd,
amelyből szintén nagy az őszi
választék. Lehet kapni gyermek*, normál és franciaágy
méretben, változatos színben
és mintázatban. Anyaga polár,
műszál vagy hatvan százalék
pamut és negyven százalék
műszál keverék. Nem szöszösödnek, mosás után is tartják a
színüket és a minőségüket.
MMMMMMMMNNMBMMMMMMMMtaHMN^

csak az utóbbi években kezd
igazán teret hódítani.
Az árnyékolótermékek nagy
klasszikusa a roletta, az elmúlt
években folyamatosan továbbfejlesztették. Egy egyszerű alap
roletta mögött is mérnökök
többéves fejlesztése áll, a textilek szigorú szabványok szerint készülnek, dokumentálva
a fényáteresztő képességét,
anyagösszetételét, tisztíthatóságát.
A római roló (raff roló) tech-

nikák az ablakok különleges
díszei. Egyedi tulajdonságuknak köszönhetően tökéletes
szintézist alkotnak a keresztüllátásban, illetve árnyékolásban, továbbá az elegánsan szellős textilek különleges hangulatot teremtenek. A raffroló
bármilyen függönyanyagból
elkészíthető.

MA A I O N

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

MINŐSÉG ES DESIGN
A BELSŐ ÁRNYÉKOLÁSBAN!
EXKLUZÍV BELSŐ ÁRNYÉKOLÓK:
• LAPFÜGGÖNY
• ROLETTA
• SÁVROLÓ
* PLISZÉFÜGGÖNY

• RAFFROLÓ
• SZALAGFÜGGÖNY
Közel 200-féle színés anyagválasztékban.
www.martonarnyekolas.hu
Redőny, reluxa, szalagfüggöny,
PVC-függöny, zsaluzia,
napellenző, szúnyogháló,
harmonikaajtó és árnyékvitorla

3 év garanciával!
BEMUTATÓTEREM:
Hódmezővásárhely,
Dr. Rapcsák A. út 30.
06-62/238-421,06-20/961-6250
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KÜLÖNLEGES
IGÉNYEI VANNAK?

SZERETI
A BIZTONSÁGOT?

HOSSZÚ TAVON
GONDOLKODIK?
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10 év*
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Energia lei, energia be

Tartósság:

Extra garancia:

Energiamegtakarítás:

Számos megoldás kínálkozik az energia hatékonyabb felhasználására.
Mit v á r h a t u n k a n y í l á s z á r ó i n k t ó l e b b e n a t é m á b a n ?
Új házat építünk, vagy a régit újítjuk fel, mindenképpen felmerül a nyílászáró kiválasztásának kérdése. A legfontosabb cél az, hogy mindenki megtalálja a számára leginkább értékarányos megoldást. A S C H Ü C O alapanyagú műanyag nyílászárók Csongrád megyei kizárólagos gyártója az Alu-Profil Kft.
A cég ügyvezetőjét, G l a s z a Tamást kérdezzük a témáról.
Három alapvető fontosságú kérdést kell tisztázni.
- A nyílászáró zárási pontosságát, mely régi szerkezetek esetében jelentős, ún. résveszteséget okoz, új szerkezeteknél csak gyenge minőségű alapanyagok használata esetén lehet
jelentősége.
- A nyílászáró 1 m2 felületén egységnyi idő alatt távozó hő mennyiségét, melyet a hőátbocsátási együttható jellemez legjobban. Jele: Uw, régebben: k. Az a legjobb, ha minél kisebb az értéke.
- A beépítés módja, minősége.
A társaságunk által gyártott, forgalmazott és beépített S C H Ü C O nyílászárók az első két szempont alapján kiváló teljesítményt nyújtanak. A zárást különlegesen jó minőségű tömítések végzik, melyek a megfelelő számú zárásponttal kivitelezett S C H Ü C O VARIOTEC rendszervasalattal együtt a résveszteséget gyakorlatilag megszüntetik. A felhasznált műanyag profilok 0,8-1,2
W/m 2 K hőátbocsátási együtthatóval rendelkeznek. A beépítés módjára - a helyszín ismeretében - a legmegfelelőbb javaslatot tesszük, a legjobb hatásfok elérésének érdekében. Konkrét
példa a megtakarításra egy 150 x 150 cm-es ablak 3 fajtája esetében:

• A H o m e Thermo + nyílászárócsalád, mely Schüco alapanyagokból készül, az
igényes vásárló választása: ötkamrás, 70 mm-es beépítési mélységű műanyag
szerkezetek Schüco VarioTech vasalatrendszerrel, igény szerinti üvegezéssel.
• A csúcsminőségű műanyag nyílászáró, mely Schüco Sl 82/+/ rendszerből készül,
a különleges igényű v á s á r l ó k kedvence: hatkamrás, 82 mm-es beépítési
mélységű műanyag szerkezetek Schüco VarioTech vasalatrendszerrel, akár 3 rétegű
üvegezéssel.

• Egy 30 éves faablak, kb. Uw = 4 W/m 2 K. _
• Egy a 2004-ben Construma Díjat nyert S C H Ü C O CT 7 0 profilcsalád felhasználásával készült kétrétegű, lágy fémbevonatos, argongázzal töltött üveggel üvegezett ablak.
• Az ugyancsak S C H Ü C O , de Sl 82+ profilokból készített, 3 rétegű üveggel üvegezett
ablak.

Alu-Profil N y í l á s z á r ó g y á r t ó Kft.
Érdeklődjön mintatermeinkben:
• Szeged, Kálvária sgt. 75., tel.: 547-490
• Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András (volt Szántó Kovács J.) u. 50.
Tel.: 70/422-8269

AKCIÓ OKTÓBER

14-TÖL NOVEMBER

Figyelem, nem minden profil alkalmas a 3 rétegű üveg súlyának viselésére! Télen - 25 Celsius-fok különbséget feltételezve - egy fűtésszezon alatt „elveszített" hő és ára pl. földgázból:

Í4-/G:

35% energiamegtakarítás felár nélkül, 3 réteg üvegezéssel.

Termék

10 napos gyártási határidő az első 10 megrendelőnek.
*Az extra garancia feltételeiről érdeklődjön személyesenl

Uw

Régi a b l a k
S C H Ü C O CT 7 0
S C H Ü C O Sl 82+

W/m 2 K

4
1,1 W/m 2 K
0,75 W/m 2 K

Veszteség/6 h ó n a p
972 kW/h
267 kW/h
194 k W / h

Veszteség
14 8 7 2 Ft
4 0 8 5 Ft
2 9 7 4 Ft

Ezek a megállapítások természetesen a konkrét helyszín ismeretében változnak, és érvényesek a nyáron klímával hűtött lakás energiafelhasználását vizsgálva is - ha nem is pontosan
ezekkel az értékekkel.
A fentiek alapján talán könnyebb az ár-érték arány vizsgálata.

Hagyomány és

'Minőség

Szeged[egex&Cuzíva66
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K+F projekt a környezeti
terhelés csökkentéséért
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Szeplast M ű a n y a g Alapanyaggyártó és Kereskedelmi
Kft. a z idei é v t ő l ú j a b b k u t a t á s fejlesztési p r o j e k t m e g v a l ó s í t á s á t k e z d t e el. A m u n k a i d é n ta-

kedvezőbbek. így a termékek
m i n d a gyártás, m i n d a felhasználás során hozzájáruln a k a környezeti terhelés csökkentéséhez az á g a z a t o n belül.
A projekt által m a g a s minőséget és értéket képviselő,

TENYEK ES S Z A M O K :
• Projekt megnevezése: Új, környezetbarát a l a p a n y a g ú , m a g a s értéket k é p v i s e l ő , p i a c k é p e s m ű a n y a g
n y í l á s z á r ó kiegészítő e l e m e k termékfejlesztése a
Szeplast Kft.-nél
• Projekt i d ő t a r t a m a : 2 0 0 9 . 0 3 . 0 2 . - 2 0 1 1 . 0 8 . 3 1 .
• A projekt a z E u r ó p a i U n i ó t á m o g a t á s á v a l , a z Európ a i Regionális Fejlesztési A l a p t á r s f i n a n s z í r o z á s á val valósul meg.
A z E u r ó p a i U n i ó és a m a g y a r á l l a m által nyújtott
t á m o g a t á s ö s s z e g e : 107 0 0 0 0 0 0 Ft
• Projektazonositó: GOP-1.3.1.-08/1-2008-0022

piacképes m ű a n y a g kiegészítő
elemek előállításához szükség e s új, k ö r n y e z e t b a r á t a l a p ú
s t a b i l i z á t o r r e n d s z e r t fejleszten e k ki, a m e g f e l e l ő v i z s g á l a t o k
elvégzését biztosító laboreszk ö z ö k e t s z e r e z n e k be, illetve
az ú j t e r m é k e k e t a piacra is
bevezetik.
A p r o j e k t e r e d m é n y e k é n t kifejlesztett receptúrák h a s z n á lata kiváló lehetőséget biztosít
vasszal indult és előreláthatólag 2011-ben fejeződik be. A
fejlesztés célkitűzése a c é g inn o v á c i ó s t e v é k e n y s é g é n e k fokozása, a vállalkozás növekedési potenciáljának erősítése
új, k o r s z e r ű , k ö r n y e z e t k í m é l ő
é s p i a c k é p e s t e r m é k e k kifejlesztésével.

a Szeplast Kft. által g y á r t o t t
termékek tulajdonságainak,
minőségének megtartására,
illetve továbbfejlesztésére. A
termékek több piaci szegmensben
felhasználhatók,
megfelelnek a magasabb minőségi és környezetvédelmi
előírásoknak, a vevői igényeinek, illetve a h a z a i és a z e u r ó pai uniós jogszabályi követelményeknek.

Pénz az ablakban!
SZEPLAST MEGTAKARÍTÁS - PÉNZT ÉS
ENERGIÁT SPÓROLUNKI

A jelenleg gyártott és értékesített t e r m é k e k
(műanyag
alapanyagok) túlnyomó hányadának gyártása
során
ólomalapú stabilizátorokat
alkalmaz a vállalkozás, ezek
bizonyos mértékig m i n d a környezetre, m i n d az e m b e r i szervezetre káros hatást fejtenek
ki. A cél, h o g y a r e c e p t ú r á k a
magas minőség megtartása
mellett a környezet- és egészségvédelmi
elvárásoknak
megfelelően módosuljanak,
a z a z az ó l o m a l a p ú stabilizátorokat kiváltsák kalcium-cink
alapúakkal, amelyek sokkal

A Szeplast műanyag nyílászáróit őszi árleszállításunkban 30% KEDVEZMÉNNYEL

AZ ÜGYVÉDNŐ VALASZOL

Közös költségeink
• Sorozatunkban Vörösné dr. Árgyusi
Magdolna (képünkön) ügyvéd
válaszol az olvasóink által feltett,
ingatlanvásárlással és lakásépítéssel foglalkozó kérdésekre. Ezúttal
a legtöbb levél a közös költséggel
foglalkozik.
Szegedi levélírónk szerint a hat év
alatt h á r o m s z o r o s á r a emelt k ö z ö s
k ö l t s é g ü k n e m áll a r á n y b a n a cserébe nyújtott szolgáltatással. J
V ö r ö s n é dr. Á r g y u s i M a g d o l n a e l m o n d t a : a k ö z ö s k ö l t s é g
e m e l é s é n e k t ö b b o k a lehet, p é l d á u l h a n ő a rezsi, a k ö z ö s k é p viselő v a g y a takarítás díja. A t u l a j d o n o s t á r s a k n a k j o g u k
v a n a közös költségről d ö n t ő közgyűlés meghívójának kézhezvétele u t á n az ügyre
vonatkozó iratokba betekinteni. A z o k ismereHa a többség elfogadja az
tében d ö n t h e t n e k arról,
emelést, akkor a döntés a
hogy hozzájárulnak az
kisebbséget is kötelezi.
emeléshez vagy sem.
mNmasmiktmsm
H a a többség elfogadja
a z e m e l é s t , a k k o r a d ö n t é s a k i s e b b s é g e t is kötelezi. A k i s e b b s é g - h a a h a t á r o z a t a j o g o s é r d e k e i n e k s é r e l m é v e l jár, v a g y
jogszabályt, a l a p í t ó okiratot, illetve szervezeti és m ű k ö d é s i
szabályzatot (SZMSZ) sért - 60 n a p o n belül b í r ó s á g o n kérheti a határozat érvénytelenítését.
SZMSZ-módosítás
nélkül hozhat-e a közgyűlés attól eltérő
módon érvényes döntést a közös költségről? - k é r d i v á s á r h e l y i
olvasónk. A z ü g y v é d n ő ú g y fogalmazott: a közgyűlés n e m
h o z h a t a z SZMSZ-től eltérő h a t á r o z a t o t , csak úgy, h a előtte
módosítja azt. A z a határozat u g y a n i s n e m lehet érvényes,
a m e l y sérti a z S Z M S Z
rendelkezéseit.
H a r m a d i k k é r d e z ő n k azt szeretné tudni, h o g y köteles-e a
közös képviselő tájékoztatni a lakókat, h o g y a k ö z ö s költséget milyen kiadásokra és költségekre szedik be, és mire
n y ú j t f e d e z e t e t , illetve h o g y m i l y e n k ö l t s é g e k v á l t o z á s a m i a t t
e m e l k e d i k az összege. - H a a k ö z ö s képviselő a k ö z ö s költség felemelését javasolja, a tulajdonostársakat tájékoztatnia
kell a r r ó l , h o g y m i é s m i l y e n m é r t é k b e n o k o z z a a k ö z ö s
k ö l t s é g e g y e s e l e m e i n e k n ö v e l é s é t - e m e l t e ki a z ü g y v é d n ő .
A r r ó l is t á j é k o z t a t n i a kell, h o g y m e l y k i a d á s o k r a n y ú j t f e d e zetet. Ez a kötelezettsége a k ö z ö s k é p v i s e l ő n e k a z e l s z á m o lási k ö t e l e z e t t s é g k ö r é b e n is f e n n á l l .

kínáljuk.
Nyílászáróinkat az akció keretében HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGGEL kínáljuk, a kétrétegű

nem.

