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DELMAGYARORSZAG
TÖNKREMENT AZ ÖSSZEKÖTŐ
800 milliót kér a költségvetésből
Vincze László, mert tönkrement a
Szegedet Csongráddal összekötő út.

MINT ROBBIE A MOZIBAN
Még Ceglédről is érkeztek nézők a Robbie
Williams-koncert élő közvetítésére
kedden a szegedi Belvárosi moziba.

3. oldali

MEGALÁZÓ VERESÉG KECSKEMÉTEN
Nyolc góllal, 40-32-re kikapott a Pick Szeged férfi kézilabdacsapata Kecskeméten.
Matics fiainak teljesítményére nincs mentség.

6. oldal

1956: BENEDEK IMRE FELTETT KINCSE NAGY IMRE BÉLYEGALBUMA

Őrzi dédnagyapja
NEMZETI ÜNNEP
MUNKATÁRSUNKTÓL
Saját szakterületén belül ápolja dédnagyapja emlékét Benedek Imre, aki
anya ágon az 1956-os forradalom miniszterelnökének leszármazottja (édesanyja, Jánosi Katalin Nagy Imre unokája). A grafikus dédunoka több kiadványt tervezett a Nagy Imre Alapítvány
számára, és ő készítette a mártír államférfi emlékházának weboldalát. Bélyegeket is szerkeszt: az egyetlen személyes emléke egyébként, ami a dédnagyapától megmaradt, egy bélyegalbum.
Nagy Imre
államminiszterének,

Felfüggesztett börtön
emlékét a tanárverő anyának
Kéthly Annának az élete ihlette meg
Mészáros Márta rendezőt. A mozikban
már látható Utolsó jelentés Annáról című filmben Eszenyi Enikő alakítja a
hetvenes éveiben járó szociáldemokrata politikust, aki 56-ban kénytelen
volt Brüsszelbe disszidálni.
A forradalom után a Délmagyarország volt újságírója, a nagy napokról tudósító Förgeteg Szilveszter és családja is
elszenvedte a megtorlást. Megbékélést
az hozott, amikor a harmadik köztársaság kikiáltásának napján, 1989. október
23-án megszületett az unokája,
írásaink a 11-13., jegyzetünk a 3. oldalon,
ünnepi programok a Légy-ott mellékletben

Mezei Edit a tárgyalás után azt mondta, nem bánta meg tettét. FOTÓ: TÉSIK ATTILA
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MUNKATÁRSUNKTÓL

Nagy Imre szegedi szobra. FOTÓ: MlSKOLCZl RÓBERT

A mártír miniszterelnök dédunokája, Benedek Imre bélyegeket tervez. FOTÓ: KISALFÖLD

Most a terelést is terelik
a szegedi Pulz utcánál
SZEGED. Óriási dugó alakult ki
tegnap reggel a szegedi Pulz utcában, amelyet a rókusi csomópont átépítésének ideje alatt
eddig terelőútként használtak
az autósok. Ezt az útvonalat is
elzárták azzal, hogy felbontot-

ták a villamossíneket a Pulz és
a Vásárhelyi Pál utca találkozásánál. Az autósok azért futottak
bele a zsákutcába, mert a kivitelező az utolsó pillanatban értesítette a szegedi elektromos
tömegközlekedési nagyprojek-

A bíróságon tegnap elismerte
bűnösségét, bár tettét nem
bánta meg Mezei Edit, aki október 7-én bántalmazta a vásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola tanárát, Bányai
Csabánét, amiért az egy nappal korábban meghúzta a lánya haját. A 39 éves nőt közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és könnyű testi

sértés miatt jogerősen hat hónap, végrehajtásában két évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. A bíróságon
elmondta: n e m szidta a tanárnőt, akkor lett ideges,
amikor az letagadta, hogy
bántotta a lányát - ekkor
csattant a pofon. Mezei Edit
feljelentette a pedagógust
könnyű testi sértésért, a tárgyalás időpontját még nem
tűzték ki.
Bővebben a 3. oldalon

A VÁROSNÉZŐ KISVONAT NYÁRI BALESETE ÚJSZEGEDEN

Eljátszották az ütközést

tet irányító Szeged Pólus Kft.-t,
valamint a közlekedési társaságokat az útlezárásról, így nem
tudták időben kihelyezni a terelőtáblákat. Délelőtt aztán pótolták ezeket.
Részletek a 4. oldalon

F e e l t h e difference
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Gépjárműre! 26 rendészeti szakközépiskolás diák helyettesítette az utasokat. FOTÓ: MlSKOLCZl RÓBERT

Ford Transit
a k á r bruttó

Ford Ranger
a k á r bruttó

1.037.500 Ft

Modellezte a rendőrség annak a balesetnek a körülményeit,
amely június 10-én történt Újszegeden. A városnéző kisvonat
a Székely sor és a Vedres utca kereszteződésében ütött el egy 18
éves lányt, aki azóta is kómában fekszik a klinikán.

k e d v e z m é n n y e l .*

1.550.000 Ft

kedvezménnyel.*

JÖJJÖN ÉS GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA SZEMÉLYESEN!

Ford

Hovány

Algyői út 39. Tel.: 62/556-300 - S z e g e d - Dorozsmai út 6. Tel.: 62/540-300
www.fordhovany.hu
*A2 akciós ajánlatban feltüntetett kedvezmény mtndkót modell esetében a maximálisan adható bruttó kedvezmény kiviteltől, teljesítménytől és felszereltségtől
függően A képek illusztrációk. Az ajánlat a késztetés modellekre vonatkozik 2009 szeptember 14-től október 31-ig vagy a készlet erejéig. A tájékoztatás
nem teljes körti. részietek márkaketeskedésünkben. Vegyes átlagfogyasztás (1/100 km): Ranger: 8,9-9,2; Transit 6,9-12,5; C02-kibocsátás (g/km):
Rangén 244-252; Transit 208-300

SZEGED
KISS GÁBOR GERGŐ
Rendőri felvezetéssel, a szemtanúk, a sofőr és ügyvédje, az
ügyész, valamint két szakasz
rendészeti szakközépiskolás
jelenlétében kanyarodott ki

tegnap délelőtt a városnéző
kisvonat az újszegedi Torontál téri parkolóból. Ahogy arról korábban többször beszámoltunk, a kisvasút 68 éves
vezetője június 10-én a Székely sor és a Vedres utca kereszteződésének kijelölt gya-

logátkelőjén ütött el egy 18
éves fiatalt. A lány a balesetben m a r a d a n d ó károsodást
szenvedett, azóta is kómában
fekszik a szegedi klinikán. Információink szerint állapota
az elmúlt hetekben tovább
romlott.
Az ügyészség kérésére ennek a szerencsétlenségnek a
mozzanatait
rekonstruálták
tegnap a helyszínen.
Folytatás az 5. oldalon

2

BELFÖLD-KÜLFÖLD

2009.

OKTÓBER

TÖRVÉNYJAVASLAT - FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS RENDELETALKOTÁSI JOGKÖRT KAPNA A PSZÁF
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Az államfő visszaküldte
a törvényt
Az államfő az Országgyűlés elnökének írt levelében részletesen ismerteti azokat az érveket,
amelyek alapján nem írta alá és
megfontolásra visszaküldte az
Országgyűlésnek a 2011-es népszámlálásról szóló, október 5-én
elfogadott törvényt. Az indoklás
szerint a törvényből hiányoznak
- és korrekcióra az adatfelvételi
lapon sincs lehetőség - az
egészségi állapotra, valamint a
vallásra és a termékenységre
vonatkozó adatok, továbbá nem
szerepel a gyűjtendő adatok között általában a nemzetiségre
vonatkozó adatkör.

Szlávy-gyilkosság:
felmentések
Bizonyítottság hiányában tegnap felmentette a Heves Megyei Bíróság a Szlávy Bulcsú
meggyilkolása miatt folyó
büntetőper mindhárom vádlottját. Az ítélet nem jogerős.
A kilencvenes években a Balaton királyaként emlegetett
Szlávy Bulcsú holtteste 2004.
január 23-án került elő 45
centiméteres betonréteg alól a
fővárosban, egy Székács utcai
garázs szerelőaknájából. A
szerdai ítélethirdetést követően szabadon távozhatott az
egri Törvényház épületéből az
öt és fél éve előzetes letartóztatásban lévő W. László elsőrendű és az ugyancsak fogva tartott B. László harmadrendű vádlott. N. Gábor, akit
emberölés bűntettének bűnsegédletével vádoltak az eljárás során, szabadlábon védekezhetett korábban is.

Korlátoznák a THM-eket

Korlátozott rendeletalkotási
jogkört is kapna a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete
(PSZÁF), amelynek lehetősége
lesz megtiltani a hitelintézetek
jogsértő magatartását; a gyorskölcsönök THM-jét pedig korlátoznák - számolt be a ma beterjesztendő törvényjavaslatról
Farkas Ádám, a PSZÁF elnöke.
BUDAPEST
MTI

A kormány által elfogadott törvénytervezet szerint a PSZÁF
autonóm, a kormány helyett az
Országgyűlés felügyelete alá tartozó közigazgatási szervvé válhat január elsején. További változás lehet, hogy a PSZÁF a hitelintézetekre egységes elvek

alapján vethet ki bírságot,
amelynek felső határa kétmilliárd forintra emelkedik - sorolta
Farkas Ádám.
Fokozott
fogyasztóvédelmi
jogkört biztosít a törvénytervezet
a felügyeletnek: a pénzintézetek
ügyfelei panaszaikkal a PSZÁFhoz fordulhatnak, amely azokat
hatósági eljárás keretében vizsgálja meg, s hoz döntést.
A törvénymódosítás szerint az
egyoldalú szerződésmódosítást
megelőzően 60 nappal értesíteni
kell az ügyfeleket és a kedvező
változásokat is érvényesíteni kell
a szerződések módosításánál.
A törvénytervezet pénzügyi
stabilitási tanács felállítását írja
elő, amelyben a Pénzügyminisztérium, a Magyar Nemzeti
Bank és a PSZÁF képviselői
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Fal a romatelep mellett
SZLOVÁKIA. Kétméteres falat
húztak a kelet-szlovákiai Osztrópatakon (Ostrovany) az önkormányzat kezdeményezésére
a romatelep és a község közé.
A helyiek szerint az állam nem
tudja őket megvédeni a rablásokkal szemben. A romák felháborodtak. A fal 13 ezer euróba
került.

kapnak helyet, s a testület törvényjavaslatot is alkothat - rögzítette Farkas Ádám.
A pénzügyi csomag további
elemeit ismertetve a kormány-

előtörlesztési díjat egy százalékban maximálja a törvénytervezet, ha az előtörlesztés a hitel lejáratának utolsó egy évén belül
történik, akkor fél százalék.
Szollár
99 Az egyoldalú szerződésmódosí- Domokos eltást megelőzően 60 nappal értesí- mondta azt
is, hogy a
teni kellene az ügyfeleket.
törvénytervezet lehetőszóvivő elmondta: a jegybanki vé teszi a bajba jutott lakáshitealapkamat tízszeresében maxi- leseknek, hogy 90 napig fizetési
málnák a gyorskölcsönök teljes moratóriumot kapjanak, mielőtt
hiteldíjmutatóját (THM), ami je- elkezdődik a lakásértékesítési
lenleg 70 százalék. Szollár Do- eljárás.
mokos rögzítette: az új hitelszerA Fidesz a tervezettel kapződéseknek tartalmazniuk kell csolatban közölte: elfogadhaa visszafizetendő teljes össze- tatlannak tartják, hogy a pénzget, a teljes hiteldíjmutatót és a ügyi kormányzat és a nemzeti
hitelszerződés aláírásakor fize- bank gyámsága alá helyezzék a
tendő valamennyi költséget. Az pénzügyi felügyeleti rendszert.

Maradnak a katonák
AFGANISZTÁN. Miután november 7-re kiírták az elnökválasztás
második fordulóját, az országban
maradnak azok a katonák, köztük a magyarok is, akiket a választás lebonyolításának biztonsága érdekében küldtek a NATO
vezette afganisztáni nemzetközi
erőhöz - közölte Kovács István
magyar NATO-nagykövet. (mti)

Szállítják a vakcinákat a patikákba

Túszejtés egy áruházban
A

MAGYARORSZÁG
MTI

A jövő héttől megvásárolható
lesz az új influenzavírus elleni
vakcina - közölte Kárpáti Zsuzsanna, az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet főigazgatója tegnap sajtótájékoztatón.
Elkezdődött az oltóanyag kiszállítása a patikákba. A védőoltás vényköteles, gyógyszertári

Pál Tamás, az Országos
Gyógyszerészeti Intézet volt főigazgatója azt mondta: a magyar
vakcina törzskönyve egyenrangú
az európai engedéllyel.
Falus Ferenc országos tiszti
főorvos a gyermekeknek adható
oltásokról elmondta, a tanintézetekben az őszi szünet után
kezdik el az oltások beadását. A
tiszti főorvos megismételte, a
védőoltás jóval olcsóbb, mint az
antibiotikumos kezelés.

maximált ára 1930 forint lesz.
Székely Tamás egészségügyi miniszter hozzátette: az oltás beadásáért a háziorvos kérhet
pénzt, azonban nem többet,
mint amit a beteg a patikában a
készítményért fizetett.
A sajtótájékoztatón Czeizel
Endre genetikus megerősítette, a
terhesek mindenképpen oltassák be magukat az új vírus ellen.
Kiemelte: a terhesség bármely
szakaszában ajánlott az oltás.

A VSZ is sztrájkolhat
Nyomásgyakorlás mellett döntött tegnap a Vasutasok Szakszervezetének sztrájkbizottsága
is, a konkrét lépésekről a munkaügyi vitában részt vevő többi
érdekképviselettel egyeztetve
döntenek, de nem zárják ki a
demonstrációt vagy a sztrájkot
sem - áll a szakszervezet tegnapi közleményében. A VSZ a
bejelentett vasútvonal-bezárások visszavonását, illetve foglalkoztatási garanciákat követel a
kormánytól. A kollektív munkaügyi vita következő fordulója
október 26-án lesz.

Egy napot vitázhatnak
lövő szerdán időkeret nélkül
tárgyalja újra a parlament a
köztársasági elnök által az Országgyűlésnek megfontolásra
visszaküldött polgári törvénykönyvet (Ptk.) - közölte a
házbizottság ülése után Altorjai Anita, az Országgyűlés sajtófőnöke. (mti)

a m l u z
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Közületeket is kiszolgálunk.
Napközbeni árkorrekció lehetséges.

Hat embert túszul ejtettek fegyveresek tegnap egy Párizs környéki áruházban. A rendőrség tárgyalást kezdeményezett a túszejtőkkel, akik két
óra alatt valamennyi túszt elengedték, s megadták magukat. A hajnali
órákban a fegyveresek megpróbálták kirabolni a Lidi áruházlánc egyik
sevrani üzletét. Miután a betörők észrevették, hogy a környéken rendőrök járőröznek, „bennragadtak" az üzletben, s a reggeli nyitáskor túszul ejtették a munkába érkező dolgozókat. Az áruházban „diszkréten
elhelyezett berendezések" riasztották a rendőrséget. A hat túsz közül
először három pénztárosnőt engedtek el, a többiek akkor távozhattak
az épületből, amikor a fegyveresek megadták magukat a rendőrségnek.
Sem a rendőrség, sem a túszejtők részéről nem dördült el lövés. FOTÓ:

SzegedUá

MTI/AP/MICHEL EULER
HMNHBMMMNMMHI

Regisztrálják a vasúti
kedvezményeket
MAGYARORSZÁG. A hónap végé
ig elkészül a MÁV-kedvezményrendszer
megújításáról
szóló koncepció - jelentette be
kérdésre válaszolva Szollár Domokos kormányszóvivő a kabinet tegnapi ülése utáni sajtótájékoztatón.
Szollár Domokos elmondta:
november végére minden érdekelt féllel egyeztet a kabinet
az új koncepcióról; az új rendszer január l-jétől indul. Ekkor
első lépésként a kedvezmények regisztrációja történik

meg, azt követően szabják újra
a tarifákat - szögezte le a kormányszóvivő. A 65 év felettiek
utazási kedvezménye megmarad - hangsúlyozta. Mint
mondta: más, fontos kedvezményeket
sem
szüntetnek
meg, példaként a tanulókét
említette. A szóvivő kiemelte:
jelenleg 7,5 millió magyar állampolgár rendelkezik valamilyen utazási, vasúti kedvezménnyel. Ez a rendszer nem
tartható fenn, változtatni kell
rajta, (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az október 21-i kenószámok:
2, 5. 9,10, 26, 28, 37, 39, 41, 42. 47, 49, 50, 52, 58, 59, 63, 69, 78, 79.
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Sport és Fürdők

62,553

I

RÁDIÓ

AZ életünk része!

A *
V

JÉGBIS/KO

KÖZÖNSÉG NYITVA TARTÁS:
II. ciklus
I. ciklus
10:00-13:30
7:00-9:30
hétfő
10:00-13:30
7:00-9:30
kedd
10:00-13:30
7:00-9:30
szerda
10:00-13:30
7:00-9:30
csütörtök
10:00-13:00
7:00-9:30
péntek
12:00-14:00
8:30-10:30
szombat
12:00-14:00
8:30-10:30

III. ciklus

IV. ciklus

zárva

zárva

zárva
zárva

17:00-19:00
17:00-19:00
15:00-17:00
15:00-17:00

>4fe

zárva
zárva
zárva

20:00-22:00
18:00-20:00
18:00-20:00

vasárnap
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Felfüggesztett börtönt
kapott a tanárverő anya
Hat hónap, végrehajtásában két évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte jogerősen tegnap a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság
a 39 éves Mezei Editet, aki október 7-én bántalmazta a Varga Tamás Általános Iskola tanárát, Bányai Csabánét.

nőt, attól lett ideges, hogy Bányainé következetesen letaIMRE PÉTER
gadta, hogy bántotta Zsanett
Pásztor Anikó bírónő vezetésé- lányát. Ezután csattant a povel a vásárhelyi városi bíróság fon, és jött a hajcibálás.
tegnap gyorsított eljárásban
A vád képviseletében Vétárgyalta Mezei Edit (39) kony Tamás felfüggesztett börügyét. Megírtuk: Mezei Edit tönbüntetést kért, a védő Taoktóber 7-én, szóváltást köve- kács Róbert pedig azonnali
tően a vásárhelyi Varga Ta- büntetés helyett próbára bomás Általános Iskola emeleti csátást. A bíróság az ügyész álfolyosóján megütötte az intéz- láspontját osztotta, és Mezei
mény pedagógusát, majd a Editet 6 hónap, végrehajtásáhaját is megtépte. Bányai Csa- ban két évre felfüggesztett börbáné nyolc napon
belül tönbüntetésre ítélte, valamint
gyógyuló sérüléseket szenve- 15 ezer forint perköltség megfidett. Mezei Edit tettét azzal in- zetésére kötelezte. Súlyosbító
dokolta, hogy előző nap nyol- körülményként vette figyelemcadikos lányának, Zsanettnak be, hogy közfeladatot ellátó
személy ellen
követte
el az
99 A bíróság az ügyész álláspontatrocitást. Az
ját osztotta, és Mezei Editet 6 hó- ilyen bűncselekmények elnap, végrehajtásában 2 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. szaporodtak az
utóbbi időben.
fegyelmezési céllal meghúzta A mérleg másik serpenyőjébe a
a haját a tanárnő, majd ezt le- beismerő vallomás, a büntettagadta, és emiatt az édes- len előélet és az került, hogy
egyedül neveli két kiskorú
anya nagyon ideges lett.
Mezei Edit egyedül érkezett gyermekét. Az ítélet jogerős.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

a bírósági tárgyalásra. - A
családom el akart kísérni, de
nem láttam értelmét, lebeszéltem őket-erről. Jobb ez így.
Nem gondoltam, hogy ilyen
felhajtás kerekedik ebből az
ügyből - közölte a 39 éves
asszony. Bűnösségét mindkét
vádpontban - közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és
könnyű testi sértés - elismerte. De hangsúlyozta: azért
ment be az iskolába, hogy
megbeszélje a tanárnővel az
október 6-i eseményeket. Elmondta: nem szidta a tanár-

- Azt sejtettem, hogy megbüntetnek, de inkább pénzbírságra számítottam.
Abban
szinte biztos voltam, hogy nem
kell börtönbe vonulnom. Mi
lett volna a két gyerekkel? Az
iskolában semmi gond, jól
bánnak Krisztoferrel és Zsanettel. A lányom jobban van, bár
nagyon megviselték a történtek. Hogy még egyszer megtenném-e? Egy anya mindig védi a
gyermekeit, visszaadtam azt,
amit ők kaptak. Nem bántam
meg, amit tettem - mondta Mezei Edit az ítélethirdetés után.

Mezei Edit és védője a bíróság folyosóján. Pénzbírságra számított

Mezei Edit feljelentette a pedagógust. Mezei Edit tegnap újra kijelentette: lánya bántalmazásáért, könnyű testi sértésért feljelentette Bányai Csabánét. Ezt a rendőrség is megerősítette. A bírósági tárgyalás
időpontját még nem tűzték ki. A városházától kapott tájékoztatás szerint e bírósági eljárás lezárultáig - a törvényi előírásoknak megfelelően
- felfüggesztették az ügyben indított önkormányzati vizsgálatot.

Aki utat épít, az rombol is
800 millió forintot kér a jövő
évi költségvetésből Vincze
László képviselő a Csongrád és
Szeged közötti út helyreállítására. Az M43-as építője valóban
megrakott teherautókkal jár
Sándorfalva és Szeged között, a
töredező aszfalt javítását a vállalkozói díjból kell kiszorítani.
Az a kérdés, hogy sikerül-e.

SÁNDORFALVA
BAKOS ANDRÁS

Ahogy épül az M43-as, úgy használódik el a régi út. FOTÓ: KARNOK CSABA

Erre 800 millió kell? Az aszfaltszőnyegezés árát hozzáértő
segítségével
saccolta
meg
Vincze, de azt mondta, lehet,
hogy ha a közútkezelő megné-

ÚjSZÁSZI ILONA
ujszaszi.ilona@delmagyar.hu

A maga módján ápolja 1956 emlékét a volt miniszterelnök dédunokája, illetve a forradalmi cikkei miatt állását
veszítő újságíró kollégánk unokája egyaránt. A politikai
pálya nem vonzza se a Nagy Imre-utódot, se - a nagyapja nevét is öröklő - Förgeteg Szilveszter Dávidot.
Politikai csömörének okára Dávid történetéből következtethetünk. Szülei meséjéből úgy tudja: amikor 1989.
október 23-án déli 12 óra 3 perckor megszületett Makón,
megyeszerte ünnepelték. Nemcsak nagyapja tekintette
isteni ajándéknak érkeztét, az unokáét, aki továbbviszi
a családnevet és 1956 októberének örökségét. A média is
lecsapott az újszülött érkezésének hírére: cikkekben
. . . .
.
méltatták, és televízióban
mutatták a
99 Nincs mit követelcsöpp Förgeteg Szilni. Mára megszoktuk: veszter Dávidot mint a frissen kikiálígérettel tele a padtott harmadik köztárlás. Ilyen a politika.
saság másodikként világra jött polgárát. Merthogy arról szóltak a tudósítások,
hogy a húsz évvel ezelőtti október 23-án délben kikiáltott köztársaság első tíz polgárának életét kitüntető figyelem övezi. Felnőtt életük indulásához virágcsokrot
és részvénypapírt kaptak. Az egyik külföldi tulajdonú
gyógyszergyár meg azt ígérte, hogy százezer svájci
franknak megfelelő összeget helyez el egy bankszámlán, amit 18. szülinapjukon sokmillió forintként ad át
„a harmadik köztársaság első polgárainak". Ez jó reklám lett a cégnek, a rendszerváltó politikusoknak, de
semmit sem hozott a húsz évvel ezelőtti elsőszülötteknek. A figyelem és a részvényérték elolvadt, bankszámla nincs. Hiába fordulnának ügyvédhez a köztársaság
polgárai, nincs mit követelni. Mára megszoktuk: ígérettel tele a padlás. Ilyen a politika.
Apellálni, csak szóban létező ajándékot követelni
nem illik most sem, amikor az 1989 októberében világra
jötteket hívták ünnepelni a Parlamentbe - a 20. szülinapot és tán az 53 évvel ezelőtti 56-ot. Ott lesz a méltatásokkal tűzdelt holnapi rendezvényen a Förgeteg unoka is,
akinek útravalója: nagyapja válasza egyetlen kérdésre.
„A Magyar Rádió melyik munkatársa rögzítette hangfelvételen a szegedi egyetemisták MEFESZ-nagygyűlésén
elhangzottakat?" Ezt csak Dávidnak árulta el a nagyapa.
Hogy majd elmondhassa - a 100. forradalmi évfordulón.

- felfüggesztett börtönt kapott, FOTÓ: TÉSIK ATTILA

VINCZE LASZLO 800 MILLIÓS KERESEROL NOVEMBER 3-AN DÖNTENEK

Nagy összeget, 3 milliárd 200
millió forintot kér a jövő évi
költségvetésből Vincze László
csongrádi országgyűlési képviselő különböző megyei beruházásokra. Többek között a
Csongrádot Szegeddel összekötő út két szakaszának felújítását szorgalmazza, Csanytelek és Baks, illetve Sándorfalva és Szeged között. - A minisztérium
azt
válaszolta,
hogy „a kátyúzás folyamatos",
de szerintem aki ezen az úton
jár, el tudja dönteni, jogosan
kérem-e a nagyobb figyelmet
- mondja Vincze László. Épül az M43-as, megrakott teherautók járnak erre, a balesetveszély állandó, és szemlátomást pusztul az út.

Csömör a politika

zi, végül többe vagy kevesebbe
kerül. Ő mindenesetre szólt. A
módosítókról november 3-án
szavaznak a parlamentben.
A téma azért érdekes, mert

ahol út épül, a helyszínre járó
súlyos teherautók miatt a közeli régi utak tényleg látványosan pusztulnak. Az új út
építésének költségeibe ezért a
régi helyreállítását is bele kell
számolni. A Magyar Közút
Kht. megyei igazgatója, Székely Tamás azt mondja, az
M43-as építőjével is szerződést kötöttek arról, mely útvonalon járnak a teherautók,
pontosan elszámolnak a menet közben keletkező kátyúk
eltüntetésének költségeivel is.
A károsodást lehet mérni, az
alapelv pedig az, hogy a végső elszámoláskor az út nem
lehet rosszabb, mint ahogyan
átvették. A helyreállítás költségeit az építésre kapott vállalkozói díjból kell fedeznie a
cégnek. Tehát a Vincze által
említett szakasz helyreállítására elvileg betervezték a
pénzt. Kérdés, hogy eleget
szántak-e erre. Ebben építkezéskor sosem lehet biztos az
ember, de ha ezen a téren
gond adódik - ez 2010-ben ki
fog derülni - , tárgyalás következik, az államot képviselő
NIF Zrt. és a kivitelező között,
az eredmény pedig nem lehet
az, hogy az út rossz marad.

Miniszterektől vár
pluszpénzt az SZTE
SZEGED. Levélben fordul Székely Tamás egészségügyi és
Hiller István oktatási miniszterhez az egyetem a Szent-Györgyi
Albert Klinikai Központ finanszírozásának ügyében - döntött az SZTE szenátusa.
Az egyetem két dékánja (Hetesi Erzsébet, Gazdaságtudományi Kar és Galambos Gábor,
Juhász Gyula Pedagógusképző
Kar) által jegyzett levél szerint
a szenátus összeegyeztethetetlennek tartja, hogy a klinikai
központ hiányának finanszírozása az oktatásra fordított forrásokból történjen - ez a hely-

zet az intézményt a csőd felé
sodorja. A szenátus és az SZTE
vezetése nem tudja tovább biztosítani a központ működéséhez szükséges forrásokat, mert
az egyetemen belüli további átcsoportosítás már az SZTE működését veszélyeztetné. Arra
kérik a minisztereket, tegyenek
meg mindent azért, hogy a klinikák az egyetemen elkülönült
költségvetési egységként működhessenek. A szenátus segítséget vár a központ konszolidációjához, és a kiemelt egészségügyi intézmények számára
extrafinanszírozást javasolnak.

MUNKATARSAKAT KERESÜNK

AUTÓVILLAMOSSÁGI
SZERELŐ ÉS AUTÓSZERELŐ
MUNKAKÖRBE.
Elvárásaink:
• szakirányú végzettség
• hasonló területen szerzett tapasztalat
• B kategóriás jogosítvány.

Előny:
• dízel befecskendező-rendszerek ismerete
(common rail).

BUGYI PÁL ÉS FIAI KFT.
RENAULT-MÁRKAKERESKEDÉS
6900 Makó, Aradi út 128.
Tel.: 62/211-431

AKTUALIS
KÖRKÉP

Kopjafát készítettek
az 56-osok emlékére
BORDÁNY. Kopjafa készítésével bízta meg Lőrincz László
fafaragó mestert a bordányi
önkormányzat 1956 emlékére,
amit tegnap délután ünnepélyesen felavattak a Deák téren.

Egyenlő bánásmód,
emlékoszlopot állítottak
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Az
Egyenlő Bánásmód Hatóság
tart ügyfélfogadást október
29-én délelőtt 12 órától délután 2 óráig a polgármesteri
hivatalban. A tanácsadásra
azokat várják, akik hátrányos
megkülönböztetést tapasztaltak. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság egymilliárd forintot
nyert uniós pályázaton a
diszkrimináció elleni küzdelemhez. A panaszokat a hatóság helyben vizsgálja ki, így
ezentúl nem kell Budapestre
utazni. Az egyenlő bánásmód
referense a szegedi Esélyek
Házában havonta háromszor, a
kistérségben pedig egy alkalommal tart ügyfélfogadást.
- Elpusztult középkori települések emlékére állítottak téglaoszlopot a vásárhelyi Bodzási úton. az egykori iskola előtti
téren. Az Elpusztult és a Pusztuló Magyar Falvakért Egyesület, a Szeremlei Társaság és a
vásárhelyi önkormányzat öszszefogásaként Barc és Solt
középkori településeknek állítottak emléket. A kezdeményező Blazovich László egyetemi tanár az ünnepségen elmondta. hazánkban összesen
11 hasonló oszlop található,
közülük kettő Vásárhelyen.

2009. O K T Ó B E R 22.,

Antal

ELFELEJTETT SZÓLNI A KIVITELEZŐ: ELVÁGTA A RÓKUSI CSOMÓPONT KERÜLŐÚTJÁT

végrehajtást
kér Zsótér
ellen

Most a terelést is
terelik a Pulz utcánál

Végrehajtást kér a bíróságtól
Antal István mindszenti képviselő Zsótér István polgármester ellen, mert szerinte a kisváros első embere 300 ezer forinttal tartozik neki. Zsótér
szerint nem kell kifizetnie a
pénzt, nem is fogja, míg a bíróság erre nem kötelezi.
MINDSZENT
TÖRÖK ANITA

A bíróság döntheti el, hogy ki
kell-e fizetnie Mindszent polgármesterének, Zsótér Istvánnak azt a 300 ezer forintot,
amelyet Antal István települési
képviselő követel rajta. A
pénzt a városatyától kapta Zsótér, miután a jó hírnév megsértéséért polgári pert indított
még a 2006-os választási kampányt követően Antal ellen. A
képviselő a helyi lapban, a
Mindszenti Hírekben azt állította: a kisváros első embere

A Pulz utca és a Vásárhelyi Pál utca kereszteződésében is felszedik a síneket. FOTÓ KARNOK CSABA
A két hónapja majdnem teljesen lezárt rókusi csomópontot a jövő hét
elejéig a Rókusi körút-Szatymazi utca-Búvártó utca-Kossuth Lajos
sugárút útvonalon lehet elkerülni. Tegnap reggel felbontották az 1-es
villamos vágányait a Pulz utcai kanyarban - óriási dugó alakult ki.

Iskola, bölcsőde újul meg
MAKÓ. 11.2 millió forintos pályázati támogatást nyert, így
összesen 14 millióból újíthatja
fel a város a Kálvin téri bölcsődét - jelentette be Búzás
Péter polgármester. Többek
között hőszigetelő ajtókat-ablakokat szerelnek be. és korszerűsítik a tetőt. Ugyancsak
a Kálvin téren már az építési
szakaszba lépett a 70-es
években épült általános iskolai szárny felújítása. Ez a beruházás 700 milliós, amelynek
keretében 18 tantermet újítanak fel, és 5 újat építenek.

Véradásra várják
a röszkeieket
RÖSZKE. Véradásra várják a
röszkeieket október 26-án,
hétfőn 11-től 15 óráig a műve-

lődési házban.A szervezők
azt kérik, hogy mindenki vigye
magával a tajkártyáját és a
személyi igazolványát.

Diákszínpad - német
nyelven, Berlinben

SZEGED. A szegedi Ságvári
Endre gimnázium diákjai is
színpadra lépnek a berlini
Nemzetközi Színházi Találkozón. A Goethe Intézet által támogatott iskolák nemzetközi
színházi programjának záróeseményén négy ország diákcsoportjai mutatják be az egy
év alatt betanult színpadi jeleneteik legjavát - németül. A
találkozót október 25. és 31.
között rendezik meg.

CSÜTÖRTÖK

SZEGED
DOMBAI TÜNDE

Zsőtér István akkor fizet, ha erre
bíróság kötelezi, FOTÓ: TÉSIK ATTILA

hazudott a gázközművagyon
felhasználásáról. A képviselq-testület felhatalmazása és
tájékoztatása nélkül döntött
több mint 10 millió forint működési célú felhasználásáról,
hogy a kampányban elmondhassa: nincs működési hitele a
városnak. A lap hasábjain kijelentette: Zsótér jó pénzért
MSZP-s szavazógépet játszik a
megyei közgyűlésben.
Már az akkori ítéleteket is
másképpen értelmezték a felek.
Zsótér szerint a megyei bíróság
első fokon neki adott igazat,
csak éppen nem ítélte meg számára az egymillió forintos nem
vagyoni kártérítést, így fellebbezett. Antal úgy vélte: az ő javára döntött a bíróság. Másodfokon Zsótér keresetének adtak
helyt, és a képviselőnek 300
ezer forintot kellett kifizetnie,
valamint helyre kellett igazítania a Mindszenti Hírekben az
MSZP-s szavazógépes kijelentését. Mindezt megtette, de a Legfelsőbb Bírósághoz fordult,
ahol az ő javára döntöttek.
- Azóta is várom, hogy kamatostól visszafizesse a pénzt
a polgármester. Újra bírósághoz fordulok, ezúttal végrehajtásért - mondta Antal István,
aki szerint a polgármestert minősíti, hogy eddig nem fizette
ki neki a jogosan járó összeget.
- Egy sor sem utal arra, hogy
vissza kellene adnom a 300
ezer forintot - vélte ugyanakkor Zsótér István. Szerinte nem
kötelezte erre a Legfelsőbb Bíróság. Hozzátette: amint kötelezi erre a bíróság, fizet.