—

i

üvegezés érában, hogy lakásának hő- és
hangszigetelése még tökéletesebb legyen.

Személyre szabott ügyintézéssel és megoldásokkal várja
önt a Szeplast Nyflászáró-gyártó Kft.
Az akció részleteiről érdeklődjön munkatársainknál a
621 549-329 telefonszámon, Illetve a www.szeplast.hu
honlapon!

fsZEPLAST
fi

AJTÓ-ABLAK

Szeplast - Az ablak partner

Az ősz hangulata, az ünnepek színei

ÜZLETÜNKBEN
AZ

OTTHONA

MINDENKI

MEGTALALJA

HANGULATÁHOZ

TÉNYÁTERESZTŐK,
BÚTORSZÖVETEK

ILLŐ

SÖTÉTÍTŐK,
MINTA

DEKORANYAGOK.

UTÁNI

KELLÉKANYAGOK,
KIEGÉSZÍTŐK
SZÉLES

TEXTILEKET.

FÜGGÖNYTARTÓK,
VÁLASZTÉKA

C 0 T Á

ÉRDEKLŐDJÖN
sZ'Ti'iil

h(KjP

Bár az ősz az egyik legszebb évszak,
ilyenkor az időjárás már hűvösebbre
fordul, a kerti partik elmúltával több
időt töltünk a lakásunkban. Ez az otthoni környezet csinosítgatásának
időszaka, amelyet a közelgő ünnepek
hangulata is belengedez már. A különféle lakástextíliák, függönyök, kiegészítők világában ilyenkor az uralkodó
színek a nemesebb, gazdagabb, teltebb
árnyalatok. Ilyenek a barna és a meleg
fémes színek, mint a réz, a bronz és
az arany.

ÉRTÉKESÍTÉSE.

TELIES KÖRŰ
SZOLGÁLTATÁS
A FELMÉRÉSTŐL
A FELSZERELÉSIG...
ÉS MÉG
A RÉSZLETEKRŐL

Az ősz nem az elmúlás évszaka, hiszen
a természet kínálta kincsek ilyenkor
érnek be, így lesz az őszi világ színpompás és szépségekben bővelkedő.
Elég csak kilátogatnunk a Mars téri
piacra, az ízek, illatok és színek olyan
kavalkádjával találkozhatunk, amelyekkel a nyári hónapokban sohasem.
Ezt a színpompás őszi világot lakástextíliáinkkal otthonainkba is becsempészhetjük.

TOVÁBB!

KOLLÉGÁINKNÁL.
szépít.

• 6727 Szeged, Algyői út 31. • TeUfox:
62/462-891,30/9683-899
• Nyitva
tartás: h-p.: 9-18, szo.: 9-13
óráig.
• E-mail:
info@faiitaziafiiggony.hu
ón™
*
www.fantaziafuggony.hu

A barna árnyalatai - ugyanúgy, mint
ahogy a természetben a fák leveleié egészen a vörösig és a sárgáig terjedhetnek; ez a trend az őszi függönypiacon.
- Mivel az igényesebb függönyanyagok
ma már annyira szépek, mívesek,
inkább magát az anyagot hagyjuk
érvényesülni - mondta Nagy Éva, egy
szegedi függönyszalon munkatársa. Nincs feltétlenül szükség színpadias
hatású, dús redőzésekre, ráncolatokra,
bordűrökre, így megmaradhat a függöny egyszerű, nemes hatása. Az ősz
mintái főként a kacsok és indák, a
különféle levélalakok.

Bár a kinti világ az ősz színeiben pompázik, belső dekorációink még
megidézhetik a nyarat is. Élénkebb,
nyári színű textilekből készíthetünk
különféle kiegészítőket. A konyhába
abroszokat, ülőpárnákat, székszoknyákat, edényfogókat és konyharuhákat, a nappaliba díszpárnákat,
térítőkét, textilképeket készíthetünk a
nyár motívumait felhasználva.

Már most érdemes elkezdeni a
készülődést a téli ünnepekre, hiszen
a szezonális dekoranyagok már
ilyenkor igen jó áron kaphatók az
üzletekben, és ha korábban elkezdjük
a beszerzést, még nagyobb választékból válogathatunk. Közeleg a halottak
napja, amelynek amerikai, „Halloween" hagyományai már évek óta
nálunk is megjelentek.
Érdekes kiegészítő lehet ilyenkor a
tökpárna és a különféle narancssárga
anyagokból varrott díszek. Mikulásra,
karácsonyra készülve már most
bevásárolhatunk piros, fehér, bordó,
zöld és aranyszínű texülekből, illetve
csillogó organzákból, taftokból, felvarrható kis csillagokból, hópelyhekből,
hogy időben elkészíthessük ünnepváró
apróságainkat, dekorációinkat.
F.G.

BALTEX.

j Padlólapok
Falicsempék
Szaniterek
Parketták
Tapéták
3D

tervezés

S z e g e d , K á l v á r i a sgt. 104.
Tel.: 6 2 / 4 4 4 - 5 0 8 • E-mail: s z e g e d @ b a l t e x . h u
Nyitva: h-p. 7-18, szo. 8-13 óráig.
www.baltex.hu

Szerda, 2009. október 14.

BLEZER: összhang és stílus
• A jól kombinálható kosztümkabát vásárlása nem egyszerű. A
lényeg, hogy tudjuk, mi az, ami
jól áll és passzol a ruhatárunk
többi darabjához.

martha may
c o l l e c t i o n

HÉTKÖZNAPOK ÉS ÜNNEPI
ALKALMAK ELEGANCIÁJA!
C s a l á d i és a l k a l m i összejövetelekre, hivatalos

Rózsák taftból. Évek óta megtalálhatók az örök darabok terén a nőies,
karcsúsított szabásvonalak, amelyek
most főszerepet kaptak. Pliszírozott
szoknyával igazán hódító. (1. kép)
A k a s m í r p u h a s á g a . A 2009-es divat igazodik az ősz és a tél m a r k á n s
színeihez. A püspöklila, b o r d ó és a
szürke mellett megtalálható az örök
klasszikus fekete. (2. kép)
A csíkok játéka. A szürke blézer
eleganciáját kiemeli a zsenüiás kordbársony gallér és a zsebpatni a díszgombbal. A csíkozás előnyösen nyújtja az alakot. (3. kép)
GRATULALUNK

rendezvényekre,
3 8 - 5 4 - e s méretben.
Szövetkabátok,
k o s z t ü m ö k , elegáns felsők, r u h á k , s z o k n y á k ,
t u n i k á k , pulóverek, sapk á k , sálak, táskák, bizsuk.

0)

GYŐRI JÓZSEFNÉ

S t ü s z i V a d á s z É t t e r e m Asztalfoglalás: 62/315-640
Ahol nem csak vadétel van! • Szeged, Maros utca 37. • Http://illespanzio-vadaszetterem.Hu

NONSTOP
születésnapján szeretettel

köszöntik:

Lányai, vejei, unokái, azok párjai,
dédunokái: Gergő,

Barnabás,

Benedek, B e n c e , Patrik

nníraro

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

ALLAST KINAL
Országos hálózatú cég
Szegeden nyíló

s

zálogházába és

|

ékszerüzletébe

§

SZAKKÉPZETT
KERESKEDELMI
ELADÓT
é s gyakorlattal
rendelkező
ÉKSZERBECSÜST
keres.
BECSÜSI
LEHETŐLEG

VÉGZETTSÉG
TÖBBÉVES

GYAKORLAT

ÉS
SZAKMAI

SZÜKSÉGES.

Fényképpel és telefonszámmal ellátott önéletrajzokat a
csínady.gabriellan
cornergroup.hu
e-mailre kérjük továbbítani.

BIZTONSÁGI OR
SZAKKÉPZÉS
SZEGEDEN
20 000 Ft
+ OKJ vizsgadíj
Felnőttképzési
számunt

nyilvántartási
13-0150-05

06-20/444-0712
• A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI Tüdőgondozó Intézet
felvételt
hirdet:
önálló
asszisztensi tevékenységet ellátó (diplomás egészségügyi
végzettséggel,
számítógépes ismeretekkel rendelkező) munkakörbe. Előnyt jelent Hódmezővásárhely és környéki lakos. Bérezés a Kjt. szerint.
Érdeklődni lehet dr. Füzesi
Edit gondozóvezetó főorvosnál a 245-823-as telefonszámon. (090269840)
• AUSZTRIAI téli szezonmunkák a vendéglátás,
szállodaipar, síparadicsom
területein
(segédmunkák
is). Hölgyeknek, Uraknak
teljes lebonyolítással is! 30/
919-0640, 30/757-4650,
www.eujobinfo.hu
(085264806)

• FRANCIA kozmetikai világcég
magyarországi
disztribútora termékskálájának és szolgáltatásainak
bővítéséhez munkatársakat keres. Minimumkövetelmény:
egészségügyi
vagy kozmetikai végzettség. Kereskedelmi tapasztalatelőnytjelent, ,,B" kategóriás jogosítvány szükséges. Érd. hétköznapokon
9-17 óráig a 20/5549-483astelefonon. (090268669)
• GYAKORLATTAL rendel
kező eladót keresünk azonnali kezdéssel. Jelentkezés: 2009. október 16-án
10-12 óráig, Szeged, Somogyi u. 20., L'evis bolt.
(090370596)
• JOGI
asszisztenst,
pénzügyi-számviteli munkakörbe munkatársat keresünk.
Önéletrajzokat:
„Precíz, pontos, megbízható 90166771" jeligére a
Gutenberg u. 5. ügyfélszolgálati
irodába
kérjük.
(090166771)
• TAKARÍTÓNŐK és raktárosi végzettséggel rendelkező vagyonőrök jelentkezését
várjuk!
Feltétel:
vagyonőr-igazolvány és érvényes kamarai tagság,
raktárkezelői
végzettség
vagy gyakorlat megléte. Érdeklődni: 30/830-1116-os
telefonszámon. (090268901)
• UNIÓS fuvarozással foglalkozó cég megbízható
gépkocsivezetőt keres „ C "
kategóriás jogosítvánnyal,
nemzetközi
árufuvarozói
vizsgával. Kézzel írott önéletrajzokat
„Nemzetközi
090270057" jeligére a Délmagyarország Kiadó, Szeged, Gutenberg utca 5. sz.
alatti
ügyfélszolgálatára
kérnénk. (090270057)

munkát külföldön! Dolgozz európai és
amerikai hajókon, szállodákban és gyárakban. A
munkavállaláshoz teljes körű ügyintézést, valamint
nemzetközi szintű nyelvi és
• BELVÁROSI
étterem szakmai képzést biztosíszakképzett szakácsot és tunk. Színvonalas munkák,
négyórás konyhai kisegítőt kiemelkedő
keresetek.
felvesz.
20/959-0340 www.hajopincer.hu.
30/
(090370707)
4 79-0951 .(090270160)

——

TELEFONOS

HI R 0 E T E S F E LV E T E L : 62/567- 835

Elfogadunk: Ticket Restaurant.
Index, Chéque Déjeuner étkezési
jegyeket é s üdülési csekket is!

(üzenetrögzítő'

TANFOLYAM
• GYÓGY- és svédmasszőr
OKJ-s képzés indul Szegeden. Gyakorlattal, jegyzettel: 199.000 Ft. Kérje ingyenes tájékoztatónkat! 30/
377-7797,
www.2007kapos.hu
(090269983)

is)

o Apróbörze
AUTÓ

GAZDIT KERES

• A U T Ó Ü V E G E Z É S , cascokárfelvétel önrészátvállalással, üvegfóliázás. 62/
405-888,
www.kippkOpp.hU.(090269063)

• FOGADJON
örökbe
egészséges (oltott, féregtelenített) kutyát, cicát! 20/
360-9846,
www.zug.hu.
(090370308)

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, navigáció. Ingyenes
kiszállással. 62/555-777,
30/451-6950.
www.regiogps.hu.
(090166953)

• LABRADOR jellegű, nagyon okos kan kutya szerető gazdát keres. 06-30/
303-6331,
06-30/6201889(090270021)

BÉRLEMÉNY

• LABRADOR, német juhász, puli szerető gazdát
keres a szentesi állatmenhelyen.
06-30/303-6331
(090270024)

Szeged, Francia u. 22.
B PULIKEVERÉK
kiskuszám alatti telephetyák, 2 hónaposak, ingyen
lyen 135 m' helyiség
elvihetők Üllésről. 06-20/
92 4-39 00(090269975)
ÜZLETNEK,
RAKTÁRNAK
KIADÓ.
lílfi
Ugyanitt
M
76 m', négy
• A1, B kategóriában őszi
helyiségből álló
akció!
IRODACSOPORT
www. kovacsautosiskoKIADÓ.
la.hu,
30/429-5581.
(090167065)
MINDKÉT KIADÓ HELYISÉG
ALMÉRÖVEL FELSZERELT.
Érdeklődni: 6 2 / 5 4 2 - 7 4 5 ,
HASZONÁLLAT
30/670-8295
.
• NAGYÜZEMI hízófelvásárlás azonnal készpénzfizetéssel.
20/982-6034

BÚTOR

• TOLLFELVÁSÁRLÁS!
Szeged, Rókusi krt. 25. Tel.:
30/464-6162.(090165659)

(090269925)
HtiAMnuoRnJli
•

ÍS 4 D t o n U f i 4JÁNLAS4VA1

EPITESI TELEK
• A VADASPARK lakóparkban 750-800 m2-es, 1-4
lakásos épületek építésére
alkalmas,
közművesített
telkek eladók. Ár: 15.000
2
Ft/m + áfa. Tel.: 555-821,
70/312-1914. (090370263)

Tel.: 06.80/821-82í

""adfiji:

HIRDETESFELVETEL SZEGEDEN:
A DÉLMAGYARORSZÁG
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁIBAN
Szeged, G u t e n b e r g u. 5.
Tel./fax: 62/310-933.
Szeged, Szabadkai út 2 0 .

A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG AJÁHLÁSÁVAL
VÁLTSA M E G BELÉPŐJEGYÉT ELŐVÉTELBEN A DÉLMAGYARORSZÁG
GÁLATI IRODÁIBAN!

2009. november 13., péntek, 20 óra
Jegyárak: 8900 és 9900 Ft • Helyszín: Syma Rendezvénycsarnok, Budapest
2009. november 20 , péntek, 19.30
jegyárak: 4900-10 900 Ft • Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna
2009. november 26., csütörtök, 19 óra
Jegyár: 5900 Ft • Helyszín: Budapest, Diesel
A legyek arán felül 20ti Ft kezelési költséget
k
felszámítunk.

SZAKKÉPZÉS

KÖZLEMÉNY
AFERROEPZrt.
4. számú bélyegzője
2009.10.10-től

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

i

ÉRVÉNYTELEN, I
n e m fogadható el!

NOVENY
• GYÜMÖLCSFÁK,
bogyós gyümölcsök, tuják,
díszfák,
díszcserjék.
Szeged-Rókus, Körtöltés
u. 31., 06-20/518-0038,
www.abeliaskert.atw.hu •
(090269842)
• 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. (084956150)

PANELLAKAS
• NÉMET-OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünk! 06-1/
2 1 0-49 04(090266931)
• S Z E G E D - R Ó K U S I , |ó elrendezésű, tágas (1 +3 szoba, hall), 80 mz-es, IV.
emeleti panellakás cseréptetős házban, a Tescónál,
nagyon baráti áron eladó.
Ár: 9,5 M Ft. Telefon: 20/
4 7 5-7 7 34.(090269760)

B KERESKEDŐ-BOLT• HÉTVÉGI szakképzések: V E Z E T Ő , ruházati, illetve
OKJ-s
dajka,
szociális
ápoló, élelmiszer-eladó
csecsemő-,
kisgyermek- képzések indulnak Szegegondozó OKJ-s képzés in- den, 79.000 Ft-tól, távoktadul. Krúdy, tel.: 06-30/951- tásban is. Kérje ingyenes
8061,
06-30/434-1350. tájékoztatónkat! 30/3679217, www.2007kapos.hu
www.krudy.org. (090270083)
(085264141)

SZOLGÁLTATÁS
• CLASSIC ÜVEG. Üvegezés, képkeretezés. Pulcz u.
46., 62/499-111. (084036806)
DUGULÁSELHÁRITÁS garanciával, mindennap. Érd.:
06-30/945-7577, 62/533-999,
Szász Péter. (090165709)
• DUGULÁSELHÁRITÁS,
vidékre isi Ingyenes kiszállás,
tiszta
munkai
www.dugulaselharitasszeged.hu
06-70/630-3806
(090269722)
• REDŐNY, reluxa, szúnyogháló javítása, készítése. Érd.: 06-30/639-6131,
Horváth Sándor. (090166629)
• REDŐNY, reluxa, szúnyogháló,
valamint
faredőny javítása. Tel.: 62/
457-562,
30/9436-411,
TörökTibor. (090167662)
• REDŐNYÖK,
reluxák,
szalagfüggönyök, harmonikaajtók, szúnyoghálók.
Tel.: 62/640-603, 06-30/
94 5-7 2 01 .(090165718)
• ÜVEGEZÉS,
KERETEZ É S . Kovács üveg, 62/414140.(083523409)
HIRDETÉSFELVÉTEL
CSONGRÁDON:
Tourinlorm Csongrád
Szentháromság lár 8.
63/570-32S

B K I S H A J Ó V E Z E T Ő I tan
folyamot indít az M. Mariner
Bt. Jelentkezés: 30/2493243
telefonszámon.
(090270034)

TÜZELŐANYAG
• A K Á C tűzifa 9.000 Ft/m3tÓI. 30/89 7-39 7 7(090269873)
• A K Á C tűzifa: 10.500 Ft/
m3.72/2 67-381. (090370507)
• BIOBRIKETT
tüzelőanyag akciósan, ingyenes
házhoz szállítással. 20/
92 4-73 94(090268971)
• K Á L Y H A K É S Z tűzifa rendelhető: 12-15.000 Ft/m3,
ingyenes szállítással. Érd.:
06-30/479-7435, 72/3719 88.(090269427)
• TÖLGY-BÜKK-AKÁC!
Akciós áron, kamionos tételnél már 1.550 Ft-os mázsaártól, hasitvais! 30/9997816(090370713)
• TŰZIFA 8.000 Ft/m3-től,
díjtalan szállítással. 20/
2 68-72 2 3.(090269463)
• TŰZIFA 8.500 Ft/m3-től
eladó.
20/618-4265.
(090270040)
• TŰZIFA: 11.000 Ft/m3tól, szén: 3.800 Ft/q-tól.
06-30/2 4 7-76 1 0(0903706(2)
HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor
Miklós Zsuzsanna
62/591-080,
06-20-262-1277.

B KÉZ-LÁBÁPOLÓ, műkörömépttő OKJ-s tanfolyam
indul októberben. 30/3761702(090167459)
B O K T Ó B E R 9-én indult
bolti eladó,
kereskedő,
boltvezető
tanfolyamhoz
még lehet csatlakozni. Tel.:
20/35 5-2 6 86.(090270138)

TERMÉNY, TAKARMÁNY
B KUKORICA, napraforgó,
repce felvásárlása csak kamionos tételben. Érd.: 70/
660-7 4 07.(090269626)

ÜDÜLÉS
• Ü D Ü L É S I JOG-SZERVIZ, adásvétel közvetítése.
30/460-5855, 06-1/7690114,
06-1/769-0931,
www.udulesjoginfo.net
(085161803)

B NAPRAFORGÓ, kukorica
felvásárlása napi legjobb
áron. Kamionos tételben,
kedvező, rugalmas feltételekkel.
30/337-7467.
(090268225)

TÁRSKÖZVETÍTÉS
• 7 X 7 villámrandi Szegeden, minden korosztály
számára,
korcsoportonkénti beosztásban. Jelentkezés,
regisztráció:
www.7x7villamrandi.hu.
Tel.:
20/355-2686.
(090270139)

ÜZLETH., MŰHELY, IRODA
Szeged, Kereskedő' köz 4.
s z á m alatt 7 8 7 7 n é
alapterületű nagykeresked e l m i raktárházból
1 0 5 0 m 2 alapterületű
RAKTÁRRÉSZ
határozatlan időre kiadó.
irányár: 900 Ft/hó + áfa/né
Továbbá ugyanitt
bérraktározást vállalunk
60 Ft/raklap/nap.

Érdeklődni lehet 3
Tart Gabriellánál a |
62/558-671 telefonon. 1

A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL
H A / A S S A G I t V F O R D U I O ,S/tJI ITtSNAI",

N É V N A P ?

Kíis/nntse s/eretlvil tsapilaptiiikonkeres/IOI, <v megaj, ultiékor síik
egy utalvdnny al!'
A z üzenel max. 20 szóhói állhal
Ara: 3492 FI, fényképpel 4656 FI
Megjelenés: b á r m i k o r
Leadási, Illetve (leérkezési h a t á r i d ő : m e g j e l e n t s előtt „> n a p p a l
I öltse ki a megrerHÍeldszelvenyl, é s k ü l d j e el < íiiliinkíe
a hirdetési ö s s z e g r ő l X/óló p o s t a u t a l v á n n y a l együtt, v a g y
• Keresse lel s z e m é l y e s e n ügyfélszolgálati irodainkat,
Inrilelestelvevrt h e l y e i n k é i !
'
•
•
•
•

NEFELEJCS VI«AG

M

E G

R

E N

t)

Szöveg:

Cím:
Feladó neve:.
Tel.:

Aláírás:

E I. Ő

ÜZLETEK

Online Áruház:
www.nefelejcsvirag.hu
Virágküldés
belföldre, külföldre:
06-30/325-0005

( ím: Dél magvat orw.tg Kiadó í>720 S/i*fied, Gutenberg u. !>.
fel.: 62/r>67-«3$
•

*|XNOEK
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HIRDETÉS

2009. O K T Ó B E R 14., S Z E R D A

Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
»Y«YU
Ti
„Te, aki szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sosem kértél, csak adtál."
Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy
drága Édesanyánk, Anyós, Nagymama, Dédnagymama,

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

SZENTES

GYÁSZHÍR

GYÁSZHÍR

„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,
de ha már abban nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél,
Te nem haltál meg, csak álmodni mentél."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
NAGY KÁROLY

„Élete elmúlt, mint száz másik
pillanat, s tudjuk, hogy emléke
I örökre megmarad."
I Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
' szerettünk,

székkutasi lakos, 65 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Búcsúztatása
október 16-án 10 órakor lesz a hódmezővásárhelyi Szent István-templom urnafalánál, a szentmisét követően. Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Gyászoló család

TÓTH LAJOSNÉ
MÁTÉ ANNA
72 éves korában rövid, súlyos betegségben
elhunyt. Búcsúztatása 2009. október 16-án 1A órakor a Kiskundorozsmai
temetőben lesz, előtte gyászmise 13 órakor a dorozsmai templomban.
A gyászoló család

„Értünk éltél, bennünket szerettél, bár a halál elszakított tőlünk, jóságod szívünkben él, segítő szavad örökké halljuk."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága Édesanyánk,
AMBRUS GYÖRGYNÉ
SZÜL. NAGY ZSUZSANNA
Hódmezővásárhely, Orgona u. 2. szám alatti lakos, 55 éves korában elhunyt. Temetése 2009. október 16-án 13 órakor lesz a katolikus temetőben.
Gyászoló gyermekei

Mély fájdalommal tudatom,
hogy szeretett édesanyám,
ÖZV. BARÁTIt ISTVÁNNÉ

90370749

„Szívedben nem volt más, csak jóság
és szeretet, szorgalom és munka volt
az egész életed."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
Szentes, Soós u. 39. szám alatti lakos,
69 éves korában hirtelen elhunyt.
Temetése október 15-én, csütörtökön
12 órakor lesz a Kálvária temető ravatalozójából.
Gyászoló családja
J
J
onim7«

MAKÓ
GYÁSZHÍR

88 éves korában, rövid szenvedés után elhunyt.
Temetése 2009. október 16-án 13 órakor lesz az
Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló fia

„ I l y e n az ember, egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most
' sem él, s mint fán se nő egyforI ma két levél, a nagy időn se lesz
' hozzá hasonló..."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

„Küzdöttem értetek
^
szívvel és erővel,
'de mint a büszke fák, végül ledőltem.
Most szívemből kérem tőletek, szeressétek
egymást, mert én már nem leszek..."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, gyermek, testvér és rokon,