A rókusi állomásig feltorlódott
a sor tegnap Szegeden a reggeli csúcsban. Annak ellenére,
hogy a városban közlekedők
megtanulták az elmúlt két hónapban: az l-es villamosvonal
építése miatt majdnem teljesen zárva a Kossuth Lajos sugárút és a Rókusi körút kereszteződése, a mellékutcákon át

lehet eljutni a Rókusi körútról
a Vásárhelyi Pál utcára. Csakhogy tegnap ebből a terelőútvonalból is zsákutca lett. Az
egyirányúsított Pulz utca és a
Vásárhelyi Pál utca találkozásánál felbontották a villamossíneket anélkül, hogy terelőtáblát tettek volna ki, valamilyen egérutat mutatva. Emiatt
az autósok sorra futottak bele
a zsákutcába. Türelmesen vártak, aztán példát vettek a

szemfülesekről, és a tejdiszkont parkolóján át verekedték
ki magukat a csapdából.
Délelőtt megoldódott
a
probléma, a terelőúton újabb
terelést jelöltek ki az építők: a
Rókusi körút felől továbbra is
egyirányú út vezet a Szatymazi utca-Búvártó utca felé. Ami
új, hogy a Pulz utca végén
tábla jelzi: balra kell kanyarodni a SZVSE-pálya és az Izabella híd közötti útra, ami kivezet a Kossuth Lajos sugárútra. Onnan elérhető balra a Rókusi körút vagy jobbra a Vásárhelyi Pál utca.
Mi történt? Az utolsó pilla-

natban értesítette a kivitelező
a szegedi elektromos tömegközlekedési nagyprojektet irányító Szeged Pólus Kft.-t, valamint a közlekedési társaságokat, hogy lezárja az utat, és felbontja a villamospályát a Pulz
utcai kanyarban, emiatt kerültek
ki későn
a
táblák
- kaptuk a választ a Szeged
Pólus Kft. projektigazgatójától,
Tapasztó Sándortól. A terelés
terelése jövő hét elejéig tart.

DE ovábbi FOTÓK
aneteni
www.delmagyar.hu

HÁROM KERDES
AKI VÁLASZOL:

Balaton Krisztina s z ó v i v ő

HALLÓKÉSZÜLÉK

3 kérdést teszünk fel olyan embereknek, akik valamilyen okból
az érdeklődés középpontjába
kerültek, és olyanoknak, akik
válaszolni hivatottak aktuális
témákra. Balaton Krisztinát (képünkön), a Szegedi Vízmű Zrt.
kommunikációs vezetőjét kérdeztük az utak helyreállításáról.
SZEGED
FEKETE KLÁRA
- A Szegedi Vízmű Zrt. az utóbbi
4 hónapban hol és hány kilométer hosszan cserélt vezetékeket
Szegeden?

- Ebben az időszakban a
Szegedi Vízmű nem végzett
vízvezetékcserét, csak kisebb
bekötés-cseréken
dolgozott,
illetve eseti hibákat javított ki.
Szennyvízcsatorna
cseréjére
közel 1 kilométer hosszban
került sor a Lomnici, a Bihari,
a Rom, valamint a Dankó Pista utcákban.
- Miért nem aszfaltozzák le rögtön a cserék után az utakat?

- Az egyes munkálatok elvégzését követően először az
útalapot állítjuk helyre, beto-

nozással. A betonnak megvan
a meghatározott kötési ideje,
hogy a megfelelő szilárdságot
elérje. Időjárástól függően körülbelül egy-másfél hét után
húzhatunk rá aszfaltréteget.
- Miért nem lehet gyorsítani a
folyamatot?

- Amennyiben nem várnánk meg a betonozást követően a szükséges kötési időt, akkor a javított terület hamar öszszetöredezne, kátyúsodna, ami
újabb problémákat okozna.

eket áti
tanács
Elérhetőségeink:

• Szeged, Arany J. u. 14.
62/421-328, 06-20/383-3540
Hódmezővásárhely, Szegfű u. 4-6.
Tel.: 62/534-410, 06-20/479-4729
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Ittak, pórul jártak
A KÖZTERÜLETEN ALKOHOLT FOGYASZTÓK adták a
legtöbb munkát a szegedi járőröknek kedden. Egy 47 éves
férfi kétliteres flakonból ivott a
Kígyó utcában a hajnali órákban, amikor a járőrök megszólították. Majd a Dugonics téren
intézkedtek egy 18 és egy 20
éves nővel, valamint egy 18
éves fiatalemberrel szemben,
akik a téren ittak és hangoskodtak. A kora esti órákban jelentették a rendőrségen, hogy egy
férfi fekszik a Tisza Lajos körúton. A járőrök nem tudtak
kommunikálni az 52 éves férfival, annyira részeg volt - a
mentők kórházba vitték. Később egy 71 éves autóst állítottak meg a Domaszéki úton - a
szonda elszíneződött. Végül egy
51 éves férfit állítottak meg a
rendőrök Szeged-Subasán: miután kijött egy kocsmábóL beszállt az autójába, és elindult.
Amikor megkérdezték tőle,
hogy fogyasztott-e alkoholt, azt
válaszolta: „Harminc éve iszok,
szerinted?" A szonda igazolta a
sofőr állítását.

Más adatait diktálta be,
mégis lebukott
MÁS ADATAIT DIKTÁLTA BE
az őt igazoltató rendőröknek
egy férfi, mivel tudta, hogy
vele szemben elfogatóparancs
van érvényben. A 35 éves szegedi férfit egy szolgálaton kívüli rendőr szúrta ki az utcán:
felhívta a kollégáját, majd egy
közeli kocsmában intézkedtek
a férfival szemben, akinél
semmilyen okmány nem volt,
ezért bediktálta adatait. A
személyi adatok valósak voltak, a rendőrök ellenőrizték a
tetoválásait is, amelyek szintén megegyeztek a bediktált
személyen lévőkkel - ezért elengedték a férfit. A kapitányságon alaposan utánajártak a
körözött személynek, és kiderült: a férfi ellen a Pápai Rendőrkapitányság és a Kiskunhalasi Városi Bíróság is elfogatóparancsot bocsátott ki vagyon
elleni bűncselekmények miatt.
Az intézkedők ismét autóba
ültek, és keresni kezdték a
férfit, akit a Huszár utcában
elfogtak.

Gáz volt Szegváron

GÁZVEZETÉKET VÁGOTT ÁT
tegnap délben egy földmunkagép Szegváron a Mindszenti
utcában. A tűzoltóság riasztotta a katasztrófavédelmet,
amely megállapította, hogy
csupán az átszakított vezetékrésznél volt magas gázkoncentráció. Ezért 100 méteres
szakaszon lezárták az utcát a
forgalom elől, a lakókat pedig
arra kérték, hogy áramtalanítsák otthonaikat. A Dégáz
szakemberei két óra alatt
helyreállították a sérült vezetéket.

2,7 MILLIÁRDBÓL 4 CSILLAGOS SZALLODA - 2011 ELEJEN KEZDŐDIK A PRÓBAÜZEM

Épül a mórahalmi Colosseum
Már dolgoznak az építők Mórahalom négycsillagos szállodájának
alapjain: a kör alakú Hotel Colosseum várhatóan jövő decemberre
készül el, 2,7 milliárd forintból. Miatta költözik a polgármesteri
hivatal is.
MÓRAHALOM
R. TÓTH GÁBOR

Elkezdődött a mórahalmi Colosseum építése: a kivitelező
cég, a hajósi AKTÍV Kft. lebontotta a Millenniumi sétányon
található két volt rendőrségi
épületet, valamint a fürdő fagyizója és sörözője által használt faházakat. Már az alapozó
munkáknál tartanak.
Mint arról már beszámoltunk: Hotel Colosseum néven
négycsillagos wellness- és
konferenciaszálloda épül Mórahalmon, 2,7 milliárd forintos beruházással. Ehhez a város projektcége, a Móra-Invest
Kft. pályázaton mintegy 512
milliót nyert, a többit önerőből és hitelből teremti elő.
- Az Erzsébet Mórahalmi
Tulajdonosok
A szálló 24 százalékban az
önkormányzat, 49 százalékban az AKTÍV Kft., 25 százalékban a Thermátgyűrű Kft. és
két százalékban a ROEBEL Kft.
tulajdona lesz.

Kiengedték
a koszovói
gyerekeket
SZEGED. Meggyógyult, így elhagyhatta a szegedi gyermekklinikát tegnap az az 1 éves koszovói kisfiú és 3 éves nővére,
akikre egy hete találtak rá a határrendészek a röszkei Tisza-töltésnél erősen kihűlt, kritikus állapotban. Mint korábban megírtuk, 29 éves édesapjukkal illegálisan lépték át a
határt, az esős-szeles időben a
kicsik teste veszélyesen lehűlt,
s ezután az apa Röszkén a rendőrségtől kért telefonon segítséget. A teljesen lehűlt kisfiú kómába esett, a klinika intenzív
osztályán kellett őt kezelni nővére e nélkül is meggyógyult. A férfivel szemben idegenrendészeti eljárás indult,
ezalatt menekültstátuszért folyamodott. Az utóbbi napokat
már gyerekeivel tölthette a klinikán - mondta el Pál János alezredes, a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság szóvivője. A gyerekeket és apjukat a
Szegedi Határrendészeti Kirendeltség munkatársai tegnap
ideiglenes lakhelyükre, a békéscsabai befogadóállomásra
szállították.

Gyógyfürdő látogatószáma 7 év
alatt nyolcszorosára, mintegy
300 ezer főre növekedett. Már
most nagy kereslet mutatkozik
a magas kategóriájú, négycsillagos szálloda iránt - indokolta az építkezést Bíró Mónika, a
Móra-Invest Kft. vezetője.
A világhírű római amfiteátrum mintájára kör alakúra tervezett Hotel Colosseum wellness- és konferenciaszálló
négyemeletes lesz, 69 szobával
és 5 lakosztállyal, összesen 174
férőhellyel várja majd vendégeit. Az alagsorban lesz maszszázs, trópusi élményzuhany,
háromféle szauna és medence
is. A nagyobb rendezvényeket
a negyedik szinten kialakított,
100, illetve 150 fős konferenciaterem fogadja be.
A tervek szerint 2010 decemberében adják át a szállodát, a
próbaüzem 2011 elején kezdődik. Koncepció volt, hogy a fürdő közvetlen közelében épüljön, így kapcsolva össze a különféle turisztikai lehetőségeket. A szállodaépítéssel párhuzamosan a gyógyfürdő fejlesztése is folytatódik: 880 millió
forintból gyermekfürdő és sza-

Már elkezdték az alapozást a Millenniumi sétányon. FOTÓ: KARNOK CSABA

unavilág épül, hogy valódi családi fürdő jöjjön létre. Az önkormányzat mellett lévő egészségház épületét pedig járóbeteg-szakellátó központtá alakítják át - és a hivatal is költözik.

Nógrádi Zoltán polgármester elárulta: teljesen új városközpontot építenek a templommal szemben - itt áll
majd az új polgármesteri hivatal is.

Ügyészségi elutasítás. A 68
éves sofőr korábbi kihallgatásán nem ismerte el felelősségét
a balesetben. A férfi a gyanúsítás ellen panasszal élt, amit az
ügyészség nemrég elutasított.
A rendőrség tehát jogosan járt
el, amikor a férfit maradandó
fogyatékosságot okozó közúti
baleset gondatlan okozásával
gyanúsította meg.

A rendészeti szakközépiskolás Kovács Csilla úgy kelt át az úttesten, ahogy
korábban a balesetet szenvedett 18 éves lány. FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

igazságügyi műszaki szakértő
Kovács Csillának. A rendészeti
szakközépiskolás diák a szerencsétlenül járt lány mozgásának gyorsaságát és irányát imitálta a gyalogátkelőn. Bár a tanúk a helyszínen azt mondták,
hogy a lány a zebrán haladt, a
kisvasút sofőrje állította, hogy
az ütközés attól néhány méterrel feljebb zajlott le. Mindkét
variációt modellezték.
A balesetkor a városnéző
kisvonat tele volt, köztük sok
kisgyerek - az utasokat tegnap

a rendészetis hallgatók játszották el. Kozma András rendőr
őrnagy gyors tömegszámítás
után 26 diákot vezényelt a két
kocsiba, akikkel a műszaki
szakértő kérésére egy rövid
forduló megtétele után az átkelőhöz érve fékezett a jármű.
A forgalmat a baleset rekonstruálása miatt egy rövid
időre leállították a kereszteződés környékén - több autós
ingerülten vette tudomásul a
néhány perces várakozást.

FVovábbi FOTÓK,
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Feloszlatták a Fidesz makói szervezetét
/

A Fidesz országos választmányának elnöksége feloszlatta Makón
a párt városi szervezetét. A volt
elnök, Martonosi György szerint
a szocialisták akarata győzött.
MAKÓ
SZABÓ IMRE

Feloszlatta a Fidesz 1999-ben
alakult makói városi szervezetét a párt országos választmányának elnöksége. A párt regionális igazgatójától, Kerényi

Jánostól megtudtuk: egyrészt
rendezetlenek voltak a szervezet működési keretei, gondok
voltak a tagnyilvántartással, a
díjfizetéssel, másrészt „kétfejűvé" vált a térségben a Fidesz,
azaz a városi és a környező falvakat is magában foglaló választókerületi szervezet konfliktusba került egymással.
A döntés értelmében a városi szervezet tagjainak tagsági viszonya automatikusan
megszűnt, aki akarja, 15 na-

pon belül kérvényezheti újbóli felvételét - erről ugyancsak
a választmányi elnökség dön-

Ünnepi menetrend
a vasúton
A NEMZETI ÜNNEP MIATT
szombatig módosított menetrend szerint közlekednek a
személyszállító vonatok. Ma a
csütörtöki, pénteken és szombaton az ünnepnapi menetrend érvényes.

A TISZA VOLÁN ZRT. helyközi,
távolsági és vidéki helyi járatai
pénteken, szombaton és vasárnap a munkaszüneti napra érvényes menetrend alapján közlekednek. A helyi járatok szombaton a szabadnapra érvényes
menetrend alapján szállítják az
utasokat. Az alap-, közép- és
felsőfokú tanintézményekben az
őszi tanítási szünet október
26-ától 30-áig tart, ezen időszak alatt az iskolai előadási napokra meghirdetett járatok nem
közlekednek. Részletes információk a forgalomirányító központban (tel: 421-388), az autóbusz-pályaudvarokon, valamint
a társaság honlapján (www.tiszavolan.hu) szerezhetők be.

Eljátszották az ütközést

Tették mindezt azért, hogy kiderüljön: mennyivel mehetett
a jármű, mikor kezdett el fékezni, mit láthatott a sofőr az
ütközés pillanatában. A bizonyítási kísérlet sok járókelőt
érdekelt, egy közelben lakó
férfi kézi kamerájával is rögzítette az eseményeket.
„Lassabban kellene" - adta
ki az utasítást a tanúvallomásokra hivatkozva Szőke Zoltán

HÍREK

Buszok az ünnepen,
iskolaszünetben

A VÁROSNÉZŐ KISVONAT NYÁRI BALESETE ÚJSZEGEDEN

SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

5

tött. A városi szervezet két héten belül, 5 0 - 6 0 taggal alakul
majd újjá, a szervezéssel Keré-

Mágoríné reménykedik. Mágori Józsefné, a Fidesz makói választókerületi elnöke a döntés kapcsán lapunknak elmondta: sajnálatosnak tartja, hogy miközben a Fidesz szerte az országban megerősödött, Makón
nem, és azt is, hogy az országos elnökségnek kellett így megoldania a
párt választási esélyeit rontó helyzetet. Szerinte elgondolkodtató, hogy
Martonosi másfél évtizedes vezetése idején a Fidesz Makón végig ellenzékbe szorult. Reméli, hogy most a nyugodt építkezés korszaka jön. Ebben számít a régi Fidesz-tagokra is, ha készek vele együttműködni.

nyit bízták meg. A hivatalos
frakcióhoz eddig nem csatlakozott, fideszes színekben politizáló városi képviselőket
nem szólítják fel lemondásra.
Ha hajlandók az együttműködésre, csatlakozhatnak a képviselőcsoporthoz, vagy függetlenként folytathatják.
A döntés várható volt: nemrégiben megírtuk, hogy a feloszlatási kérelem megérkezett
az elnökséghez - a városi elnök, Martonosi György akkór

Magyar-szerb határ
menti együttműködés
18,4 MILLIÓ EURÓ UNIÓS
PÁLYÁZATI FORRÁS segíti a
következő három évben a magyar-szerb határ menti együttműködést - közölte Újhelyi István (MSZP), a Miniszterelnöki
Hivatal államtitkára tegnap Szegeden a Magyarország-Szerbia
Határon Átnyúló Együttműködési Programot bemutató konferencián a TIK-ben. A program fő
célja a szomszédos területek
gazdasági integrációjának erősítése. A program támogatási területe Magyarországon BácsKiskun és Csongrád megye,
Szerbiában Nyugat-, Észak- és
Dél-Bácska, valamint Észak- és
Közép-Bánát, ugyanakkor - a
sikeres egyeztetések eredményeként - részt vehetnek a kezdeményezésben dél-bánáti és
szerémségi szervezetek is.

Nem kérnek a politikából

ELUTASÍTOTTA A MAGYAR
REKTORI KONFERENCIA keddi ülésén a parlamenti pártok ifjúsági szervezeteinek kérését,
hogy engedjék vissza a politikát
az egyetemekre. Szabó Gábor,
az MRK elnöke, a Szegedi Tudományegyetem rektora úgy fogalmazott: nem szeretnék, hogy az
egyetemek és a főiskolák a politikai csatározások színterévé
váljanak, hogy ott kopogtatócédulákat vagy aláírásokat gyűjtsenek, politikai plakátokat ragasszanak ki, és nem kívánnak
teret adni a szélsőséges politikai
nézeteknek. A hallgatók vagy
tanszékek azonban továbbra is
szervezhetnek az oktatáshoz, a
szakmához köthető közéleti vitákat, rendezvényeket az érintett hallgatói körök számára.

ezt nem kommentálta. Ő állt a
választókerületi szervezet élén
is annak megalakulásától egészen 2007 őszéig. Ezt követően
Mágori Józsefnét nevezte ki helyére az országos vezetés.
A jelenleg Maroslele polgármestereként és megyei
képviselőként dolgozó Martonosi György most annyit mondott lapunknak: győzött a szocialisták akarata. Szerinte a
régi Fidesz-tagok megérdemelték volna, hogy a szemükbe mondják, mi a valódi kifogás ellenük. Még nem gondolkozott róla, hogyan folytatja
tovább.

MEGYEI TÜKÖR

2009. O K T Ó B E R

Ünnepeltük, díjaztuk
a legszebb állatokat
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Véget ért a delmagyar.hu állatszépségversenye,
amelyben öt kategóriában hirdettünk győztest. Tegnap átadtuk
a díjakat. A négy hónapos angol pincsi, Gjon és az alig 5
hónapos Yorkshire terrier, Tofi gyorsan összebarátkozott,
miközben a gazdáik a delmagyar.hu fotósa előtt pózoltak
állatszépségversenyünk
díjátadóján. René, a boxer nagy
nyugalommal Figyelte a kölyökkutyusok pajkos ugrándozását, inkább Amina, a házimacska kötötte le. A cicus el
sem mozdult gazdája karjaiból, onnan kémlelte a nagy

T Ö B B S Z Á Z A N N É Z T É K A LONDONI K O N C E R T K Ö Z V E T Í T É S É T A

Ceglédről is érkeztek nézők a
Robbie Williams-koncert élő
közvetítésére kedden a szegedi
Belvárosi moziba. Senki másért
nem utaztak volna. A sztárnak
Szegeden is masszív rajongótábora van, egy nagymama azt
mondta: őt magával ragadja.

A megmérettetés öt kategóriájának első három helyezettjét értékes nyereményekkel
díjaztuk. A gazdik wellnesshétvégét, fürdőbelépőt, kisállat-biztosítást, nyakörvet, bolhairtót, bioeledelt és vásárlási
utalványt nyertek.

SZEGED
GONDA ZSUZSANNA
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Tesztvetítéssel és hangpróbával is készültek a londoni Robbie Willams-koncert közvetítésére kedd este a Belvárosi moziban. Abonyi György híradástechnikustól a 21 órás kezdés
előtt azt kérdeztük, miért kell
izgulni. Azért, hogy jöjjön a jel
- válaszolta. A műholdas
rendszer a Belvárosiban már
kipróbált, ezen közvetítik a
New York-i Metropolitan Opera produkcióit is. Könnyűzenei koncertet azonban eddig
még nem adtak. Magyarországon egyedül Szegeden lehetett
a londoni fellépést élőben látni, egyébként Európá-szerte
még 200 helyszínen.
A 4990 forintos jegyár ellenére több száz nézőt érdekelt a
program. Az árat egyébként a
közvetítés európai jogtulajdonosa euróban adja meg, a közvetítőknek kevés mozgásteret adva.
- Imádjuk a zenéjét! Jóképű, sármos, bár hozzám kicsit
fiatal - jellemezte a sztárt Szegediné Tünde, aki Szegedi Jánossal és Országné Dofka Anikóval Ceglédről utazott az előadásra. A lelkesedés kizárólag
Robbie-nak van fenntartva,

Sztárok a Sajtóház kertjében. FOTÓ: KARNOK CSABA

Szeged, Feketesas u. 17. *Tel.: 62/426-084
Online foglalás: www.zseppelln.hu
• Szilveszter Párizsban 1 2 . 2 9 . , 6 nap. reggeli (fak.: 2 vacs., szilveszteri vacsora)

89.000 Ft-tél

• Szilveszter Londonban 1 2 . 3 0 . . 4 nap, repülővel, reggeli (fak.: 2 vacs., szilveszteri vacsora) . . 1 1 5 . 0 0 0 F t
• Szilveszter Toszkánában 1 2 . 2 9 . , 5 nap. reggeli (fak.: 3 vacs.. szilveszteri vacsora)

65.800 F t

• Szilveszter Salzkammergutban 1 2 . 2 9 . , 5 nap, félpanzió, szilv. vacsorával

82.000 F t

• Szilveszter Grazban 1 2 . 3 0 . , 4 nap, 2x F P + 1x reggeli (fak.: szilv. vacsora)

48.000 Ft-tét

• Szilveszter Isztambulban 1 2 . 2 9 . , 5 nap, repüld, reggeli (fak.: szilv. vacsora)

137.000 Ft

• Szilveszter Krakkóban 1 2 . 3 0 . . 4 nap. reggeli (fak.: 2 vacs., szilveszteri vacsora)

39.800 F t

• Szilveszter Székelyudvarbelyen 1 2 . 2 9 . , 5 nap, 3 F P + szilv. vacs. + újévi ebéd

82.500 F t

A repülős utak ára a z illetéket n e m t a r t a l m a z z a . Információt kérjen irodánktól!
Csatlakozás: S z e g e d - B u d a p e s t - h a t á r á t k e i d útvonalon vagy transzferrel!
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BELVÁROSIBAN

Huszka Eszter és Cséfán Balázs szerint Robbie Williams a vásznon is átjön. FOTÓ: MLSKOLCZL RÓBERT
senki másért nem jöttek volna. A trió látta őt teljes valójában is, 2006-ban a Puskás
Stadionban. Egyébként minden általunk megkérdezett
néző azt mondta, volt már
Robbie Willams-koncerten.
- Tetszik a hangja, többszörös nagymama létemre is magával ragad az előadásmódja
- vallotta be a Piroskaként bemutatkozó szegedi nagyi.
- Ti biztos nem ülve szoktatok koncertet hallgatni osztottam meg feltételezésemet egy fiatal szegedi párral.
Tényleg nem, de Robbie hatá-

sa a vásznon keresztül is érvényesülni fog - jósolt Huszka
Eszter. Cséfán Balázst mindenestre meggyőzte, hiszen
elkísérte barátnőjét.
A közvetítés pontosan kezdődött. Trevor Horn zenei producer, zenész, aki a 38 muzsikus mellett karnagyi szerepet
is betöltött, nagyon különleges estét ígért.
Robbie értékelte, hogy a
Reality Killed the Videó Star című, nemsokára megjelenő új
albumának dalait még nem ismerte a közönség - e szerint
nem váltak túl korán elérhető-

vé a dalok. A slágereit azonban
a londoni publikum vele énekelte. A szegedi nézők visszafogottak voltak, néhányan kicsit táncoltak a sorok mögött,
páran tapsoltak, és sokan mobiltelefonnal
kameráztak,
mintha valóban a koncerten
lettek volna. A londoni helyszínen egy lány az első sorban
rosszul lett - Robbie üdítőt
küldött neki, a biztonsági emberek pedig kivették a tömegből. Szegeden ilyen szélsőséges reakciókat nem váltott ki a
90 perces közvetítés, amelyet
körülbelül 300 ember látott.

VILÁGBAJNOK TÖKFARAGÓ A VIRÁGPALETTÁBAN

Z(s)EPPELIN KÖRUTAZÁSOK

Tel.: 06-80/821-821

CSÜTÖRTÖK

Mint Robbie a moziban

nyüzsgést. A kutyusok és a
macskák mellett egyéb díjazott kisállatokat is magukkal
hoztak a gazdik: Málna, a lógófülű törpenyúl, Mogyoró, a
rozettás tengerimalac és a vörös fülű ékszerteknős, Károly
is nyugalommal tűrte a közös
fotózást.

^További FOTÓK
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Halloween napok Szegeden
Tökfaragással egybekötött
tökvásárral várják a vásárlókat
október 24-én, szombaton a
Dorozsmai út 56. szám alatti
Virágpaletta Áruházban. Kicsik
és nagyok együtt készíthetik el
a saját lámpásukat, világhíres
tökfaragó mester, Pavlicsek
Csaba segítségével.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

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

A MELLÉKLETEK MEGIELENÉSE:

2009. október 28.

Anyagleadás határideje: 2009. október 26., 14 óra
További informacio: 30/475-1129

Bp^

A töklámpásoknak és a halloween ünnepnek még nincs
nagy kultusza hazánkban. Mégis egyre több helyen lehet porcelán töklámpásokat kapni. A
legszebbek azok, amelyeket saját kezünkkel készítünk, és
olyan mintát faragunk a sárga
héjú zöldségbe, amilyet szeretnénk - gonosz pillantását vagy
vidámat. Az angolszász nyelvterületről származó halloween
ünnepen a lámpások készítése
sok i z g a l m a t ígér a z egész családnak. Ha valaki kedvet érez
ahhoz, hogy kertjét, ablakát,
házát egyedi, saját készítésű
töklámpással díszítse, az látogasson el október 24-én a Virágpaletta Áruházba.

<Egészségnapo
Alternatív medicinák
• mozgásterápia
• thai masszázs
• írisz diagnosztika
• dohányzásról les/oktatás...
V1RÁGPALETTA Kerti Centrum és Dekorációs Áruház
6728 Szeged, Dorozsmai út 56. - www.viragpaletta.com
Tel: +36 30 632 47 83 - info@viragpaletta.com

Legyen tökvilágosság - és lön. FOTÓ: DM/DV

A Dorozsmai út 56. szám
alatt ugyanis tökvásárral várják
a vásárlókat, és ahogy megszokhattuk: rengeteg meglepetéssel kedveskednek a Virágpaletta munkatársai mindenkinek. M o s t e g y igazi t ö k f a r a g ó
mester, Pavlicsek Csaba mesterszakács, a konyhai kézművesek
és a királyi asztal terítésének
nagymestere, világbajnok zöldségszobrász ingyen megmutatja
a kíváncsiskodóknak a tökfara-

oween
r p

V:
MINDEN
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Tokvasar

Jöjjön el szombaton, mert most egy igazi
tökmestertől tanulhatja meg
a tökfaragás titkait, fűtött sátorban!
PROGRAMRA

A BELÉPÉS

DÍJTALAN!

gás tudományát. A hangulatos,
fűtött sátorban mindenki kifaraghatja saját töklámpását - ezzel szerezve egy kellemes napot
az egész család számára.
A tökfaragás és tökvásár
mellett ki-ki kedvére válogathat
a gyümölcsfacsemeték, mindenszenteki virágok, koszorúk,
mécsesek széles választékából.
(Részletes
program
a
Légy-ott mellékletünkben, a
15. oldalon.)

2009. O K T Ó B E R 22.,
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OKTÓBER 29-ÉN ÜNNEPLIK A FIATAL ÚJSÁGÍRÓKAT A HAGYMAVÁROSBAN

Több mint száz pályázó a makói Pulitzer-díjra
Idén harmadszor adják át a Pulitzer Szülővárosa díjat, amelyet a Magyar Újságírók Országos Szövetsége és Makó önkormányzata alapított pályakezdő újságírók elismerésére. Ezúttal
több mint 100 pályamunka érkezett a lapunkban is közzétett
felhívásra.

MAKÓ
SZABÓ IMRE

A modern újságírás megalapítójának, a makói születésű
Joseph Pulitzernek nemcsak
az újságírói szakma legmagasabb elismeréseként számon
tartott Pulitzer-díj őrzi emlékét, de az a fiatal hazai újságírók elismerésére létreho-

zott kitüntetés is, amelyet a
Magyar Újságírók Országos
Szövetsége és Makó önkormányzata alapított közösen.
A Pulitzer Szülővárosa díjat
idén október 29-én harmadszor fogják átadni.
A nyáron l a p u n k b a n is
közzétett felhívásra ezúttal
több mint 60-an jelentkeztek, a beküldött pályamunkák száma meghaladta a

100-at.
Két
kategóriában
- 18 év alattiban, illetve 18
és 25 év közöttiben - lehetett
nevezni, a beérkezett anyagokat pedig a Pulitzer József
Emlékbizottság bírálta el Ba-

szágos Szövetségének elnöke, Csillag András
Pulitzer-kutató és lapunk főszerkesztője, Szetey András is.
A két
első
helyezett
500-500 ezer forintos pénzjutalmat, valaa makói
99 A két első helyezett 500-500 mint
születésű sajezer forintos pénzjutalmat,
tócézárról készült
szobvalamint a makói születésű
rocskát
kap
sajtócézárról készült szobrocskát - ez Kiss Jenő
kap.
makói
szobrászművész
ló György elnökletével. A gré- alkotása. Az ünnepélyes díjmium tagja volt még Eötvös kiosztót október 29-én, délPál, a Magyar Újságírók Or- után 3 órától a Korona dísz-

termében rendezik meg Makón. A vendégeket Búzás Péter polgármester, országgyűlési képviselő, Mandur László, az Országgyűlés alelnöke
és Arató Gergely államtitkár
köszönti.
A díjátadó előtt rangos
szakmai konferenciát is rendeznek, amelyen előadást
tart Süveges Gergő, az MTV
műsorvezetője, Aczél Endre,
a Népszabadság és a 168 Óra
külpolitikai
újságírója,
Szántó Dávid sportriporter
és a „Pimasz ú r k é n t " ismert
oknyomozó riporter, Papp
Gergő.
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HORNYIK ANNA ANYANYELVBŐL A LEGJOBBAK KÖZÖTT

Egy reneszánsz lány
az országos döntőben

ALDI

tájékoztató

Amíg nem tudott olvasni, olvastatott szeretteivel Hornyik Anna.
Már akkor eldőlt, hogy sokra viheti. FOTÓ: TÉSIK ATTILA
Édes Anyanyelvünk éremmel
tért haza a nyelvhasználati
verseny országos döntőjéről
Hornyik Anna. A szentesi Boros-szakközépiskola végzős diákja egy valódi reneszánsz
lány: kedveli a közgazdaságtant, rajzol, hegedül, novellát,
blogot és verset ír. Azt még
nem tudja, hol tanuljon tovább.
SZENTES
BÍRÓ DÁNIEL

A megyei döntőt megnyerte, az
országos - valójában Kárpát-medencei - döntőben pedig 56 induló közül a legjobb
tízben végzett, így Édes Anyanyelvünk éremmel térhetett
haza Sátoraljaújhelyről Hornyik Anna. A szentesi Boros Sámuel szakközépiskola végzős
diákja szóbeli kifejezőkészségével, retorikai képességeivel és írásban is lenyűgözte a
zsűrit, de ez igazából nem is
annyira meglepő, ha tisztában
van vele az ember, hogy Anna
egy valódi reneszánsz lány.
Azt kéri, mindenképpen
említsük meg, hogy óvónő
édesanyjának rengeteget köszönhet. Ha nem tette volna
külön szóvá, akkor sem feledkeznénk meg szüleiről,
hiszen Anna maga mondta,
hogy amíg nem tudott olvasni, olvastatott szeretteivel így kezdődött a magyar nyelv
iránt érzett szerelme. Amióta
elboldogul a betűkkel, min-

d e n n a p olvas: könyvet, újságot, és a neten mindenfélét.
Hogy beszéd közben példamutatóan kerekíti ajkait, már
óvodás korában kiderült: akkor csak verseket szavalt, de
iskolás korában jöttek a mese- és balladamondó versenyek, míg végül a nyelvhasználati megmérettetés. Az ott
elért sikere kitűnő ajánlólevél a felsőoktatásba, mégsem
tudja egyelőre, mivel is kacérkodjon, annyi minden jár
a fejében.
Anna ugyanis kedveli a
közgazdaságtant és a mate-

/ £ T r n \ Szalvéta egyszínű*
\ p U l U J

méret: 40 x 40 cm
50 darab/csomag

„Amióta elboldogul a
betűkkel, mindennap
olvas: könyvet, újságot,
és a neten mindenfélét."

/csomag

3 9 9 f .

Karácsonyi lámpás*
porréteges vagy lakkozott,
beltéri vagy védett kültéri
területen történő használatra,
különböző színekben és formákban
1 darab vagy 2 darabos szett
/darab/szett

2

2 999/1499,50 Ft/db

matikát, angolból középfokú
nyelvvizsgája van, szabadidejében pedig hegedűn játszik és rajzol. Ebből még egy
ipari formatervező szak is lehet, de a média világa sem
hagyja hidegen, és félve jegyzi meg, hogy a színészet sem
áll távol tőle. Ráadásként ott
az irodalom, ami szívügye,
így nem véletlen, hogy novellákat és verseket is ír, továbbá egy blogon is megosztja
gondolatait, érzéseit a világhálón szörfözőkkel. Februárig van ideje eldönteni, mihez kezdjen.

felkaros méréshez, automatikus felpumpélás
és levegöleeresztés, nagy LCD-kijelző,
egyszerű kezelés

Karácsonyi süteményes
doboz, 3 részes*

9 9 9 F t
-

Vernyomasmero*

1

j

i i

BÍ'

Adventi gyertya*
• kis hasáb, csillag formájú
vagy hasábgyertya:
2 darab vagy 4 darab/csomag vagy
• hosszú gyertya:
csavart vagy sima,
3 darab vagy
4 darab/csomag

kerek vagy szögletes formában
3 darab/szett

m
/csomag

(GOLJ)

699«

JM

2,91 Ft/db

1

Balzsamos papír zsebkendő*

1

9

9

*

méret: 21 x 21 cm, 24 x 10 darab/csomag

É'tékesítós kizárólag háztartáv mennyiségben A pali
illusztrációk csupán eüe&zftési Ili tálalási javaslatként s
* Kérjük vegyefigyelembe,hogy állandó árukészletein
Amennyiben gondos tervezésünk ellenére bizonyos ?í

56x

Ajka ' B a j a * BalatonleBe • Bonyhád • Budakeni •
Dunaújváros • Esztergom • Érd • Fót • Gárdony •
Hódmezővásárhely • Jászberény • Kalocsa • Karcag
Paks • Pápa • Pécs • Piliscsaba • Siklós • Siótok

nyomdahibákéit nem tudunk fel

www.aldi-hungary.hu
lékrevtés első napján elfogynak. C
Budaörs • Budapest. X. ker. • Budapest, XVI. ker. • Cegléd • Oabas • Debrecen 2x • Ounafötdvár • Dunaharaszti
Győr • Új! Győr, Mészáros-Fehérvári út 5. • Gyula > Hajdúböszörmény • Hajdúszoboszló • Halásztetek • Hatvan
• Kazincbarcika * Keszthely • Kiskunhalas * Khvárda • Miskolc • Mohács • Mosonmagyaróvár • Nyíregyháza ]x
• Sopron • Szeged • Szentes • Székesfehérvár • Szombathely 2x • Törökbálint • Veszprém 2> • Zalaegerszeg
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Rugalmasan alkalmazkodott
a válsághoz az Euronics Kft. Indulhat a verseny
MEGÚJULVA, 6. ALKALOMMAL, 8 DÍJAT ÍTÉLÜNK ODA

az idei Presztízs díjakért

Lapjaink kiadója, a Lapcom Kft.
idén is meghirdeti a Délmagyarország és a Szegedi Tudományegyetem Gazdasági
Presztízs Díját, az elismerést 8
kategóriában adjuk át a legjobbaknak. Hatodik alkalommal
mérettethetik meg magukat a
térség sikeres vállalkozói.

lenik meg. Az összefoglalóan
„az év vállalkozása" díjaknak
elnevezett kitüntető címek
odaítélésénél az értékelők azt
is figyelembe veszik, hogy a
vállalkozás mennyire növelte
piaci potenciálját és nyereségét az elmúlt év során, tevékenysége milyen pozitív hatást gyakorolt a régió gazdaságára. Változás, hogy 2009-ben
a kritériumok közé bekerült a

CSONGRÁD MEGYE
FEKETE KLÁRA

Az új üzlet a vásárhelyi Tescóban. Több látogató - több vevő. FOTÓ: TÉSIK ATTILA
Míg a műszaki termékek piacán az idén 27,6 százalékos volt a
visszaesés, a Vöröskő és a vásárhelyi Elektro Quality Kft. által
alapított Euronics Kft.-nél eddig ez csak 9 százalékot jelentett.
A sikeres vállalkozás rugalmasan alkalmazkodott a pénzügyi válsághoz, s idén is nyereségre számít, még ha kevesebbre is, mint
a tavalyi 2 milliárd forint.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KOROM ANDRÁS

Rugalmasan alkalmazkodott
a pénzügyi válság, illetve az
ezzel összefüggő keresletcsökkenés negatív hatásaihoz a Vöröskő és vásárhelyi
Elektro Quality Kft. által létrehozott Euronics Kft., mely
a forgalom a r á n y á b a n csökkentette dolgozói létszámát,
optimalizálta a marketingköltségeket, csökkentette az
üzletek bérleti díját, s a menedzsment bérét is 10 százalékkal mérsékelte. Azokat a
boltokat pedig, ahol a fenti
intézkedéseket nem tudták
végrehajtani, vagy e n n e k ellenére is veszteségesek lettek volna, bezárták. így an-

nak ellenére, hogy a műszaki termékek piacán 27,6 százalékos a visszaesés, mégis
nyereséget vár a cégcsoport
erre az esztendőre is, még ha
az nem éri is el a tavalyi
több mint 2 milliárd forintot.
A visszaesés számukra az első háromnegyed évben a tavalyi hasonló időszakhoz képest ugyanis csak 9 százalékot jelent.
- A cég előre tervez és halad, ennek jele, hogy nemrégiben a vásárhelyi üzlete a
Dr. Rapcsák András utcáról
egy jóval forgalmasabb és
nagyobb helyre, a Tesco üzletsorra költözött. Tapasztalatunk szerint a hipermarket
látogatói nálunk is megállnak nézelődni, s belőlük
előbb vagy utóbb vásárló vá-

lik - mondta Deák Szabolcs,
az Euronics Kft. kereskedelmi igazgatója. Hozzátette:
eredményességük titka az,
hogy elsősorban
vidéken
vannak
jelen
üzleteikkel,
ahol kisebbek a költségek,
így a boltok üzemeltetése is
kevesebbe kerül. Ráadásul
szakkereskedőként az olcsók
mellett inkább a középkategóriás termékek értékesítését
végzik, ezeknél pedig kisebb
az árverseny.
Mosógépben és hűtőszekrényben piacvezetők

A hagyományokat megőrizte,
ugyanakkor meg is újult a Délmagyarország és a Szegedi Tudományegyetem
Gazdasági
Presztízs Díja. 2009-ben - igazodva az új piaci körülményekhez - az alapítók kuratóriuma
új kritériumokat is figyelembe
vesz a nemes versengésben.
A díjak közül megmaradt korábbi 6 elismerés: az év vállalkozása, az év középvállalkozása és az év kisvállalkozása díj,
továbbra is meghirdetjük az üz-

Színes m ű s o r r a l egybekötött termékbemutatóval, látványkonyhával
és koktélshow-val várta vevőpartnereit a Mercator Kft. és az Unilever
Magyarország Kft. tegnap. A résztvevők s z a k m a i kérdésekről beszélgettek, bemutatták a termékeiket,
végül megrendelések zárták a kellemes hangulatú rendezvényt.
Látványkonyhával, őszi menüvel
és hamburgerrel, valamint koktélshow-val várta vendégeit a Mercator Kft. és fő stratégiai partnere, az
Unilever Magyarország Kft. tegnap
délután Szegeden. Az évente egyszer megrendezett műsorral színesített termékbemutatót a vevőpartnerek részére szervezik, lehetőséget
adva arra, hogy megbeszéljék a szakmai kérdéseket és bemutassák új ter-

mékeiket - amit akár
meg is kóstolhatnak
a résztvevők.
- A termékbemutatóval s z e r e t n é n k
kedvet c s i n á l n i a
vendéglátósoknak,
k o n y h á s o k n a k és
élelmezésvezetőknek ahhoz, hogy velünk üzleteljenek. A
bemutató megrendelésekkel zárul - magyarázta Mágori Zoltán, a Mercator
Kft. ügyvezetője.
Mindemellett a Mercator beszállítói is megjelentek a rendezvényen,
a többek között a húsokat, tejterméket, savanyúságokat szállító ügyfelek is megmutatták magukat.
A k e l l e m e s h a n g u l a t ú termékbemutató egyik legnépszerűbb pontja a már említett koktélshow volt,

hogy nem kell komplett pályázati anyagot benyújtani,
hanem elegendő e-mailben jelentkezni a megpályázott díj
megnevezésével és a céges elérhetőségekkel. A határidő:
november 6. A pályázatokat
az SZTE Gazdaságtudományi
Karának oktatói
értékelik,
akik jelöltlistát adnak át a díjat alapító cégek képviselőiből álló kuratóriumnak. Ez a
kuratórium hozza meg a végső döntést a díjazottakról.
A Presztízs díjakat idén is
színvonalas gálaműsor keretében az SZTE TIK Átriumában adjuk át december 10-én.
Az est bevételének egy részét
hagyományosan karitatív célokra ajánljuk fel.

'indu\pna
Válasszon k a t e g ó r i á i g
Jelentkezését küldje el e-mailben vagy postai levélben,
írja meg cége pontos adatait, elérhetőségeit, a választott
kategóriát, és pár mondatban jelentkezésének célját.

MŰSORRAL SZÍNESÍTETT TERMEKBEMUTATO

Koktélshow, látványW G a s z t r o konyha és üzletkötés

cég által képviselt társadalmi
felelősségvállalás, az adott évben mutatott vállalati „zöldülés", illetve a karitatív tevékenység mértékének vizsgálata. Az elbírálás során előnyt jelent a cégen belüli rugalmas,
interaktív, személyre szabott
ügyintézésre törekvés is.
Két új díjat alapítunk
2009-ben. Az egyik az e-díj,
amely a korábbi évek legszínvonalasabb üzleti weboldal
különdíjából született meg. Ezt
a díjat az a vállalkozás kaphatja meg, amely tevékenysége
során az internet és vele az információs társadalom által
uralt korszakunk elvárásainak
megfelelő, a megszokott gyakorlaton túlmutató infotechni-

leti innovációs díjat, valamint
megnevezzük - a jelölt vállalatok vezetői közül - az év üzletemberét is. Az év környezetvédelmi díja idén - kibővített formában - Arany Levél díjként je-

• • • • • •

tfJMercator

2008 Presztízs díjasai. Az év kisvállalkozása kategóriában a Mora
2000 Kft. nyert, az év középvállalkozása a Dorozsmai Nagybani Piac
Kft., az év vállalkozása a Totál Szerviz és javító Kft. volt. A környezetvédelmi díjat a Roncs Autó és Alkatrész Kft., az innovációs díjat a QualiCont Kft., az év üzletembere díjat id. Török Tibor, a Texpack International Kft. igazgatója kapta. A legszínvonalasabb üzleti weboldalért a
Reál Érték Ingatlanközvetítő és Forgalmazó Kft.-nek járt a különdíj.

„A nevezés
feltételeiben lényeges
különbség a korábbi
évek gyakorlatához
képest, hogy elegendő
e-mailben jelentkezni."

Húzóerőnek az Euronicsnál a
hagyományosan is erős háztartási gép termékkört tartják,
mosógép- és hűtőszekrény-eladásban piacvezetőnek számítanak hazánkban. A cég bizakodó, hiszen a válság ellenére
10 százalékkal több laptopot
adtak el, mint tavaly, s hatalmasat fejlődtek a lapos televíziók piacán is.

kai megoldásokat alkalmaz. A
8., idén először meghirdetett
kategória az év pályázati különdíja, amely az állami és
uniós támogatások sikeres pályázását ösztönzi az adott évben kiemelkedő eredményeket
elért pályázati tevékenység bemutatása, díjazása által.
A nevezés feltételeiben lényeges különbség a korábbi
évek gyakorlatához képest,

IDEN MAR 8 KATEGÓRIA:
Az év vállalkozása díj • Az év középvállalkozása díj
Az év kisvállalkozása díj • Üzleti innovációs díj • Arany levél díj
Az év üzletembere díj • Az év E-díja • Az év pályázati különdíja
Minden kategóriában a díjazottak személyét az alapítók nevezik meg
a díjátadó gálán december 10-én.
J e l e n t k e z é s i határidő: 2009. n o v e m b e r 6.

A kategóriák részletes ismertetése, szempontjai
letölthetők a www.presztizs.delmagyar.hu oldalról.
talán itt kígyózott a leghosszabb sor,
de a különböző hús- és sajtfalatkák
tálcája is pillanatok alatt kiürült. A
rendezvény meglepetésvendége Rokker Zsolti pedig humoros produkciójával tette még emlékezetesebbé a
találkozót.

Bővebb információ:
Pintér Melinda • Tel.: 62/567-857
E-mail: drpinter@lapcom.hu
Postacím: Délmagyarország Kiadó
6720 Szeged, Szabadkai út 20.
A borítékra írja rá: Presztízs 2009.

Elérhetőség: Mercator Kft.
6725 S z e g e d , K e n y é r g y á r i ú t 2.
62/465-262,30/548-40-78,
www.mercator-szeged.hu
Alapítók:

COM

£o
—

Unilever

Névadó
szponzor:

foodsolutions
(X)

/

UNIVERSITAS S C I E N T I A ^ ^ ^ ^

KE5Z

MARS

magyarország

Allianz ®

i/irc:
*

DÉLMAGYARORSZÁG
DÉLVILÁG
- - O T T H O N VAN'

AKTUALIS

2 0 0 9 . O K T Ó B E R 22.,

CSÜTÖRTÖK

IDŐUTAZÁS A 2010-BEN 100 ÉVES DÉLMAGYARORSZÁGGAL: 1980 (71. RÉSZ)

NAPI HÍREK

Űrhajósok: Szeged vendégei
Huszonkilenc hét múlva lesz
100 éves az 1910. május 22-én
útjára bocsátott Délmagyarország. Lapunk e jubileuma alkalmából, mintegy visszaszámlálásként, időutazásra hívjuk olvasóinkat: hétről hétre egy-egy
esztendő újságtermését átlapozva fölvillantjuk, milyennek
láttatta a világot, az országot, a
régiót, Szegedet - a Délmagyarország. A magyar vidék legpatinásabb lapja sorozatának hetvenegyedik állomása: 1980.
CSONGRÁD M E G Y E
ÚjSZÁSZI ILONA
„Szovjet-magyar űrpáros a
k o z m o s z b a n . A S z o j u z - 3 6 fedélzetén Valerij Kubaszov és
Farkas Bertalan. A k o z m o n a u ták közérzete jó - Készülnek a
találkozóra az ű r á l l o m á s s a l "
- o l v a s h a t ó az öles b e t ű s címrendszer a m á j u s 27-i címlap o n a két a s z t r o n a u t á t ábrázoló első fotó fölött.
„Egyhetes ű r u t a z á s u t á n
visszatér a Földre Farkas Bertalan m a g y a r a s z t r o n a u t a " e m e l j ü k ki a kronológiából is
a június 3-i jeles e s e m é n y t .
Alig több mint két h ó n a p múlKronológia: 1980
Április 5.: jugoszláv együttműködési egyezmény a Közös
Piaccal. Április 18.: Rodézia
elnyeri függetlenségét Zimbabwe néven. Május 4.: 88
éves korában meghal Josip
Broz Tito jugoszláv szövetségi
elnök. Július 19.: Megkezdődik
a XXII. olimpiai játékok
Moszkvában. Augusztus
14-31.: Sztrájk Gdafiskban, a
hajógyárban Lech Walesa vezetésével. Október 29.: Budapesten, az Örs vezér terén felavatják az ország első, nyugati
stílusú üzletközpontját, a Sugárt. November 4.: Ronald
Reagan győz az amerikai elnökválasztáson. November
18.: A Magyar Televízió új kul-.
turális műsort indít Stúdió '80
címmel. November 28.: Megjelenik a Bibó-emlékkönyv.

HÁRMAS IKREK. „1980 első
órájában 29 gyermek született
hazánkban." Az ÁB-bébiket „ritka esemény, a vidéki 'első'
ezúttal trió lett: a hármas leányikrek, Deák Emese, Hilda
és Dóra 0 óra 30 másodperctől két perc alatt születtek
meg Szegeden - 20-20 ezer
forintos kötvénnyel köszöntötte Bénák László, a biztosító
Csongrád megyei igazgatóságának képviselője"
(január 3., csütörtök).

va a kozmosz hősei már Szegedre k i r á n d u l n a k . Az au-,
g u s z t u s 19-i c í m l a p u n k fele az
övék: „Farkas Bertalan és
szovjet ű r h a j ó s o k l á t o g a t á s a
Szegeden". A jeles eseményről „Pillanatok, percek, ó r á k "
címmel e g y k o l u m n á s összeállításban s z á m o l u n k be.
CSALÁDI KÖRBEN. „ V a s á r n a p
Farkas Bertalan magyar űrhajós és a szovjet ű r h a j ó s o k egy
c s o p o r t j a - Alekszej Jeliszejev
ű r h a j ó s m é r n ö k , aki a magyar-szovjet
űrvállalkozás
földi repülésirányító parancsn o k volt, Valerij Kubaszov, a
Szojuz-36 parancsnoka
és
Vlagyimir Dzsanyibekov űrhajós - c s a l á d j á v a l Szegedre látogatott. A szovjet ű r h a j ó s o k
h a z á n k b a n , a B a l a t o n n á l töltik s z a b a d s á g u k a t , és m a g y a r
ű r h a j ó s társukkal, Farkas Bert a l a n n a l a h é t v é g é n felkeresték Szegedet, h o g y megismerjék v i d é k ü n k e t , s megtekintsék a Szegedi Szabadtéri Játékok e l ő a d á s á t .
A kedves v e n d é g e k e t vas á r n a p d é l u t á n (...) a DÉLÉP
újszegedi v e n d é g h á z á b a n dr.
Koncz János,
az
MSZMP
Csongrád megyei bizottságán a k titkára és dr. Székely Sándor, a szegedi városi pártbizottság titkára f o g a d t a . Az esti
ó r á k b a n lezajlott baráti találkozón részt vett dr. Berecz János, az MSZMP Központi Biz o t t s á g á n a k tagja, a KB külügyi o s z t á l y á n a k vezetője, dr.
Komócsin Mihály, az MSZMP
KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára és Török József, a városi pártbizottság első titkára is."
TAPS BERCIÉKNEK. „Csodálatos
ország, csodálatos emberek" így összegezte tapasztalataikat
„Valerij Kubaszov. Farkas Bertalan, akit szovjet ű r h a j ó s kollégái is Bercinek szólítanak,
közvetlenségével,
szerénységével, barátságos magatartásával h a m a r megnyerte a baráti találkozó minden résztvevőjének rokonszenvét. Mosolyogva szólt arról, hogy sok levelet

KOLOZSVÁRI SZÍNHÁZ. „A
Magyarországon vendégszereplő Kolozsvári Állami Magyar Színház társulata tegnap,
kedden a kora délutáni órákban Szegedre érkezett. (...)
Szegedi vendégszereplésük
két estjén Paul Everac román
író és Sütő András romániai
magyar író egy-egy drámája
kerül színre"
(február 6., szerda).
Farkas Bertalan és szovjet űrhajósok látogattak Szegedre. A kozmosz hőseit családtagjaik is elkísérték
- itt párt- és állami vezetők fogadták őket. FOTÓ: ENYEDL ZOLTÁN
k a p az ország minden részéből
fiataloktól, gyerekektől,
de
idősebbektől is. (...) Sok levelet csak így címeznek meg:
Farkas Bertalan ű r h a j ó s n a k és ezek is eljutnak hozzá, ami

jéről jól ismert, mosolygós,
b a j u s z o s Farkas Bertalant aut o g r a m k é r ő k r o h a n t á k meg,
akit az e l ő a d á s megkezdéséig
' f o g s á g b a n ' tartották".
„A v e n d é g e k megtekintet-

Arcél: Ladányi Zsuzsa (1934-). Gyönkön, 1949. február 25-én született Ladányi Zsuzsanna. Újságírói pályájáról azt meséli: „Magyar-francia szakos tanári diplomával a zsebemben a véletlen sodort a
bölcsészkarról a sajtó világába: a Délmagyarországnál 1973-ban, a kulturális rovatban kezdtem - Nikolényi Istvánnál - , aztán átkerültem a
várospolitikához, ahol Halász Miklós volt a rovatvezető. Közben oklevelet szereztem a Magyar Újságíró Szövetség iskolájában. Tíz évet töltöttem a szerkesztőségben, foglalkoztam kultúrával, színházzal, filmmel, könyvtárakkal és oktatással, bűnügyi tudósítóként ott voltam
minden fontos tárgyaláson, egy ideig a szegedi nagyberuházásokat is
figyelemmel kísérhettem. A Délmagyarországnál szerzett gyakorlatból
sok erőt mentettem, amikor 1983-ban a Magyar Rádió Csongrád és
Bács-Kiskun megyei tudósítója lettem. A sport kivételével foglalkoztam
mindennel. 2003-ban intettem búcsút a Rádiónak. Minden alkotó energiámat képzőművészeti kiadványok írásának, könyvtervezésnek és
szerkesztésnek szenteltem. így lettem Schéner Mihály Kossuth-díjas
képzőművész írásainak gondozója, sajtó alá rendezője..."
érthető is, hiszen csak egyedül
ő magyar űrhajós.
A szabadtéri e l ő a d á s á r a látogató ű r h a j ó s o k a t „a Dóm téren a nézők, akik felismerték
őket, s p o n t á n tapssal üdvözölték, és s o k a n kezet is szorítottak velük. A tévé képernyő-

Új áruházak a szegedi belvárosban

ték a Magyar Állami
Együttes e l ő a d á s á t . "

Népi

VÁROSNÉZŐK. „Reggeli u t á n
azonnal autóbuszba
ültek,
m e g n é z t é k Újszegedet, Fölsővárost, Tarjánt, az olajmezőt,
a belvárost - n é h á n y percre

MÁRKA. „Ha 50 db, bármilyen
MÁRKA-kupakot összegyűjt,
és 1981. március 1-jéig beküldi
vagy beviszi azokat a MÁRKA-kupak-központba, sorsjegyet kap, részt vesz a nyereménysorsoláson. Főnyeremény: egy Lada személygépkocsi" (április 10., csütörtök).

megálltak nézelődni és fényk é p e z n i az Árvízi e m l é k m ű n é l
- egy k u k k a n t á s Alsóvárosra,
és m á r i s a szalámigyár dolgozói között találták m a g u k a t .
Itt m á r n e h é z lett volna eldönteni, h o g y ők érdeklődtek-e
többet, vagy a gyárbeliek kíváncsiskodtak jobban."
„Délután a KISZ megyei b i :
z o t t s á g á n a k vezetőképző táb o r á b a látogattak a v e n d é g e k .
(...) Aláírásokért r o h a m o z t a k
a tábor lakói." Kérdéseikre
„csöndes, kedves h a n g o n először Farkas Bertalan felelgetett. E l m o n d t a , a két m a g y a r
ű r h a j ó s n a k további t a n u l m á nyi tervei v a n n a k , az egyetemet szeretnék elvégezni, közb e n a Honvédelmi Minisztériu m b a n dolgoznak, és természetesen t a r t j á k a kapcsolatot
Csillagvárossal is."
„Igazi pihenésre késő délu t á n m a r a d t egy kis idő. A Szőke Tiszán fogadta P a p p Gyula,
a városi t a n á c s elnöke és Dékány László, a vendéglátó vállalat igazgatója, és tiszai hajózásra hívta az űrhajósokat, családtagjaikkal együtt. Szeged
kedves vendégei m a reggel
utaznak vissza Budapestre."

SZAVAZÁS. „A képviselő-választások Csongrád megyei
végeredménye. 1. Apró Antal"
- A választójogosultak száma
17 922; a szavazáson részt
vevők százaléka: 95,8; az érvényes szavazatok száma:
17116; az érvénytelen szavazatok száma: 47; az érvényes
szavazatokból a jelöltre leadott szavazatok százaléka:
„99,8" (június 10., kedd).
•

SÉTAHAJÓ. „A Tiszavirág és
az Odessza sétahajó szinte
óránként indul a rakparti 'kikötő'-ből"
(július 27., vasárnap).
KÉPMAGNÓVAL. „A 10-es
számú Volán forgalombiztonsági csoportja képmagnót is
használ a vállalat gépjárművezetőinek ellenőrzésekor. A felvétel megmarad a számonkérésig" (augusztus 1., péntek).
ÁRADÁS. „A vízügyi előrejelzések ellenére sok szegedi
hétvégi üdülőház tulajdonosát
érte meglepetés, amikor a
Sárgára, a Tisza jobb parti
üdülőterületére indult: már
csak csónakkal közelíthette
meg a hétvégi házat"
(augusztus 7., csütörtök).

Könyvtár, levéltár
SZEGED. „Hamarosan befejeződik a Dóm téri könyvtár és levéltár alapozása. A földmunkákkal m á r jórészt végeztek a
DÉLÉP dolgozói, részben kialakították a leendő, 18 t o n n á s
tartópillérek helyét. Rövidesen
hozzákezdhetnek
az
előre

gyártott v a s b e t o n vázszerkezet
szereléséhez" - látható július
10-én Somogyi Károlyné felvételén, amelyet fotóriporterünk
„az építkezéssel szomszédos
Apáthy-kollégium
legfelső"
szintjére kapaszkodva készített.

MARATONI. „A XXIV. nemzetközi maraton verseny":„a legjobb Csongrád megyei maratonista Rónyi józsef (SZVSE)"
(szeptember 9., kedd).
TESTNEVELÉS. Szegeden „az
általános iskolai tanulóknak
12, a középiskolásoknak 17
százaléka igazolt versenyző a
város 32 sportegyesületében"
(október 23., csütörtök).
NOSZF. „Szegeden és a szegedi járásban is megemlékeznek
a Nagy Októberi Szocialista
Forradalom 63. évfordulójáról"
(november 5., szerda).

„Idén már a Domusban és a nagyáruházban vásárolhatunk" - örül január 13-i olvasóinkkal együtt Ladányi
Zsuzsanna. „Az alapok lerakásától kezdve rendszeresen tájékoztatjuk olvasóinkat a Kis-Dugonics tér-Dáni János utca sarkán épülő Domus lakberendezési áruház és a Jókai utcán magasodó Szeged nagyáruház építkezéséről. (...) Mostani híradásunkat már így vezethetjük be: idén két, nagy alapterületű áruházzal gazdagodik
Szeged kereskedelmi hálózata." Az Enyedi Zoltán fotóján látható Domust a kitűzött határidő előtt átadják, „tavasszal már itt vásárolhatunk. (...) Az áruház őszi megnyitására javában készül a Szeged és Vidéke ÁFÉSZ, a
Komplett Ruházati Vállalat és a Csongrád Megyei Vendéglátó Vállalat. Az árualap biztosítása érdekében már
elküldték a megrendeléseket."

PATYOLAT. „A Szegedi Patyolat Vállalat (...) kitartott
1975-ös elhatározása mellett,
amely szerint a családok ellátását könnyítő szolgáltatásokat kell fejleszteni"
(november 19., szerda).
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Jövőre nőhet a tandíj a zeneiskolákban
Egy-két milliárd forinttal kevesebb jut a zeneiskolákra és az
alapfokú művészetoktatási intézményekre a 2010-es költségvetés tervezete szerint. Ez
a tandíjak növekedéséhez, tanárok elbocsátásához vezethet
- a minisztérium még egyeztet.

Nem reális veszély

SZEGED
HOLLÓSI ZSOLT
A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége
szerint a költségvetés 2010.
évi tervezete a magyar művészetoktatástól kívánja a legnagyobb arányban elvonni az
állami támogatást, s ezzel a
szülőkre, önkormányzatokra
egy, már megkezdett tanév során újabb anyagi terheket róna. 1-2 milliárd forintos csökkentésről beszélnek, de az önkormányzatokat sújtó elvonások is érinthetik majd az általuk fenntartott zeneiskolákat.
Tanévenként 240 ezer forint
egy zeneiskolai tanuló oktatásának költsége, ennek legfeljebb 5-10 százalékát fizették
eddig térítési díjként a szülők.

Féltik a magasabb tandíj miatt tanulóikat a vásárhelyi Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézményben is. FOTÓ: TÉSIK ATTILA

- Ha 30 százalékkal csökkentenék a normatívát, hiába
növelnék háromszorosára a
beszedhető tandíjat, ez nem
oldaná meg a problémát, hiszen egészen biztosan sokan
lemorzsolódnának,
jelentősen csökkenne a növendékek
száma. A fenntartó önkormányzatoknak így további
összegekkel kellene kiegészíteni a zeneiskoláknak járó
normatívát ahhoz, hogy a jelenlegi tanárlétszámmal működhessenek. Nekünk már

vezményt kell a d n u n k
mondja Szélpál Szilveszter. A
szegedi Király-König Péter Zeneiskola igaz99 A térítési díj összege jelentős gatója úgy véli, 940 növenmértékben függ az adott
dékük
legintézmény működésétől,
alább 10 százaléka
nem
tevékenységének jó vagy rossz
tudná vállalni
megszervezésétől.
a térítési díArató Gergely
jat, ha az tanezer forintos tandíj egy ösz- évenként 18 ezerről 5 0 - 6 0
szegben való befizetése, ezért ezer forintra emelkedne. Az
számukra részletfizetési ked- igazgató azt is hangsúlyozza:

Vasárnapi
DÉLMAGYARORSZÁG

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Erzsébet Kórház-Rendelőintézet felvételre keres

Vasárnap
is házhoz
visszük!
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most is van olyan többgyermekes családunk, amelynek
gondot jelent a félévenként 9

Feltételek:
• középfokú iskolai végzettség, középfokú vagy emelt szintű
egészségügyi szakképesítés (OKJ-s ápoló, felnőtt szakápoló,
általános ápoló és általános asszisztens)
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság.
Illetmény: Kjt., valamint az intézet kollektív szerződésének
rendelkezései szerint.
Az állások azonnal betölthetők.
Csatolandó:
• részletes szakmai önéletrajz
• a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget,
szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata.
Jelentkezni személyesen vagy írásban lehet,
a felhívás megjelenésétől számított 8 napon belül
a kórház humánpolitikai osztályán
(6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.).

A S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M - T Á M O P 6.2.4/A/08/01 elnyert
p á l y á z a t a k e r e t é b e n - a k ö z a l k a l m a z o t t a k jogállásáról szóló
1992. évi X X X I I I . t ö r v é n y 20/A. § a l a p j á n
P Á L Y Á Z A T O T HIRDET A Z A L Á B B I M U N K A K Ö R Ö K B E T Ö L T É S É R E :
Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Neurológiai Klinika Neurorehabilitációs Osztály:
1 fő KONDUKTOR
1 fö PSZICHOLÓGUS
1 fö GYÓGYTORNÁSZ
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
M a g a t a r t á s t u d o m á n y i Intézet:
3 fő PSZICHOLÓGUS
Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet:
3 fő DIPLOMÁS ÁPOLÓ
Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m Fogorvostudományi Kar:
2 fő FOGORVOS
1 fő FOGÁSZATI SZAKASSZISZTENS
A p á l y á z a t i kiírások teljes t a r t a l m u k b a n a w w w . k s z k . g o v . h u
honlapon elérhetők.

tanév közben törvénytelen
lenne módosítani a tandíjat,
erre szabályosan legkorábban
2010 szeptemberében kerülhetne sor.
- Az elmúlt években nem
emelkedett jelentősen a térítési díj, ami ebben a tanévben a
zeneművészeti ágon nálunk
10 ezer 600 forint. Ez eddig
nem riasztott el senkit a zenetanulástól, viszont ha háromszorosára nőne, az sok családnak komoly problémát jelenthetne - véli a 960 növendéket

oktató
hódmezővásárhelyi
Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója. Vágó János szerint a
drága hangszerek és kották
beszerzése már eddig is nagy
terhet rótt a szülőkre. Nem
lenne szerencsés, ha a tandíj
is visszatartaná őket attól,
hogy zenére taníttassák a
gyermekeiket.
A kilátásba helyezett változások miatt több kisvárosi zeneiskola a következő tanévtől
finanszírozhatatlanná válhat.

- A költségvetés egészére, az
oktatás minden ágazatára jellemző: elsősorban arra töreked-"
tünk, hogy az intézmények működőképességét és a pedagógus álláshelyeket megőrizzük.
Ezért az arról szóló híreket,
hogy zeneiskolák bezárásával,
zenetanárok elbocsátásával kell
számolni, nem tartom reális veszélynek - nyilatkozta lapunknak Arató Gergely, a Oktatási
és Kulturális Minisztérium államtitkára, aki szerint jövőre a
csökkenő járulékok miatt csökkennek az intézményfenntartók
kiadásai is, ez ellensúlyozza a
kevesebb bevételt. - A térítési
díj összege jelentős mértékben függ az adott intézmény
működésétől, tevékenységének jó vagy rossz megszervezésétől. A költségtérítést
ugyanis mindig az adott tanítási évben a felkészítésre fordított kiadásoknak egy tanulóra jutó összege alapján kell
meghatároznia. A benyújtott
javaslat egyébként sem teszi
kötelezővé a térítési díj összegének megemelését, ahhoz
nyújt lehetőséget, hogy az önkormányzatok saját mérlegelésük alapján változtassanak a
térítési díjon. Becséléseink
szerint mintegy 10-15 százalékos emelkedés képzelhető
el, amely alapján országosan
heti hat tanítási óra ellenértékeként, havi két-háromezer
forint térítésidíj-fizetés hárulna a szülőkre. A hátrányos
helyzetű tanulóktól térítési díj
nem kérhető.

FHB ALLAMILAG TAMOGATOTT LAKASHITEL

Kedvező lakáshitelek új
lakásra vagy korszerűsítésre
mítva - maximum 25 millió Ft ér- - Az állami szabályozás miatt a
tékű lakásra, házra lehet felvenni bankoknál egyformán lesz elérhető
legfeljebb 12,5 millió forintot. Más- ez a hiteltípus?
hol a lakás értékhatára 20 millió - Az FHB az elsők között vezette be
Ft, a felvehető legnagyobb kölcsön ezt a hitelkonstrukciót. Bevezető
pedig 10 millió Ft.
akciónkban nem kell megfizetni a
- Napjainkban sokat hallani a ka- kölcsön igénylésekor egy ingatlanmatok és az árfolyamokfontosságá- értékbecslés díját, és más bankokról. Mire számíthatnak az érdeklő- tól eltérően a lakást építőknek sem
Októbertfii ismét igényelhetfi az dők? A devizahiteleknél olcsóbb lesz számítunk fel rendelkezésre tartási jutalékot. Egy új otthon megteFHB-bankfifikokban a kedvező ez a hiteltípus?
kamatozású, támogatott forinthi- - A kamatokat az állam támogatja, remtésekor ezek is fontos költségtel - ennek részleteiről beszélget- ezáltal mértékük versenyképes a de- tételek, érdemes tehát részletesen
tünk Tokodi Gáborral, az FHB Bank vizahitelekével, és mivel forintalapú megismerni az ajánlatokat.
Zrt. vezérigazgat 6-helyettesévet. hitelről van szó, így nem merül fel az -. A nem új lakásban gondolkodók
- Ki veheti igénybe a kedvező ka- árfolyamkockázat sem. Az FHB-nál számára is nyílik lehetőség államiegy- vagy ötéves kamatperiódust lag támogatott hitelre?
matozású hitelt?
- Kormányrendelet szabályozza az lehet választani: ennek köszönhető- - A lakásuk, házuk energetikai
igénylők körét: a gyermektelen vagy en a családok számára akár öt évre korszerűsítését, például a takarékoegy gyermeket nevelő 35 éven alu- előre pontosan kiszámítható a havi sabb fűtési rendszert, komfortnöveliak és a 45 évesnél fiatalabb több- törlesztőrészlet nagysága. A kamat- kedéssel járó felújításokat, új
gyermekesek vehetik igénybe új támogatás nagysága a gyermekek ablakokat, utólagos szigetelést terlakás építésére vagy vásárlására. számától, illetve attól függ, hogy a vezők maximum 5 millió forintos
A házasságban vagy élettársi kap- hitel lakás vásárlására, építésére kamattámogatott hitelt igényelhetcsolatban élőknek külön-külön fi- vagy korszerűsítésére kerül fel- nek, s rájuk nem vonatkoznak a
atalabbnak kell lenniük a rájuk használásra: összehasonlításaink vásárlási és építési hitelekre
vonatkozó 35 vagy 45 éves korhatár- szerint már a két- vagy háromgyer- megszabott felső korhatárok.
nál, ugyanakkor a gyermeküket mekes szülők is a ma felvehető A fűtés korszerűsítését sokan ősszel
egyedül nevelők számára is él a euróalapú hiteleknél kedvezőbb végeztetik el, hogy a téli fűtési szelehetőség. A korszerűsítési hitelnél kamatot érhetnek el - több gyerek- zonban már elkönyvelhessék az
nincs életkori, illetve gyerekszám- kel még kisebb a kamat. A támoga- energiaszámlán elérhető megtakatott futamidő 20 év lehet, az ennél rításokat - nem véletlen, hogy jera vonatkozó korlát.
hosszabb, akár 30 évre is nyúló fu- lenleg a kamattámogatott kor- Milyen nagyságú hitét lehetfetvenrti?
- A megyei jogú városokban és Bu- tamidőt választóknak az első 20 évre szerűsítési hitel iránt kiemelkedő az
érdeklődés.
(X)
dapesten - a telekárat nem beleszá- jár a kamattámogatás.