ID. DUDÁS ISTVÁN
(nyugalmazott tűzoltó
alezredes)
makói lakos, 88. évében elhunyt.
Temetése október 15-én 15 órakor
lesz a református ótemetőben.
90370266
Gyászoló szerettei
Gyászoló család, Sándorfalva

Méfy fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

Mély f á j d a l o m m a l tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

PE1YKÓ JÁNOSNÉ

SARNYAI ISTVÁNNÉ

MOLNÁR ERZSÉBET
életének 59. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása október 19-én 15 órakor a belvárosi temetőben.
Gyászoló család

PUTYORA MAGDOLNA
életének 82. évében elhunyt. Búcsúztatása 2009. október 19-én 11 órakor
lesz a Dugonics temetőben.
Gyászoló családja

„Szívedben nem volt más, csak
jóság és szeretet, szorgalom és
' munka volt az egész életed."
I Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
PÉU PÉTER
apátfalvi lakos, 98 éves korában
elhunyt. Temetése 2009. október
16-án 11 órakor lesz az Apátfalvi
temetőben.
A gyászoló család
nniiixxn

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Szeretteim, én már elmegyek, küzdöttem de már nem lehet. A csönd
ölel át és a szeretet... Isten veletek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
CSONKA SÁNDORNÉ
BENCZE ETELKA
makói lakos, 74 éves korában elhunyt.
Temetése október 15-én 13 órakor lesz
az Újvárosi református temetőben.
903704H

Gyászoló szerettei

IGAZ ISTVÁN

Gyászoló családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KOZMA MIHÁLY
temetésén részt vettek és gyászunkban
osztoztak. Köszönetet mondunk algyői
háziorvosának odaadó segítségéért.
Gyászoló felesége, Kaposvári
és a Grósz család

Hálás szívvel m o n d u n k köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,
VARGA ISTVÁN
(TUKA)

Tisxtelt H i r d e t ő i n k ! G y á s z k ö z l e m é n y e k e t a m e g j e l e n é s előtti

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, utolsó útjára
elkísérték.
Gyászoló családja

m u n k a n a p o n 9 éréig tudunk elfogadni.
Gyászközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

DÉLMAGYARORSZÁG | -ban

ESZES MESTER

rejtvénymagazin 16 oldalon!

Fizessen előlapunkra havi520 Ft-ért vagy
keresse az újságárusoknál!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

„Ugy mentél el, hogy el sem búcsúztál, de lélekben örökrevelünk maradtál."
Köszönetet mondunk mindazoknak
a rokonoknak, szomszédoknak és jó
ismerősöknek, akik drága szerettünk,
NASZRADI JÁNOS
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

J

Mély f á j d a l o m m a l tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ID. ŐZE ÁRPÁD
Fábiánsebestyén, Táncsics M. u . 6.
szám alatti lakos hosszú, súlyos szenvedés után, 67 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása október 16-án, pénteken 13 órakor lesz a
szentesi Kálvária temető ravatalozójából.
Gyászoló családja,
Szentes,
9037(7748

65 éves korában elhunyt. Temetése
október 15-én 9 órakor lesz a csongrádi temetőben.
Gyászoló unokahúga
90370738
és családja

VERES JÁNOSNÉ
LEKRINSZKI IRÉN
csongrádi lakos temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
s ezzel mély fájdalmunkon enyhíteni
igyekeztek. Külön mondunk köszönetet csongrádi kezelőorvosainak, a
Vasút utcai ápoló- otthon dolgozóinak és a szentesi kórház orvosainak,
ápolóinak lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család
omimv,

J

G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE: AMBRUS JÓZSEF, 6762
Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515; B E R G HENRIKNÉ,
6754 újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382; CS. M.-l KEGYELETI KFT., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6900 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840; 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285197; 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1. Tel./fax: 62/534985, 62/534-986 MÁRVÁNY KFT. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.:
62/597-360; ÉGISZ '90 TEMETKEZÉSI KFT., 6600 Szentes, Sima F. u.
45. Tel.: 63/400-162; T O U R I N F O R M C S O N G R Á D , Csongrád,
Szentháromság tér 8. Tel.: 63/570-325, 6640 Csongrád, Fő u. 17-19.
Tel.: 63/483-975; ORHIDEA TEMETKEZÉS, Csongrád, Erzsébet u. 32.
63/471-121; FLÓRA CENTER KFT., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.:
62/423-869; PIETAS TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS, 6722 Szeged,
Bartók tér 10. 62/424-992; REKVIEM TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS, 6724 Szeged, Pulzu.2/A. Tel : 62/425-864 6722 Szeged, Török
u. 9/B. Tel.: 62/420-414; REKVIUM TEMETKEZÉS, 6900 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747; S Z Ö G I ÉS TÁRSA TEMETKEZÉSI IRODA Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847; GYEVIÉP KHT. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567, B O R O S T Y Á N T E M E T K E Z É S I
SZOLGÁLAT, 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 11. Tel.:
62/238-866; MÉCSES 2001. TEMETKEZÉSI BT. 6600 Szentes, Sima
F.u. 31. Tel./fax: 63/400-889.

delmagyar.hu

MINDEZ, ÉS MÉG ENNÉL IS TÖBB...

www.delmagyar.hu/sport

A Dél-Alföld sporteseményei első kézből!

www.delmagyar.hu/video

Videófeltöltés - minden, ami érdekes!

www.delmagyar.hu/auto

www.delmagyar.hu/a_nap_szepe

Te is lehetsz a Nap Szépe!

ft

terjesztes@delmagyar.hu

Fábiánsebestyén

Hálás szívvel m o n d u n k köszönetet

Mindent az autókról - egy helyen!

Információ: 06-80/821-821
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mindazoknak, akik drága szerettünk,

LANTOS MIKLÓS

KARÓK FERENC

Makó, Aradi utcai lakos, 75 éves korában váratlanul e l h u n y t . Temetése
október16-án 15 órakor lesz a belvárosi református temetőben.

Gyászoló családja

onnm«

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

GYÁSZHÍR

Kossuth utcai lakos, 86 éves korában,
súlyos betegség után elhunyt. Temetése október 14-én 10 órakor lesz a
Makói római katolikus temetőben,
omimin
Gyászoló család
Tudatjuk, hogy

FÓRIÁN JÁNOS
Szentes, Sáfrán M. utcai lakos, 57éves
korában hirtelen elhunyt. Hamvait a
Kálvária temető ravatalozójából, október 15-én 14 órakor az urnafalba
helyezzük örök nyugalomra.

CSONGRÁD

Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

90370768

Köszönetet m o n d u n k minazoknak,
akik szerettünk,

a | Vasárnapi

Gyászoló családja,
Derekegyház

ID. BEREZVAI JÓZSEF

KAPÁS ETELKA
volt •csatgyári dolgozó

ORBÁN SÁMUEL SÁNDOR
türelemmel viselt, súlyos betegség után, 68 éves
korában elhunyt. Temetése október 16-án 15 órakor lesz a Sándorfalvi felső temetőben.

ÖZV. TORMA IMRÉNÉ
KARDOS MÁRIA
Szentes, Csongrádi út 9. szám alatti
lakos, 74 éves korában elhunyt.
Temetése október 15-én, csütörtökön 11 órakor lesz a Hékédi
temetőben.

„Segítő szavad örökké halljuk, dolgos
kezed mindig érezzük, könnyes szemmel már csak a sírodat nézzük."
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

fl

fl

§
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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.

SZÍNHÁZ
SZEGED
NAGYSZÍNHÁZ
19 óra: Orfeusz az alvilágban operett színészekre. Bajor
Gizi-bérlet.
KISSZÍNHÁZ

18 óra: Háztűznézö - tökéletesen
valószínűtlen 170 éves történet.
Radnóti Miklós 2. bérlet.
KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ
10 óra: Színház a Kíváncsi Hörcsöghöz fogadóban. Törpike-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

Csiribiri. Színes magyar zenés
film: 14.30 óra,
Megtört ölelések. Színes, feliratos spanyol film: 16.18.15, 20.30
óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Tréfa. Színes magyar film: 16.15,
20.45 óra,
Kiságyuk. Színes, feliratos dán
film: 18.30 óra.
GRAND CAFÉ
Csősz Géza: Szeged - kiállítás-megnyitó: 18 óra,
loan Grosan Vaslui a Nato-ra
gyúr című könyvének bemutatója:
19 óra,
Balogh Zsolt Darvasi László elbeszéléseiből készült filmjeinek
vetítése. A veinhageni rózsabokrok, János és Viola: 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.

A végső állomás 3D (m. b ):
15.15,17, 20.30 óra.
Kísértetjárás Connecticutban
(m. b.): 20.30 óra.
Hajsza a föld alatt (feliratos):
13.15 óra.
G-Force - Rágcsávók 3D (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.

6.25
7.00
9.00
9.10

Életmódmagazin

Tények reggel
Mokka
Stahl konyhája
Babapercek

9.20 Telekvlz Telefonos játék

10.40 Teleshop
11.45 Winnetou bosszúja

Német kalandfilm [12]
13.25 Kvízió Telefonos játék

14.20 Parti nyomozók

Amerikai akció-vígjátéksorozat,
54. Egyetemblues, 2/1. [12]

15.20 Amynek Ítélve

Amerikai filmsorozat, 14. Meglátni és megszeretni [12]

16.20 Bűbájos boszorkák

Amerikai filmsorozat, 10. Aki

másnak vermet ás... [12]

17.20 Joshi Bharat Talkshow [12]

5.30
6.00
10.05
11.25

SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A PIARISTA TEMPLOMBAN (BÁLINT S. U. 14., TESCO MELLETT)
17 óra: A zene és a képzőművészet találkozása. Orgovány Erika
festőművész és a Szegedi Vox Kova Kórus közös estje sok zenével.

KOZELET
DÓC
A POLGÁRMESTERII HIVATALBAN (ALKOTMÁNY U. 17.)
15 óra: Testületi ülés.
SZATYMAZ
A KAPCSOLAT KÖZPONTBAN
(KOSSUTH U. 11.)
14 óra: Testületi ülés.

EGESZSEGHET
DESZK
Október 22-éig: Egészséghét szemvizsgálat, légútiallergia-szűrés, bőrgyógyászati vizsgálat, urológiai vizsgálat stb.
SÁNDORFALVA
Október 16-áig: Egészséghét vérnyomásmérés, komplex nőgyógyászati szűrővizsgálat, életmód-tanácsadás, véradás stb.

ISMERETTERJESZTES

KIÁLLÍTÁS
CSONGRÁD
A TARI LÁSZLÓ MÚZEUMBAN
október 31-éig várja látogatóit a
Városi, egyesületi és céhzászlók

L

U

SZENTES
A VÁROSHÁZA UDVARÁN
15 óra: Újélet fák átadása az újszülöttek családtagjainak.

SZEGED

A Közéleti Kávéház rendezvénye
A SZÁZSZORSZÉP GYERMEKHÁZBAN (KÁLVIN TÉR 6.)
17 óra: Vitaminok, nyomelemek
hatása a szervezetre.
AZ ASSAM TEAHÁZBAN (TISZA
L. KRT.)
18 óra: Félelem a változástól.
A FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG MAGYAR EGYESÜLET KLUBHELYISÉGÉBEN (FŐ FASOR 9.)
17 óra: Az évszázadokig jól működő magyarok szövetségének megújítása - beszélgetés a közösségépítésről. Házigazda: Bene
Gábor.
A MILLENNIUMI KLUBBAN (DUGONICS TÉR 12.)
19 óra: Cseh Tamás-emlékest.
Cseh Tamás-film. Színes magyar
dokumentumfilm. Cseh Tamás-emlékkoncert.

A JATIK-BEN
9-18 óra: Őszi állásbörze,
18-20 óra: Szabadegyetem Szeged előadás - trópusi medicina magyaroknak.

Topshop
Reggeli
Topshop
Disney-rajzfiünsorozat

Szünet

12.00 RTL-híradó - DéU kiadás

12.10 06-91/33-55-33
Hívjon! játsszon! Nyerjen!
13.30 Fél kettő

A JUGYU-KLUBBAN (HATTYAS
SOR 10., 3. ÉPÜLET ALAGSOR)
16 óra: Aranyláztól a Sodrásig A filmművészet klasszikusai. Filmklub Sándor János Jászai Mari-díjas rendezővel.
A MEMPHIS KÁVÉZÓBAN
18 óra: Diszkont esték.

5.45
5.54
6.01
6.15
6.40
8.00
8.10

HajnaU gondolatok
Híradó
Körzeti híradók
Kárpát expressz
Ma reggel
Híradó
Sporthírek

ÖTTÖMÖS
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
10 óra: Helytörténeti matiné.

Show-műsor [12]

18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás
19.05 Vacsoracsata

2 0 . 4 0 Barátok kőzt

0.25 1 0 0 csoda
0 . 3 0 Tények este
1.00 Halálbiztos állás

0.10 Robbanás a tengeren

ORVOSSOROZAT

AKCIÓFILM

Amerikai film [16]

1.45 Reflektor

Sztármagazin [12]

Kárpát expressz
Ma reggel
Híradó
Sporthírek
Romamagazin
Domovina
Századfordító magyarok

5.25 Váltó Gazdasági híradó

17.50 6 órai tea Hétfőtől péntekig
minden, ami szórakoztató!