©FHB
A CSALÁD BANKJA

Az FHB államilag kamattámogatott lakáshitelekről további tájékoztatást a www.fhb.hu
oldalon vagy munkatársunktól a helyi tarifával hívható 06-40/344-344-es telefonszámon, illetve a szegedi bankfiókban (Szeged, Széchenyi tér 3.) kaphat.
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Utolsó jelentés A n n á r ó l
Kéthly Anna szociáldemokrata politikus 56-ban disszidál, a
titkosszolgálat Pétert, a fiatal irodalmárt küldi utána
Brüsszelbe, hogy hozza haza a hetvenes éveiben járó
politikust. Végül a fiatalember hite inog meg. Mészáros
Márta új filmje a napokban került a mozikba.
Az „Utolsó jelentés Annáról" főszerepeiben
Eszenyi Enikő és Fekete Ernő.
FILM
OLLÁRI GERGELY

Szilágyi Tibor

99

ISMERT NEVEK

A további szerepekben is
csupa híresség: Szilágyi
Tibor, Kováts
Adél, Cserhalmi György,
Czinkóczi Zsuzsa, Hollósi
Frigyes, Básti
juli.

r

.

Kováts Adél

A híres Napló-trilógia és a Nagy Imre-film
után Mészáros Márta továbbra is a
huszadik századi magyar történelemben keres hőst filmjeihez. Ez alkalommal Kéthly Annának az életét
ismerhetjük meg, akit a rendezőnő
szerint senki sem ismert igazán, pedig valójában egy sokszínű, lenyűgöző személyiségről van szó. Anna szociáldemokrata
politikus, a Nagy Imre-kormány államminisztere, aki a forradalom emlékéért és a Kádár-rendszer igazi arcának, valódi természetének leleplezéséért harcolt. Majd kénytelen
volt 56-ban Brüsszelbe disszidálni.
- Húsz évvel ezelőtt olvastam Annáról.
Nem karrierista politikus volt, hanem egy
fantasztikus nő, aki hosszú időre eltűnt a
süllyesztőbe, nem is beszéltek róla. Egyszerre
volt nagyszerű, okos, értékes és tehetséges.
Aztán kénytelen volt elhagyni a hazáját. Ez
egy olyan történet, hogyha elmondjuk egy
angolnak vagy egy franciának, ők egyből rávágják, mi már csináltunk belőle öt-hat filmet. A magyaroknak nagyon távoli volt, és
most is az a személye, nagyon keveset tudnak róla. A film forgatókönyvírójával,
Pataki Évával egyetértettünk abban,
mennyire érdekes is a személyisége.
Akkor döntöttük el, megcsináljuk a
filmet - foglalta össze a rendezőnő a
. film előzményeit.
Az utolsó jelentés Annáról azonban nem pusztán történelmi film.
Nem Kéthly Anna kivételes politikai pályafutására fókuszál, hiszen főszereplőit nemcsak
a fontos történelmi pillanatok átélése közben

láthatjuk, hanem megismerhetjük magánéletüket is.
- Mindig el akartam mondani valamit a
70-es évekből, de egy kicsit félve készült el a
film, nem voltam benne biztos, hogy meglesz
az érdeklődés iránta - tette hozzá a jelenleg
hetvenhét éves rendezőnő.
TÉNYEK, KITALÁLT ELEMEKKEL
A valós tényeken alapuló - ám fikciós elemekkel tarkított - történet férfi főhőse az irodalmár Péter (Fekete Emő alakítja), aki azt a
feladatot kapja a titkosszolgálattól, hogy
menjen ki Brüsszelbe, lépjen kapcsolatba az
emigrációban élő idős szociáldemokrata politikussal, és hozza haza őt Magyarországra.
Kettejük találkozása igazi szellemi párbaj,
amelyen keresztül régi emlékek, mélyen eltemetett érzelmek kerülnek felszínre, ezáltal
idézve fel a nézőben egy régvolt történelmi
korszak emlékét. Péter az asszonyon keresz-

Utolsó jelentés Annáról. Színes magyar
film, 100 perc, 2009. Rendező: Mészáros Márta. Forgatókönyvíró: Pataki Éva, Mészáros
Márta. Operatőr: Nóvák Emil. Producer: Sándor Pál. Konzultáns: Jancsó Miklós. Szereplők:
Eszenyi Enikő, Fekete Ernő, Hámori Gabriella,
Cserhalmi György, Czinkóczi Zsuzsa, Kováts
Adél, Beata Fudalej, Gáspár Tibor, Seress Zoltán, Básti Juli, Ladányi Jákob.

- Sok-sok élményem van Mártával, köztük, hogy együtt dolgozhattunk. Rendkívül
érdekelt a történet, hisz nem sok olyan film
van, aminek az egyik fő vonala a hit. Annának
ugyanis hinnie kellett valamiben, ami már
nem létezik. Aztán a másik dolog, hogy Anna
és a fiatal irodalmár kapcsolata az ismerkedéstől egészen az elmúlásig tart. Ráadásul
Sándor Pál kérte, egy férfi menjen a politikusnő után, ne pedig egy diáklány, ami az eredeti
ötletünk volt - fogalmazott Pataki Éva.
ESZENYI NÉLKÜL NEM!
A korabeli díszletek között játszódó első magyar besúgótörténet nagyszerűen és érzékletesen ábrázolja a hetvenes évek magyar társadalmát és annak különös légkörét is. Ehhez
jönnek hozzá a páratlan színészi alakítások,
melyek közül kiemelkedik Eszenyi Enikő hihetetlen átalakulása a fiatal, majd az idős Kéthly
Anna szerepében.

Mészáros Márta új filmjét már játsszák a mozikban.

pedig lettem, amilyen. Öregíteni egyébként mindig
egyszerűbb, mint fiatalítani - fogalmazott Eszenyi
Enikő, aki örömmel mondott igent a rendezőnő felkérésére.
Mészáros Márta pedig hasonlóképpen örülhetett, hogy egy ilyen sokszínű egyéniség került
Kéthly Anna karakterébe.
- Enikő szeme annyira megöregedett, mikor játszania kellett, hogy a sminkeseknek még szóltunk
is, hogy kevesebb ráncot tegyenek az arcára. Aztán
a forgatások után, mintha semmi sem történt volna, ismét tündökölt - tette hozzá mosolyogva Mészáros Márta.
Arról nem is beszélve, milyen elégedett volt, mikor a fiatal irodalmár szerepébe Fekete Ernőt választotta. Ernő szerint ez volt élete nagy szerepe.
- Ha jól tudom, utoljára kerültem a stábba, sokáig nem volt tisztázott, ki is fogja játszani az irodalmár szerepét. Márta találkozásunk alkalmával
azt mondta: mikor meglátott egy rácsos ajtó mögött, rögtön tudta, hogy nekem fogja adni a szerepet - tette hozzá a rendezőnő szavaihoz Fekete
Ernő.

- Ha nem jött volna Eszenyi, akkor
99 Kéthly Anna szociáldemokrata politikus,
nem csináltam volna
a Nagy Imre-kormány államminisztere volt,
meg a filmet. Én eleve
nagyon hűséges vaa forradalom emlékéért és a Kádár-rendszer
gyok a színészeimigazi arcának leleplezéséért harcolt. Később
hez, mondhatni ezért
került a stábba Czinkénytelen volt elhagyni hazáját és '56-ban
kóczi Zsuzsa és KoBrüsszelbe disszidálni.
váts Adél is. Ennek eltül felfedez egy másik Magyarországot. Kez- lenére ha nincs Enikő, én nem csinálom meg
detben ő győzködi Annát arról, hogy térjen a filmet. Enikő érett, sokoldalú, magának vahaza, úgysem fog semmi megváltozni, ne le- ló, kemény és mégis bűbájos egyéniség. Csak
gyen továbbra is illúzióinak rabja, végül ő játszhatta el Kéthly Anna szerepét - fogalazonban a fiatalember gondolkodása válto- mazott Mészáros Márta. Eszenyi Enikőnek viszont egyáltalán nem volt könnyű dolga, el
zik meg.
kellett tudni játszania Annát fiatalon és időA forgatókönyvön Mészáros Márta mellett
sen egyaránt. Az öregedés folyamatát véPataki Éva is rengeteget dolgozott, akinek
gül sikerrel vette a színésznő.
munkáját történészek segítették.
- Sokat beszéltünk Mártával
az öregedésről, hogy miként is
fogjuk megoldani, és hangsúlyo
NAGYI FILMJÉBEN
zom, itt nem volt annyi pénz
A történetben Brüsszelbe küldött Péter
rá, mint a Benjámin But
testvérét nem más, mint Latonban Brad Pitt megdányi Jákob, Mészáros
változtatására.
Úgy
Márta unokája játssza.
döntöttünk, nagyon
l Lényegében ez az első
kevés eszközzel próL nagy szerepe, de
báljuk megvalósítani
nem áll távol tőle a
az öregedést. Kéthly
\ filmezés és a szeAnnát úgymond le
replés sem.
utánozni nagyon
- Ez volt az első konehéz feladat.
molyabb szerepem,
A szerep mi
itt nagyon oda kellett
att egy időfigyelni
mindenre.
sek otthoMikor az első jelenenába látoI temet vettük fel,
gattam, és
I szinte alig kaptam
egész
nap
1 levegőt a kamerák
néztem,
fielőtt, annyira bengyeltem az időnem volt a stressz
seket, hogy miés a félelem. Retként
mozogtegtem a feladatnak, hogy tarttól, de aztán felolják a fejüket,
dódott a hangulat a
hogyan esznek.
forgatások alatt, sőt
Majd kikérdeznagyinak köszönhetem a gondozótően szinte családias
kat, és megta
is lett - fogalmazott
nultam csoszogni,
Ladányi Jákob, aki
úgy járni, mintha a
nem akárhogyan emhetvenes éveimben
lékezhet majd vissza
tenném. Az ősz, röelső igazi filmszerevid haj segítségével A történetben Brüsszelbe küldött Péter testvérét nem más, pére.

- Ha nem jött volna Eszenyi Enikő, akkor nem csináltam volna meg a filmet - vallotta Mészáros Márta rendező.

mint Ladányi Jákob, Mészáros Márta unokája játssza.
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" K a d a r a , a t t m i n d e n k i konkrétan 56-ról hallgatott. A szorzótábiában nem is szerepelt a 8 x 7 . A 7 x 8 sem, minthogy ez a szorzásfajta kommutatív." Esterházy Péter

Esterházy Péter Kossuth-díjas író a közjóért való
munkálkodást sugallná nagyapjának, ha ma lenne
miniszterelnök, mint ő volt 1917-ben; Herta Müllert,
az idei Nobel-díjas írót személyesen is ismeri. Kismarton
után Pozsonyba, majd Berlinbe utazik hazánk
irodalmának „nagyköveteként".
VILÁGIR0DAL0M
G0SZT0NYI MIKLÓS
- Mennyire érzi magát otthon az
osztrák város Esterházy-kastélyában, illetve a fertődiben? - kérdeztük a kismartoni kastély első
vonósnégyes-fesztiválja irodalmi
betétjeként felolvasásokat tartó
Esterházy Pétert, a számos hazai
és külföldi díjjal kitüntetett írót,
akinek művei eddig huszonöt
nyelven jelentek meg.
- Már több alkalommal tarthat-

ESTERHÁZY PÉTER

56

„Megdöbbentő
és
lefegyverző,
már-már megható, hogy a Kádár-diktatúra mennyire egyetlen
szótól függött. Legitimitását (maga előtt) és erejét az adta, hogy
ellenforradalomnak
nevezte a forradalmat.
Illetve mi neveztük
annak,
pontosabban ki annak nevezte, ki nem, a társadalom
mint
olyan annak nevezte, de az embereket
lehetett e szerint
osztályozni. Ellenforra-

rémületből fakad, így az közel állhat a magyar olvasóhoz. Meglepetés volt a díja, én örülök neki,
jó kolléga kapta, egy kiváló író.
- önnél az irodalom sok szálon kötődik a futballhoz. Köztudott, hogy
több évtizedig igázott futballista
vott. Egy alkalommal az angol
Rooney játékát Rilkéhez, a XX.
századi osztrák líra kiválóságához hasonlította. Testvérét, a vott válogatott
focista Esterházy Mártont „kihez" mérné? S
mihez a mai magyar vá-

ESTERHÁZY PÉTER: A MENNI VAGY MARADNI 56-BAN NEM ARISZTOKRATAPROBLEMA VOLT

Tehetségtelenül szaxofonozik az Isten

ESTERHÁZY
HERTA
MÜLLERRŐL:

99

Ne feledkezzünk meg arról. ő egyszerre német és
kelet-középeurópai író,
tehát jól ismeri a diktatúra
természetrajzát. Művészete is ebből az
általunk szintén jól ismert
rémületből fakad. így az
közel állhat a
magyar olvasóhoz.

tam felolvasásokat koncertek logatottat, köztük az U20-as
előtt. Dés Lászlóval kezdődött a vb-bronzérmes csapatot?
közös zenélés, még annak idején
- Marcit talán Szabolcska Mi1990-ben, a Hrabal könyve című hályhoz... De nem hasonlítom
regényemmel, amelyben az egyik senkihez, nekem a mai napig
szereplő, konkrétan az Úristen nagy öröm meg büszkeség, hogy
szaxofonozik. Mégpedig elég te- a kistestvérem ilyen nagy focista
hetségtelenül. És gondoltam, ta- lett. Hosszan tudnék róla rajongalán a Dés tudna ennél is tehetség- ni. Amúgy a magyar focin nincs
telenebbül szaxofonozni. Nem kis sok rajonganivaló. De a szurkoló
dolog a tehetségtelenséget tehet- az olyan, hogy a legkisebb jóra is
ségesen megmutatni, de hát Dés újra belelkesedik. így voltam
nagy szaxofonos. Aztán újra és új- ezekkel , a fiatalokkal is. Látszik
ra összejöttem muzsikusokkal, rajtuk, hogy sokan külföldi bajjátszanak.
Nehéz
úgy látom, képes működni a do- nokságban
megmondani,
miképp
lehetséges
log. A kismartoni rendezők meghí- A mindenkori magyar politivását is örömmel fogadtam el, vo- az, hogy nem tudunk mit kezdeni
nósnégyesek előtt, fölött, mögött a nagy hagyományainkkal. Én kával kapcsolatban egy dolog jut
kellett „énekelnem". Eredendően legalábbis nem tudok mit monda- eszembe: a közjó fogalma. A közKertész Imrével együtt léptünk ni, ha főleg külföldön sajnálkoz- jóért való munkálkodás, ami ma
nevetségesen
volna föl, de őt Frankfurtba szólí- va megkérdik, miért ilyen gyenge meglehetősen
totta a kötelesség: a nemzet- a magyar foci. De ezek az hangzik. Vagy naivan. Pedig nincsen más lehetőség. De ritkán
közi könyvvásáron kitün- U20-asok nem voltak gyengék.
tetést vehetett át esszéi- - A „Semmi művészet" című regé- érezni azt, hogy egy politikus,
ért. De azért itt is „jelen nyét a 2009. év legjobb futball- mindegy, melyik pártból, a közjóvolt", felolvastam a közös könyvének választotta a Német ért dolgozna. Néha alibiként rikönyvünkből, az Egy történet Futballkultúra Akadémia. Ha vala- zsáznak erről. Persze, ez nemcsak
címűből. Meg a fantasz- mityen csoda folytán ön lenne a a politikusokra, hanem az egész
tikus Gályanaplóból. magyar válogatott szövetségi kapi- társadalomra áll. MindannyiunkRadikális, mély, be- tánya, hogyan kezdene munkához? ra. Manapság szokás az erkölcsi
csületes. Olyan, mint
- Ez egy rossz csoda volna. Én imperatívuszokat kizárólag a máő. Szoktam neki mon- csak fecsegni tudok a futballról, sikra vonatkoztatni. De magunkdani, én jobban állok nem értek hozzá. A tulajdonviszo- kal kell kezdenünk.
vele szemben, mert ne- nyokat kellene tisztázni, tehát el- - Közeledik az 1956-os forradalom
kem van egy Nobel-díjas sőre talán nem is sportbéli változ- évfordulója. Az ön családja nem köbarátom, de neki nincs... Ami a tatásokat kéne hozni. De őszintén vette több más arisztokrata csatád
kastélyokat illeti, miért is érezném szólva engem már nem nagyon példáját, akik 1945 után vagy
otthon itt magam, nincs szemé- érdekel a foci, időnként még el- 56-ban elhagyták az országot. Van
lyes dolgom ezekkel, az örökös se kap valami a régi lendületből, de ennek különleges oka?
én vagyok - vigyázat, tréfa; de kikoptam ebből. Igaz, hamar visz- A menni vagy maradni
persze van egy afféle
56-ban nem arisztokáltalános családi ér- » Manapság már nincsenek arisztokraták, rataprobléma
volt,
zés bennem. Meg az de elvileg az arisztokratasag jelentett vagy szinte mindenkit érintett sokféle megfontois igaz, hogy Kismar jelenthetett valami nagyon természetes
lásból. Manapság már
3
S S ' o , ' S S viszonyt az országhoz, a történelemhez,
nincsenek arisztokraták, de elvileg az ariszmásképp hangoznak, szóval hogy itt vagyok otthon, miért
tokrataság
jelentett
mint például New m e n nék el. Édesapám, azt hiszem, így
vagy jelenthetett valami nagyon természetes
Győrben.va8y
gondolta. Bár éppen az ő élete
viszonyt az országhoz,
- Mennyire ismeri az szempontjából talán jobb lett volna, ha
a történelemhez, szóÍkitüntetettjét,
Ü Ü 2 «0btel"díHerta
iidrtei elmegyünk. Jó messze innét. Nekem viszont val hogy itt vagyok otthon, miért mennék el.
Müiiert?
jobb, hogy maradtunk. Hogy a magyar
Édesapám, azt hiszem,
- Nagyon nem is- nyelv közelében lehetek.
így gondolta. Bár épde
többször
merem,
pen az ő élete szemtalálkoztunk
már.
szatalálok. Nürnbergben ott állpontjából
talán
jobb lett volna, ha
Rokonszenves ember. Szellemi tam Menotti meg Beckenbauer
szigorúság jellemzi, de ezt nem is mellett, nekem ez ma is nevetsé- elmegyünk. Jó messze innét. Neannyira ideológiainak nevezném, gesen sokat jelent. Mintha még kem viszont jobb, hogy maradhanem a nyelvi szigorból építke- mindig az a negyedosztályú csa- tunk. Hogy a magyar nyelv közező, általános etikai következetes- tár lennék a Csillaghegyi Munkás lében lehetek.
ségnek. Műveinek poétikája is Torna Egyletből.
- Ön matematikusként végzett az
ugyanilyen. Meg még szerény is. - Ugorjunk vissza az időben: az ön ELTE-n 1974-ben. Megmaradt még
Ne feledkezzünk meg arról, ő egy- nagyapja Esterházy Móric gróf, érdeklődése a számok tudománya
szerre német és kelet-közép-euró- 1917-ben Magyarország miniszter- iránt?
pai író, tehát jól ismeri a diktatúra elnöke volt. Ha napjainkban lenne
- Soha nem voltam „rendes"
természetrajzát. Művészete is eb- miniszterelnök egyik családtagja, matematikus, egyszerűen csak elből az általunk szintén jól ismert mit tanácsolna neki?
végeztem ezt a szakot. De örülök,

hogy elvégeztem. Mai kapcsolatom a matematikával finoman
szólva szegényes, de tudománytörténetet szívesen olvasok róla.
Érdekesen és váratlanul mutat
párhuzamokat az élet vagy inkább az emberi gondolkodás más
területeivel. Úgy gondolom, e
szak révén olyanra van rálátásom, ami bölcsészdiplomával
nem lenne lehetséges. Mindez hat
a gondolkodásmódra és persze a
világlátásra is. Meg az általam
használt szavakra. Ha nem matematikusként diplomázom, valószínűleg sosem írtam volna meg a
Rubens és a nemeuklideszi asszonyok című kötetemet.
- Hazánk irodalmának „nagyköveteként" rengeteget utazik a világban. Kismarton után milyen feladatok várják?
- Innen Pozsonyba megyek.
Két könyvem jelent meg szlovákul, a Szigeti László vezette Kalligramnál, ezek bemutatója és
egy könyváruház megnyitója alkalmából hívtak meg a szlovák
fővárosba, szlovák írókkal és a
Bécsben élő Lendvai Pállal
együtt. A Kalligram időközben
nemcsak az egyik legjobb magyar
kiadó lett, hanem az egyik legfontosabb és legnagyobb szlovák kiadó is. Mindenesetre lesz egy délután, ahol biztosan rendben lesznek a magyar-szlovák kapcsolatok. Ezt követően Berlinbe utazom. Az a megtiszteltetés ért,
hogy idén én dönthetek arról, kit
tüntessenek ki a Kleist-díjjal.
- Végezetül most milyen művön
dolgozik, és miféle tervek foglalkoztatják?
- Az Esti Kornél-novellákat
akarom az őszön végigírni. Nemrég fejeztem be két színdarabot.
Az egyiket a Nemzeti Színház számára írtam felkérésre, a másikat a
Bárka Színháznak. Az utóbbi
Haydnról szól, decemberben lesz
a bemutatója. A nemzeti színház
pedig meghívásos pályázatot hirdetett a Tízparancsolat témakörében. A tíz felkérésből végül
nyolc darab született. Az első parancsolatot kaptam, „Én vagyok a
te Urad és Istened...", így az is lett
a címe, hogy „Én vagyok a te". Az
egész estés darabból az ősszel
már úgynevezett szcenikus felolvasások lesznek, a bemutatója
valamikor a jövő színházi évadban várható. Ha minden jól
megy... Azt kérdezi, hiszek-e Istenben? Magánügy, mondanám
hűvösen. Viszont vallásüldözés
idején igen határozottan hangsúlyoznám a vallásosságomat...

dalmat mondott, aki így gondolta,
vagy nyíltan behódolt, vagy elege volt
már az egészből, és nem gondolt semmit, a nyíltan ellenszegülő forradalmat mondott (ezeket kis túlzással egy
kézen meg lehetett számolni, mostanra már több száz Síva kéne). És
aztán volt a nyíltan semmilyen, ez
volt a Kádár-rendszer nagy leleménye, hogy ezt engedte, sőt támogatta,
ennek szava az 56-os események volt,
később kis iróniával (bár hogy hová
mutatott az irónia hegye, nem tudni):
56-os sajnálatos események.
Amikor a New York-i terrortámadásra a szeptemberi események megjelölést halljuk, a mi diktatúrán edzett
fülünk hallja ezt a kis torpanást, dadogást, enyhe zavart, hogy mondanának is valamit meg nem is, sőt: gondolnának is valamit meg nem is.
A diktatúra nyelve a csönd, a halálos,
végtelen,
mozdíthatatlan
csönd. Én már csak a gyöngített változatot ismertem, a lágyat, a szoft
pornót, ennek nyelve a hallgatás,
épp a diktatúráról való hallgatás,
mert a gyönge diktatúra is diktatúra,
a gyönge is erős, fölzabálja az alattvalók életét. Kádár alatt mindenki
konkrétan 56-ról hallgatott. A szorzótáblában nem is szerepelt a 8x7. A
7x8 sem, minthogy ez a szorzásfajta
kommutatív.
A szavak életéről beszélünk, 56-nak
viharos volt az élete, 56-nak mint szónak, mint magyar szónak. A sechsundfünfzig élt, mint Marci Hevesen. Egészen pontosan: Wie der liebe Gott ím
Frankreich. Ami a németeknek Franciaország, az nekünk Heves. A liebe Gottot
most nem elemezném.
Mutatok egy példát a változó időkre. Ha mondjuk a 70-es években leírtuk volna ezt a szép négy pozitív és
egész számot, 54, 55, kicsi torpanás,
botlás és félrenyelés, 57, 58, és föléje
írtuk volna, hogy Négysoros, akkor egy
igazi bátor hazafias verset kapunk,
vélhetően nem remekmű, de a hiányzó
mágikus szám érzékletesen fejezi ki a
magyar nép örök szabadságvágyát, és
így tovább, tényleg ott lüktet a Gottfried Bennt idéző új tárgyiasság, mely
mintegy Petőfi Sándor okos lelkesültségével ötvöződik.
Elmúltak a csúf idők, s ha most
megpróbálkozunk így evvel a négy
számmal, avval csak azt dokumentáljuk, 54, 55, 57, 58, hogy nem tudunk
számolni. Hová lett a számok e sorrendjéből a szabadságvágy, és Ben és
Petőfi? Elvitte a kiscica, vagyis a kivonuló szovjet katonák, vagyis a demokrácia. Ha nem kell sejtetni, akkor nem
is lehet sejtetni. Akkor beszélni kell,
gondolkodni, mérlegelni, állást foglalni. Túlélőkből élők lettünk."
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Történelem-tanárnőm engem kért fel, hogy tartsak kiselőadást a forradalom eseményeiről.
Hál' istennek, ekkor már a valós tényekről, történésekről beszélhettem.
Benedek Imre

OKTÓBER 23.
SZERKESZT NYEMCSOK ÉVA

FÖRGETEG SZILVESZTER BŰNE, HOGY TUDÓSÍTOTTA A RADIOT

q Az unoka „a harmadik
köztársaság gyermeke"
CL)
CD
OJO

Október 23. napja ünnep Förgetegéknél. A legidősebb, most 83 éves
Förgeteg Szilveszter lapunk újságírójaként tudósított a nagy
napokról, majd elszenvedte - családjával együtt - a megtorlást,
a hat év száműzetést. Szerepe miatt fia, a szegedi középiskolai tanár
is átélt hátrányokat. Megbékélést az hozott, amikor 1989. október
23-án megszületett Dávid Szilveszter, „a köztársaság gyermeke".

»

1956
ÖRÖKÖSE
Húsz éve, az
1956-os forradalom 33. évfordulóján
született Förgeteg Dávid
Szilveszter.
Nagyapja, az
1956-os Förgeteg azt
mondja: csak
neki árulja el,
csak ő hozhatja majd nyilvánosságra a
forradalom
100. évfordulóján, hogy a
Magyar Rádió

Három Förgeteg: a nagyapa, 1956 újságírója, valamint fia és unokája, aki a harmadik köztársaság kikiáltása után 3 perccel született. FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

melyik munkatársa rögzítette hangfelvételen a szegedi
egyetemisták
MEFESZ-nagygyűlését... Tata 56-os forradalmár vott
- ennyi jött le
nekem az eddig elmesélt
történetekből
- mondja Dávid, aki most,
velünk együtt
ismerte meg a
családja kálváriáját jellemző
levelezést. A
fiatalember
sorsszerűnek
nevezi, hogy ő
és legjobb barátja - Danszki Dániel - is
október 23-t
születésű. A
földrajz szakos
egyetemista
különleges
szulinapján,
holnap a Parlamentben ünnepel - 1 9 5 6
örökségét is.

szik a forró napokra Förgeteg Szilveszter.

CSONGRÁD MEGYE
ÚJSZÁSZI ILONA

- Rádiós lettem, aztán „kikértek" Szegedre, hogy a
Délmagyarország szerkesztőségi titkára legyek - kezdi
a korabeli sajtóviszonyokat
jellemző történetét Förgeteg
Szilveszter.
300 FORINTOS HÍREK
Mutatja a neki címzett, „Nemes János agitprop. főosztály vezető" és „Mike Gyula
központi igazgatás vezetője" aláírással ellátott, a „Magyar Rádió Hivatal 1955. augusztus 1." fejlécű levelet.
„Megbízzuk, hogy a Magyar
Rádiót Csongrád megye területéről a napi eseményekről híranyagban, rendszeresen és frissen tudósítsa. (...)
Munkájáért Önnek az alábbi
térítést adjuk: 300 (háromszáz) forintot."
- Persze hogy ott voltam
az egyetemisták október
16-i nagygyűlésén, mikor a
forradalom első, a kommunista párttól független szervezete megalakult - emlék-

PRÁGÁTÓL SZEGEDIG
- De 20-án elindultunk a
28 tagú szegedi vasutas
küldöttséggel Csehszlovákiába, Prágába. Én szól-

tam a rádiósoknak, hogy a
diákok október 20-án is
nagygyűlést tartanak az
audmaxban - állítja.
„A forradalom híre Prágában ért" - olvassuk a november 2-án Szeged Népe
címmel megjelenő lapunk-

Betyárvér. „A szögedi tanyavidéken születtem 1926. január
l-jén. Ott, ahová apai és anyai felmenőim még a török időkben, jó
néhány száz évvel ezelőtt kirajzottak és gyökeret vertek. A
szájhagyományokon túl, írók és néprajztudósok is tollhögyre
vötték őseimet, a Halbűr-Förgetegöket, a Veszelkákat, a Vetrókat,
a ritkán szóló, törvényt ülő és osztó pusztázókat. (...) Édösanyám
papnak szánt bátyám halála után. A »betyárvér« azonban nem
tűrte a kötöttséget, s lettem »földkóstoló« vegyész, gyógyszert
készítő, nebulókat oktató tanár, múltat kutató történész", s több
mint „fél évszázada emberi lelkekben, sorsokban turkáló
tollforgató, közíró. Vitáztam Veres Péterrel, Szabó Pállal, Balogh
páterrel, Erdeivel. Toltam Nagy Imre szekerét - miatta elküldtek a
Falurádiótól. Ott voltam Szegeden a Petőfi-párt bölcsőjénél
1956-ban. Hat esztendeig ezért Békés és Szolnok megyék talajait
vizsgálhattam, s csak vasárnaponként láttam a családomat. Egy
tucatnyi év kellett ahhoz, hogy pártonkívüliként helyt kapjak az
újságban", a Csongrád Megyei Hírlapnál - vall életpályájáról
Förgeteg Szilveszter. „Kitüntetés, a MÚOSZ örökös tagsága,
lúdtollhoz hasonló Aranytoll - valódi aranyból, vitézi cím... Nem
sorolom tovább. Nem, mert nekem Dávid unokám az, aki viszi
tovább a Förgeteg nevet, bizonyítandó: nagyapáról unokára száll
a puszta, a föld, a dombon a jel, a harangszó...", 56 tüze.

ban közölt naplórészlete
első mondatát. A kétrészes
cikkből kiderül, hogy gyalog indult, október 30-án
ért Szegedre az újságíró. „A
hangosító ekkor mondta
be: a néphadsereg átállt a
szabadságharcosokhoz.
Későn érkeztünk? Nem!
Van még tennivaló bőven.
Minden fiára számít a nemzet" - zárul a cikk.
ELBOCSÁTÓ LEVELEK
„1956. december 4.: A Magyar Szocialista Munkáspárt
Szegedi Intéző Bizottsága
úgy határozott, hogy a Szegedi Néplap szerkesztőségének létszámát csökkenti.
Ennek alapján a vállalatnál
betöltött állását felmondjuk
december 4-től". Aláírás:
„Németh Lajos, a Szegedi
Néplap szerkesztősége".
- „Förgeteg elvtárs, te
Csongrád megyében sehol
sem lehetsz újságíró" - láttam az apámnak szóló, Komócsin aláírású levelet. Ettől kezdve az egész családunk szenvedett
apám
56-os szerepe miatt - gördít
egyet az idő kerekén ifjabb
Förgeteg Szilveszter, a szegedi középiskolai tanár.
Förgeteg eredeti, vegyész végzettségével igyekezett elhelyezkedni. „Komócsin Mihály PB első titkár." levelét „1959. november 3"-án írta Förgetegnek.
„Az MSZMP Központi Bizottságához
írt
leveled
alapján újból megvizsgáltuk a vállalattól történt leépítésed. Kiderült, hogy
Nyitrai elvtársék nem az ellenforradalom alatti magatartásod miatt bocsátottak
el, mert azt már régen lezártnak tekintették ők is. Elbocsátásodra azért került
sor, mert a vállalatnál a
megrendeléseket figyelembe véve nincs annyi vegyészre
szükség,
mint
amennyit korábban alkalmaztak. (...)"
- Ezzel zavartak el Szegedről. Küldtek Szarvasra
- magyarázza Förgeteg
Szilveszter - 1 9 5 6 miatt.

A dédunoka ápolja
Nagy Imre emlékét
Visszahúzódó alkat
lévén nem vonzza
a politikai pálya, ehelyett
a grafikusi szakmában
találta meg önmagát:
bélyeget, honlapokat
tervez, kiadványokat
szerkeszt Benedek Imre,
Nagy Imre dédunokája.
PORTRÉ
MÉSZELY RÉKA
- Hogyan őrzi a család a dédnagypapa, Nagy Imre emlékét?

- Édesanyám Jánosi Katalin - Nagy Imre unokája - jelentős munkát végez dédapám
emlékének ápolása érdekében. Többek között az Orsó utcai emlékház ez évi teljes felújításának ötlete is tőle származik. Magam saját szakterületemen belül ápolom Imre bácsi emlékét: több kiadványt
terveztem a Nagy Imre Alapítvány számára, így például a
Temetés című albumot, s nemrég fejeztem be az emlékház
weboldalának elkészítését.
A DÉDNAGYPAPA
BÉLYEGALBUMA
- Milyen rá emlékeztető ereklyéket őriz a család? Melyik a legkedvesebb tárgy?

- Dédpapám kivégzése után
nagymamám, Nagy Erzsébet
szinte alig kapott vissza személyes tárgyakat, emlékeket édesapja után. Nekem egy személyes tárgyam van Imre bácsitól
- érdekes módon ez egy bélyegalbum, amelybe ő kezdte
el gyűjteni a bélyegeket.

nézetek és a családban élő emlékek mennyire fedték egymást?

- Általános iskolás éveim
nagyobb része a nyolcvanas
évek elején zajlott, ekkor még
túl sok szót nem pazaroltak az
56-os forradalomra, de ekkor
azért már érezni lehetett a közelgő változást. A középiskolai
tananyagban épp a rendszerváltozáskor értünk az 56-os forradalomhoz, s történelem-tanárnőm engem kért fel, hogy
tartsak kiselőadást a forradalom eseményeiről. Hál' istennek, ekkor már a valós tényekről, történésekről beszélhettem.
- Gondolkodott azon, hogy a
dédnagypapához hasonlóan a
politikai pályán elinduljon?

- Sohasem gondolkodtam
a politikai pályán. Visszahúzódó alkat lévén nem hiszem,
hogy ez a terület nekem való
lenne, s őszintén szólva semmi vonzót nem is látok benne.
A grafikusi szakmában nagyon jól érzem magam.
A JÓ BÉLYEG: AMI FÖLÖTT
SOKÁIG ELIDŐZÜNK
- Hol találkozhatunk alkotásaival?

- Szerencsémre a grafika
szakterületén belül sokféle feladatot végezhettem az arculattervezéstől a kiadványszerkesztésen, bélyegtervezésen át
a weboldalak tervezéséig.
- Milyen egy jó bélyeg?

- Véleményem szerint a jó
bélyeg olyan, amely felett a
szemlélődő sokáig elidőz. Elidőz, mert megragadja a grafikai
megfogalmazás módja, sokáig
nézegeti a bélyeg különböző
részleteit - egyszóval magával
ragadja az a kinyíló világ, amely
ezen a pici felületen látható.

- Hogy látja, a magyar történelem méltóképp őrzi egykori kormányfője emlékét?

- Nagyobbrészt igen. Az
1989-es temetés egy nagyszerű
pillanata volt nemzetünknek,
ahol valóban egy egész ország
rótta le kegyeletét - többek között - dédpapám emléke előtt.
A Parlamentben azóta termet
neveztek el Imre bácsiról, és
emléktáblát avattak, s ma már
számos köztéri szobor, tér és
utcanév emlékezik meg róla.
KISELŐADÁS
A FORRADALOMRÓL
- Iskolás éveiben a történelemórákon valószínű, többször is
felmerült Nagy Imre neve. Ezek a

„Sohasem gondolkodtam politikai
pályán." FOTÓ: KISALFÖLD

Helyi termékek a L E A D E R színes palettáján
A várakozásoknak megfelelően
bőven érkeznek pályázatok az Új
Magyarország Vidékfejlesztési
Program (ÚMVP) IV. tengelyének
intézkedése keretében a LEADER-akriócsoportokhoz. A benyújtási szakasz október végéig tart
BUDAPEST
ÚMVP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGA

Az uniós forrásokra nagy a kereslet, az egyik legfelkapottabb
célterület a helyi termékek fejlesztése. Hagyományos vagy
éppen új keletű sajátosságaikra, a jellegzetes ételekre, italokra vagy árucikkekre szívesen
építenek a helyiek, keresve az
útját, miként tudják meglévő
tudásukat és értékeiket vonzerőként is felvonultatni.
Debreceni Lajos, a Körösök

Völgye Akciócsoport Nonprofit
Kft. ügyvezető-helyettese elsősorban a civilek és az önkormányzatok pályázataira számít.
Elmondta, a helyi akciócsoport
is a térségi identitás megőrzésére, felfrissítésére koncentrál, a
térség örökségéhez, sajátosságaihoz üleszkedő, az ott élő emberek mindennapjaihoz kapcsolódó programokat és képzéseket támogat. A környéken
meghatározó kisebbségek - románok, szlovákok, németek jelenlétére alapozva szeretnének nagyobb összeget fordítani
a kulturális hagyományok őrzésére, a helyiek például civü ház
és művész-alkotóműhely létrehozásán fáradoznak. A vállalkozók is előszeretettel böngészik a
meghirdetett kiírásokat, ők
azonban inkább a III. tengely

következő, novemberi fordulójára készülnek.
Izsó Gabriella, a Szatmár LEADER Egyesület akciócsoport
munkaszervezetének vezetője a
várható fejlesztéseket öt cso-

portba rendszerezte. Ismételten
középpontba kerülnek a turisztikai célú projektek, megkezdődhet a három napraforgós
szálláshelyek kialakítása. A helyi életminőség javítását is szolgálja a környékbeli fesztiválok
meghonosítása, a már létezők

továbbfejlesztése. A Szatmári
Fesztivál egyhetes programjai
között például szilvalekvárfőző
versenyen mérhetik össze tudásukat a versenyzők, de a Milotai
Diófesztivál vagy a Gyarmati Vigasságok is legalább ilyen sikeressé tehető. Az egyesület arra
ösztönzi a szervezőket, hogy a
lehető legnagyobb arányban
helyi vagy innen származó szereplőket kérjenek fel, hasonlóképpen a körzetben élő kézművesek, iparosok, gazdák termékeit kínálják a vásárlóknak. Az
aprófalvas térség ifjúsága számára a helyben maradásukat
segítő táborok és hétvégi rendezvények megvalósításán dolgoznak.
A LEADER sarokpontjának
számító képzési csomagban a
gasztronómiára fókuszálnak. A

szatmári „slow food" programban a hagyományos ízek megismertetésére összpontosítanak:
bemutatják, hogyan kell jól
megtisztítani a zöldségeket, mire s miként használhatók azok,
illetve milyen módon varázsolható a megfelelő alapanyagokból szatmári étel. A helyi közösségek építését a kulturális tevékenység anyagi támogatásával
is segítik. A marketing terén első körben megtervezik a térség
arculatát, hogy a második fordulóban az aktív marketingeszközök latba vetésére koncentrálhassanak.
Szatmárban a civil szervezetek és az egyházak is serényen
kérdezősködnek a lehetőségek
iránt. Különféle helyi szerveződések alakulnak, érezhető az
összefogás, ami a LEADER-

ÚJ MAGYARORSZÁG
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
2007-2013

szemlélet talán legfontosabb
összetevője. A kistelepülési önkormányzatok, a vállalkozók és
a civü szféra együttműködésével sokkal hatékonyabban és
eredményesebben összeköthetők a projektek, nagyobb lendületet adva a vidék fejlődésének.
Készült az Európai Unió, a
Magyar Köztársaság kormánya
és az ÚMVP Irányító Hatósága
támogatásával.
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.

AKTUALIS

2 0 0 9 . O K T Ó B E R 22.,

LÉGY-OTT

CSÜTÖRTÖK

Csütörtökön Deutsch Tamás, pénteken Mécs Imre mond
beszédet Szentesen az ünnepi megemlékezéseken.

SZERKESZTI FARKAS JUDIT

Megemlékezések
az 1956-os forradalomról
OKTÓBER 22-23.,
CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK
SZEGED, CSONGRÁD, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KISTELEK, MAKÓ, MINDSZENT,
MÓRAHALOM,
SZENTES,
SÁNDORFALVA
CSONGRÁD
OKTÓBER 23., PÉNTEK

8.30-TÓL: Koszorúzás a temetői kopjafánál és dr. Szarka Ödön sírjánál,
majd a városháza falán lévő emléktáblánál
10.00:
Ünnepi
képviselőtestületi
ülés, kitüntetések
átadása;
városi
ünnepség, beszédet
mond:
Bedő Tamás polgármester,
közreműködnek:
Csongrádi
Versmondók
Köre, Galli János Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
diákjai, koszorúzás az 56-os
emlékműnél.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
OKTÓBER 22.,
CSÜTÖRTÖK
NEMZETI EMLÉKEZET HETE AZ EM
LÉKPONTBAN

11.00-12.00: 1989 az akkori fiatalok
szemével, vendégek: Túri Csaba, a
helyi Fidesz egyik alapítója, Berecz
János települési képviselő, a Bethlen
Gábor Református Gimnázium tanára. A beszélgetést vezeti: Gál László
történész
18.30-20.00: Vitapont: Kávéházi vitaest a rendszerváltásról
NÉMETH LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR

16.00: Dr. Mészáros Tamás, az Emlékpont történésze feleleveníti az
1956-os eseményeket
16.20: A temetetlen halott - Nagy
Imre naplója, rendezte: Mészáros
Márta.
OKTÓBER 23., PÉNTEK

10.30-TÓL: Zászlófelvonás a Kossuth
téren, ünnepi műsor a Nagy Imre sétányon, beszédet mond: dr. Kallai
Árpád, az Erzsébet kórház főigazgatója, verset mondanak a Bethlen Gábor Református Gimnázium és a Németh László Gimnázium diákjai; koszorúzás, közreműködik: a hódmezővásárhelyi MH 5. Bocskai István
Lövészdandár zenekara
10.00-18.00: Ingyen tekinthető meg
az Emlékpont, a nyitvatartási idő
alatt a Forradalom emlékezete című
dokumentumfilm-sorozatot vetítik
16.00: Mágori Sándor fényképész
rendhagyó tárlatvezetése: „Az Emlékpont egy fotós szemével"
18.00: Emlékest a Fekete Sasban;
fellépők: Koltai Róbert Jászai-díjas
érdemes művész, Kátai Zsuzsanna,
Szűcs Judit és Bokor János nótaénekes, Várkonyi Gyula harmonikaművész, III. Rácz Laci hercegprímás és
zenekara, az esten bemutatják az
„Aki magyar, velünk tart!" című
táncjátékot is.

KISTELEK
OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK

17.00: Ünnepi megemlékezés az általános iskola aulájában, résztvevők:
az Árpád Fejedelem Gimnázium tanulói, az id. Vándor Rudolf Fúvószenekar, koszorúzás a kopjafánál.
MAKÓ
OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK

16.00: Fodor Ilda keramikusművész
kiállítása a polgármesteri hivatal

Aida a moziban

ünnepi műsora a templomkertben
„Keress új reményt, lásd meg újra a
fényt!" címmel.
SÁNDORFALVA
OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK

17.00: Koszorúzás a Szabadság téri
kopjafánál, utána ünnepi műsor a
Budai Sándor Kulturális Központban
az általános iskola nyolcadikosaival;
köszöntőt mond Kakas Béla polgármester, beszédet mond Siska Antal.
SZEGED
OKTÓBER 23.,
PÉNTEK

OKTÓBER 24., SZOMBAT
SZEGED, BELVÁROSI MOZI

SCD

10.30: Az országzászló ünnepélyes felvonása (Széchenyi tér),
közreműködik: Pavane
Táncegyüttes,
Fricsay
Ferenc Városi Koncertfúvószenekar;
utána
díszünnepség és koszorúzás a Nagy Imre-szobornál (Rákóczi
tér); beszédet mond:
dr. Kozma József országgyűlési képviselő, közreműködik: Fekete Gizi Jászai-díjas
színművész,
Rácz Tibor színművész,
Pavane Táncegyüttes, Fricsay Ferenc Városi Koncertfúvószenekar

aulájában,
18.00: 1
Ökumenikus istentisztelet a Csanád vezér téri kápolnában, majd gyertyagyújtás az 1956-os emlékműnél (Csanád vezér téri kopjafák).
OKTÓBER 23.. PÉNTEK

9.30-TÓL: Ünnepi zászlófelvonás,
közreműködik a Makói Majorette
Egyesület és a Makói Általános Iskola Bartók Ifjúsági Fúvószenekara;
Fazekas Lajos, a város 1956-os rendőrkapitánya emléktáblájának megkoszorúzása a régi rendőrségnél;
Institóris Ildikó és a makói fiatalok
emléktáblájának koszorúzása a József Attila Gimnáziumnál
11.00: Megemlékezés és koszorúzás
az 1956-os emlékműnél, közreműködnek: Makói Általános Iskola Bartók Ifjúsági Fúvószenekara, MH 5. Bocskai
István Lövészdandár, Juhász Gyula
Református Gimnázium és Szakképző
Iskola; ünnepi beszédet mond: Búzás
Péter polgármester, Varga Zoltán alpolgármester; térzene
16.00-TÓL: A forradalom emlékezete
Makón - dr. Halmányi Pál múzeumigazgató előadása a József Attila Múzeumban, Jelenczki István „Népek
Krisztusa Magyarország 1956" című
filmjének vetítése, 17 órától koszorúzás a Forradalmi Ifjúsági Szövetség
emléktáblájánál (Széchenyi tér).
MÓRAHALOM
OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK

17.00-TÓL: Ünnepi szentmise a Szent
László-templomban, beszédet mond
Bayer Zsolt publicista; a Móra Ferenc ÁMK és a szegedi Hóra Színház

19.00: Emlékhangverseny a
dómban - Hándel: Dettingeni Te Deum, előadják: Somogyvári Tímea Zita szoprán,
Cser Krisztián basszus, Csapó
József férfialt, Szerekován János tenor, Vaszy Viktor Kórus,
Szegedi Szimfonikus Zenekar.
16.30: A Csongrád Megye Önkormányzat, a Magyar Politikai
Foglyok Szövetsége Csongrád
megyei szervezete és a rendezvényház közös megemlékezése a forradalomról és a rendszerváltásról a Rerrich Béla téren. Beszédet mond: Magyar Anna közgyűlési elnök, Fejér
Dénes egykori forradalmár, szónok:
Zárug Péter Farkas politológus. Az
56-os eseményeket az „Aki magyar,
velünk tart!" című történelmi táncjáték eleveníti fel. Az emlékezést koszorúzás, gyertyás menet, majd a
dómban ünnepi szentmise zárja,
amelyet Kiss-Rigó László megyés
püspök celebrál.
SZENTES
OKTÓBER 22. CSÜTÖRTÖK
SZENTESI IFJÚSÁGI ÉS MŰVELŐDÉSI
HÁZ

17.00: Az „Elszakítva" című dokumentumfilm vetítése, 18 órakor megemlékezés a Református Templom
melletti kopjafánál. Főszónok: dr.
Deutsch Tamás EP-képviselő.

19.00: Giuseppe Verdi: Aida élő közvetítés a New York-i
Metropolitan Operából. Zene:
Giuseppe Verdi, műsoridő: 3
óra 56 perc, a két szünetben
bepillanthatunk a vüág egyik
legnagyobb operaházának kulisszái mögé, interjúkat hallha-

tunk a főszereplőkkel, az opera
legnagyobb csülagaival. Szereplők: Aida - Violeta Urmana,
Amneris - Dolora Zajick, Radames - Johan Botha, Ramfis Roberto Scandiuzzi, Amonasro
- Carlo Guelfi, közreműködik a
Metropolitan zenekara és kórusa, rendező: Sonja Frisell. Angol és magyar felirattal.

Orgonakoncert
OKTÓBER 25., VASÁRNAP
MAKÓ, BELVÁROSI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

16.00: Jótékonysági orgonakoncert - Magda Dávid orgonaművész estje, fuvola: Csikotáné Erdei Eleonóra, énekel
Szilágyi Éva. Műsoron: Stanley,
Vivaldi, Caccini, Feranck, Liszt,
Bach, Grieg, Widor művei.

Chagall-litográfiák
OKTÓBER 22-27., CSÜTÖRTÖKTŐL CSÜTÖRTÖKIG
SZEGED, REÖK-PALOTA

10.00-18.00: Marc Chagall orosz származású francia festőművész 112 színes litográfiájának egy része a teremtés, másik részük a cirkuszi világ témakörét boncolgatja. Az utazó
kiállítás Szegeden november 8-áig tekinthető meg, hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig. Belépőjegy: 800 forint.

JAPÁN HEGEDŰMŰVÉSZ
SZEGEDEN
október 26.,
hétfő
Király-König
Péter Zeneiskola
18.30: Japán-magyar
koncert, közreműködő
művészek Tomoko Sagawa
hegedűművész, Tóth Orsika ének,
Serfőző Henrik. Részletes
információ:
www.tothorsika.extra.hu.

OKTÓBER 23., PÉNTEK

10.00: Zászlófelvonás a Kossuth téren, koszorúzás a kopjafánál, majd
ünnepség a Konferencia és Kulturális
Központ
dísztermében,
beszédet
mond: Mécs Imre országgyűlési képviselő, kitüntetések adományozása;
közreműködnek: Bárdos Lajos Vegyeskar, a Horváth Mihály gimnázium diákjai, Szentes Fúvószenekara.
KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK
OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK

19.00: Csík János (Csík zenekar) és
barátai népzenei koncertje a Lajtha
László Alapfokú Művészeti iskolában.
OKTÓBER 23., PÉNTEK

15.00: XV. Alföldi Fotószalon megnyitója a Művelődési és Ifjúsági Házban
16.00: „23 órás tekergés" - ünnepi
kerékpáros rendezvény a Kossuth
téren.

JÓ A SZÖVEGED". Akkor mutasd meg a világnak! írj SMS-t
a 06-20/553-5333-es telefonszámra, és mi megjelentetjük!

A ROVAT TÁMOGATÓJA A PANNON.
.pannon

pannon-SMSl

Kedves Ördög! Egy szál virág, az már fél vallomás. A másik
fele rád vár. Mondd el neki, amit érzel! M.
Szárítja számat a némaság íze, megfojt a magány szomja. Egy magányos fiú
Társkeresők! 40-50 felettiek! A párkereséshez pozitív hozzáállás kell, ne a sérelmeiteket szajkózzátok az első randin!
Nemcsak a húszéveseké a világ...
.pannon

AKTUALIS

2009. OKTÓBER

22.,

CSÜTÖRTÖK

„Pimasz úr", azaz Papp Gergő műsorvezető és Szántó Dávid
sportriporter is tart előadást a makói Pulitzer-emléknapon.

I F f V O T T
L L V J 1~ U I I
SZERKESZTI: FARKAS JUDIT

Országos premier

Csipkerózsika
O K T Ó B E R 24-25.,
SZOMBAT-VASÁRNAP
SZEGED, KISSZÍNHÁZ
SZEGEDI
KORTÁRS
ELŐADÁSA

BALETT

19.00: A Csipkerózsikát mindenki ismeri, akár a Grimm
testvérek meséje, akár Csajkovszkij balettzenéje vagy
Walt Disney rajzfilm-adaptációja nyomán. A mandulaszemű,
kedves kislány figurája mögé
nézve azonban egy kevésbé
bűbájos történet rajzolódik ki:
az első vér, a hibernált leány,
az alvó udvar, az orsó szúrásának fenyegetése, az örökkévalóságnak tűnő álom riasztó képei, a 100 évig tartó kóma utáni ébredés döbbenete és a várakozás egy csókra, amely
megmentheti a világot az érzelmek teljes ellaposodásától. A
romantika korában elaludni és
a XXL században ébredni.
Ijesztő lehetőség. Egy klasszikus mese, ahogyan még nem

láttuk. Álmok, vágyak, szexualitás: avagy nézzünk a
dolgok mögé, hátha
ott alszik egy szépség.
A történet eredetije
1697-ben jelent meg,
Charles Perrault tollából. Csajkovszkij
balettjét 1889-ben
írta meg. 120 éve.
Ébresztő!
Táncolják: Szarvas
Krisztina,
Czár
Gergely,
Csetényi Vencel, Fehér Laura, Finta Gábor,
Hajszán
Kitti, Haller János,
Horváth
Miklós Gergő, Palman Kitti,
Tarnavölgyi Zoltán, Tóth
Andrea, Zsadon Flóra. Alkotók: díszlet-jelmez: Kentaur, koreográfus-rendező:
Juronics Tamás, zene: P. I.
Csajkovszkij.

ÖJD

ra

Oszi Kulturális
Fesztivál Szegeden
OKTÓBER 22-29.
SZEGED

MILLENNIUMI KÁVÉHÁZ

OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK
SZTE GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR

OKTÓBER 23., PÉNTEK
IH R E N D E Z V É N Y K Ö Z P O N T

21.00: Storyville Jazz Band

18.00: Gyógynövények a kultúrában és az egészségkultúrában - előadás és gyógyteakóstolás. Előadó: dr. Csupor
Dezső egyetemi tanársegéd,
gyógyszerész, gyógynövényszakértő. A gyógyteafőzeteket
patikus szakemberek készítik.

22.00: A Neurophunked-sorozat 6. epizódja - fellép az angol producer és DJ: Masheen.
Az alsó szinten a dubstep, a
felső szinten a drum and bass
rajongói táncolhatnak.
OKTÓBER 26., HÉTFŐ
KATOLIKUS HÁZ

OKTÓBER 26., HÉTFŐ
SZEGED, BELVÁROSI
MOZI, ZSIGMOND VILMOS
TEREM

19.00: A Szuperbojz című új magyar zenés vígjáték országos premierje
Vendégek: Kabay Barna
rendező, Gesztesi Ká-

roly, Kerekes Vica, Kolovratnik
Krisztián,
Scherer Péter színművészek és a film többi alkotója. A nyolcvan perces
filmet rendezte: Kabay
Barna, a forgatókönyvet
írta: Litkai Gergely, szereplők: Bajor Imre, Kere-

Fókák és papagájok
OKTÓBER 22-29.,
CSÜTÖRTÖK-CSÜTÖRTÖK
SZEGED, A RÓKUSI TESCO PARKOLÓJA

A fókák és a papagájok viselkedését mutatja be a vásárosnaményi Atlantika Kft.
vízi vidámparkja egy oktató, tudatosító,
nevelő hatású show keretében, szárazon
és vízen. Az előadások időpontja hétfőtől
péntekig: 18 óra, a csoportoknak külön
előadást tartanak. A show november
2-áig látható Szegeden.

19.00: Zádory Édua hegedűművész és Anastasia Dombrovska zongoraművész hangversenye.
OKTÓBER 27-28., KEDD-SZERDA
IH R E N D E Z V É N Y K Ö Z P O N T

19.00: Tiéd vagyok pont hu?!
kamaramusical (képünkön), szereplők: Papp Gabriella, Kancsár Orsolya, Bánvölgyi Tamás, Varga Bálint, jegyár: elővételben 2000, az előadás napján 2300 forint.

OKTÓBER 23., PÉNTEK (NEMZETI
ÜNNEP)

ELŐADÁSOK: 11,15 és 18 órától

OKTÓBER 24., SZOMBAT

ELŐADÁSOK: 11,15 és 18 órától

OKTÓBER 25., VASÁRNAP

ELŐADÁSOK: 11 és 15 órától. Jegyrendelés: 30/603-9925; pénztárnyitás: 10.00.

OKTÓBER 27-30, KEDD-PÉNTEK
GRAND CAFÉ

17.00: Román filmhét a Román
Kulturális Intézet támogatásával. Műsor: www.grandcafe.szeged.hu.
OKTÓBER 29., CSÜTÖRTÖK
IH C A F É

19.00: Riverside-koncert
MILLENNIUMI KÁVÉHÁZ

20.00: Molnár Dixieland Band.
A fesztivál részletes programja:
www.u-szeged.hu/olcf.

Kalákakoncert
OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK
SZEGED, BELVÁROSI MOZI

19.00: A Kaláka együttes születésnapi koncertje
Az együttes 1969-ben alakult
Budapesten, idén nagyszabású
koncertturnéval ünneplik 40.
születésnapjukat.
Tagok:
Gryllus Vilmo's (cselló, gitár, koboz, doromb), Gryllus Dániel
(furulyák, citera, pánsíp, klarinét, tárogató, duda), Becze Gábor (nagybőgő, gitár), Radványi
Balázs (mandolin, 12 húros gitár, ukulele, brácsa, kalimba).
Belépőjegy elővételben 2000, a
koncert napján 2500 forint. A
dorozsmai művelődési házban
délelőtt 9 órától játszik a zenekar a gyerekeknek.
IH

S T Ü S Z L

V A D Á S Z

Pulitzer-emléknap

OKTÓBER 29., CSÜTÖRTÖK
MAKÓ, KORONA SZÁLLÓ

Pulitzer József születésének
162. évfordulója alkalmából
rendeznek
a
településen
emléknapot és díjátadó ünnepséget.
14.15: Koszorúzás Pulitzer József szobránál, megemlékezés. A nap házigazdája dr. Búzás Péter polgármester, országgyűlési képviselő, 15 órától megnyitó gondolatokat
mond: Mandur László, a Magyar Országgyűlés alelnöke,
köszöntő: Arató Gergely, az
Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkára.
15.30-17.00: Előadásokat tart:
Süveges Gergő újságíró, Papp
Gergő „Pimasz úr" műsorvezető (képünkön), szerkesztő-riporter, Aczél Endre külÉ T T E R E M

politikai újságíró és Szántó
Dávid sportriporter.
17.00: Pulitzer József Szülővárosa díj - az országos diákújságíró-pályázat eredménye, a
pályamunkákat értékeli Baló
György Pulitzer-emlékdíjas újságíró, illetve átadják Makó város és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium díját is.

^NÁOGIA^ÍMUAO

x^XZrx Ahol nem csak vadctej van! • Szeged, Maros utca 37. • Http://illespaniic^vadaá5ietterem.hu

kes Vica, Kolovratnik
Krisztián, Gesztesi Károly, Rudolf Péter, Kálloy Molnár Péter, Mucsi
Zoltán, Stefanovics Angéla, Szabó Győző, Haumann Péter, Molnár Piroska, Scherer Péter,
Czapkó Antal.

ZSIDÓ KULTURÁLIS
FESZTIVÁL
Október Z5„
vasárnap
16.00: Jávori
Ferenc (Fegya) zeneszerző és Dunai Tamás
színművész
orosz-zsidó
dallamvilágot
bemutató
klubestje.

Töklámpafaragás
zöldségszobrásszal
OKTÓBER 24-25.,
SZOMBAT-VASÁRNAP
VIRÁGPALETTA, SZEGED,
M A I Ú T 56.

DOROZS-

10.00-17.00: Őszi varázs a Virágpa
lettában. Mindkét napon, folyamatosan: egészségügyi állapotfelmérés, leszoktatás a
dohányzásról,
íriszdiagnosztika,
kineziológia,
energetikai
kezelések,
thai masszázs, lelki és
életvezetési, párkapcsolati és karriertanácsadás,
ásványvásár kőjóslással, Magnapress
eszközök bemutatója, tanácsadás az immunrendszer

erősítésére, brit teák kóstolása és vására, természetes alapanyagú pékáruk
kóstolása és vására.
12.00-17.00: Liba- és kacsaételek,
menü: 2 db liba- vagy kacsacomb,
vörösboros párolt káposzta,
kemencés
burgonya.
Szombaton tökvásár és
halloweeni töklámpa
faragás 10-től 17-ig.
A faragás rejtelmeibe Pavlicsek Csaba
nemzetközi
hírű
zöldség- és gyümölcsszobrász
vezeti be az
érdeklődőket.
Információ: www.viragpaletta.com.

Nárciszültetés
OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK
H Ó D M E Z Ő V Á S Á R H E L Y , A ZRÍNYI UTCA FEKETE SAS FELŐLI RÉSZE

16.00: A nárcisz a rákbetegek és az őket gondozó szervezetek szimbóluma: Csernai Katalin Otthoni Szakápolási és Hospice Ellátó Kft. a hospice vüágnapja alkalmából rendez nárciszültetést és ökumenikus istentiszteletet. Céljuk kialakítani Vásárhelyen a Méltóság mezejét.
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Csörög a telefon

MEGKÉRDEZTÜK SZENTESI OLVASÓINKAT

Elmegy az 56-os ünnepségre?
k

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat hétfőn
Farkas Judit újságíróval oszthatják meg.

i

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

FARKAS ATTILA
egyetemi hallgató:
- Nem. Egyetemre járok, sokat utazom. tanulok, így ha hazajövök, itthon inkább kikapcsolódom. Inkább
kihasználom a szünetet, és amennyi
időt csak lehet, a barátnőmmel töltök. Egyébként sem szoktam ünnepségekre járni, utoljára iskolásként voltam megemlékezésen.

SZECSKÓ ZOLTÁN
szerszámkészítő:
- Nem. Vidéki legény vagyok, Árpádhalmán élek, falun nem szoktak
óriási megemlékezéseket tartani nagyobb ünnepek alkalmából sem. Ha
tartanak is ilyen rendezvényt, az
nem az én világom. Diákként tudtak
utoljára rávenni, hogy részt vegyek
hasonló ünnepségen.

HEGEDŰS BRIGI
tanuló:
- Nem hiszem. Inkább tanulok, mert
sok dolgozatot írunk az őszi szünet
után. Szeretnék előre készülni. Iskolával már voltam sokszor az ünnepségen, sőt egyszer az osztályommal
műsort is adtunk október 23. alkalmából, de magamtól még sohasem
mentem 56-os megemlékezésre.

FARKAS SÁNDOR
országgyűlési képviselő:
- Természetesen. A szentesi Fidesznél már több mint egy évtizedes hagyomány, hogy október 22-én este a
református templom melletti kopjafánál megemlékezünk az 1956-os
forradalomról. Utána polgári vacsorán veszünk részt. Huszonharmadikán a városi ünnepségre megyek.

tóber 26-áig: Rákóczi Gyógyszertár. Rákóczi u. 52. Készenléti tel.:
70/356-9920. Hétköznap 8-16-ig,
hétvégén és munkaszüneti nap
zárva, október 26.-november
2-áig: Szent Dámján Gyógyszertár,
Sima F. u. 38. Készenléti tel.:
70/356-9920. Hétköznap 7.30-18
óráig, hétvégén és ünnepnap
zárva.

25-éig: Apaffy Gyógyszertár,
Apaffy u. 21. Tel.: 62/212-101; október 26.-november 1-jéig: Kígyó
Gyógyszertár, Széchenyi tér 8.
Tel.: 62/211-150. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: 62/212-515,16
órától 02-ig díjmentesen hívható.

SZEGED, SZTE SZENT-GYÖRGYI
ALBERT KLINIKAI KÖZPONT, baleseti sebészet, felnőtt, csütörtök, péntek: traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.). Sebészet,
nem baleseti, csütörtök, péntek:
sebészeti klinika A részlege (Pécsi
u. 4 ). Urológia és felnőtt sürgősségi betegellátás, csütörtök,
péntek: sürgősségi betegellátó
osztály (Kálvária sgt. 57.). Baleseti sebészet, gyermek, csütörtök:
gyermekgyógyászati klinika (Korányi fasor 14-15.) Péntek: traumatológiai klinika (Semmelweis u.
6 ). Szemészet, csütörtök, péntek: szemészeti klinika (Korányi
fasor 10-11). Felnőtt központi
sürgősségi orvosi ügyelet: hétköznap 16-tól reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17. (Szilágyi utca felől). Tel.: 62/433-104 vagy
104. Sürgősségi gyermekgyógyászati ügyelet: hétköznap 16-tól
másnap reggel 7.30-ig, Kossuth
Lajos sgt. 15-17., (Szilágyi u. felől). Tel.: 62/433-104 vagy 104.
S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat:
megyeszerte ingyenes:
80/820-111, Vásárhelyen 16-02
óráig: 62/249-529, Makón 16-02
óráig: 62/212-515. Gyógyszertár:
Pingvin Gyógyszertár (Dugonics
tér 1., tel.: 62/423-306), hétfő-szombat 22-7-ig, vasárnap
20-7-ig, munkaszüneti és ünnepnapokon 7—7-ig.

ORVOSI Ü G Y E L E T E K
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY: az orvosi
ügyelet hívószáma: 62/474-374.
Felnőtteknek és gyermekeknek
hétköznapokon: 18-7-ig, hétvégén
és ünnepnap 7-től a következő
munkanap reggel 7-ig: Vásárhely,
Lázár u. 10. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: 62/249-529,16 órától
02-ig díjmentesen hívható.
GYÓGYSZERTÁR: hétköznap
20-tól 22-ig ügyelet. 22-től reggel
730-ig, szombaton 8-ig. Szombaton 20-tól reggel 8-ig, vasárnap
20-tól reggel 7.30-ig készenlét október 25-éig az Erzsébet Kórház
Rendelőintézet Gyógyszertárban
(Dr. Imre J. u. 2.), október 26,-november 1-jéig az Ibolya Gyógyszertárban (Hódtó u. 17-19.
Tesco).
SZENTES, KISTÉRSÉGI ÜGYELET:
hétköznap 15 órától reggel 7-ig,
hétvégén és ünnepnap reggel 7-től
reggel 7-ig: Szentes, Sima F. u.
29-33., mentőállomás. Tel.:
62/474-374 vagy 104. GYERMEKORVOSI RENDELÉS: hétköznap 19
órától reggel 7-ig; szombat reggel
7-től hétfő reggel 7-ig: Sima F. u.
29-33., mentőállomás. Tel.:
63/400-114. 63/400-124. Összevont gyérmekszakrendelés szombaton 8-12 óráig, délután 15-17
óráig, vasárnap és ünnepnapokon
9—11-ig a Klauzál utcai gyermekrendelőben. GYÓGYSZERTÁR: ok-

MAKÓ, FELNŐTT: hétköznap
16-8 óráig; hétvégén és ünnepnapon 8 - 8 óráig: Vorhand rabbi tér
3. (tel: 474-374). GYERMEK: hétköznap 14-46 óráig a rendelőintézet gyermekosztályán, 16-8 óráig
a kórház gyermekosztályán található az ügyelet. Hétvégén és ünnepnapon 8-16 óráig a Kórház u.
2. szám alatti gyermekorvosi rendelőben, 16-8 óráig a kórház
gyermekosztályán (tel.: 511-151)
ügyelnek. Az ügyelet ellátja AMBRÓZFALVA, APÁTFALVA, CSANÁDALBERTI, CSANÁDPALOTA, FERENCSZÁLLÁS, FÖLDEÁK, KIRÁLYHEGYES, KISZOMBOR, KLÁRAFALVA, KÖVEGY, MAGYARCSANÁD,
MAKÓ, MAROSLELE, NAGYÉR.
NAGYLAK, ÓFÖLDEÁK, PITVAROS
lakosságát is FOGORVOSI ÜGYELET: makói lakosok részére: október 23-án: Kórház u. 2-4., október 24-25-én: a Justh Gy. u. 25.,
fogorvosi rendelő. GYÓGYSZERTÁR: csak sürgős esetben október

CSONGRÁD, CSONGRÁD-BOKROS, FELGYŐ ÉS CSANYTELEK:
FELNŐTTEKNEK munkanapokon
15 órától reggel 7-ig ügyelet, hétvégén és ünnepnapokon 24 órás
ügyelet: csongrádi mentőállomás,
József Attila u. 1., tel.: 63/481-104
vagy 104. Tömörkény lakóinak ellátása csak hétvégén és ünnepnapokon GYERMEKORVOSI
ÜGYELET: hétköznap készenlét
este 7-től másnap reggel 7-ig:
csongrádi mentőállomás. Hétvégén és ünnepnapokon ügyelet
9-től 12-ig: Csongrád, Szentháromság tér 10. Tel.: 63/481-104
vagy 104. Készenlét: csongrádi
mentőállomás. GYÓGYSZERTÁR:
hétköznap 21 órától reggel fél 8-ig
készenléti ügyelet. Szombaton 13
órától hétfő reggel fél 8-ig. Munkaszüneti (ünnep-)napokon reggel
fél 8-tól a következő nap reggel
8-ig október 25-éig az Erzsébet
Gyógyszertár (Muskátli u. 33. Tel.:
63/481-044), október 26.-november 1-jéig a Jakabházy Gyógyszertár (Szőlőhegyi u. 19., tel.:
63/483-068) tart ügyeletet.

SZENTES, DEREKEGYHÁZ, NAGYTŐKE: okt. 23-25-éig: dr. Hobot
László, Szentes, Kodály Z. u. 15.
Tel.: 63/314-405 és 20/311-0830.
SZEGVÁR ÉS MINDSZENT: október 23-25-éig: dr. Lehoczky János,
Szegvár, Kórógy u. 79/C. Tel.:
30/945-3764.
ÁRPÁDHALOM, EPERJES, FÁBIÁNSEBESTYÉN, NAGYMÁGOCS:
október 23-25-éig: dr. Czabarka
János, Nagymágocs, Szentesi út
123. Tel.: 30/495-0225.

RAJZVERSENY
Szerencsés Szabolcs nyerte meg a
Nissan által meghirdetett rajzversenyt, amelynek témája a természetesség, a „zöld gondolatvilág"
volt - tudatta velünk a győztes
apukája, Szerencsés Gyula. Köszöni a verseny szervezőinek, a felkészítő tanároknak és a Nissan Hovány vezetőinek a versenyt, a felkészítést és a felajánlott díjat.

MUNKANÉLKÜLIEK
Olvasónk a 70/634-5952-es számról
kétségeit osztotta meg velünk. Szerinte az, aki igazán akar dolgozni, talál magának munkát. Ők is rendszeresen keresnek munkavállalókat, hirdetéseikre általában 30-50-en jelentkeznek, de az állásról szóló tájékoztatóra legutóbb is csak egy fő
ment el az érdeklődők közül.