15.20 Ez történt ma reggel
1 6 5 0 Ismeretterjesztő műsor

17.35 Mese
17.45 Leon, a róka

19.00
19.28
19.30
19.55

1 7 5 0 Az időjárás titkai 26/5. Az ég-

17.55 Példa-képek - Kreativitás és
Innováció Európai Év 2 0 0 9
18.00 Híróra
18.25 Térkép

9.55 NappaU

12.01 Híróra Benne: Híradó

1T.20 Mónika - A kibeszélőshow

6.15
6.40
8.00
8.10
9.00
9.25
9.55

12.00 DéU harangszó

13.00
13.30
14.00
14.55

Hrvatska krónika
Ecranul nostru
Záróra
Kormányváró

15.25 Stílus Divatmagazin

15.55 A Niagaránál
16.25 A fagyos folyó lovasa
65/16. A

vasút

17.10 Prizma
17.30 Hírek
17.35 Körzeti hfradók

Párizsi jó barátok 73/17.
Föld TV
Híradó este
Sporthírek

20.00 Időjárás-jelentés

20.10 Montalbano felügyelő - Vá-

laszút Olasz bűnügyi tévéfiim, 2/2

Déry Tibor

1 0 5 0 Vigyázz, kész, jazz!

11.25 jelképtár A liliom

11.30 Átjáró
12.00 DéU harangszó

12.01 Híróra Benne: Híradó

12.55 Képzőművészeti műsor

Plusz 1 dimenzió. Portréfilm Kovács Alida fotóművészről

13.20 Pestbeszéd
13.50 Van öt perce?
14.00 Arcpoétika
14.25 Sophie - a nem kívánt jegyes-

ség 65/4. Közeledés

Rehabilitációs magazin

1755
1855
19.05
19.25
20.30

hajlatok története

Magyar válogatott
Esti mese
Pufóka kalandjai
A palota ékköve 54/17.
Híradó este

21.10 Sztársáv
21.40 Szerda este

2050 Sporthírek
2055 Időjárás-jelentés

22.20 Végzetes videó

Amerikai bűnűgyifilm[16]
22.35 Záróra

22.10 Mementó A nap filmje
Amerikai bűnügyifilm[16]
23.55 Hírek Benne: időjárás-jelentés
0.05 Beszélő fejek Fölfedezi a lábát
0.35 Magyarország története

TÉVÉFILM

21.00 Vadászat Lisára

23.25 Magyar válogatott
0.25 Vadászat Lisára

Amerikai bűnügyifilm[16]

TEVEFILMSOROZAT

5.35
6.00
6.05
6.20
7.00
7.30
755
8.15
8.25
8.50
9.35
10.30
11.30
14.00
14.10

Kanadai tévéfilmsorozat

20.10 MONTALBANO FELÜGYELŐ
- VÁLASZÚT
Montalbano a megszokott reggeli
úszása közben egy holttestbe ütközik a tengerben. A jelek szerint
egyike lehet a sok afrikai menekültnek. Ám több apró jel és egy
menekültcsoportból
megszökni
próbáló kisfiú esete miatt a felügyelő más irányban kezd el nyomozni. Veszélyesebb ügybe csöppen, mint ő azt az első pillanatban
hiszi...

ASZTALFOGLALÁS: É 6 2 . ) 4 3 3 ' 1

V

G ó ' r y

P i n c e

&

T e r a s z ,

6733 Szeged, Liszt u .9.

©

VIASAT3

4.45 Tv-dokik
5.35 jaké és a dagi
6.35 Mission: Impossible - Az akciócsoport
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 házatakftás
13.30 Gordon Ramsay - A pokol

6 . 0 0 A szerelem gyűrűje

Angol romantikus filmdráma

8 . 0 0 WALL-E

Amerikai animációs film

9.40 Longford

Angol-amerikai filmdráma

11.10 Ketten egyedül Párizsban

Francia vígjáték

12.45 Indiana Jones és a végzet
temploma

Amerikai kalandfilm

konyhája Gasztroreality

14.40 Én kicsi szörnyem - A mélység
legendája

Amerikai akciósorozat

16.30 Időjós a pácban

Amerikai krimisorozat

17.55 Streetdance - Step Up 2.

14.20 Halálbiztos diagnózis
15.10 Gyilkos sorok

16.00 Monk - Rúgos nyomozó

Amerikai családi kalandfilm
Cseh vígjáték

Amerikai zenés film
R.: Ion Chu. Fsz.: Briana Evigan,
Róbert Hoffman, Cassie Ventura,
Will Kemp, Adam G. Sevani

Amerikai krimisorozat

1 6 5 0 jó barátok

Amerikai vígjátéksorozat

17.15 Két pasi meg egy csajszi

Amerikai vígjátéksorozat

17.40 A nagy házalakitás
18.30 Gordon Ramsay - A pokol

konyhája Gasztroreality

19.20 jó barátok

Amerikai vígjátéksorozat

19.45 Két pasi meg egy csajszi

19.35 Filmek és sztárok

1

Holland mozimagazin

-3

- i -J.'

2 0 . 0 0 Miami Vice

Amerikai akciófilm
R.: Michael Mann. Fsz.: Colin Farrell lamie Foxx, Gong Li, Naomie
Harris. Cíarán Hinds

Amerikai vígjátéksorozat
19.00 A kegyenc Orosz tévéfilmsorozat
20.00 Közbeszéd Aktuális háttérműsor 20.10 CSI. A helyszínelők
22.10 Drágán add az életed!
20.25 Időjárás-jelentés
Amerikai bűnügyi sorozat
Amerikai akciófilm
20.30 Kikötő Kulturális magazin
21.00 Az utolsó órában
21.30 Lótuszevők Kanadai játékfilm
0 . 2 0 A jó német
Amerikai filmsorozat
23.10 Váltó Gazdasági híradó
2155 Odaát Amerikai akciófilm-sorozat
Amerikai filmdráma
23.25 Sport - esti
22.45 Las Vegas Amerikai krimisorozat Z 0 5 Kegyenc fegyenc
23.30 Váltó-extra Gazdasági híradó
23.40 CSI. A helyszínelők
Amerikai vígjáték
23.45 Jó fiúk Román tévéfilmsorozat
Amerikai bűnügyi sorozat
3 5 0 Miami Vice
0.45 ChapUn szereti a zenét
0.35 Odaát Amerikai akciófilm-sorozat
Amerikai akciófilm
1.10 Vers, Himnusz
1.30 Las Vegas Amerikai krimisorozat

El
1

21.25
21.20 V, MINT VÉRBOSSZÚ
DOKTOR HOUSE
Anglia diktatúrától szenved. Eveyt, a
Egy alkoholista pap, akit pedofil hajlamai fiatal lányt egyik este elkapják az utcán,
miatt az utóbbi években folyamatosan a halál torkából egy titokzatos alak, V
áthelyeztek, hallucinálni kezd, és azt szabadítja ki. A férfi a négyszáz éve kiképzeli, hogy egy levitáló stigmákkal teli végzett lázadó, Guy Fawkes álarcát visejézus-alakot látott. A csapat megkezdi a li. A rendkívüli adottságokkal rendelkező
vizsgálatokat melyek során újabb és férfi terve ugyanaz, mint Fawksé vott
újabb tünetek kerülnek elő, ugyanis a megmenteni az országot a zsarnokságférfi megvakul majd kiütései lesznek, s tól Evey apránként megismeri V sötét
végül infarktust kap. House választás elé múltját mely a férfi bosszúvágyát tápállítja 13-ast és Foremant vagy szakíta- lálja. Rájön, hogy V ugyanarra készül
amire annak idején Fawkes.
nak. Vagy kirúgja őket...

-

&

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI

14.50 Sorstársak

9.00 Bűvölet 240/2-226.

Amerikai akciófilm [12]
R.: Spiro Razatos. Fsz.: Cynthia
Rothrock (Lilly), Corey Haim
(Nelson), Leo Rossi (Sam), Ken
Lerner(Tony)
Amerikai filmsorozat, 19. [12]

<5 Ő

Gazdakör
Híradó - reggel
Sport - esti
Térkép - reggel
-.Szebb dolog az végeknél
Tűzorgona
Léptünk koppan ódon köveken
Geológiai kincseink
A történelem útvesztői
Kézjegy
Özvegy és leánya
Család-barát
Kívánságkosár
Híradó
LEADER-hírmondó - Térségi sikerek
14.40 Ha tudni akarod
15.05 Szerelmes földrajz
15.40 ízőrzők
16.10 Nyelvőrző
16.40 Váratlan utazás

10.50 Szomszédok Magyar teleregény

16.15 Második esély

Cseh Tamás-emlékestet rendeznek a szegedi Millenniumi Kávéházban. Este 7 órától egy róla szóló dokumentumfilmet nézhetnek meg az
érdeklődők. 21 órától pedig emlékkoncertet ad Özséb és Bayer Tibor.

DUNA

Magazin a legjobb történetekkel

14.40 Pucoljunk, fater!

Bizalom címmel Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművész, a Halhatatlanok
Társulatának örökös tagja ad önálló estet fél 5-től a szegedi Somogyi-könyvtárban. Zongorán közreműködik: Szűts István.

AZ Új KLINIKAI TÖMBBEN (SEMMELWEIS U. 6.)
14.30 óra: Életünk ritmusai - Elme Mater posztgraduális tudományos továbbképző program.
A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN
17 óra: A kinyílt fiókok című fotókiállítás anyagát (is) tartalmazó
kötetet bemutatják a szerkesztők
- Elfelejtett képek: Kálmán Kata,
Langer Klára, Reismann Marian,
Sándor Zsuzsa, Vadas Ernő.

B

Magyar filmsorozat, 4919-4920.
[12]
Vendégváró valóságshow [12]
21.25 Doktor House Amerikai orvossoKözben: RTL-hírek
rozat. 11. Hűtlen [16]
21.20 V, mint vérbosszú
22.25 A Harper-sziget Amerikai misztiAmerikai-angol akciófilm [16]
kus thrillersorozat, 4. [18]KözR.: james McTeigue. Fsz.: Natalie
ben: kenósorsolás
Portman (Evey), Stephen Rea
23.25 A médium Amerikai misztikus
(Finch felügyelő), Hugó Weaving
krimisorozat, 65. A lányokkal
(V), John Hurt (Adam Sutler).
csak a baj van! [16]
Utána. RTL-hírek

Amerikai thriller [16]

SÁNDORFALVA
A BUDAI SÁNDOR KULTURÁLIS
KÖZPONTBAN (ADY E. U. 7.)
megnyílt a Szín-Art Baráti Kör kiállítása, amely október 22-éig,
hétköznap 9-17 óráig tart nyitva.

KONCERT

18.30 Tények Hírműsor [12j
Gasztroreality [12]
19.05 Párbaj Kvizshow Vágó Istvánnal. 20.05 Fókusz
Utána: skandinávlottó-sorsolás
Közszolgálati magazin [12]
20.15 jóban-rosszban 1027. [12]
20.50 Hal a tortán - Teljes gőzzel

MAKÓ
A JÓZSEF ATTILA MÚZEUMBAN
állandó kiállítás: Küzdelmes évszázadok, Makó története az újjátelepüléstől (1699) a rendszerváltásig1 (1989).

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Coco avant Chanel. Színes, feliratos francia film: 17.45 óra,
Bunyó. Színes, feliratos amerikai
film: 20 óra.

K
5.25 Teleshop
6 . 0 0 Két Testőr

kiállítása Temesvárról,
állandó kiállítások: Csongrád megye bronzkori kultúrája, Mozaikok
Csongrád megye történetéből,
Csongrád város népélete.

V Á R O S I TV
S Z E G E D

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi hírek
7 5 5 Verseny 8.25 Nagyító 8.55
Képújság 17.00 TINTA - ifjúsági
magazin 17.30 Képújság 1755 így
látom én - EUR-Óra percek 7. rész
18.00 Verseny 18.30 Nagyító
19.00 Szegedi hírek 19.25 Mese
19.30 Szemközt 19.45 Artista
20.15 Vadászösvény 20.30 Hírháló - az ország hírei 21.00 A dicsőség ökle. Amerikai-hongkongi akciófilm 23.00 Szegedi hírek 23.35
Képújság

14.25 SOPHIE - A NEM KÍVÁNT
JEGYESSÉG
Fsz.: Sophie - Yvonne Catterfeld;
Max - Ben Bela Böhm; Ottó - Hermann Giefer; Magda - Alexandra
Prusa.
Sophie-t kétségbe ejti, hogy férjhez akarják adni mikor ő mást szeret Ám apja
megnyugtatja, hogy szíve szerint választhat nem sejtve, hogy leánykájának rangon alulititkosszerelme van. Sophie lőttével Max anyjával varratja a báli ruháját
Max pedig beáll intézőnek a grófhoz.
16.00 Képes üzenet - Kívánság-

műsor 17.00 Delfy - mesefilmsorozat 21. rész 17.30 Híradó 17.50
Nap kérdése 1755 Csillagposta napi horoszkóp 18.00 Vásárhelyi
magazin. Benne: Összefoglaló a
népi iparművészeti vásárról 18.55
Nyugitorna 19.00 Lezáratlan múlt
20.00 Híradó 20.20 Nap kérdése
20.25 Csillagposta - napi horoszkóp 20.30 Tessa Sunniva koncertje 21.30 Vásárhelyi magazin
(ism.) 22.30 Híradó 22.50 Nap
kérdése 2 2 5 5 Csillagposta - napi
horoszkóp 23.00 Lezáratlan múlt
0.00 Képújság

V Telin

(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és vonzáskörzete)
0.00 Hangos képújság 1.00 Képújság hang nélkül 4.00 Hangos
képújság 8.00 Tudományegyetem

8.30 Deszki magazin 9.15 Betekintő - Algyő 9.30 Könnyűzene
9.45 Vegyed-e? - Fogyasztóvédelmi magazin 10.15 Könnyűzene
10.45 Hangos képújság 13.00
Csongrád megyei magazin 13.30
Szeged magazin 14.00 Receptvarázs 14.30 Könnyűzene 15.15
Deszki magazin 16.00 Betekintő
- Algyő 16.15 Könnyűzene 16.30
Vegyed-e? - Fogyasztóvédelmi
magazin 17.00 Könnyűzene 17.30
Képújság 19.00 Receptvarázs
19.30 Damaszkuszi acél a XXI.
században 20.00 Színház 20.25
A táltos Pásztón 22.15 Könnyűzene 22.30 Hangos képújság

delmagyar.hu
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SPORT

REFLEKTOR
Szurkolói buszok
OKTÓBER 21-ÉN (Kecske
mét-Pick Szeged férfi kézilabda
bajnoki) 15.30-kor, november
2-án pedig (a november 3-i Tátrán Presov-Pick Szeged férfi kézilabda-mérkőzésre) 16 órakor
indul szurkolói busz a Szeged
étterem elől. Az utóbbi túrában
szerepel egy gyöngyösi éjszakai
szállás, valamint kassai és eperjesi városnézés is.
Szintén indul busz a Szeged
étterem elől az alábbi napokon 16 órától a Debrecen hátralévő két labdarúgó BL-mérkőzésére, az olasz Fiorentina
(október 20.) és az angol Liverpool (november 24.) elleni
találkozóra. Mindegyik útra érdeklődni a 30/9122-957-es
számon lehet.

Haskó elsősége
IGEN IZGALMAS és színvonalas mérkőzések mellett zajlott
le a Maros Fitt Park Sportközpontban megtartott országos
fallabdaverseny. Szegedieken
kívül több más városból is érkeztek játékosok. Az értékes díjak mellett az elsőségért járó
kupát Haskó Zsombor nyerte
meg. A X. Marosfitt-kupa országos verseny végeredménye: 1.
Haskó Zsombor (Szeged), 2.
Márton Zsolt (Baja), 3. Tari Dániel (Szeged), 4. Nagy László
(Szeged).

Ásotthalmi futballtorna
ÁSOTTHALMON, a sportcsarnokban teremlabdarúgó-bajnokságot rendeznek november
19-étől csütörtöki napokon 17
órától. Nevezési határidő: november 6., a sorsolást is ekkor
tartják, mégpedig 16 órától a
helyi Sláger söröző belső termében. A tornával kapcsolatban érdeklődni a 20/393-3335-ös telefonszámon lehet.

Adán karatéztak
A SZEGEDI VIRTUS WADO-RYU KARATE EGYESÜLET
versenyzői Szerbiába, Adára
utaztak nyílt nemzetközi karate
versenyre. A viadalon 16 klub
közel 200 sportolója indult. A
Virtus SE eredményei, aranyérmesek: Gera Dávid (kata), Várady Bálint (kata), Molnár Líviusz (kumite), Vozár Ferenc (kumite), Csűri Szabolcs (kata),
Vangel Erik (kumite), Szöllősi-Vágó Rita (kumite). Ezüstérmesek: Kajárik Réka (kata), Gera
D. (csapatkata), Molnár L. (kata),
Vozár F. (csapatkata), Csűri Sz.
(csapatkata). Bronzérmesek:
Bartus Patrik (kumite), Kajárik R.
(kumite), Vangel E. (kata), Gera
D. (kumite), Várady B. (kata és
kumite). Edző: Hamza Zsolt.
A klub várja gyermekek jelentkezését ötéves kortól. Az
edzések helyszínei: Szeged,
Madách Általános Iskola, hétfő, szerda és péntek
16.45-től, illetve az újszegedi
volt Móricz-iskola tornaterme
hétfő, szerda és péntek
18.15-től. Érdeklődni a

70/565-38-75-ös számon lehet.
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FÜRESZ EMŐKE REMÉLI, A JÖVŐBEN
JOVOBEN ELKERÜLIK
ELKERÜLIK A
A SÉRÜLÉSEK
SERULESEK

Letudná a balszerencsét
Felépült talpsérüléséből Fürész
Emőke, a Szeviép-Szeged csapatkapitánya, így a rutinos játékos pályára léphet a Szolnok
elleni, ma 18 órától rendezendő Hepp-kupa-mérkőzésen. A
derekával bajlódó Horváth
Zsuzsa szintén játékra jelentkezett.

- Tavasszal Veszprémben is hasonló volt a szituáció, akkor Perics sérült meg.

Fürész Emőke nem szeretne többet kihagyni. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Szintén a maródiak között
volt a múlt héten Horváth
Zsuzsa, akinek a derekával
voltak gondjai. - Még Sopronban sérült meg a hátam,
azóta derékövvel kell játszanom. A Vasas-Csata elleni
meccs után súlyosbodtak a
fájdalmaim, ezért pihentettem a testrészt, de mostanra
ha nem is múlt el, csillapodott annyit, hogy pályára
tudjak lépni - mondta a válogatott bedobó.

Kettős Hepp-kupa-találkozót
rendeznek ma este az újszegedi sportcsarnokban. A Szeviép-Szeged Szolnok elleni, 18
órakor kezdődő összecsapása
után közvetlenül a szegedi
rangadón a férfi NB I B csoportjában szereplő Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák az NB M-es
2F Vízügy Szeged együttesével találkozik.

Magyarok nélkül a Dakar
támogató, így azután nem jött
össze a költségvetésünk mondta az MTI-nek kedden a
magyar pilóta, aki - hazai
csúcstartóként - a 12. Dakarján szerepelt volna.
- Tudomásom szerint valószínűleg hasonló
okokból

Versenyek sorozatban
SZEGED. A Szegedi Lelkesedés
SK súlyemelői három versenyen is szerepeltek. Nyíregyházán rendezték a felnőtt
egyéni bajnokságot, amelyen
Nagy Péter elsősége mellett
több értékes helyezést értek
el. Békéscsabán területi minősítő viadalon
szerepelt
Márton Anita, aki első helyezést ért el. Pécsett második alkalommal bonyolították le a
Viczay Lajos nemzetközi csapatversenyt,
amelyen
az
SZLSK ( M a g d a Attila,

Nagy

Péter,
Gábor
Róbert)
hét
együttes között nagyon szo-

ros c s a t á b a n az értékes negyedik pozíciót szerezte meg.
A Szegedi Lelkesedés S K
versenyzőinek eredményei,
Nyíregyháza, felnőtt egyéni

bajnokság, 69 kg: 6. Magda
Attila 181 kg (81; 100); 85 kg:
8. Horváth Attila 243 kg (111;
132); +105 kg: 1. Nagy Péter
387 kg (177; 210), 5. Gábor Róbert 280 kg (120; 160). Békéscsaba,

területi

minősítő,

nők, +75 kg: 1. Márton Anita

145 k g (70; 75). Pécs, Viczay
Lajos nemzetközi csapattor-

na: 4. Szegedi Lelkesedés SK
895,92 Sinclair-pont.

Egy siker, egy vereség
A NÉMETORSZÁGI Geisenfeld
városában ISKA meghívásos
kickboxgálát rendeztek, amelyen két Csongrád megyei versenyző is részt vett. A -65 kg
full-contact szabályrendszerében Bordás Annamária (Hódmezővásárhelyi Hwarangdo
SE) Tanja Streng ellen lépett
kötelek közé, és egyhangú
pontozással nyert. A -63
kg-os súlycsoport full-contact
kategóriájában László Bence
(Full-contact Sport Szeged SE)
nem járt ilyen sikerrel, Johann
Kun ellen kikapott.

Dupla Hepp-csata
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BUDAPEST. Szalay Balázs nem
indul a január 2-án rajtoló, Dakar 2010 elnevezésű, Argentínában és Chilében megrendezendő tereprali-viadalon, amelyen
csak nézőként vesz részt.
- A gazdasági válság miatt
sajnos jóval kevesebb volt a

Liszkai Szilveszter, a Pick kapusa

- Makival nemcsak a pályán, hanem azon kívül is jóban vagyunk, a barátom. Rengeteget segít nekem, sok mindent tanultam már tőle. Nagyon sajnálom, ami vele történt, ez a sérülés a legroszszabbkor jött. Társam jó formában volt, a PAOK ellen nagyon jól védett. Most rajtam a
sor!

GYÚRÓS ISTVÁN

Fürész már a szezon előtt elmondta, utolsó idényét kezdi
profi sportolóként. - Való igaz,
ez lesz az utolsó szezonom. Mivel eddig nem voltam túl szerencsés, remélem, ezzel a kihagyással legalább az utolsó
évemre letudtam az összes balszerencsém - fogalmazott.

AKI VALASZOL:

- Dragan Marjanac sérülése után
első számú kapusa lett a Picknek, gondolom, nem így akart
előrelépni a ranglistán.

SZEGED

Fürész Emőke nem tartozik a
szerencsés sportolók közé. A
Szeviép-Szeged női kosárlabda-csapatának
kapitánya
több mint másfél évtizede játszik élvonalbeli együttesekben, és átlagosan csaknem
minden idényére jutott egy
komolyabb sérülés.
- Kilenc térd- és egy talpműtéten vagyok túl - emlékezett Fürész, aki az idei pontvadászatot is egy kisebb sérüléssel kezdte. - Ugyanazzal a talpammal
akadtak
gondok,
amelyiket a tavalyi szezon
előtt már megoperáltak. A beszakadt szalagot egy hétig teljesen pihentetnem kellett, de
hétfőn már edzhettem, és szerencsére úgy tűnik, most már
teljes értékű munkát tudok
végezni, ezért a Szolnok elleni
Hepp-kupa-meccsen már szeretnék játszani.

KÖZÉPPONTBAN

Márton Anita Békéscsabán győzni tudott. FOTÓ: FRANK YVETTE

egyetlen magyar versenyző
sem vesz részt a dél-amerikai
viadalon.
Szalay elmondta, hogy a
Dakar-ralit
is
szervező
Amaury Sport Organisation
(ASO) próbált szponzort szerezni számára.

- Hasonló a helyzet, de azzal igazán nem foglalkozom,
hogy mi volt akkor. Most a jelenre, a soron következő
meccsre koncentrálok. Szerdán és csütörtökön nézzük
meg a Constanta meccseit, ekkor térképezzük fel őket. A kapusok külön kielemzik az ellenfeleket, így bízom benne,
hogy a román csapat semmi
meglepővel nem tud majd előrukkolni, hiszen felkészülök a
játékosaiból.
- A Bajnokok Ligájában nagyon
fontos egy jó kapusteljesítmény!

- Tudom, a BL egészen
más, mint az itthoni NB l-es

V

ü

Liszkai véd. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

meccsek. Semmi speciális dolgot nem szoktam ilyenkor csinálni, csak a meccsre koncentrálok. A fiúkkal az öltözőben arról beszélgetünk, hogy
nagyon szeretnénk nyerni,
győztesen hazatérni, mert a
Constanta elleni összecsapás
a végelszámolásnál sokat számít majd.