DICSÉRET A BÖLCSI MUNKATÁRSÁNAK
Maróti Ferenc mesélte: Szegeden,
a Piroska téri bölcsődét egy fiatalember takarítja, aki rendkívül
szorgalmas és odaadó munkát végez. Példamutató a tevékenysége,
megérdemel egy dicséretet
- mondta olvasónk.

KAPCSOLATOK@DELMAGYAR.HU
SMS: 30/303-0921
MEGJÖTTÜNK
LOVAS ANDOR
Október 20., 16 óra 15 perc, 3320
g. Sz.: Nagy Edit Ilona és Lovas
Péter (Szeged).
KIS TAMÁS PÉTER
Október 20., 20 óra 21 perc, 2880
g. Sz.: Kurucz Anita és Kis Attila
(Tompa).
SZENTES
CSONTOS NELLI
Október 20., 19 óra 45 perc, 2780
g. Sz.: Hajdú Éva Hajnalka és
Csontos Gergő (Tótkomlós).
GRATULÁLUNK!

SZEGED
BALOGH EMMA
Október 15., 11 óra 45 perc, 3670
g. Sz.: Holdinger Szilvia és Balogh
József (Szeged).
RAFFAI MÁRKÓ
ROLAND
Október 20., 10 óra 19 perc, 4360
g. Sz.: Mihaleczki Anikó és Raffai
Imre Roland (Szeged).
PAPP LILI
Október 20., 12 óra 45 perc, 3660
g. Sz.: Ábel Adrienn és Papp András (Kiskunhalas).

ELVESZETT
TÁRCA
Szegedi olvasónk a Kölcsey utcai
Plus/Spar üzletben veszítette el

pénztárcáját és összes okiratát.
Kéri, aki megtalálta, hívja őt a
70/245-2485-ös számon.

A CSOROG ROVATOT LEGKÖZELEBB HÉTFŐN HÍVHATJÁK!

K E R E S Z T R E J T V E N Y - UTAZAS A MÚLTBA

ALLATORVOSI ÜGYELETEK
VÁSÁRHELY ÉS KÖRNYÉKE: Belvárosi Állatorvosi Rendelő és Állatpatika, rendelés: fél 9-től 11-ig,
Bocskai u. 1. Tel.: 62/247-053,
30/346-6539 és 30/262-0105.
VÁSÁRHELY ÉS MÁRTÉLY TERÜLETÉN: október 23-án: dr. Horváth
Mihály, Vásárhely, Béla cigány u.
31. Tel.: 30/540-5969, október
24-25-éig: dr. Szabó Dániel, Vásárhely, Galamb u. 30/A. Tel.:
30/310-0730. A Dózsa Gy. u. 2.
szám alatti rendelőben szombaton
8-11 óráig dr. Papp Károly tart
ügyeletet. Tel.: 62/241-309.
SZÉKKUTAS TERÜLETÉN: okt.
23—25-éig: dr. Makay Attila, Székkutas, Szabadság u. 9. Tel.:
62/293-738.

OKTÓBER 23.
Szűcs Lajosné reméli, hogy ebben
az esztendőben Magyarország méltón emlékezik a köztársaság kikiáltásának 20. évfordulójára. Idős,
nyugdíjas olvasónk azt mondta: legyen ezen a napon béke, a politikai
pártok ne egymás lejáratására
használják fel 1956 és a fiatal Magyar Köztársaság emlékét!

MAKÓ, FERENCSZÁLLÁS, FÖLDEÁK, KIRÁLYHEGYES, KISZOMBOR, MAROSLELE, ÓFÖLDEÁK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN:
október 19-én 16 órától 26-án
reggel 6 óráig: dr. Nagymáté Csaba, Makó, Mátyás újsor 1. Tel.:
62/209-484 és 30/402-9269.
AMBRÓZFALVA, APÁTFALVA,
CSANÁDALBERTI, CSANÁDPALOTA, KÖVEGY, MAGYARCSANÁD,
NAGYÉR, NAGYLAK, PITVAROS
TERÜLETÉN: október 19-én 16
órától 26-án reggel 6 óráig: dr. Mikulán Antal, Csanádpalota, Béke
u. 1. Tel.: 30/634-9341.
CSONGRÁD, BOKROS, FELGYŐ,
CSANYTELEK ÉS TÖMÖRKÉNY:
október 23-24-én 12 óráig: dr.
Tóth Csaba, Csongrád, jácint u. 4.
Tel.: 30/925-1511, október
24-25-én 12 órától: dr. juhász Mihály, Csongrád, Szőlőhegyi u. 28.
Tel.: 30/373-1800.
SZEGED ÉS KÖRNYE: péntek 20
órától hétfő reggel 6-ig, hétköznap 20 órától reggel 6 óráig: október 22—26-áig: dr. Papp Zalán,
Szeged, Farkas u. 4. Tel.:
20/973-9149. Péntek 18 órától
hétfő reggel 6-ig. SZEGED KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN ÉS AL-

GYŐN, okt. 22—26-áig: dr. Farkas
Attila, Szeged, Negyvennyolcas u.
12. Tel.: 62/311-650,
30/972-3016.
DOMASZÉK, RÖSZKE, MÓRAHALOM, ZÁKÁNYSZÉK: október
22-26-áig: dr. Perényi János, Szeged, Zárda u. 21. Tel.:
62/322-050.
BAKS, CSENGELE, DÓC, KISTELEK, PUSZTASZER, ÓPUSZTASZER, BALÁSTYA, SÁNDORFALVA, SZATYMAZ: okt. 22-26-áig:
dr. Gombos László, Balástya, Dózsa Gy. u. 2. Tel.: 62/378-502 és
20/923-1689.
ÁSOTTHALOM, ÖTTÖMÖS,
PUSZTAMÉRGES, RÚZSA: október 22-26-áig: dr. Papp Zalán, Üllés, Vásártér u. 1. Tel.:
20/973-9149.
BORDÁNY, FORRÁSKÚT, ÜLLÉS,
ZSOMBÓ: okt. 22-26-áig: dr. Szőke Csaba, dr. Papp Zalán, Üllés,
Vásártér u. 1. Tel.: 20/973-9149.
DESZK, KLÁRAFALVA, KÜBEKHÁZA, SZŐREG, TISZASZIGET, ÚJSZENTIVÁN: okt. 22-26-áig: dr.
Mender Ferenc, Szeged, Küküllői
u. 5 Tel.: 30/257-1838.
Az állatorvos kiszállításáról a hívó
fél köteles gondoskodni.

VÍZSZINTES: 1. Panait Istrati
(t1935) román regényíró, publicista gondolatának első része. 11.
Szerelem, latinul. 12. Forum ...; az
ókori Róma főtere. 13. Mosdótál.
15. Polémia. 16. Színlel. 17. Tupoljev tervezte repülőgépek betűjele.
18. A végén húzós! 19. Kétszer, latinul. 20. Felvidéki folyó (=BELÁ).
22. Az idézet középső része.
24. Vacak. 26.... Max; Mel Gibson emlékezetes filmfőszerepe.
27. Rugalmatlanság. 28. A gazdaság fontos ága. 30. Becézett
Zsigmond. 31. Felhőfoszlány! 33.
Becézett Edgár. 34. Nótázásba
fog. 37. Milos Formán filmmusicalje. 40. Becézett Barbara. 41.
Krimik nem természetes halállal
elhunyt szereplője. 44. Éles, angolul.
FÜGGŐLEGES: 1. Rumfajta: kedvelt bárital. 2. Irán államvallási
irányzata. 3. Szerb városból való.
4. Huzal. 5. Görög gépkocsik jelzése. 6. Rágószerv a szájban.
7. Bizony! 8. Egyre jobb állapotba
kerül. 9. Német, norvég és olasz
autók betűjele. 10. Gépkocsi. 14.
Az illetőre ront. 17. Gurítós sportág versenyzői döntögetik! 20. Sző-

lőből erjesztett szeszes ital.
21. Egyik szerkezetből a másikba
épít. 23. Habzó ital tréfás neve.
25. Bizonyos mértékben. 26. Az
idézet befejező része. 29. Vasútállomás várórésze. 32. Fél, németül.
35. Brazil válogatott (abdarúgó,
2007 aranylabdása. 36. Becézett
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Dénes. 38. Női név. 39. Kutyabeszéd! 42. Köztér közepe! 43. Török autójel.
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5.25 Teleshop
6.00 Segíts magadon!
6.25 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája [12]
9.10 Babapercek
9.20 Telekvíz
Telefonos játék
10.35 Teleshop
11.40 Ők sem voltak szentek
Olasz-kanadai film, 2/2. [12]
13.25 Kvizió
Telefonos játék
14.20 Parti nyomozók
Amerikai akció-vígjátéksorozat,
60. Bajok a babával [12]
15.20 Amynek ítélve Amerikai filmsorozat, 20. Istenhit [12]
16.20 Bűbájos boszorkák
Amerikai filmsorozat, 16. Az igazi
Prue [12]
17.20 loshi Bharat Talkshow [12]
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Párbal
Kvízshow Vágó Istvánnal [12]

5.30 Topshop
6.00 Reggeli
10.05 Topshop
11.25 Disney-rajzfilmsorozat
Szünet
12.00 RTL-híradó - Déli kiadás
12.10 06-91/33-55-33
Hívjon! Játsszon! Nyerjen!
13.30 Fél kettő
Magazin a legjobb történetekkel
14.35 Telt idomok
Amerikai vígjáték
R.: Patrícia Cardoso. Fsz.: America Fenera (Ana Garda), Lupe Ontiveros (Carmen Garda), George
Lopez (Mr. Guzman), Ingrid Oliu
(Estela Garda)
16.15 Második esély
Amerikaifilmsorozat,115.
17.20 Mónika - A kibeszélőshow
Show-műsor
18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
19.05 Vacsoracsata
Gasztroreality
20.05 Fókusz Közszolgálati magazin

5.45 Hajnali gondolatok
5.50 Ma reggel
8.00 Híradó
8.10 Sporthírek
9.00 Bűvölet 240/237-238.
10.00 Nappali
10.50 Szomszédok Magyar teleregény
12.00 Déli harangszó
12.01 Híróra Benne: Híradó
13.00 Rondó
13.55 Záróra
14.55 Átjáró
15.25 Sorstársak
Rehabilitációs magazin
15.55 Extra Kultúrháttér
16.25 A fagyos folyó lovasa
65/23. Talált gyermek
17.10 Prizma
17.30 Hírek
17.35 Körzeti híradók
17.50 6 órai tea
Hétfőtől péntekig minden, ami
szórakoztató!
19.00 Párizsi jó barátok
Francia tévéfilmsorozat, 73/23.

5.45 Hajnali gondolatok
5.50 Ma reggel
8.00 Híradó
8.10 Sporthírek
9.00 Srpski ekran
9.25 Unser Bildschirm
9.50 Connect with English
10.20 Miért? Élet a török hódoltságban
11.05 Négyszázezer nap
11.30 Átjáró
12.00 Déli harangszó
12.01 Híróra Benne: Híradó
1235 Segítünk - Munkaügyi körkép
13.25 Folkszimfónia Énekelt versek A Sebő együttes műsora
14.00 Kamerun-expedíció
14.30 Sophie - a nem kívánt jegyesség 65/8. A látszat csal
14.55 Világjáró 26/11. Mauritius
15.20 Ez történt ma reggel
1655 Színház az egész
17.45 Az időjárás titkai 26/11. A mérsékelt éghajlat
1750 Magyar retró
18.50 Esti mese

5.25 Gazdakör
5.45 Váltó Gazdasági híradó
6.00 Híradó
6.05 Sport
6.10 Meteorológia
6.20 Térkép
7.00 Élő egyház
7.30 Lyukasóra
8.15 Lélek Boulevard
8.45 A világörökség kincsei
9.00 Kisenciklopédia
9.10 Budapesti bevetés
10.30 Csatád-barát
11.30 Kívánságkosár
14.00 Híradó
14.15 Kalandozó
14.40 A világörökség kincsei
15.00 Hazaérés - Koszmovszky Edina
16.00 Ünnepi megemlékezés a Budapesti Műszaki Egyetemen
17.00 Összefoglaló a parlament díszüléséről
17.35 Hol volt, hol nem volt
17.55 Kreativitás és Innováció Európai Év 2009

4.45 Tv-dokik Amerikai talkshow
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 - Flúgos nyomozó
11.35 Mission: Impossible - Az akciócsoport
12.35 A nagy házalakitás
13.30 Gordon Ramsay - A pokol
konyhája Gasztroreality
14.20 Halálbiztos diagnózis
Amerikai akciósorozat
15.10 Gyilkos sorok
Amerikai krimisorozat
16.00 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai krimisorozat
16.50 jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
17.15 Két pasi meg egy csajszi
Amerikai vígjátéksorozat
17.40 A nagy házalakítás

6.00 Othello
Amerikai-angol filmdráma
8.00 Pónikaland
Amerikai családi kalandfilm
9.30 A szerelem gyűrűje
Angol romantikus filmdráma
11.25 Csalások hálója
Francia krimivígjáték
13.05 Szivatós szívesség
Amerikai vígjáték
14.35 Eszelős szerelem
Amerikai romantikus filmdráma
16.10 Sose hátrálj meg!
Amerikai akciófilm
18.00 Idegen név
Indiai-amerikai filmdráma
20.00 A kígyó
Francia thriller
R.: Eric Barbier. Fsz.: Yvan Attal,
Clovis Cornillac, Pierre Richárd,
Simon Abkarian, Minna Haapkylá
22.00 Kupilesen. A musical
Amerikai erotikus dokumentumfilm

20.15 ]óban-rosszban
Magyarfilmsorozat.1033. [12]
2030 Hal a tortán - Teljes gőzzel
Vendégváró valóságshow [12]
21.25 Feketék fehéren
Amerikai krimivígjáték [12]. Közben: kenósorsolás
23.25 Jeridio
Amerikaifilmsorozat,18. [12]
0.25 100 csoda
0.30 Tények este
1.00 Csitlagkapu: Atlantisz
Amerikai sd-fi akciósorozat, 55.
A játék [12]
1.45 Csillagkapu: Atlantisz
Amerikai sd-fi akciósorozat. 56.
A bárka [12]
2.30 Műsorzárás

20.40 Barátok közt
Magyarfilmsorozat,4931-4932.
Közben: RTL-hírek
21.20 Esti showder Fábry Sándorral
Újra jelentkezik az Esti showder
Fábry Sándorral az RTL Klub csatornáján. Utána: RTL-hírek
23.15 Házon kívül
Heti magazin
2350 Európai idő
EU-magazin
0.10 Alias
Amerikai akciófilm-sorozat [16].
Kényszerben
1.00 Reflektor
Sztármagazin
1.15 Infománia
Multimédia-magazin

19.28
19.30
19.55
20.00
20.10

19.05 Pufóka kalandjai
19.20 A palota ékköve Koreai tévéfilmsorozat, 54/23.
20.30 Híradó este
2050 Sporthírek
2055 Időjárás-jelentés
21.00 Klónbébi
Amerikai thriller [16]
22.35 Záróra
23.30 Magyar retró
0.25 Klónbébi
Amerikai thriller [16]
1.55 Vezérlő fény
Amerikai tévéfilmsorozat, 128/37.
2.30 A palota ékköve
Koreai tévéfiimsorozat, 54/23.
3.35 Az Őze
Egy színjátékos emlékére

18.00 Híróra Híradó, sport, időjárás-jelentés
18.25 Térkép
19.00 Doc Martin Angol tévéfilmsorozat
19.45 Kisenciklopédia Francia-ukrán
ismeretterjesztő sorozat
20.00 Közbeszéd
20.25 Időjárás-jelentés
20.30 Repedés
Lengyel játékfilm
2155 Váltó Gazdasági híradó
22.10 Sport
22.15 Külvárosi rendőrök
Olasz tévéfilmsorozat
23.10 „Vagyok, aki vagyok" - Portré
Krassó Miklósról
0.15 Beethoven: V. szimfónia
055 Vers, Himnusz

18.30 Gordon Ramsay - A pokol
konyhája Gasztroreality
19.20 jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
19.45 Két pasi meg egy csajszi
Amerikai vígjátéksorozat
20.10 CSI. A helyszínetők
Amerikai bűnügyi sorozat
21.00 CSI. Miami helyszínelők
21.55 CSI. New York-i helyszínelők
22.45 Las Vegas Amerikai krimisorozat
23.40 CSI. Miami helyszínelők
0.30 Szex és New York
1.45 Start Autősmagazin
2.10 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
255 Las Vegas
Amerikai krimisorozat

22.45 P2 - A rettegés új szintje
Amerikai horror
R.: Franck Khalfoun. Fsz.: Wes
Benttey, Rachel Nichols, Simon
Reynolds, Grace Lynn Kung, Philip Akin
0.20 Varázsgomba - Készen állsz a
végső utazásra?
ír horror
Fsz.: Alice Greczyn, jack Huston,
Lindsey Haun, Sean McGinley,
Max Kasch, Don Wycherley, Maya Hazen
1.45 Szex telefonhívásra
Amerikai thriller
3.30 A kígyó Francia thriller
5.30 Mozi! Mozi! Mozi!
Amerikai filmmagazin

Föld-tv
Híradó este
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Szempont Magyarország kicsiben és nagyban
21.10 Megemlékezés a Magyar Köztársaság kikiáltásának 20. évfordulóján
21.45 Csütörtök este
22.15 Mementó
22.25 Titkok háza
Francia bűnügyi vígjáték
0.15 Hírek
Benne: időjárás-jelentés
0.25 Szempont Magyarország kicsiben és nagyban
1.23 Műsorzárás

MMMiBWllMWIjJiMiai
SCI-FI AKCIÓSOROZAT

CSILLAGKAPU: ATLANTISZ
Egy bolygón McKay arcának képe
díszeleg az egyik faluban. Kiderül,
hogy egy ideje McKay és Sheppard
az Atlantiszon egy számítógépes
stratégiai ősjátékkal játszanak egymás ellen, ám a játéknak valahogy
hatása van a bolygó történelmére.
Minden olyan dolog ugyanis, ami a
játékban megtörténik, valósággá
válik a bolygón. A két nép pedig
most készül háborút indítani egymás ellen...

AKCIÓFILM-SOROZAT

0.10 ALIAS
Felbukkan Sydney nagy ellenfele, a
halottnak hitt Anna Espinoza. Elrabolja
Nadiát, arra kényszerítve Sydneyt,
hogy végezzen el egy munkát helyette. Nadiát emlékfoszlányok gyötrik,
melyek szerint a nővérével halálos
tűzharcba bonyolódik. Miután Sydney
teljesíti Anna kérését, visszakapja Nadiát, akinek tüzes vassal egy Rambaldi-jelképet égettek a tarkójába. Eközben Vaughn együttműködésre próbálja rávenni Sarkot, de a ravasz férfin
nem tud kifogni.

BŰNÜGYI VÍGJÁTÉK

Bélisaire Betesford és felesége, Prudence
egy szép őszi napon öreg és kissé kellemetlen nagynéniükhöz igyekeznek látogatóba az idősotthonba. Ada néni nem
fogadja őket túl szívélyesen különösen a
csinos Pmdence-t tünteti ki ellenszenvével A békés nyugalmat árasztó, óriási
kastélyparkban etterülő otthon első pillantásra lenyűgözi Beresfordékat ám
csakhamar rejtélyes eseményekre lesznek figyelmesek. Különösen Pmdence-t
nyugtalanítja, hogy vajon miért tűnik el
oly hirtelen Madame Rose az otthonból

THRILLER

21.00 KLÓNBÉBI
Fsz.: Linda Sandair - Bridget Fonda, dr. Amanda Gordon - Mary
Beth Húrt, Virginia Hytner - Valerie
Mahaffey
Dr. Amanda Gordon a Reprodukciós Orvosi Központ elismert munkatársa, aki
terméketlen pároknak segít megfoganni. Azonban egy kíváncsi újságírónő tudomására jut, hogy dr. Gordon kutatásai a klónozás területén már rendkívül
előrehaladottak. Megindul a hajsza a
sztoriért, ahol többek között egy gyermek születése a tét.

V Telin
(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és vonzáskörzete)
0.00 Hangos képújság 1.00 Képújság hang nélkül 4.00 Hangos
képújság 8.00 Receptvarázs 8.30
Damaszkuszi acél a XXI. században 9.00 Színház 9.25 Szó-tér
extra - Határ-Látó-Határ 9.55
Könnyűzene 10.30 Hangos képújság 13.00 Deszki magazin 13.45
Betekintő - Algyő 14.00 Könnyűzene 14.15 Vegyed-e? - fogyasztóvédelmi magazin 14.45 Könnyűzene 15.30 Receptvarázs 16.00
Damaszkuszi acél a XXI. században 16.30 Színház 16.55 Szó-tér
extra - Határ-Látó-Határ 17.25
Könnyűzene
18.00
Képújság
19.00 Szegedtől karnyújtásnyira
- Mórahalom - városi magazin
19.30 Szó-tér 20.00 Törzsasztal

20.30 Estelő október 16-i 21.30
Könnyűzene

VÁROSI TV
S Z E G E D
(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi Hírek
7.55 Artista 8.25 Szemközt 8.40
Vadászösvény
8.55
Kecskemét-Pick Szeged férfi kézitabda-mérkőzés felvételről 10.25
Szeviép-Szeged-Zala Volán női
kosárlabda-mérkőzés felvételről
11.55 Képújság 17.00 Biztonsági
Zóna 17.30 Kecskemét-Pick Szeged férfi kézilabda-mérkőzés felvételről 19.00 Szegedi Hírek
19.25 Mese 19.30 Körút 20.30
Hírháló - az ország hírei 21.00
Ütőerő. Amerikai akciófilm 22.50
így látom én - EUR-Óra percek
23.00 Szegedi Hírek 23.25 Képújság

16.00 Lezáratlan múlt - Beszélgetés Almási István alpolgármesterrel 17.00 Kimba 17.30 Híradó
1750 Nap kérdése 17.55 Csillagposta 18.00 Vásárhelyi magazin.
Benne: időutazás a kubikoknát
18.55 Nyugitorna 19.00 Közérzet
- életmódmagazin. Benne: Thai
masszázs, Akupunktúra, Őszi arcápolás és sminktrendek 20.00
Híradó 20.20 Nap kérdése 20.25
Csillagposta 20.30 Eszmecsere beszélgetés a makrogazdaság kérdéseiről (ism.) 21.00 Vendégségben Szegedi Erika konyhájában, 2.
rész 21.10 összegzés a mártélyi
üdülőterület fejlesztéséről 21.30
Vásárhelyi magazin (ism.) 22.30
Híradó 2 2 5 0 Nap kérdése 22.55
Csillagposta 23.00 Képes üzenet

PENTEK
-

6.00 TV 2-matiné
5.30 Topshop
Rajzfilmek. Benne: Kenguk. Erdei
6.00 jackie Chan legújabb kalandjai
tanoda. Bajkeverő majom. Ősléjapán animációs filmsorozat
nyek országa
6.20 A tini nindzsa teknőcök új ka10.00 Borsószem hercegkisasszony
landjai
Angol-magyar animációs film
japán animációs filmsorozat
11.35 Túszból lett túsz
6.40 Kölyökklub
Amerikai vígjáték [12]
Benne: Harold és a lila varázskréR.: john Candy. Fsz.: john Candy,
ta. Kaleido Star. Rupert maci. A
George Wendt, John Vemon. Romentőcsapat. Hupikék törpikék.
bin Duke, Peter Torokvei, Walter
Garfield és barátai
Alza, Don Laké, Currie Graham
9.05 jónás és a zöldségmesék
13.15 Féktelen balfékek
Amerikai animációs film
10.35 Királynőpalánta
Amerikai vígjáték [12]
14.55 Némó kapitány és a viz alatti
Amerikai családi film. Közben:
város 1-2.
12.00 RTL-hírek
Amerikai kalandfilm [12]
12.40 Los Angeles-i tündérmese
18.30 Tények
Amerikai vígjáték
14.25
Sheena, a dzsungel királynője
Hírműsor
Amerikai kalandfilm
19.00 Szindbád - A hét tenger legen16.40 Fater élve vagy hatva
dája
Amerikai akciófilm
Amerikai rajzfilm

5.45 Hajnali gondolatok
550 Ma reggel
8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
9.30 A Magyar Köztársaság állami
zászlójának felvonása
10.00 „Parancsolatlan, tiszta szívvel"
10.55 Ünnepi megemlékezés a budapesti '56-osok terén
11.25 Unokáink sem fogják látni
Különkiadás. Ráday Mihály műsora. Október 23. emlékhelyei
Budapesten és vidéken
12.00 Déli harangszó
12.01 Hírek
12.10 Menekülő ember Magyar film
13.25 Forradalmi szvit
Szántó Piroska naplója
14.05 Záróra
15.00 A Nap utcai Fiúk Magyar film
16.35 Európai iskola
Magyar dokumentumfilm

5.45 Hajnali gondolatok
550 Ma reggel
8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
9.25 Hrvatska krónika
950 Ecranut nostru
10.20 Széchenyi & Széchenyi
Dokumentumfilm
11.30 Átjáró

18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
19.00 Harry Potter és a titkok kamrája
Amerikai kalandfilm
R.: Chris Columbus. Fsz.: Dániel
Radcliffe (Harry Potter), Rupert
Grint (Ron Weasley), Emma Watson (Hermione Granger), Richárd
Harris (Albus Dumbledore), Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid),
Kenneth Branagh (Gilderoy Lockhart). Közben: RTL-hírek
22.05 Puskás Hungary
Magyar film
0.40 A forradalom arcai
Angol film
1.00 IttHon
Belföldi utazási magazin

17.40 Hírek
17.50 Film-Szabadság '56
19.28 Föld-tv
19.30 Híradó este
19.50 Sporthírek
19.55 Időjárás-jelentés
20.00 Szabadság, szerelem
Magyar film
22.05 Kémek a porfészekben
Rimner Gábor története. Magyar
dokumentumfilm
23.05 Hírek
Benne: időjárás-jelentés
23.10 Mementó
23.20 Ismeretlenek
Magyar dokumentumfilm
0.40 Utóirat - A XX. század emlékére Magyar kisjátékfilm

18.00 Az időjárás titkai 26/12. A tajga
és a tundra
18.10 Bárdos Lajos Portréfilm
18.55 Esti mese
19.05 Pufóka kalandjai
19.20 A palota ékköve 54/24.
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Napló
Szántó Piroska: Forradalmi szvit
21.05 Csendkút Magyar film [16]
22.20 MC - Magyarok cselekedetei
1956. október 23.
22.35 Az utolsó blues Magyar frtm [16]
0.15 1956 - az újabb történeti irodalom tükrében
055 Bárdos Lajos Portréfilm

20.30 Sztárral szemben
Szórakoztató show-műsor sztárokkal [12]
22.05 Rokonok
Magyar film [12]
R.: Szabó István. Fsz.: Csányi
Sándor, Tóth Ildikó, Eperjes Károly, Marozsán Erika. Pindroch
Csaba, Kállai Ferenc, Gesztesi
Károly, Madaras józsef, Jiri MenzeL Molnár Piroska
Közben: kenósorsolás
0.20 Csendes botrány
Német-franda krimi [16]
2.00 Borkuttusz
Borkultúra-magazin [12]
2.30 Műsorzárás

12.00 Déli harangszó

12.01 Hírek
12.05 „...lehull nevedről az ékezet"
12.30 Liszt: Esz-dúr zongoraverseny
12.55 Hazatérés: Egy szabadságharcos története
14.25 Mesélő cégtáblák
A fogaskerekű
14.45 Sophie - a nem kívánt jegyesség 65/9. A hívatlan vendég
15.10 Világjáró 26/12. Közép-Amerika
15.40 Ez történt ma reggel
17.10 Színház az egész

22.05 PUSKÁS HUNGARY

20.00 SZABADSÁG, SZERELEM

22.35 AZ UTOLSÓ BLUES

6.00 Szivatós szívesség
Amerikai vígjáték
7.25 Eszelős szerelem
Amerikai romantikus filmdráma
9.00 Sose hátrálj meg!
Amerikai akciófilm
10.50 Idegen név
Indiai-amerikai filmdráma

6.00 Hfradó, Sport
6.10 Meteo - reggel
6.15 Heuréka! Megtaláltam!
6.45 Magyar népmesék
655 Hol volt, hol nem volt
Benedek Elek A táltos kecske
7.10 Tengerecki - Gyerekversek
7.20 János vitéz Magyar mesefilm
8.35 1956. október 23. - A forradalom első órái képről képre
percről percre
855 Carto és vendégei
9.25 Életút
9.45 „Magyarország a második hazám" - Egy francia diplomata
Budapesten, 1956-ban
10.20 Gondolatok az 1956-os forradalomról
11.00 Élő közvetítés a Corvin közbőt
11.45 Híradó, időjárás-jelentés
12.00 Bereményi Géza-Cseh Tamás:
Corvin köziek

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 - Flúgos nyomozó
11.35 Mission: impossible - Az akciócsoport
12.35 A nagy házalakítás
13.30 Gordon Ramsay - A pokol
konyhája Gasztroreality
14.20 Halátbiztos diagnózis
15.10 Gyilkos sorok
Amerikai krimisorozat
16.00 Monk - Rúgos nyomozó
Amerikai krimisorozat
16.50 jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
17.15 Két pasi meg egy csajszi

12.05 Cziffra György
12.15 Diákok a vádlottak padján
13.05 Az a nap a mienk volt
13.45 Irodalom és nemzeti önismeret
14.45 Beavatás Ötvenhatjaink
15.00 Élő közvetítés a Corvin közből
18.00 A nap krónikája
19.00 Labdarúgó-mérkőzés Soproni
Liga. 12. forduló: Honvéd-ZTE FC
21.00 Híróra
21.35 Szerencsés Dániel
Magyar játékfilm
23.05 Mi vagyunk az unió
23.20 Szokotay Sándor Október végi
tiszta lángok - oratorikus emlékezés, Nagy Gáspár 1956 vértanú
hőseie c verscldusára
0.40 Ezer év szentjei: Kapisztrán
Szent jános

19.30 Mozi! Mozi! Mozi!
17.40 A nagy házalakítás
Otthonteremtő show
Amerikai filmmagazin
18.30 Gordon Ramsay - A pokol
20.00 jesse james meggyilkolása, a
tettes a gyáva Róbert Ford
konyhája Gasztroreality
19.20 jó barátok
Amerikai western
R.: Andrew Dominik. Fsz.: Brad
Amerikai vígjátéksorozat
Pitt, Casey Affleck, Sam Shepard,
19.45 Két pasi meg egy csajszi
Mary-Louise
Parker, Paul SdineiAmerikai vígjátéksorozat
der
20.10 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
22.40 Motel 2. Amerikai horror
21.00 Az igazság nevében
R.: Eli Roth. Fsz.: Lauren Germán.
Roger Bart, Heather Matarazzo,
Amerikai akciófilm
Bijou Phillips, Richárd Burgi
23.05 Las Vegas Amerikai krimisorozat
0.10 Kegyenc fegyenc
0.00 CSI. A helyszínelők
Amerikai vígjáték
Amerikai bűnügyi sorozat
1.55 Sziklák szeme 2.
0.50 Szex és New York
1.50 San Francisco utcáin
Amerikai horror
2.40 Las Vegas Amerikai krimisorozat
3.25 Vérző olaj Amerikai filmdráma

V Telin

22.05 ROKONOK

©

D U N A

K L U B

8.00 Szegedtől karnyújtásnyira Mórahalom 8.30 Szó-tér 9.00
Törzsasztal 9.30 Estelő október
2-i 10.30 Könnyűzene 13.00 Receptvarázs 13.30 Damaszkuszi
acél a XXI. században 14.00 Színház 14.25 Könnyűzene 15.15 Szegedtől karnyújtásnyira - Mórahalom 15.45 Szó-tér 16.15 Törzsasz-

tal 16.45 Estelő október 2-i 17.45
Könnyűzene 19.00 Album - Melocco Miklós 19.30 Estelő 20.30
Diagnosztika válogatás 21.30
Könnyűzene

' \ J

VÁROSI TV
S Z E G E D

7.30 Szegedi Hírek 7.55 Körút
8.55 így látom én - EUR-Óra percek 8. rész 17.00 Ökoházak 17.30
Fejezetek Magyarország közleke-

12.50 Ketten egyedül Párizsban

Francia vígjáték
14.25 Törés Amerikai krimi
16.15 Ki nyeri a bajnokságot?
Amerikai filmdráma
17.55 WALL-E
Amerikai animációs film
A WAtt Lánctalpas Limlom- és Hulladékkezelő Robot az E sorozatból
(WALL-E) az egyetlen „élő" szerkezet
a Földön Az emberiség ugyanis elhagyta a lakhatatlanná vált bolygót
ám valaki elfelejtette lekapcsolni az
utolsó robotot

déstörténetéből 18.00 Szabadegyetem - Szeged. Dr. Piffkó József előadása 19.00 Az október
23-i szegedi megemlékezés - öszszefoglalója 19.10 A mediterrán
Szeged 20.00 Professzorok - dr.
Zsoldos Ferenc portréja 20.30
Hírháló 21.00 Szedeák-Baja férfi kosárlabda-mérkőzés felvételről 22.45 Az október 23-i szegedi megemlékezés - összefoglalója (ism.) 22.55 Képújság

PROGRAMPONT - NAPI KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ

2009. OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK
ma 11 óra: Dr. Körtvélyessy László
bronz domborművének avatása
(képünkön).

KONCERT
SZEGED
A KATOLIKUS HÁZ DÍSZTERMÉBEN (DUGONICS TÉR 12.)
ma 19 óra: Az Incantamento
Antico régizene-együttes koncertje.
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
(DUGONICS TÉR 12.)
ma 21 óra: A Storyville Jazz Band
koncertje.

KIÁLLÍTÁS

Jim Morrisont idézi meg az ArtStab, a fiatal, lelkes színészpalánták csoportja. Adott egy korszak, egy
lángoló szerelem, egy barát és egy minden idillit feldúló lány, hogy a végén már azt se tudjuk, hogy az egész
csak álom, vagy valóság; múlt vagy jelen? (REÖK, ma este 8 óra.)

SZÍNHÁZ
SZEGED
NAGYSZÍNHÁZ
ma 19 óra: Orfeusz az alvilágban
- operett színészekre. Bérletszünet.
KISSZÍNHÁZ
ma 19 óra: Háztűznéző - tökéletesen valószínűtlen 170 éves történet. Bérletszünet.
KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ
ma 10 óra: Színház a kíváncsi
Hörcsöghöz fogadóban. Lódító-bértet,
ma 14.30 óra: Az égő ház. Égig
érő fa bérlet.