MMWWWMWWMMMMÍM^^

Koroknai még pihen

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Az ASAConsolis-HNKC NB l-es női kézilabdacsapata a héten nem játszik bajnokit, és edzőmeccset
sem terveznek. Farkas József vezetőedző tanítványai legközelebb jövő héten szombaton, a
sereghajtó Kiskunhalas vendégeként lépnek pályára, majd
egy hét múlva a Dunaújváros
együttesét fogadják a Balogh
Imsi Sportközpontban. A mandulagyulladással
küszködő
csapatkapitány, Koroknai Viktória hétfőn volt felülvizsgálaton a szegedi klinikán. A gyógyszereket szedve ezen a héten
még pihen, a mozgást, az edzést

lim ni W
i

hétfőn kezdheti. A balszélső bízik abban, hogy október 24-ére
fizikálisan utoléri magát, és a
Halas ellen már újra játszhat.
A bajnokság állása
T Győri ETOKC 6 6 G 0 204-140 12
1 Békéscsaba
6 6 0 0 177 133 12
3 Debrecen
6 4 0 2 187-157 8
4. WdNKSE
5. Alcoa Fehérvár
6 Siófok
7 HNKC
8 Ferencváros
9. Dunaújváros
10 Hunnia KSK
11. Veszprém
12 Kiskunhalas

6
5
6
G
5
6
5
5
6

3
3
3
2
2
2
1
1
0

1 2 181-164 7
0 2 138-130 6
0 3 158 178 _6
1 3 163-194 5
0 3 161-150 4
0 4 181-194 4
0 4 130-159 2
0 4 122-165 2
0 6 125-183 0

A SZEGEDI SAKKOZÓ BUDAPESTEN DIADALMASKODOTT

Papp harmadszor
SZEGED. Tovább folytatja idei
remek szereplését Papp Petra
szegedi sakkozó. A tehetséges
játékos Budapesten, az Első
Szombat nemzetközi versenyen ült asztalhoz. A kilenc
fordulós körversenyen öt győzelmet, három döntetlent és
egy vereséget könyvelhetett el
a sakkozó: 6,5 pontot gyűjtve
az első helyen végzett.

Hárman
a keretben
SZEGED. A Pick Szeged három
játékosát hívta be Csoknyai
István a férfi kézilabda-válogatott húszfős keretébe. Az
október végi P a n n o n - k u p á r a
készülő magyar c s a p a t b a n
Krivokapics
Milorad,
Zubai
Szabolcs és Katzirz Dávid került be, de szintén meghívót
kapott a spanyol állampolgársággal kacérkodó Nagy
László (Barcelona) és a Picktől a nyáron távozó Puljezevics Nenad (Kolubara).

A fővárosi viadalon négy
nemzetközi mester közül kettőt
legyőzött, míg kettővel remizett.
Petra immár harmadik alkalommal teljesítette a nemzetközi mesteri tornát, és első
alkalommal a női nagymesteri
normát. A szegedi játékos 42
Élő-ponttal gyarapodott, így
jelenleg 2271 Élő-ponttal rendelkezik.

A nagymesteri norma harmadszor
is teljesítve, FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Várjuk önt Márkaáruházoinkban:

PICK Kereskedők H á j a . Szöged. Horgosi út 33. T: 547 341
PICK Húsáruház. Szeged Maros u t c a 21. Tei 421879
PICK Húsboll Szeged, Mars túr Vásárt sornak i 420 210

2 0 0 9 . október 1 4 . - 24.,
Sertés
Sertés
Sertés
Sertés
Sertés
Sertés
Sertés

húsos csont
máj
apróhús
csontos tarja
tarja csont nélkül
rövidkaraj szűzpecsenyével
karaj csont nélkül

259
299
679
869
1179
1199
1390

2 0 0 9 . október 1. - 31.,im..w.u««w

n/k.
n/k.
n/k.
n/kg
n/k9
n/k«
n/kg

PICK virsli tartós bélben
9 5 9 n/k.
Szalámi és kolbászvégek
1 3 9 0 n/kg
PICK Nosztalgia marhapárizsi
1 5 2 9 n/kg
PICK Rákóczi szalámi midi
2 8 4 0 n/k.
Vásárlóink igénye szerint vállaljuk a? általunk kínált húsfészek csontozó-,át,
puhítasát, szeleteléséi, darálásátl Termékeinkre előrendelést (elveszünk!

A MAGYAR VÁLOGATOTT A BRONZÉREMÉRT MÉRKŐZIK A VILÁGBAJNOKSÁGON

Ott álltunk, ott maradtunk
Nem sikerült a bravúr, a magyar U20-as labdarúgó-válogatott 3-2-es vereséget szenvedett az egyiptomi világbajnokság elődöntőjében Ghána
együttesétől.

Ghána-Magyarország

3-2
Mm

(2-0)

Labdarúgó U20-as világbajnokság, Kairó, 32 ezer néző.
Vezette: jorge Larrionda (uruguayi).

EGYIPTOM
MUNKATÁRSUNKTÓL

Gyors ghánai góllal indult a
találkozó: Présinger röviden
adott haza, Ayew pedig lecsapott a labdára, lövésébe pedig
még Adiyiah beletette a lábát
(1-0). A magyarok nem tudtak
a kapu elé kerülni, míg a ghánaiak több helyzetet is kialakítottak. A 31. percben a torna
gólkirályjelöltje, Adiyiah megduplázta az afrikai csapat előnyét: egy jobb oldali beadást
fejelt a kapuba (2-0).
A ghánaiak főként a középpályán voltak óriási fölényben, szinte minden magyar
akciót lekapcsoltak. Egervári
csapatából érezhetően hiányzott az eltiltott Komán Vladimír.
A fordulást követően több
szép támadással indított a
magyar csapat, Balajti a kapufát találta el egy szabadrúgás
után. A magyarok egyre többet birtokolták a labdát, míg a
ghánaiak főként a kontrákra
rendezkedtek be. A 73. percben a csereként beállt Futács
visszahozta a reményt, miután Simon András passzát ér-

lőttek

Ghána: Agyéi - Inkoom, Addae, Addo, Addy - Abeiku Quansah (Gladson Awako, 93.),
Agyemang-Badu, Rabiu, Ayew
(Agyemang, 75.) - Adiyiah,
Ősei.
Magyarország: Gulácsi
- Zámbó, Debreceni, Szabó,
Présinger (Varga, a szünetben) - Gosztonyi, Korcsmár
(Futács, 71.), Simon Á„ Kiss

- Simon A., Németh (Balajti,
a szünetben).
Gólszerzők: Adiyiah (10., 31.),
Quansah (81.), illetve Futács
(73.), Balajti (84.).
A ghánai válogatott imádkozással ünnepelte a győzelmet. Varga Rola

tékesítette. A hajrában több
nagy lehetősége is volt az
egyenlítésre a magyar válogatottnak, de egy kontra végén
Quansah hatalmas gólt lőtt. A
magyarok nem adták fel, Balajti nagyszerű találatával pedig ismét egy gól volt a különbség (3-2).

Az utolsó percekben mindent megtett a magyar csapat,
de egyenlíteni már nem tudott.
- Mindenki nagyon szomorú, hogy nem t u d t u n k továbbjutni - kezdte a Ghána
elleni vereséget követő nyilatkozatát Simon András. -

a vereséget siratja. FOTÓK: MTI

Nagyon sajnáljuk, elnézést
kérünk a szurkolóinktól! Az
első félidőben rosszul játszottunk, de azt követően
összekaptuk magunkat, és
2-1-nél úgy tűnt, kiegyenlíthetünk, de nem sikerült nyilatkozta Simon.
A ghánaiak történetük har-

madik döntőjére készülhetnek
az U20-as világbajnokságon:
2001-ben Argentina, 1993-ban
pedig Brazília ellen buktak el
a fináléban.
A magyar válogatott pénteken 17 órakor lép pályára, ekkor a braziloktól 1-0-s vereséget szenvedő Costa Rica lesz a
mieink ellenfele.

AFORDULOGOLVADASZA
A HÉTVÉGE LEGJOBBJA:

Fejsze Endre, az UTC labdarúgója
Rovatunkban az elmúlt futballhétvége legjobb Csongrád megyei gólszerzőjét mutatjuk be.
Ezúttal a Szőreg elleni megyekettes találkozót eldöntő Fejsze Endrét, az Újszegedi TC
csatárát választottuk.
SZEGED
GYÚRÓS ISTVÁN

Bár a szünetben még a hazaiak
vezettek, a kilenc perc alatt
klasszikus mesterhármast rúgó
Fejsze Endrének köszönhetően
mindhárom pontot elvitte Szőregről az Újszegedi TC a megyekettes labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójában.
- Nem volt sima meccs, de
a szünetben kicsit átszerveztük a játékunkat, így a második félidőben fordítani tudtunk - mondta a góllövőlistát
kilenc találattal vezető csatár.
- Előbb egy bal oldali beadás után voltam eredményes
ballal, majd a vezetést egy
húszméteres lövésemmel szereztük meg. Néhány perccel
később ismét jó labdát kaptam a szélről, amit csak be
kellett passzolnom a kapus
mellett, bebiztosítva ezzel a
sikerünket.

Érmek
az Eb-ről
RÓMA. Az olaszországi Róma
adott otthont az ISKA szervezet
kick-box Európa-bajnokságának. A viadalon Csongrád megyét három klubból tizenöt versenyző képviselte.
Eredmények, Hwarangdo
SE Hódmezővásárhely: - 3 0
kg, gyerek, light-contact: 2.
Mácsár Dorina; -35 kg, gyerek, light, lányok: 3. Illés Liliána, fiúk: 3. Forrai Richárd;
- 5 5 kg, gyerek, light: 3. Gál
Mónika, forma: 1. Gál M.; - 6 0
kg, junior, light: 3. Bordás
Annamária.
Full-contact Sport Szeged
SE, - 5 0 kg, semi é s light: 1.
Balázs Éva, forma: 2. Balázs
É.; +66 kg, full-contact: 2.
Sándor Lilla; +75 kg, masters, light: 3. Eltér Antal; +75
kg, veterán, light: 3. Papos
Gábor.
Szegedi Küzdősport SE,
- 9 0 kg, MMA: 2. Ábel István;
- 9 0 kg, MMA: 3. Sárközi Róbert; - 8 0 kg, MMA: 2. Forró
László; - 1 0 0 kg, MMA: 2. Gulyás Csaba; +100 kg, MMA: 2.
Kalmár István; - 1 0 0 kg,
MMA: 1. Jani István.

Gyürki Ernőemlékverseny
Fejsze ontja a gólokat. FOTŐ: DM/DV

Fejsze Endre
játékában
mindig benne van a gól. - Három éve gólkirály, majd egy
évvel később második lettem,
tavaly is 16 találatig jutottam.
Szerencsés vagyok, mert ballal és jobbal sem jövök zavarba a kapu előtt, sőt annak ellenére, hogy jobblábas vagyok, a góljaim nagy részét
ballal szerzem - mondta.
Szüksége is lesz a Fejsze-gólokra
az
Újszegedi
TC-nek, mivel a szegedi gárda
az 1-4. helyre hajt a bajnokságban - csatáruk pedig
meccsenkénti egy, azaz összesen 27 gólt tűzött ki célul.

Vasárnapi

EXCLUSIVE

OÉLMAGYAKORSZÁG

Vasárnap
is házhoz
visszük!

BUDAPEST. Nagyszerűen szerepeltek a sportlövők tűzfegyveres országos bajnokságán a
Szeged Városi Lövészklub versenyzői, akik öt egyéni és két
csapatarannyal térhettek haza
a budapesti versenyről. A siketlimpián bajnoki címet szerző
Biatovszki Míra továbbra is remekel, két számban sem talált
legyőzőre korosztályában, míg
az ifjúsági olimpiai kvalifikációra készülő ifi. Bartók Csaba és
Rimovszki Dávid is az első helyen végzett kategóriájában. A
juniorok között Biatovszki Máté szerzett aranyérmet, csapatban pedig a ugyanebben a korosztályban az ifj. Bartók, Varga
Dávid, Lapu Gergely trió, az
ifiknél az ifj. Bartók, Lapu, Balla Imre hármas nyert.

CHANGE

Valuta vétel-eladás
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70

380
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11

A kavicsrétegek szintezésénél tart a makói műfüves pálya munkafolyamata. FOTÓ: KARNQK CSABA

Már nem álom Makón a műfű
Rohamtempóban halad a makói Erdei Ferenc téri sporttelepen a műfüves pálya építése,
amellyel lehet, hogy már november közepén végeznek.
Emellett jövő nyárra elkészülhet a füves edzőpálya is.
MAKÓ
MÁDI JÓZSEF

Volt már arra példa, hogy nem
lehetett ráismerni a makói Erdei Ferenc téri sporttelep hátsó,
füves pályájára. Tavaly szeptemberben és most is felszántották a gyepet, de micsoda különbség van a kettő között! Hiszen az akkori, felelőtlen tettel
ellentétben ezúttal azért történt
minden, mert elkezdték a műfüves pálya alapozását.
A Szolnok elleni hazai
mérkőzés óta teherautók jönnek és m e n n e k a sporttelepen, traktorok dolgoznak a
létesítményben, hogy elkészüljön, amire a Makó FC
utánpótlás- és felnőttkerete

egyaránt nagyon régóta vár:
a műfüves edzőpálya.
- Először elhordták a füves,
földes részt, aztán kiszintezték
a területet, majd lerakták a járda szintjét, amely egyben a leendő pálya szintje is - sorolta
szinte egy szuszra a boldog
klubelnök, Ménesi Gábor, mi is
történt a stadionban a legelején. - Ez volt az alap, ezt követően kiásták a dréncsövek helyét, amelyeket a helyükre tettek, és már be is temettek. Jelenleg pedig a pálya alapjához
hordják és szintezik a kavicsrétegeket. A labdafogó hálók már
elkészültek, a világító kandeláberek helyei is megvannak, valamint elkészült a lelátó és a
salakos futópályát övező kerítés közötti betoncsík. Életemben először megértem, hogy
ebben az esős időben sem talpig sárosan mehetek végig a
centerpálya mentén...
A munkálatok 10 ezer négyzetméteres területet érintenek,
ebből hétezer maga a pálya.