FILM
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
40 éves a Kaláka - jubileumi
koncert: ma 19 óra,
Fel! - 3D. Színes, m. b. amerikai
animációs film: holnap 14,16,18
óra,
Másnaposok. Színes, m. b. amerikai vígjáték: holnap 20 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Utolsó idők. Színes magyar film:
ma és holnap 16, 20.30 óra,
Koccanás. Fekete-fehér magyar
film: ma és holnap 18.15 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
A grófnő. Színes, m. b. francia-német történelmi film: ma és
holnap 16.15 óra,
Utolsó jelentés Annáról. Színes
magyar film: ma és holnap 18.30
óra,
Tréfa. Színes magyar film: ma és
holnap 20.45 óra.
GRAND CAFÉ
Coco Chanel. Színes, feliratos
francia film ma és holnap 19 óra,
Engedj be! Színes, feliratos svéd
film: ma és holnap 21 óra.
PLAZA CINEMA CITY
Rémségek cirkusza (m. b.): ma
és holnap 13.15,15.30,17.45, 20
óra és holnap 11, 22.15 órakor is.
Michael jackson's: This is it (feliratos): holnap 22.15 óra.
Vakító fehérség (feliratos): ma és
holnap 13.30,17.30,19.45 és holnap 21.45 órakor is.
Két nő, egy recept (feliratos): ma
és holnap 14.45,17,19.30 és holnap 22 órakor is.
Fel! - 3D (m. b.): ma és holnap
13.30,15.30,16.30,17.30,18.30,
19.30 és holnap 21.30 órakor is.
Fel! - 35 mm (m. b.): ma és holnap 14,16,18 és holnap 10,12,
22 órakor is.
Csiribiri (m. b.): holnap 10,11.30
óra.
A csúf igazság (feliratos): ma és
holnap 14.15,16.15,18.15, 20.15 és
holnap 10.15.12.15.22.15 órakor is.
Hasonmás (feliratos): ma és holnap 13.45,15.45,17.45,19.45 és
holnap 21.45 órakor is.
Derült égből fasírt (m. b ): ma és
holnap 14.45 és holnap 10.30 órakor is.
District 9 (feliratos): ma és hol-

nap 15.15 és holnap 11.15,22.30
órakor is.
A végső állomás 3D (m. b.): ma
és holnap 20.30 és holnap 22.30
órakor is.
G-Force - Rágcsávók (m. b.):
11.45 és holnap 10 órakor is.
Becstelen brigantyk (feliratos):
ma és holnap 14.15,19.30 óra.
Harry Potter és a félvér herceg
(m. b.): ma és holnap 11.15 óra.
Másnaposok (m. b.): ma és holnap 13, 20 óra.
Nász-ajánlat (m. b.): ma és holnap 17.15 óra.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Hannah Montana: A film. Színes,
m. b. amerikai film: ma és holnap
17.45 óra,
Hajsza a Föld alatt. Színes, feliratos amerikai film: ma és holnap
20 óra.
SZENTES
Szerelem olasz módra. Színes,
feliratos amerikai romantikus vígjáték: ma és holnap 17.30 óra,
Közellenségek. Színes, felir. amerikai krimi: ma és holnap 20 óra.
BALÁSTYA
Nász-ajánlat. Színes, m. b. amerikai vígjáték: holnap 19 óra.

1956
SZEGED
A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN
ma 15 óra: „Költő, most kell szóta-

cens, Miklós Péter, történész,
muzeológus, Móra Ferenc
Múzeum Szeged. Az előadással
egybekötött beszélgetésre
várják azokat is, akik megélték
ezeket az eseményeket, és szívesen adnák tovább emlékeiket, élményeiket a mai fiatalságnak, érdeklődőknek. A megemlékezést
egy az 50-es éveket megidéző kiállítás egészíti ki, melyen fotókat,
használati tárgyakat, járműveket
láthatnak.
BORDÁNY
ma 10 órától az Ádám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói megemlékezést tartanak
az 1956-os forradalom eseményeit
felidézve a tornateremben. Koszorúelhelyezés.
MAKÓ
A KISBAGOLY ÉTTEREMBEN
ma 17 óra: Gereben Ágnes
Oroszország-szakértő tart előadást - 56 tanulságai a jelen tükrében.
MAROSLELE
A TEMPLOMKERTBEN LÉVŐ
KOPJAFÁNÁL
ma 16 óra: Ünnepi köszöntőt
mond dr. Martonosi György polgármester. Ünnepi beszédet dr.
Becsey Zsolt Hét Határ Határon
Átnyúló Önkormányzati Szövetség
elnöke mond. Emlékműsor: a Maroslelei ÁMK Általános Iskolájának 8. osztályos tanulóitól. Koszorúzás.

A Tréfa egy kisvárosi, papok vezette kollégium mindennapjait mutatja be. A rendező, Gárdos Péter a gyermeki agresszió szárba szökkenését vizsgálja a századelőn. A Tréfa filmen egyfajta Kosztolányi-mixtúra lett, felturbósítva az író egyéb műveiből, így az Aranysárkányból átvett figurák és szituációk beépítésével az eredeti novellába. (Tréfa. Színes magyar film: ma és holnap 20.45 óra. Szeged, Belvárosi mozi, Csöke
József Terem.)
nod!" - irodalmi összeállítás az
1956-os forradalom és szabadságharc 53. évfordulója tiszteletére.
KISZOMBOR
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
(SZEGEDI U. 13.)
ma 18 óra: egy előadás és beszélgetés keretében az 1956-os
forradalom helyi és környékbeli
eseményeire emlékezünk. Az előadás címe: 56 Csongrád megyében - országos kitekintéssel. Előadók: dr. Marjanucz László, SZTE
PTK tanszékvezető, egyetemi do-

KÖZÉLET
SZENTES
A VÁROSHÁZA IRODÁJÁN
ma 9-11 óra: Szűcs Lajos alpolgármester tart fogadóórát,
ma 14-16 óra: Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő tart fogadóórát.

AVATÓ
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
A BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM I. EMELETI
PANTHEONJÁBAN

SZEGED
AZ SZTE JGYPK RAJZ-MŰVÉSZETTÖRTÉNETI TANSZÉKI GALÉRIÁJÁBAN (BRÜSSZELI KRT. 37.)
ma 17 órakor nyílik Pataki Tibor
festőművész kiállítása, amely november 15-éig, naponta 10-18
óráig várja látogatóit.
TÖMÖRKÉNY ISTVÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ (SZŐREG, MAGYAR U. 14.)
megnyílt Schmidt Andrea Sorsok
című fotókiállítása, amely
november végéig tekinthető meg
a művelődési ház nyitvatartási
rendjében.
AZ SZTE NÉPRAJZI ÉS KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI TANSZÉK
FOLYOSÓGALÉRIÁJÁBAN
megnyílt A vizek ölelésében: Tiszazug az objektíven keresztül című fotókiállítás, amely december
11-éig, hétköznaponként 8-16
óráig látható.
A BUDAPESTI RKI SZEGEDI FlÓKINTÉZETÉNEK SZÉKHÁZÁBAN
(DUGONICS TÉR 2.)
megnyílt Az abszurd a vizuális
művészetekben - Hódolat Eugene
lonesconak című kiállítás.
A WAN DÉLY MŰTEREM-GALÉRIÁBAN (FŐ FASOR 158.)
Bóta Csaba és Almási Lili festményeiből látható kiállítás.
A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN
(ROOSEVELT TÉR 1-3.)
az Öltöztetős és körmeneti szobrok a Szeged-Csanádi Egyházmegyéből című kiállítás november
15-éig, hétfő kivételével naponta
10-17 óráig tekinthető meg,
január 17-éig látható, hétfő kivételével naponta 10-17 óráig Kubinyi
Anna textilművész Üzenő textilek
című kiállítása,
állandó kiállítások: Patikatörténeti
kiállítás, Móra Ferenc-emlékszoba,
„Csak egy Földünk van" természettudományi kiállítás, Díszterem
az állandó festészeti bemutatóval,
Lucs-gyűjtemény.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁR I. EMELETI FOLYÓIRAT-OLVASÓ TERMÉBEN
megnyílt Olasz Attila kiállítása,
amely október 25-éig tekinthető
meg,
az aulában A tisztelet tisztelete A világ vallásai címmel rendezett,
régi és ritka könyveket bemutató tárlata október 22-éig látogatható,
az I. emeleten grafikai kiállítás
látható. Az anyag az 50 éves Kisgrafika Barátok Köre budapesti
ünnepi tárlatába ad betekintést.
Szegedi művészek alkotásai is
szerepelnek: a 98. évében lévő
díszpolgár, Kopasz Márta, a Kölcsey-éremmel kitüntetett Bakacsi
Lajos, illetve Tóth Péter ezen alkalomra kiírt pályázati grafikái.
A POLGÁRI SZALONBAN
(VICTOR H. U. 5.)
megnyílt Dávid Júlia Magyar múltunk és jelenünk című kiállítása,
amely november 9-éig várja látogatóit, hétfőtől csütörtökig 10-17
óráig, pénteken 10-12 óráig.
A REÖK-PALOTÁBAN
megnyílt Aranyi Sándor Stáció című kiállítása, amely november
11-éig, hétfő kivételével naponta
10-18 óráig várja látogatóit,
Sinkó János MaTÉRiák című kiállítása november 11-éig látogatható
naponta 10-18 óra között.
A BELVÁROSI KAMARA GALÉRIÁBAN (VASZY VIKTOR TÉR 2.)
megnyílt Ricz Géza festőművész

Hazafelé című kiállítása, amely november 2-áig tekinthető meg.
AZ ÚJ ZSINAGÓGA EMLÉKCSARNOKÁBAN (JÓSIKA U. 10.)
Kovács Tamás grafikus-, szobrászművész és Tundó Klára fotóművész kiállítása látható.
A NEMZETISÉGEK HÁZÁBAN
megnyílt Popovics István fotókiállítása Baranyai szerb templomok
címmel.
A KASS GALÉRIÁBAN (VÁR U. 7.)
Szutor Gabriella iparművész A tojás metamorfózisa című kiállítása
október 31-éig tekinthető meg,
hétfő kivételével 10-17 óráig.
A VÁRMÚZEUMBAN (STEFÁNIA 2.)
a Kőtár anyaga látható.
A FEKETE HÁZBAN
(SOMOGYI U. 13.)
így öltözködött a „szögedi nemzet", a szabószakma dicsérete.
A PICK SZALÁMI ÉS SZEGEDI
PAPRIKA MÚZEUM (FELSŐ TISZA-PART 10.)
keddtől szombatig 15-18 óráig

A református algimnáziumtól az állami főgimnáziumig - 1 5 0 éves a
szentesi Horváth Mihály gimnázium
című időszaki kiállítás látható,
állandó kiállítás: Susanna címmel
zenegép-történeti kiállítás.

ISMERETTERJESZTÉS
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN
ma 17 óra: Nyugati orvoslás kontra természetgyógyászat - dr. Sípos Tibor orvos-természetgyógyásszal beszélget Sóti Judit természetgyógyász, egészségtantanár,
ma 17 óra: A Korán tisztelete - a
perzsa és az iszlám kultúra.
A MILLENNIUMI KLUBBAN
(DUGONICS TÉR 12.)
ma 16 óra: Egyetemi Rapid Sakkverseny,
ma 20 óra: EHÖK Filmklub: Orvlövész. Színes, feliratos amerikai akcióthriller.

A vásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium első emeleti
Panteonjában avatják fel ma 11 órakor dr. Körtvélyessy László bronz
domborművét, amely Erdős Péter képzőművész alkotása.
várja látogatóit. Vasárnap és hétfő
szünnap. Állandó kiállítások: A
Pick szalámi története, A szegedi
paprika története.
CSONGRÁD
A VÁROSI GALÉRIÁBAN
megnyílt Henn László András festőművész kiállítása, amely október
30-áig tekinthető meg, hétköznapokon 9-12,13-17 óra között.
A TARI LÁSZLÓ MÚZEUMBAN
október 31-éig várja látogatóit a
Városi, egyesületi és céhzászlók
kiállítása Temesvárról,
állandó kiállítások: Csongrád megye bronzkori kultúrája, Mozaikok
Csongrád megye történetéből,
Csongrád város népélete, Ellésmonostor ásatása.
MAKÓ
A JÓZSEF ATTILA MÚZEUMBAN
állandó kiállítás: Küzdelmes évszázadok, Makó története az újjátelepüléstől (1699) a rendszerváltásig (1989).
MÓRAHALOM
AZ ARANYSZÖM RENDEZVÉNYHÁZBAN
Kolon-tavi varázslat címmel nyílt
természetfotó-kiállítás Turóczi Tiborc képeiből.
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.
SZENTES
A GALÉRIÁBAN (KOSSUTH
TÉR 5., I. EMELET)
megnyílt Győrbíró Enikő keramikusművész kiállítása, amely megtekinthető 2010. május 30-áig,
keddtől péntekig 10-13 és 15-18
óráig, szombaton 9-13 óráig.
A KOSZTA JÓZSEF MÚZEUMBAN
(KOSSUTH TÉR 1.)
A világ más szemmel című időszaki fotókiállítás,
A vizeskannától a díszedényig - A
szentesi feketekerámia évszázadai
című kiállítást,
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ELŐADÁS
SZEGED
A REÖK-PALOTÁBAN
ma 20 óra: Jim Morrison-est (képünkön).
A NEMZETISÉGEK HÁZÁBAN
ma 16.30 óra: Az újkori Görögország története c. előadássorozat.
Előadó: dr. Balogh Ádám.
KISKUNDOROZSMA
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
ma 18 óra: Bene Zoltán: Istennél
a kegyelem című darabját ingyenesen tekinthetik meg az érdeklődők.

BULI
SZEGED
A SZOTE-KLUBBAN
ma 22 óra: Észhelyzet Patkós
doktorral,
holnap 22 óra: Diszkóláz - lemezlovas: Nóvák.
A PORT ROYAL ÉTTEREMBEN
holnap 21 óra: Latin Night.
A JAZZ KOCSMÁBAN
ma 20 óra: Váczi Dániel Trió.
A FÉSZEK Z-BEN (TISZA GYÖNGYE)
ma: The Idoru, The Grenma, Falcon Gate zenekarok koncertje,
holnap: Rammschwein, Fade Out
zenekarok koncertje.
AZ ALL MUSIC CLUBBAN
(BRÜSSZELI KRT. 6.)
holnap 20 óra: Heaven's Drink,
Mesterséges Érzelem.
AZ AFRICA CAFÉBAN
ma: Buli Atissal.
A GARABONCZIÁS
BOROZÓBAN
ma 19 óra: Cadaveres, Superbutt,
Bindman s'Buff, Out Of Memory
(metál),
holnap 20 óra: Odd Crew (BUL),
Shapat Terror, Barbears.
AZ EL GUSTÓBAN (ZÁRDA U. 7.)
holnap 20 óra: PRT boogie-woogie klub.
BORDÁNY
A CLUB 1001-BEN
holnap: Miami Bitch Festival.
Guest: Stereo Palma & DJ Wallas.
Resident: DJ Lennard.

Góiy Pince & Terasz, 6723 Szeged, Liszt n. 9.
AHOL A TÁLALASBAN fÍNSÉOSS RAAOAS VAN!

Állja
a
sarat
Toyota IQ:
a
Hyundai
i30-as
a méret a lényeg

VAN ÉLET AZ AYGO ALATT ÉS A SMARTON TÚL

• Van élet, azaz méret az Aygo
alatt is: a Toyota egy olyan
új megközelítésű minit
alkotott az IQ-val, amely
tankönyvi
példa
lesz,
miközben nagyon szerethető.
KOVÁCS ANDRÁS

A Toyota IQ-t, n e m másolták a
tervezők, inkább eldobtak minden korábbi koncepciót, és két
esztendeig csak méricskéltek jó, a sarokban azért ott lehetett
a Smart. A v é g e r e d m é n y az
elmúlt évtized talán legnagyobb dobása a miniautók
terén.

Elölről félelmetes, vagyis ha
a visszapillantóban látja először meg az autós a mögötte
igyekvő és előzni kívánó kis
Toyotát, akkor g y o r s a n le is
h ú z ó d i k a „ f e n e v a d " elől.

A z t á n oldalról végignézi, és
n e m hisz a szemének: várja,
h o g y mikor jön m á r az a u t ó
másik fele - miért ér véget a B
oszlopnál.
A világ talán legkisebb csomagtartójával rendelkező autó
úgy 3 plusz egy üléses, hogy a
tervezők rájöttek: nem kell egy
vonalba lennie a vezető és az
utas ülésének, az utóbbi előtt
nincs se pedál, se kesztyűtartó,
így jó n é h á n y centiméterrel
előrébb csúsztatható. így viszont m ö g ö t t e is elfér m á r a
„padon" valaki, azaz jobb oldalon két 175-180 centis ember
utazhat egy kávészünetekkel
és helycserékkel lazított hosz-

szabb úton is. Szingliautóként
pedig a 160 centis vezető m é g
hazaviszi a buliból három, nem
kosárlabdázó barátnőjét.
A formáról kár vitát nyitni,
v a n akinek n a g y o n bejön,
m á s o k n a k egyáltalán nem, a
Toyota biztosan tudja, mit akar.
Az IQ fürge, nagyon jól kezelhető, komfortos, s ahogy ma
mondják, tökéletesen felhasználóbarát. Városban tényleg
ütemesen lehet vele haladni,

mindenhova befér, fürge a sávváltásnál, ha n e m e n g e d j ü k
3000 alá a fordulatot. Parkolni
akár keresztbe is lehet vele, fordulóköre pedig rekordgyanúsan kicsi. Se motorhang, se szélzaj, szóval, n e m érezni benne a
sebességet, s a futómű is eltalált,
csak azt adja fel, ami a rövid
tengelytáv miatt a fizikából
következik. S ha kicsit túllőnénk a célon, hárombetűs biztonsági berendezések arzenálja segít helyretenni a vezető
hibáját, az autó mindvégig uralható marad.
Az általunk tesztelt, a Dorozsmai úti Toyota Tmax prób a r e n d s z á m o s modelljébe a

takarékos, egyliteres, háromhengeres, 69 lóerős, benzines
motor tette a dolgát. Ezzel 150
kilométeres végsebességre és
v a l a m i v e l 15 m á s o d p e r c e n
belüli százas gyorsulásra
képes az IQ.
Apropó, az árcédula 3,6 millió forintnál indul. Az IQ-nál
m i n d e n alap, kezdve a 9 légzsáktól a menetstabilizálón át a
klímáig, érdemi biztonsági feláras extra szinte nincs is.

• A H y u n d a i i30-as m á r k é t
éve a piacon van, azóta
kiderült, nincs miért rossz
hírét kelteni. Kipróbáltuk:
korrekt, modern, felszerelt, jó értékarányú modell
a n é p e s alsó-középkategóriában.

H o v á n y n á l 3,15 millió forint,
ami jó á r / é r t é k a r á n y t jelent.
A szériafelszereltség fontosabb
tételei: ABS, első, oldalsó és
függönylégzsák, aktív fejtámlák, Isofix g y e r m e k ü l é s - r ö g zítő, elektromos ablakemelő,
központi zár, fedélzeti számítógép, kormányról vezérelhető MP3-lejtászós, CD-s rádió
aux-kimenettel, USB- és iPodcsatlakozóval, természetesen
sok m á s egyéb között. Az általunk tesztelt modell k o m f o r t
felszereltségű volt, 3,75 millió
forintért a z o n b a n sok p l u s z
extrát ad.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Arculatmeghatározó részletet
n e m sikerült felfedezni rajta,
viszont időálló, v a g y i s n e m
megy ki a divatból egy hirtelen
trendváltásnál a H y u n d a i i30.
Eltalált viszont a hátsó traktus,
még akkor is, ha a csomagtérajtó két határozott éle n a g y o n
közel van a BMW l-es vonalaihoz, de az i30-nak is jól áll, harmonikus benyomást kelt.
A mai trendnek megfelelően
kicsit m a g a s az autó, e n n e k
jótékony hatását beülve érezhetjük. Négy 185 centiméteres
ember „kimegy vele a világból". N o és ott van a kartámasz
alatt u n a l o m ű z ő n e k az iPodm e g USB-csatlakozó, vagyis
kellően fiatalos is az Í30.
A H y u n d a i n e m kínál
vevőcsalogató alapváltozatot
gyengécske motorral, m i n d járt 109 lóerővel kezd az 1.4es b e n z i n e s . Ez a 137 N m
maximális nyomaték bőven
elegendő az 1,2 tonnás menetkész t ö m e g ű kocsi d i n a m i k u s
m o z g a t á s á h o z - 12 m á s o d percen belül százon van a
kocsi, a v é g s e b e s s é g 187
k m / h - , ráadásul ezt kulturáltan teszi.
Az
autó
könnyűlábú
vezetővel így is beéri száz kilométerenként 5,2 liter benzinnel országúton - a tank 53 literes - , a v e g y e s f o g y a s z t á s
gyári adata 6,1 liter.
A H y u n d a i i30-as f e l f ü g gesztése jó k o m p r o m i s s z u m
a s p o r t o s és a k o m f o r t o s
között, közelebb az utóbbihoz,
azaz dicséretesen elviseli az
úthibákat.
Az a u t ó alapára a H y u n d a i

Autószerviz <96 Kft.

TOYOTA
SUBARU

$

SUZUKI

hivatalos márkakereskedés és szerviz
MÁRKAFÜGGETLEN
zöldkártya és műszaki vizsgáztatás
Autószerviz '96 Kft.

Szeged, Dorozsmai út 9.
Hódmezővásárhely, Szántó K. J . u. 178.

T O Y O T A Tmx

SUBARU

Telefon: +36 62 551 700
Telefon: +36 62 535 700

SUZUKI

w w w . t m a x . h u w w w . s u b a r u s u n . h u w w w . s u z u k l s u n . h u

..íffiaíSi r.m'rnr.W'EED

atorok

i Szeged, Romai krt. 30. Tel.: (62) 324-360
— Kecskemét, Halasi út 22. Tel.: (76) 415-003
| Baja, Szent Antal a, 36. M.; (79) 427-250

ZLET ÉS SZERVIZ
omaiakkumulator.hu
maiakkumulator@t-online.hu

V O L V O
Ford és Volvo alkatrészüzlet

Fordulat 2000 Kkt.

6728 Szeged, Dorozsmai út 14. * h.-p.: 8-16, szo.: 9-12
Tel./fax: 62/458-570 * Mobil: 30/96-52-884
E-mail: fordulat@invitel.hu
, Aktuális akcióink: www.fordulat2000.hu

RONCS
AUTÓ s
Forgalomból történő végleges
kivonás teljes körű ügyintézéssel.
Tel.: 62/541-277
Bontott alkatrész értékesítése:
62/461-687
6728 Szeged, Kollégiumi út 8., a
info@roncsautokft.hu
Web: www.roncsautokft.hu
-

Egyéni dioptriák és aberrációk figyelembevételével tervezett és gyártott szemüveglencse, mellyel
soha nem látott kontrasztnövekedést érünk el szürkületben és éjszaka, tovább fokozva ezzel az
Ön és családja biztonságát.
Az egyedülálló Zeiss-technológia most bevezető áron, 5 0 % árengedménnyel. Jöjjön el hozzánk, é s i.Scríption lencséje mellé további 3 0 % kedvezménnyel válasszon
szemüvegkeretet kínálatunkból! I.Scription, hogy lássa a különbséget! Szegeden csak
az Eszik Optikában.*

„„„„,,„

,

r

/qTi \
=rMis'Jmc=
* kf. =
wmm^siám 06-0056-02

A T l - C s á s z á r n é Kft.
S z e g e d , Berlini krt. 16.
Tel.: 62/422-240, 20/9431-444
www.aticsaszarne.hu

Csongrád megyében egyedüliként autószimulátorral várjuk a
tanulni vágyókat és jogosítvánnyal rendelkezőket egyaránt,

Eszik Optika ******

ZEISS

Szeged, Tiszta L. krt. 75. Tel.: 62/420-642

www.zeissoptika.hu

www.eszikoptika.hu

'Jelen akciónk december 31 -ig tért, más. folyamatban lavő akciós ajánlana! nem vonható össze.

" i J T

B, C, C + E, D kategóriákban, valamint motorszimulátorral
a motorozni vágyókat!
További extráink: automata váltós autó, érintőképernyős
számítógépen KRESZ-gyakorlás, „részegszemüveg".
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NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL: 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

GRATULALUNK

is)

o Apróbörze

Fáhiánsebestyénre,

GÉCZI ISTVÁNNAK is HORVÁTH MÁRIÁNAK
gratulálunk!

60

(üzenetrögzítő

fve, hogy összeházasodtatok,

örömben Is bánatban együtt voltatok.
Kívánunk nektek egiszsiget.
hosszan tartó, boldog

• AKÁC tűzifa: 10.500 Ft/
m 3 .72/267-381 (090473239)
• AKÁC és vegyes tűzifa
8 . 0 0 0 Ft/m 3 -től szállítással.
06-20/268-7223
(090473231)
• TŰZIFA 8 . 0 0 0 Ft/m 3 -től,
szállítva.
20/611-7309.
(090473597)

együtt töltött éveket.
Nővéred, Eta. Etu. Pali,

GARAZS

két Gyöngyi és a két Józsi

Ország, világ tudja meg,

s

MAZURÁK ZSOLTIKA 1 éves lett. £
Szeretettel köszöntünk,
és vidám, boldog
gyermekkort

Ha üzenetet

Tőlem Neked
a születésnapodra
Csak én

szeretne küldeni,
keresse fel
személyesen
ügyfélszolgálati
irodáinkat
vagy
hirdetőirodáinkat!

ÁLLÁST KÍNÁL

ALAPÍTVÁNYOK

ALBÉRLETET KERES
• SZEGED-BELVÁROS,
Mérey utcában, egyszobás,
konvektoros, kllmás. bútorozott garzonlakás egyhavi
kaucióval: 3 5 . 0 0 0 Ft/hó,
kiadó.
30/283-6400.
(0904736:3)

ALBÉRLETET KÍNÁL
SZEDED, Római krt.-i. 50
m2-es, 2 szobás magánház
kocsibeállási
lehetösággel,
bútorozottan, egyedi mérőórákkal kiadó. Ar: 50.000 Ft.
Érd.:
30/943-3773.
(090379480)

ÁLLÁST KINAL

• SZEGEDI ügyvédi iroda
ügyvédjelöltet keres. Szakmai gyakorlat, jogosítvány,
gépkocsi,
idegennyelvtudáselőnytjelent. Fényképes önéletrajzzal ellátott
jelentkezéseket
kérjük:
„Ügyvédi
iroda90473553" jeligére a Gutenberg u. 5.-be, ügyfélszolgálatra. (090473553)
• SZEGEDI
telephelyre
élelmiszer-eladót keresek.
Feltétel: szakképzettség és
gyakorlat. Érdeklődni: Szeged, Szabadkai út 4 2 . ,
9.00-12.00-lg. (090371186)
HIRDETÉSFELVÉTEL
SZEGEDEN:
A DÉLMAGYARORSZÁG
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
IRODÁIBAN
S n j a d , Gutenberg u. 5.
Tel./fax: 62/310-933.
Szeged, Szabadkai út 20.

JAF Holz Ungarn Kft.
6750 Algyó, Mol ipartelep. Pf. 22.
E-mail: erika.maszlag@jafholz.hu

AUTÓ

• 1997-ESVWPassatVariTársaságunk a fakereskedelmi ant 1.9 TDI, szürke szetevékenységet folytató
mélygépkocsi friss műszaFrischeis Holding magyarországikival eladó. 30/262-4680
leányvállalata.
(090372010)
Telephelyünkre az alábbi
• AUTÓÜVEGEZÉS, caspozícióba keresünk munkatársat:
cokárfelvétel önrészátválajtóé rtékesitésben
lalással, üvegfóliázás. 62/
gyakorlott projektes.
405-888,
www.kippJELENTKEZÉSI FEL TÉTEL:
kopp.hu. (090269063)
- ajtóértékesltésben szerzett a
gyakorlat
• EREDETISÉGVIZSGÁ- alapfokú németnyelv-tudás 3 LAT, navigáció. Ingyenes
- legalább faipari technikusi
kiszállással. 62/555-777,
végzettség
30/678-5535,
Jelentkezését szakmai önéletrajzzal
www.regiogps.hu.
a fenti dmre kérjük elküldeni
(090156953)
2009. november 15-ig.

• OTTHONRÓL is végezhető másodállásra keresünk munkatársakat. Érdeklődés: ügyfélszolgálat
©riskonline. hu <000473773)
• SZEGEDEN áruházak őrzéséhez biztonsági őröket
keresünk. Feltétel: érvényes vagyonőri és kamarai
igazolvány.
Jelentkezni:
fényképes önéletrajz alapján a vagyonor®index.hu
e-mail
címre
kérjük.
(090473325)

• SZEGED, Pentelei sor végén garázs eladó vagy kiadó. Tel.:
30/306-2218.
(090259284)

• ÁSOTTHALOM, Rákóczi
u. 18. számú téglaépítésű
ház eladó. Irányár: 4 M Ft.
Érdeklődés:
62/363-295
(090267875)

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

• ÚJSZEGED,
Derkovits
fasor melletti, 2x3 szobás,
kétlakásos
magánház,
nagy telekkel, c s e n d e s környezetben, 3 6 . 5 0 0 . 0 0 0 Ftért eladó. 20/420-5816.
(090473637)

GEPJARMUVEZETO-KEPZES
• OKTÓBERBEN még érvényes különleges őszi akciónk!
www.csillagautosiskola.hu
Londoni krt. 10. 62/426433. Nyt.sz.: 06-01-60-05.
(090371281)

HASZONÁLLAT

I H H H Í
• A KERESZTYÉN Szeretetszolgálat Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1%-ával
támogatták.
A
befolyt
összeget, 6 9 . 8 6 9 Ft-ot rászoruló fiatalok táboroztatására
fordítottuk.
(090473537)

• LENGYEL u. 24. társasház alatt, zárt udvar felőli
bejárattal 16 m 2 -es garázs
eladó. Tel.: 30/642-4161.
(090473244)

• HYUNDAI Accent 1.31, 4
éves, fehér, tulajdonostól,
megkimélten,
extrákkal,
1 . 3 5 0 . 0 0 0 Ft-ért eladó.
Tel.:
30/490-3378.
(090371168)

BÚTOR
• ÁGYNEMŰTARTÓS heverő, tv-videó szekrény, fiókos komód, szobaszónyeg,
konyhaszekrény + asztal +
pad, kutyakosár eladó. Ár:
3 . 0 0 0 Ft-tól. Tel.: 06-20/
5 73-17 3 7.(090473450)

• SZEGEDI
munkahelyre
lehetőleg
megváltozott
munkaképességű,
részmunkaidős takarítót felveszünk. Érdeklődni a megjelenés napján a 06-30/9351680
telefonszámon.
(090473000)

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

• SÁNDORFALVA, Brassói
u. 20. alatti háromszobás,
gáz-, központi
fűtéses,
melléképületekkel magánház
eladó.
Irányár:
1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 Ft. 20/9436133(090371870)

• MAGYAR tarka üsző, 7
hónapos, jól tejelő anyától
eladó. Tel.:
06-30/49539 1 2.(090473177)
• MAGYARSZÜRKE bikaborjak, 120-220 kg-ig, eladók. Érdeklődés: 06-30/
4 57-50 55(090473144)

MAGÁNHÁZ
• APÁTFALVÁN beköltözhető, jó állapotú, összkomfortos kis parasztház eladó.
Irányár: 3 . 9 0 0 . 0 0 0 Ft. 62/
2 1 3-63 2.(090371898)
• BELVÁROSTÓL 20 percre, mélyen áron alul, nívós,
emeletes, 6 szobás ház
1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 Ft-ért eladó.
70/505- 7134 (090473418 y
• MAKÓ belvárosában I.
emeleti, 62 m 2 -es, gázfűtés e s , klímás téglalakás eladó. 20/924-8999. Irányár:
9,8 M Ft. (090165468)
• MAKÓ, Kassai u. 2. sz.
alatti
házrész
olcsón,
sürgősen eladó. Érd.: 0630/979-9203 (0904737S0)

• ÚJSZEGED, Fő fasor
melletti, 290 m 2 -es, 5+2
szobás, kétlakásos, igényes
magánház
4 4 . 5 0 0 . 0 0 0 Ft-ért eladó.
30/50 8-9 0 06. (090473635)
• ÚJSZEGED, Fő fasori,
136 m 2 -es, ötszobás, igényes magánház 74 m 2 -es
melléképülettel
3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 Ft-ért eladó.
30/50 8-9 0 06(090371174)
• ÚJSZEGED, marostői városrészben
160
m 2 -es,
négyéves, egyszintes, exkluzív kivitelű magánház eladó.
Tel.:
20/420-5816.
(090473641)

NÖVÉNY
• OSZLOPOS tuják, gömbtuják, díszfák, egyéb dísznövények széles választéka! Bolgár Díszfaiskola,
Szeged-Kecskéstelep, Ger a S . 1 8 . , 6 2 / 4 2 7 - 9 9 1 . Nyitva: egész nap, vasárnap
délig. (084956150)

PANELLAKAS
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
Hódtóban 5 9 m 2 - e s , 1+2 fél
szobás lakás liftes házban
eladó.
30/928-5092
(090371986)

• NÉMET-OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünkl 06-1/
2 1 0-4 9 04 (090371153)
• PETŐFI-TELEP
központjában 100 m 2 -es magánház 40 m 2 -es, lakható
melléképülettel, 250 négyszögöl telken eladó. 30/
655-55 36 (090473630)

• ŰRHAJÓS utcai, háromszobás, igényesen felújított, kifizetett panelprogramos zöldövezeti lakás ötszintes
első
emeletén
8 . 0 0 0 . 0 0 0 Ft-ért eladó. 20/
4 60-8 3 7 0(090474055)

• SZEGED-KLÉBERSBERG telepen, 3 szobás,
összkomfortos, kertes ház,
melléképülettel, garázzsal,
műhellyel, központi fűtéssel, sürgősen, eladó. 20/
931-9 6 06(090372344)
• SZEGED-SZENTMIHÁLYI, 4 szobás, gáz-vegyes
tüzelésű, padlófűtéses, új
ház, befejezetlen , utcára
nyíló garázzsal eladó. 30/
2 62-4 6 80(090371995)
• SZENTESEN 1.5 SZObáS,
étkezős,
összkomfortos,
külön bejáratú házrész eladó. Irányár: 5 M Ft. Érdeklődni: 06-30/689-6142
(090372225)
• SZENTESEN, Tóth J . u.
27. alatti belső udvari házrész eladó. Érdeklődni: 0656/310-709,
06-30/48271-57,
06-30/254-41-57
(090371720)

• WEBLAPKÉSZÍTÉS,
webgrafika, Flash, PHPtanfolyamok indulnak a Merlin
Stúdiónál.
www.merlinstudio.hu. 20/
524-2358, 30/366-7395.
(090372400)

TERMÉNY, TAKARMÁNY
• KUKORICA, árpa, zab.
tisztított lucernamag és
körbálás kukoricaszár eladó.
06-30/229-7874
(090371475)
• TAKARMÁNYTÖK eladó
Rúzsán.Érd.:30/329-4214
(090472655)

TARSKOZVETITES
• 7 X 7 villámrandi Szegeden, minden korosztály
számára,
korcsoportonkénti beosztásban. Jelentkezés,
regisztráció:
www.7x7villamrandi.hu.
Tel.:
20/355-2686.
(090472992)
• TÁRSRA vágyik? Nálunk
megtalálja az igazit! Személyre szabottság, diszkréció, országos fényképes
adatbázis. Hívjon most!
Tel.:
20/406-9250.
(090473084)

TÉGLAEPITESU LA KAS
• BUDAPESTI, belvárosi,
az Operettszínházhoz közeli, kétszobás, 58 m 2 -es,
gázfűtéses lakást értékegyeztetéssel elcserélnék
Szentes központjában lévő
téglablokkos lakásra. Érd.:
06-30/275-2520.
(090474047)

• IPOLY sori, kétszobás,
erkélyes, szép állapotú, tóra néző lakás eladó. Panelprogram tavasszal indul.
6.300.000
Ft.
20/4608370(090474052)
• SZEGED,
Csongrádi
sgt.-i, 47 m 2 -es, 1,5 szobás, I. emeleti, erkélyes
panellakás 6 . 4 9 0 . 0 0 0 Ftért
eladó.
20/420-581
(090473642)

• RÖSZKÉN 2+2 szobás,
régi építésű, részben felújított magánház 8 . 9 0 0 . 0 0 0
Ft-ért eladó. Azonnal beköltözhető. Érd.: 30/4773556.(085264737)

• OKTÓBER 9-én indult
bolti eladó,
kereskedő,
boltvezető
tanfolyamhoz
még lehet csatlakozni. Tel.:
20/3 5 5-26 86. (090472995)

13., péntek, 20 óra

jegyárak: 8900 és 9900 Ft • Helyszín: Syma Rendezvénycsarnok, Budapest
.- t II <

elctmukcmi

2009. november 20., péntek,

19.30

Jegyárak: 4900-10 900 Ft • Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna
Livim; < nlnur: 2009. november 26., csütörtök, 19 óra

Jegyár: 5900 Ft • Helyszín: Budapest, Diesel

A jegyek árán felül 200 Ft kezelési költségei is felszámítunk.