SZEGED. A Szegedi Hermán Ottó
Horgászegyesület az idén is
megrendezi a hagyományos
Gyürki Ernő-emlékversenyt és
az Erdei Attila-kupa nyílt egyéni horgászversenyt. A lapunk
elhunyt
sportújságírójának
emléket állító verseny október
23-án lesz a Holt-Maroson.
Gyülekező 6.30-tól a helyszínen, a víztoronynál. Jelentkezni az egyesület irodájában, illetve a 62/441-196-os, a 20/9583657-es és a 62/469-226-os telefonszámon lehet. Nevezési díj
minden kategóriában 4000 forint. A jelzett napon a kijelölt
helyszínen 6-tól 14 óráig kizárólag a nevezett versenyzők
horgászhatnak.

Megérkezett a műfű karbantartásához szükséges gumigranulátum is. A létesítményben
nyolc-tíz ember dolgozik, többnyire gépesítve. A város által az
önkormányzati minisztériumtól
nyert 150 millió forint mellé a
helyi önkormányzat hozzátette
az önrészét, amely az összeg további húsz százaléka, azaz harminc millió. Ebből elkészül a
műfüves, valamint egy szintén
villanyvilágítással ellátott füves
talajú edzőpálya is - mindkettő
nemzetközi szabványú, 105x68
méteres méretben. Az utóbbi
meglétére még várni kell, előreláthatólag jövő nyártól már
használhatják majd a makóiak.

Tekergés

- Várhatóan egy hónap múlva
végeznek a munkálatokkal, azaz
a Debrecen II. elleni, őszi zárófordulóban már akár fel is avathatjuk a műfüves pályát. Mindezt
csak az időjárás befolyásolhatja.
Főleg az utánpótiás edzéslehetőségei miatt fontos esemény ez, de
a felnőtteknek is óriási segítség
lesz - jegyezte meg végül Ménesi.

SZENTES. Idén is megrendezik
október 23-án a 23 órás, ünnepi, szentesi tekergést. 2-10 fős
csapatok jelentkezését várják a
szervezők, akiket a 63/561-515ös telefonszámon lehet elérni.
A kerékpáros megmérettetésről bővebb információ kérhető
Cseuz Lászlótól a 30/299-0063as telefonszámon.
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Százéves
rekorder
Sydney
bajnoka

KALENDÁRIUM
A
A
A
A

HELÉN, HELÉNA
A Heléna görög név, jelentése
nap, hold. A Helén ennek
becézője.
Ma ünnepel még: LÍDIA.

EZT ÍRTUK

Többnyire erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Több helyen várható eső, zápor

1 ÉVE: Elkezdődött a német
szemét elszállítása, de közel
1800 tonna hulladék sorsa
még bizonytalan Mindszenten
és Balástyán.
5 ÉVE: Újabb kerékpárutat jelölnek ki Szegeden, a Híd
utcában.
10 ÉVE: Felmérés készül Szeged 234 játszóteréről, ahol
szükség van rá, korszerűbbre
cserélik a játékokat.

ORVOSMETEOROLÓGIA
Az erős hidegfronti hatás
egyeseknél fejfájást, vérnyomás-ingadozást, erősödő reumatikus panaszokat okozhat.

VÍZÁLLÁS
A TISZA Szegednél 73 cm
(hőfoka 16,0 °C), Csongrádnál -155 cm, Mindszentnél
-34 cm.
A MAROS Makónál -66 cm.
Ruth Frith súlylökés közben. A mozdulat aranyat ért. FOTÓ: DAILY MAIL

74 éves korában vett részt az
első Word Masters Game-en.
Aranyérme átvétele után azt
nyilatkozta a lapoknak: ele-

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
Sir Cliff Richárd angol énekes, színész és üzletember ma
ünnepli 69. születésnapját.
Háttérzenekarával, a The Shadows-zal Cliff Richárd a brit
zenei élet meghatározó tagja
volt az 1950-es évek végétől a
60-as évek elejéig, amikor is a
Beatles először felkerült a slágerlistákra. Népszerű zenés,
filmes és televíziós személyi-

Készítette

7.00
17.59
2.13
16.01

ISTEN ÉLTESSE!

SYDNEY
DAILY MAIL

Soha nem vagy túl öreg ahhoz, hogy sportolj - ez lehetne a mottója az ausztrál fővárosban,
Sydneyben
folyó
Wolrd Masters Game-nek,
amelyen 95 ország versenyzői
képviseltetik magukat.
Noel Morrow úszónő 71 év
után lett újra bajnok. Első
aranyérmét 1936-ban, a berlini olimpián szerezte. A 90
éves győztes azt nyilatkozta a
verseny után: kicsit ideges
volt, mert nem volt benne
biztos, hogy meg tudja ismételni hét évtizeddel ezelőtti
győzelmét.
A százéves Ruth Frith
megdöntötte a súlylökés világrekordját: 4,07 méteres
távolsággal szerezte meg az
aranyérmet. Egyébként kedvenc sportága a gerelyhajítás. A matuzsálemkorú világbajnok dédnagymama mindennap edz: 35 kilogrammos súlyok emelgetésével
tartja karban magát. Nem
iszik alkoholt, és nem is dohányzik.
A világrekorder Ruth Frith

Nap kél:
Nap nyugszik:
Hold kél:
Hold nyugszik:

CSAPADÉKOS, HIDEG IDŐ

ség
maradt
Nagy-Britanniában
és
más
országokban
is.
Csaknem ötven éve aktív,
több slágerlistás kislemeze
van. A weboldala szerint több
mint 250 millió lemezt adott el.

gendő erőt érez ahhoz, hogy
a következő versenyen is induljon, egyelőre esze ágában
sincs visszavonulni.

Rendőrök
nyerték meg
az ötöst
BUDAPEST. A Népszavában kedden megjelent információ szerint a Budaörsi Rendőrkapitányság munkatársai töltötték
ki a nyertes lottószelvényt,
amellyel közel 2,2 milliárd forintot nyertek. Ez minden idők
hatodik legnagyobb magyar
lottónyereménye, amely 2 milliárd 189 millió forintot jelent a
nyertesnek - a lap információi
szerint a Budaörsi Rendőrkapitányság szerencsés munkatársainak. A Népszava úgy értesült, hogy a nyeremény átvételét követően az eredményesen
lottózó rendőrök zöme elhagyja a testületet, de ez nem okozhat fennakadást.

kialakulása. Az erős szelet többször kísérik viharos lökések.
Szeged

Mórahalom

cd

6°

7°

Mindszent

Ő

6°

Szentes

T

Békéscsaba

Ő

8°

Makó

7°

Szolnok

Csongrád

6°

Kecskemét

Kistelek

6°

Orosháza

Hódmezővásárhely

A16 éves Ferenczi Adrienn egy kecskeméti két tannyelvű osztályba
jár, kereskedelmi marketing szakon tanul. A jövőben idegen nyelvvel
szeretne foglalkozni, de a stylistmunka is érdekli. Szabadidejét a barátaival tölti, sokat sétál, nézelődik a városban; nem gyűjt semmit. Egy lakatlan szigetre laptopot, ennivalót, ruhát és életmentő felszerelést vinne magával. Mottója: Carpe diem! FOTÓ: FREE FACES

7°

ft

7°

További kilátások
Térségünket a sokéves átlaghoz képesti mintegy 10 tokkal hidegebb levegő tölti ki, a
hőmérsékletben lassú javulás csak a hétvégén mutatkozik. Főként az időszak elején
erős, időnként viharos lesz a szél, szórványosan zápor is előfordul.
Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

Max:9°

v y w \
OmO1
Maxi

Max:12°

Max:ll°

Mln:4°

Felhős

A NAP VICCE

Mln:-1°

Min:0°

^

Mln:l

Zápor

Zápor

Felhős

ESŐ ELŐTT KÖPÖNYEG!

- Ki az abszolút optimista?
- Az a férj, aki a feleségét a
divatház előtt járó motorral várja.

PVC E S Ő K A B A T termelői árakon, viszonteladóknak is.
Pántlika Ruházat, Szeged, Vedres u. 2.

www.esokabat.hu

HOROSZKÓP
KOS (III. 21.—IV. 20.): Egy világszerte ismert csoport a segítségét
kérheti. Sok jót tehet azzal, ha
most segítő kezet nyújt. A közösségben elfoglalt helyére is gondoljon, kedves Kos!

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Ismerősével vagy szomszédjával
komoly nézeteltérése lehet. Ne
csináljon a bolhából elefántot!
Próbálja humoros útra terelni az
ügyet, bármiről legyen is szó!

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Az időjárás alapján, okosan öltözzön fel!
Felejtse el, mások mit mondanak,
tegyen saját belátása szerint!
Egészségét védenie kell, vigyázzon magára! '

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Nehezen
határozza el magát egy új projektet illetően. Óvja saját érdekeit, és
ne törődjön sokat a riválisokkal!
Az érzelmeket tartsa alacsony
szinten, kedves Bika!

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Nagyvonalú tettei meghálálják majd a bizalmat. Ma még nem láthatja,
hogy fog ez visszaköszönni. Legyen barátságos, kedves mindenkivel!

BAK (XII. 22.-1.20.): Próbálja figyelmen kívül hagyni a múltat, és
a jelenben élni, nem a jövőn rágódni! A pénzügyek terén javasolt
a sarkára állnia. Kifizetetlen számláit fizesse be!

IKREK (V. 21 .-VI. 21.): Idős rokona felettébb idegesítő lehet. Az Ikreket ma valószínűleg frusztrálja a
sok beszéd, a zsongás. Úgy érezheti, hogy nem értékelik igyekezetét.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Csodás
nap várhat önre, élvezze hát, bármi is történik! Új, érdekes ismerősöket szerezhet. Ezáltal új nézőpontokat ismerhet meg, amelyek
felhívhatják valamire a figyelmét.

VÍZÖNTŐ (1.21.—II. 20.): Legyen
türelmes és együttműködő! Saját
munkája mellett mások szükségleteit is ki kell elégítenie. Fiatal kollégáit ne irritálja, ne idegesítse
semmivel!

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Ha
mérges, nagy hibát követ el viselkedésével. Higgadjon le, mielőtt
bármit is mond vagy tesz, kedves
Skorpió!

HALAK (II. 21.—III. 20.): Ne akarjon feltétlenül szembe menni az
árral, kedves Halak! Törődjön bele
a megváltoztathatatlanba! Idős rokona féltékeny lehet.

RÁK (V!. 22.-YÜ. 22.): Kerülje a
pluszfelelősségeket, ha lehetséges! Ne keresse a bajt, ne vállaljon extramunkát! Gondolja végig
elfoglaltságait, rájön, hogy egyébként sincs ideje.

Névrokonság
miatt börtön
GREENSBORO. Egy hetet ült börtönben névrokoni tévedés miatt egy 44 éves férfi az Egyesült
Államokban. Az igazi bűnös
ugyan 23 évvel fiatalabb nála,
ám ez nem tűnt fel a rendőrségnek. A férfit őrizetbe vették
Greenville-ben, aztán elvitték
250 kilométerre a börtönbe, hiába hajtogatta, hogy fogalma
sincs, mit követett el. A vád ellene illetéktelen behatolás, ellenszegülés rendőri intézkedésnek, közlekedési vétséggel
tetézve.
Csak egy hét múlva derült
ki, hogy a valódi bűnösnek
ugyanez a neve, ugyanabbarja
városban él, de n e A ^ r ^ / c P j ? 9 '
téwádlottnak. A szaba&Bft'?ff-,1i
gedett férfit haza már nem vitték a rendőrök, buszozhatott.
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NISSAN QASHQAI
VÁROSÁLLÓ

V /\ Y
HATALMAS VÁLASZTÉK

57 d b

A NISSAN

NISSAN QASHQAI már
N I S S A N

mocsok

HOVÁNY

4.490.000

KÉSZLETÉBŐL!

Ft-tól

H O V A N Y

h, Vjyoi út 4 4 9. T. i

9 5 9 • >• '0
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Az ajánlal 2009 október 12-töl október 18-ig vagy a készlet erejéig tart. A tájékoztatás nem teljeskörü. a hirdetésben szereplő adatok nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak, részletek márkakereskedésünkben A kép illusztráció. A Qashqai indulóára 1.6 benzines, alapfelszereltségü modellre érvényes A feltűrte
tett bruttó ár az ÁFA és a regisztrációs dlj változása esetén módosulhat. Vegyes átlagfogyasztás 5.4-8.4 1/100 km, kombinált C02-kibocsátás. 145-208 g/km