• SZEGED-BELVÁROS,
Hajnóczy utcai, 68 m 2 -es,
kétszobás, I. emeleti, egyéves, erkélyes téglalakás
azonnal beköltözhetően eladó.
30/508-9006
(090371176)

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

ÚZLETH., MŰHELY, IRODA
• SZEGEDEN, a Belvárosban üzlethelyiségek, irodák
kiadók. É r d . : 3 0 / 9 2 8 7 - 1 3 5 .
(090472630)
• SZEGEDEN, Ipari-gazdasági-zónába tartozó, Napos u. 7. sz. alatti, 5 . 2 9 8
m 2 -es telken lévő, 3 szintes,
720 m 2 teljes alapterületű
irodaház, valamint a telken
lévő 3 melléképületben 670
m 2 műhely és raktár eladó.
Ár: 9 8 . 0 0 0 . 0 0 0 Ft + áfa.
Érdeklődni a 70/312-1914es telefonon. (090473843)

Az apróhirdetések tartalmáért
a Délmagyarország Kiadó nem vállal felelősséget!

BÍZZSN
B E N N Ü N K
H *

8

0

Költöztetés,
bútorszállítás,
irodák, irattárak komplett 3
átpakolása szakszerűen, s
referenciákkal.
f
Precíz munka garanciával.

06-30/280-3442

IRHA-, BŐR-,
VELÚRKABÁTOK,
SZŐRMEÁRUK |

DUGULÁSELHÁRÍTÁS,

• ÚJSZEGED, Vedres utcai, 2+1 szobás, konvektoros, felújított, erkélyes téglalakás garázzsal vagy anélkül eladó. Tel.: 20/2406915.(090372340)

www.dugulaselharjtasszeged.hu

S z e g e d , Jóxsel A . sgt. 7 7 / A
C s o n g r á d , S z e n t e s i út 7/A
Hmv.-hely, Kossuth tér 6.
H a h ó , Deák F. u. 19/A

CSERÉP-, PALATETÓK
javítása, felújítása, készítése
bádogos-, ácsmunkákkal.

MENTESÍTÉS

CSATORNATISZTÍTÁS

azonnal, vidékre is!

INGYENES KISZÁLLÁS, §
TISZTA MUNKA!
|

06-70/630-3806

SZÁMLAKÉPESEN,

• ÚJSZEGEDI, 50 m -es,
kétszobás, teljes körűen,
frissen felújított téglalakás
belvárosi hídnál, azonnal
beköltözhetően eladó. 30/
508-90 06(090371172)

GARANCIÁVAL!

Lapos tetők szigetelését
részletfizetéssel vállaljuk,
kőművesmunkák,
j
külső hőszigetelés!

tisztítása, festése, javítása, P
bélés- és cipzircsere

GRAFFITIMár nincs megelégedve a háza
falán a gralfitimázolmánnyál
CÉGÜNK VÁLLALJA
A SZAKSZERŰ ElTÁV0lfTÁSÁTv
Fax: 62/L57-961
re/ 30/995-5798

WÉKÉM

Babaelsősegély

^^em:160

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI KÉZIKÖNYV KISGYERMEKES CSALÁDOK RÉSZÉRE
Kisgyemiekes szülők gyakran találkoznak vélt vagy valós vészhetyzetekkeLhiszenakisfetfedezökütjagyakrangöröngyös. Sürgős helyzetekben nagyon sok múlik azon hogy felismerjük, hogy valóban vészhelyzet van. Lényeges,
hogy ne essünk pánikba, tudjuk, mit kell tenni, és ezt képesek tegyünk megtenni.
A Babaelsősegéty könyv célja, hogy megismertessen az esetleges veszélyforrások- Eredeti ár: 3.190 Ft
kal a gyakori baba- és gyermekbalesetekkel azok megelőzésétől a szakszerű, laikus
elsősegélynyújtásig, amellyel baleset vagy vészhelyzet esetén nagyobb magabiztossággal higgadtan nyújthatnak azonnali segítséget a sérült vagy beteg kisgyermeknek. A leírásokat rengeteg fotó teszi egyértelművé.
Ez a könyv abban is támpontot ad. hogy melyek azok az állapotok, amikor haladéktalanul orvoshoz kell foidulni.

50 Ft

ermeszeies gyógymódok
kismamákn

GYAKORLATI

Terjedelem: 232 oldal

Ez a könyv tartalmazza az összes oiyan tetmészetgyógyászab módszert, lehetőséget,
amelyeket biztonsággá! alkalmazhatunk várandósai is. Minden panaszra több megoldást is kínál, mindezt nagyszerű receptekkei színesítve A várandósság alatti panaszok
kezelése során kiemelkedően fontos szerepet töltenek be a természetes gyógymódok, hiszen ilyenkor a legtöbb ember nem szívesen választja a gyógyszeres kezelést
Tudnunk keU, hogy a természetes gyógymódok között is akad olyan, amit nem szabad
alkalmazni várandósán, mert veszélyes lehet a babára, vagy vetélést, koraszülést eredményezhet IWos továbbá, hogy várandósán vannak olyan á
terhességi toxémia, ahol azonnali orvosi segítségre van szükség, és nincs helye
a természetgyógyászatnak.

TANFOLYAM
• ELEKTRONIKUS
va
gyonvédelmi rendszerszerelő tanfolyamot indít a Novosec Security Kft.; O K J - s
képesítés. Jelentkezni lehet: 20/383-3631 telefonszámon. (090473174)

• OKLEVELES műkörömépítő tanfolyam indul novemberben. 30/376-1702
(090473831)

• VEGYES tűzifa: 8 . 5 0 0 Ft/
m 3 -töl, akác: 9 . 5 0 0 Ft/m3től. 06-20/610-4941, 0630/7 53-7 7 74.(090473579)

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

• CSERKESZÖLŐGYÓGYFÜRDŐN 250 nfes vendégház, amely alkaímas két család otthonának
és további 10 fő elhelyezésére 3 stúdióapartmanban,
központhoz közel eladó.
Ár: 1 8 . 8 0 0 . 0 0 0 Ft. 06-30/
943-1316,
www.cserkeimesterek.hu
(090371343)

• SZEGED-BELVÁROSHOZ közeli,
kétszobás,
amerikai konyhás, jó beosztású, padlófűtéses, igényes, exkluzív lakás sürgősen eladó. 30/5399-414.
(090473565)

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

VÁLTSA MEG BELÉPŐJEGYÉT ELŐVÉTELBEN A DÉLMAGYARORSZÁG
ÉS A DÉLVILÁG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁIBAN!
v Moore: 2009. november

• SZEGED,
egyetemhez
közeli, társasházi, felújított, I. emeleti, kétszobás,
gáz-központifűtéses, garázsos, összkomfortos, különálló, udvari, egyszobás
lakással
egyben
1 2 . 7 0 0 . 0 0 0 Ft-ért, áron alul
eladó. Tel.:
06-20/46190 4 4.(090473269)

• CLASSIC ÜVEG. Üvege
zés, képkeretezés. Pulcz u.
46. ,62/499-1 11. (084036806)
DUGULASELHÁRITAS garanciával, mindennap. Érd.:
06-30/945-7577, 62/533-999,
Szász Péter. (090165709)

A D É L M A G Y A R O R S Z Á G ÉS A DÉLVILÁG A J Á N L Á S Á V A L
1

• SÓHORDÓ utcai kétszobás, gázfűtéses, magasföldszinti, felújított téglalakáseladó. Irodának is alkalmas.
30/299-5165
(090473685)

• VASTAG
tűzifa
1114.000 Ft/m 3 szállítással,
aprítva
is.
06-30/4797435,
06-72/371-988.
(090371804)

CSÜTÖRTÖK

DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG HŰSÍGPR0GRAM A J Á N L Á S Á V A L

Délmagyarország/Délvilág
Hűségkártyával olcsóbb!

MEGRENDELOSZELVENY

Megrendelő adatai:
Név.

•

G

• SZEGED, Bercsényi u.
6/A alatti, II. emeleti, 73
m 2 -es, háromszobás, gázfűtéses lakás azonnal beköltözhetően eladó. 06-20/
220-1073,
62/487-615.
Irányár:
13,6
M
Ft.
(090371772)

SZOLGÁLTATÁS

• KÉZ-, lábápoló, műkörömépítő tanfolyam indul
október 28-án Csongrádon.
20/355-2686
(090370870)

TÜZELŐANYAG K i

22.,

•

Babaelsősegély

crzidb

Természetes gyógymódok
kismamának
i

ljh

Aláírás:

Cím:

Megrendelhető:
@ terjesztes@delmagyar.hu
- f j www.webaruhaz.delmagyar.hu

E-mail:

« r személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban
O vagy megrendelőszelvénnyel
Csak hibáttanul kitöltött megrendelést fogadunk el a vételárat a kézbesítéskor kell fizetni. Megyén belül a házhoz szállítás ingyenes.
Az akció a készlet erejéig érvényes. A megrendelőlapot küldje a következő címre: Délmagyar ország Kiadó, 6701 Szeged, PL 153

Tel:

Előfizetői kód:

Az előfizetői kódot
a hűségkártyáján is
megtalálja!

HIRDETES

2 0 0 9 . O K T Ó B E R 22., C S Ü T Ö R T Ö K

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Gyászközlemények

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akikszerettünket,

SZEGED

MEGYIK PÁLNÉ
SZABÓ ERZSÉBETET

GYÁSZHÍR

utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család
„Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él, kit

90473803

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünk,

KERESZTES JÁNOS
búcsúztatásán megjelentek, sírjára
virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

90473574

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik
szerették, ismerték és tisztelték, hogy a drága jói férj,
édesapa, imádott gyermek,

MEGEMLÉKEZÉS

marad."

elhunyt. Temetése 2009. október 27-én 14 órakor
kor.
Gyászoló család

SÜLI FERENCNÉ
PÁL ERZSÉBETRE
halálának 9. évfordulóján.
Szerető férje és családja

„Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, rokon,

HALASI SÁNDOR
(fogtechnikus)
77 éves korában csendben elhunyt.
Temetése október 26-án 14 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy a leg-

Hozzád már csak a temetőbe mehe-

el sem búcsúztál, hiányod,
"amíg élünk, mindig nagyon fáj."
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy

DOBÓ JÓZSEF
autószerelő

gyászmisén búcsúzunk.

szerettünk,

SZILI JÓZSEF
életének 90. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2009. október 26-án 11 órakor lesz a Belvárosi
temető ravatalozójából.
Gyászoló család
J

orroino

Téged.

KAKUJA
ANTAL

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága

halálának 2. évfordulója alkalmából
szerető családja.

életének 65. évében elhunyt. Utolsó útjára 2009. október 26-án 11
órakor kísérjük a Dugonics temetőben.
.«».

Gyászoló család

„Életet és kegyelmet szerzettél szá-

életének 61. életévében elhunyt.
kor lesz Szegeden, a Bajai úti evangélikus temetőben.
A gyászoló család

2009. október 27-én 11 órakor lesz a

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy
a szeretett Férj, Édesapa, Nagypapa,
Após és Testvér,

KOZMA MIHÁLY,
a Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola egykori tanára

SZENTES
MEGEMLEKEZES

MEGEMLEKEZES

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett

szeretteinkre:

SZABÓ LÁSZLÓ
72 éves korában elhunyt. Búcsúztatá-

Gyászoló család

halálának 8. évfordulóján.

GÖRBE MÁRTA
tanárnő

Csengettyű köz 14. szám alatti lakos,

a katolikus temetőben, a sírnál.

DÖMSÖDI KATIKA

Fájó szívvel emlékezünk

Férj, Apa, Nagyapa, Dédapa,

sa 2009. október 26-án 13 órakor lesz

Szomorúan emlékezünk

Bánatos szüleid

halálának 9.,

GÖRBE BÁUNT
nyugalmazott tűzoltó

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

halálának 6. évfordulóján. Örök
álmukat őrizze béke, nyugalom.
Gyászoló családja

temetésén megjelentek, sírjára koszo-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

rút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkon

búcsúztatásán

jük a szakápoló áldozatos munkáját.

koszorút, virágot elhelyeztek vagy

Gyászoló család

Gyászoló gyermekei
és unokája

Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

végső búcsút. Mindazokat, akik sze-

76. életévében betegségben elhunyt.

rették és tisztelték, közös megemlé-

Temetése 2009. október 26-án 14 óra-

kezésre később megjelölt időpontban

kor a Mórahalmi temetőben lesz.

és helyszínen várjuk.

Előtte mise 13 órakor.

Gyászoló családja

Megtört szívében emlékét örökké

mindazoknak, akik drága szerettünk,

őrző:

JOÓ SÁNDOR
ra elkísérték. Külön megköszönjük
nek az évtizedeken át tartó segítséget,
valamint mindazok támogatását, akik
utolsó évei megszépítésén és könnyítésén fáradoztak.
Gyászoló családja

MINDEZ, ÉS MÉG ENNÉL IS TÖBB...

V
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Gyászoló családja

temetésén megjelentek és utolsó útjá-

www.delmagyar.hu/a_nap_szepe
Te is lehetsz a Nap Szépe!

r\ n

más módon együttérzésüket kifejezkeztek.

www.delmagyar.hu/sport
A Dét-Alfötd sporteseményei első kézből!
www.delmagyar.hu/video
Videófeltöltés - minden, ami érdekes!
www.delmagyar.hu/auto
<
Mindent az autókról egy helyen!
_

rí

ott

Hálás szívvel mondunk köszönetet

Gyászoló család

delmagyar.hu

megjelentek,

ték, fájdalmunkon enyhíteni igye-

kezelőorvosainak és az asszisztensek-

vaitól szűk családi körben veszünk

LÁZÁR FERENC

G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE:
Mécses 2001 Bt.
- (Temetkezési Szolgáltató Bt.) Szentes, Sima Ferenc utca 31.
63/400-889
Égisz '90 Temetkezési Kft.,
6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 63/400-162

NAGY ERNŐ SÁNDOR

enyhíteni igyekeztek. Külön köszön-

2009. október 27-én 14 órakor lesz a
Belvárosi temetőben.

Gyászoló családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet a

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a sze-

61 éves korában elhunyt. Temetése

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,

ÖZV. DEÁK ALBERTNÉ
HÉJJÁ ERZSÉBET

retett Édesanya, nagymama,

RÁDI JULIANNA ILONA
JUTKA MAMA

Tel.: 63/400-162
6 6 4 0 Csongrád, Fő u. 17-19.
Tel.: 63/483-975
TOURINFORM
CSONGRÁD
Csongrád, Szentháromság tér 8.
Tel.: 63/570-325
ORHIDEA TEMETKEZÉS
Csongrád, Erzsébet u. 32.
63/471-121

kedet."

GYÁSZHÍR

rokonoknak, jó szomszédoknak,

2009. október 15-én, 71 éves korában, szerető családja körében örökre

Gyászoló család

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
FELVÉTELE:

a múlt, a végtelen szeretet, őrizzük, óvjuk emlé-

ismerősöknek, akik drága szerettünk,

rövid, súlyos betegség következtében,

megpihent. Kívánsága szerint ham-

Újvárosi református temetőben.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

MOLNÁR ISTVÁNNÉ

Belvárosi temetőben.
Gyászoló család

MÉSZÁROS ETELKA

BarátnÖd

904737*2

simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él

Mély gyászban tudatjuk, hogy

Temetése 2009. október 24-én 11 óra-

dulójára.

„Bennünk él egy arc és egy meleg tekintet, egy

momra, és a te gondviselésed őrizte az

kal, akik szerették és ismerték, hogy

„U7,™

KISS FERENCNÉ

ber 24-én 13 órakor lesz a makói

Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg
Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382 Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6786 Rúzsa, Határőr u. 2.
Tel.: 62/285-197. 6800 Hódmezővásárhely, Dr Imre József u. 1. Tel./fax:
62/534-985, 62/534-986 Márvány Kft. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.:
62/597-360 Flóra Center Kft., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869
Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér 10. 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864 6722
Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török
u. 11/B Tel,: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyö, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567

én lelkemet." Jób 10,12

Szomorú szívvel tudatjuk mindazok-

85 éves korában elhunyt. Temetése

szerettünk,

évében elhunyt. Temetése októ-

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:

MARÍK MÁRIA

TÓTH ISTVÁN

GŐG JÓZSEF

„szegedi lakos" halálának 2. évfor-

Gyászoló családja

„Elmentél közülünk,

drágább férj és édesapa,

Szeretettel emlékezem Rád!

BORSOS JÓZSEFNÉ
VARGA IRÉN,

Hosszú utcai lakos, életének 80.

odafenn örök boldogságot."

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy drága

Messze mentél, búcsú nélkül, és soha
többé nem jössz vissza.

tünk, sírodra virágot vihetünk.

90472779

Szerető családja

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

Múlnak az évek, feledni nem fogunk

Fájó szívvel emlékezünk

lesz a Röszkei temetőben. Előtte gyászmise 13 óra-

október 30-án 14 órakor tartandó

MEGEMLEKEZES

11 órakor lesz az Apátfalvi temetőben.

emléked szívünkben él és örökre meg-

életének 50. évében, hosszú szenvedés után

meghalt. Hamvaitól a jezsuita temp-

GYÁSZHÍR

hunyt. Búcsúztatása október24-én,

„Életed elmúlt, mint egy pillanat, de

OLÁH IMRE
volt melegburkoló

lomban (Szeged, Oáni u. 3.) a 2009.

CSONGRÁD

apátfalvi lakos 81. életévében el-

igazán szeretnek."

BORSÁNYI MIKLÓS

MAKÓ

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Cs. M.-i Kegyeleti Kft.,
6800 Hódmezővásárhely,
Dr Imre József u. 1.
Tel ./fax: 62/534-985, 62/534-986
Borostyán Temetkezési Szolgálat
6800 Hódmezővásárhely,
Dr. Imre József u. 11.
Tel.: 62/238-866

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

a Vasárnapi

MESTER

rejtvénymagazin 1 6

Fizessen előlapunkra havi % 1 i t
keresse az újságárusoknál!

^ ^

99?

oldalon!
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MEGYEI FUTBALLHÍREK

Meglépett az Alsóváros
A MEGYEI III. OSZTÁLYÚ lab
darúgó-bajnokságban a 10.
fordulót rendezték meg. Az
IKV-Alsóváros továbbra is remekel, míg az egykori listavezető, a Pusztamérges hatalmas
mélyrepülésben van.
Eredmények: Balástya II.—Károlyi II. Tiszasziget 5-1 (2-0),
gólszerzők: Böröcz 2, Körmendi I., Bozó, Pelsőczi, ill. Kovács. Zákányszék KSK-Kübekháza SE 2-1 (0-0), gólszerzők: Csabai, Tóth E„ ill. Lakatos. Pusztamérges FC-öttömös SE 1-2 (0-0), gólszerzők: Horváth P„ ill. Hatvani 2.
Domaszék SK-HFC III. Bercsényi 2-2 (1-0), gólszerzők:
Dönczi 2, ill. Gábor, Barankai.
Földeák TC-Csongrád TSEII.
3 - 0 (2-0), gólszerzők: Medgyesi, Kun Szabó, Kelemen.
IKV-ALSÓVÁROS SE-RUZSA
KSE 1-0 (1-0)
Szeged, Szabadság tér, 50 néző. Vezette: Tompái.
IKV-Alsóváros Korom - Halász, Kéri, Csordás, Török). (No, vák), Daróczi, Tóth G. (Csehó
B.), Farkas M„ Szepesi (Takács
R), Polyák, Szentágotai. Edzők:
Kiss Ferenc, Ludányi Sándor.
Rúzsa: Szekeres - Simon (Ábrahám), jakus, Krisztin, Bata, Nagy
(Farkas K.), )áger D„ Tóth R„
Majoros, jáger Cs., Fodor J.
Edző: Horváth István.
A bajnokság állása

1
2
3
4
5
6
7.
8
9
10
11
12

IKV-Alsóváros
Zákányszék
CsonpádTSE
Földeák
Tiszasziget
HFCIII.
Balástya II.
Domaszék
Öttömís
Pusztamérges
Rúzsa
Kübekháza

10
10
10
10
9
10
10
10
9
10
10
10

8
6
6
6
5
4
4
4
4
4
2
0

1 1 34-12 25
0 4 18- 918
0 4 25 19 18
0 4 21-1618
1 3 19-1416
3 3 18-1415
3 3 18-1815
2 4 21-30 14
1 4 22-21 13
1 5 17-1813
0 8 14-25 6
0 10 12-43 0

Élen a SZAK
TOVÁBBRA IS REMEKEL a
Szegedi AK Boszorkányok labdarúgócsapata az NB II Keleti
csoportjában, és vezeti a bajnokságot.
SZEGEDI AK BOSZORKÁNYOK-NYÍRSÉG NSC 4-1
(4-0)
SZAK: Horváth (Földesi) Lipták (Szalai), Kardos, Boros,
Dóczi, Miklós. Zoltay (Augusz), Zimányi Kovács, Szil,
Horváth, Szolga. Edző: Hódi
Zsuzsanna.
Gólszerzők: Szolga 2, Zimányi
Kovács, Szil, ill. Suga.
Női futsal NB 1,4. forduló:
Szegedi AK Boszorkányok-Univerzum 0 - 6 (0-3).

KÉZILABDAHÍREK

Kikapott a Makó KC

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, MAKÓ. A vásárhelyi női kézilabdacsapat utánpótlás-eredményei, OSB (országos serdülő
bajnokság): ASA-Consolis-HNKC-Orosháza-Gyopárosfürdő 18-23, -Csorvás
24-24, -SZKKSE-Algyő
17-18, -Kecskemét 30-32; ifjúsági kupa: ASA-Consolis-HNKC-Orosháza-Gyopárosfürdő 30-23; NB l-es ifjúsági
bajnokság: ASA-Consolis-HNKC-Siófok 28-30, -Vác
25-25, -Békéscsaba 24-31,
-Győr 19-35, -Hunnia 26-27.
A férfi kézilabda NB ll-ben:
Makó KC-Békéscsaba 23-27
(10-14), a legjobb makói gólszerzők: Sándor 5, Pusztaszeri 5.

A180 CENTIMETER MAGAS KEKEZOVICS MEGSZÓRTA A PICKET

Szegeden röhög az ország
A bajnokság legnagyobb meglepetése született Kecskeméten.
A Budapest Bank férfi kézilabdaligában 40-32-es vereséget
szenvedett a Pick Szeged csapata a Bács megyei együttestől.

A férfi vízilabda LEN-kupában
címvédőként vesz részt a Szeged Beton. A Kásás-legénység
remélhetőleg a legutóbbihoz
hasonló szereplése csütörtökön kezdődik a horvátországi
Splitben.
SZEGED
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

KECSKEMÉT
SÜLI RÓBERT

Kapott már ki a Pick Szeged,
elődje, a Tisza Volán vagy éppen a Volán SC is. Nem egyszer.
Sokszor. De olyan megalázó fiaskót, mint amilyet tegnap este
Kecskeméten elszenvedett a
kétszeres magyar bajnok, még
szegedi drukker nem élt meg.
A Bács megyei együttes,
amelynek a soraiban több
olyan kézilabdás is szerepelt,
akire már nem volt szükség a
Tisza partján, „hülyét" csinált
a nagy mellénnyel pályára lépő
vendégcsapatból. Az a Kekezovics, akinek a rendes posztja
szélső, most irányítóként zilálta szét a Picket. Egyetlen pozitív dolgot sem lehetett felfedezni a Szeged játékában. Egyetlen felvillanása nem volt a vendégeknek. Nincs mentség a lélektelen játékra. Ez még roszszabb volt, mint az idei budapesti magyarkupa-döntő.
- Szégyellem magam! mondta a lefújás után Szeri
István elnökségi tag.
- Már a Constanta elleni
meccs után mondtam, hogy vigyázzunk a Kecskeméttel. Bejött a megérzésem. Védelem és
kapusteljesítmény nélkül játszottuk végig a meccset. Mi
lesz velem? Egyelőre nem tudom. A sorsom nem az én kezemben van, az is lehet, hogy
ezzel befejeződött a munkám.
Nem hinném, hogy ellenem
játszottak volna a fiúk. Az akaratgyenge játékra nincs magyarázat - nyilatkozta a sportcsarnok mellett könnyes szemmel Vladan Matics vezetőedző.
Ezt a vereséget sehogyan
w)

Splitben kupáznak

Szenvedett a Pick, Oszmajics is gól nélkül maradt. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

sem lehet megmagyarázni,
egyetlen kézilabdást sem lehet
dicsérni. Egy olyan csapat csinált bohócot az európai elitligában szereplő Pick Szegedből, amely eddig ebben a bajnokságban két győzelmet tudott felmutatni. De ezek a jóval
gyengébb képességű játékosok
a szívüket is kitették a győzelemért. A Pick profijai pedig az
arcukat küldték fel.
Most elkezdhetnénk darabokra szedni a játékosokat, pálcát törhetnénk felettük, de nem
sok értelme lenne. Ez a vereség
a város kézilabda-történetének
egyik legfájóbb kudarca. Ha röviden akarnánk összefoglalni a
40-32-re elvesztett meccset, akkor azt mondhatnánk: Szegeden röhög az ország!

<a>HYunciRi I Z J I C Z a l é
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Vásárhelyi
éremeső
jól szerepeltek a Hódmezővásárhelyi Lovas Klub fiataljai a
Gyermek- és Pónilovasok Országos Szövetsége által rendezett bajnokság döntőjében.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Hódmezővásárhelyi Lovas
Klub versenyzői idén több országos fordulót is sikerrel teljesítettek, így jogot szereztek a
Bellandor Lovasiskola által
rendezett döntőben való indulásra. Szenténé Mágori Katalin
tanítványai közül Juhász Gyöngyi Visszhanggal ügyességi ugró nagy ló kategóriában bajnoki címet szerzett, míg ügyességi
könnyű kategóriában Juhász
Csilla Mukival bronzérmes lett.
Törökné Kezes Gabriella neveltjei közül az ügyességi ugró
kezdő lovas kategória országos bajnoka lett Török Melinda
Fárosszal. A díjlovaglás E kategóriájában Botyánszki Zsóka
Liza nyergében a 4., Sarkadi
Petra Bronson nevű pónijával
a 6. helyen végzett, míg az A
kategóriában Bálint
Eszter
ezüstérmes lett Reménnyel.

SZEUIÉP c5

vodafone

Kecskemét-Pick Szeged

40-32

(20-15)

BB férfi kézilabdaliga, 8. forduló. Kecskemét, 600 néző.
Kecskemét: Shejbal - BERTA
3, Hruscsak 5, PETRÓ 4, KEKEZOVICS 13 (4), BAjUSZ 6, VARSANDÁN 5. Csere: NAGY L.
(kapus), Dobó 1, Skribics, Szabó P. 3. Bíró, Tóth E. Szakmai
igazgató: Skaliczki László.
Szeged: Liszkai - Ghionea 1,
Kos 3, Zubai 2, Herbert 1, Katzirz 3, Zvizej 4. Csere: Farkas J.
(kapus), Vadkerti, Krivokapics
10 (3), Nenadics 7, Oszmajics,
Vancsics 1. Edző: Vladan Matics.
Kiállítás: 10, ill. 8 p. Hétméteres: 5/4, ill. 3/3.

Valamivel több mint félnapos
buszozást követően tegnap késő délután már Splitben vezényelt átmozgató edzést „fiainak" Kásás Zoltán, a Szeged Beton VE edzője. A LEN-kupa címvédőjeként a dalmát tengerparti
városba, Splitbe, a C jelű selejtezőcsoportba osztották Baksa
Lászlóékat (képünkön). A fiúk
remek hangulatban ismerkedtek a helyszínnel, jó formában
várják a hatcsapatos tornát.
- Nem kell nagy jóstehetséggel rendelkeznem ahhoz,
hogy kijelentsem, a- fél tucat
gárdából a portugálnak és az
angolnak fejeződik be vasárnap a sorozat - jelentette ki Kásás. - A többiek viszont jóval
erősebb riválisok. A Prcanj a
montenegrói, a Dinamó Moszkva az orosz bajnokságban végzett a negyedik, a Jadran pedig
a horvátban az ötödik helyen.
Valamennyi kemény ellenfél,
mi mégis arra törekszünk,
hogy az első helyen lépjünk a
következő körbe.
Erre minden esélye adott a
Tisza-parti alakulatnak, amely
biztatóan kezdte az idényt.
- Bár még messze vagyunk
az ideális formától, azért
szemmel látható a javulás, a
fejlődés - jegyezte meg a mesteredző. - Hat ú j embert kell

Beton-program. Csütörtök,
18 óra: Szeged Beton-Paredea
(portugál). Péntek, 10.15: Szeged-PVK Val Prcanj (montenegrói), 18: Szeged-Manchester City (angol). Szombat,
20.30: Szeged-VK Jadran Split
(horvát). Vasárnap, 10.15: Szeged-Dinamó Moszkva (orosz).

beépíteni q szerkezetbe, azért
ez nem megy egyik pillanatról
a másikra, de már láthatók,
tapasztalhatók biztató jelek.
Kevesen tudják, hogy a tréner 1996-ban a vélhetően a
legkeményebb riválisnak számító Jadran edzője volt.
- Ötödik helyen állt a csapat a pontvadászatban, amikor megkaptam, majd miután
feljöttünk a második helyre,
váratlanul megköszönték a
munkámat.... A mai napig nem
tudom, hogy miért. De ne
higgye, hogy bosszúvágy dolgozik bennem, kizárólag az
érdekel, hogy a Szeged jól és
eredményesen pólózzon.

Splitben is kellenek a Baksa-braVÚrok. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Út a kupagyőzelemig. A Szeged Beton VE címvédőként vesz részt a
LEN-kupa 2009/2010-es sorozatában. Komlósi Péterék a trófea magasra emeléséig a következő úton jutottak el. 1. selejtezőkör (Szeged): Szeged Beton-Dauphin de Sete (francia) 9-3, Szeged-Steaua
Bucuresti (román) 10-8.2. selejtezőkör (Montpellier): Szeged-Montpellier (francia) 10-6, Szeged-Barcelona 10-11, Szeged-Szczecin 20-7. Nyolcaddöntő: Cattaro (montenegrói)-Szeged
5-4, Szeged-Cattaro 8-5. Negyeddöntő: Vojvodina (szerb)-Szeged
10-10, Szeged-Vojvodina 9-8. Elődöntő: Kazany (orosz)-Szeged
10-10, Szeged-Kazany 8-5. Döntő: Panioniosz (görög)-Szeged 8-6,
Szeged-Panioniosz 12-10 (ötméteresekkel: 5-3).

MAGYAR0RSZAG0N1997-BEN MUTATTAK BE EL0SZ0R A RENDSZERT

Szögi Kft.: Házakat varrnak össze
Dél-Magyarországon egyedül a szegedi székhelyű Szögi Kft. rendelkezik egy olyan, USAból származó technológia használatának jogával, amelynek segítségével a megrepedt
házak falait „varrják össze". Ifj. Szögi László
ügyvezető igazgató elmondta: Szegeden és
környékén családi házakat, műemlékeket
mentettek meg az eljárás segítségével.

Egyre több ház falai kezdenek repedezni az épület süllyedése vagy a hatalmas forgalom miatt. A legnagyobb
károkat az utóbbi évek csapadékosabb
időjárása okozza: a magas belvíz
ugyanis felgyorsította az épületek állagának romlását.
Mind több és egyre mélyülő repedés
árulkodik arról — mondta el ifj. Szögi
László, a Szögi Építőipari Fővállalkozási és Kereskedelmi Kft. ügyvezető
igazgatója —, hogy az épület szerkezeti egysége megbomlott, sürgős javításra
van szükség. Hozzátette: a szerkezeti problémákat más tényezők is okozhatják, a kiváltó ok megszüntetése mellett azonban
feltétlenül szükség van a meggyengült fa-

lazatok és falkapcsolatok megerősítésére.
Az építőmesteri szakmérnök kifejtette: a
régi, zömmel rituális alapokon, az építőmesterek ősi tudása szerint tervezett és felhúzott épületek még együtt éltek a környezettel, a talajjal. A házak a külső környezeti
hatásokra (talajok mikromozgása, a levegő
hőmérséklet-változása és a nedvességtartalom változása) kellő rugalmassággal vála-

szoltak, hiszen a tartószerkezetek konstrukciója károsodás nélküli mozgásokat engedett
meg. Ezek a házak ugyanis az adott környezetbe épültek, az adott domborzati, talajés talajvízviszonyokhoz alkalmazkodtak.

Napjainkban azonban a környezeti hatások
olykor drasztikusan megváltoznak. A talaj
vízháztartása felborul, például a csatornázás és a szélsőséges időjárás miatt, a régi
épületek mellé új, nagy tömegű létesítmények kerülnek, hatalmas az utak forgalma.
Ezekre a hatásokra viszont az épületek már
extrém mozgásokkal válaszolnak, a falakon repedések keletkeznek, előbb-utóbb
tönkremennek.
Viszont van megoldás a szakember szerint: ez a házak megvarrása, felvarrása,
a falak összevarrása. A rendszert —
amelyet már 15 éve alkalmaznak az USAban és Európában — 1997-ben mutatták
be először Magyarországon. Az ISO-minősítéssel is rendelkező Szögi Kft. 2000
óta alkalmazza a technológiát: számos
Ü károsodott lakó-, iroda- és gyárépületet,
életveszélyessé vált függőfolyosókat,
erkélyeket gyógyítottak meg vele. Ez a
rendszer mentette meg a többi között a
szentesi református nagytemplomot, a
röszkei iskolát és a szegedi belváros számos műemlék épületét.
(x)

Iroda/üzlet: 6724 Szeged, Londoni krt. 9.
Tel./fax: 62/323-956 • Napközben: 06-30/943-5350
E-mail: szogikft@t-online.hu • www.szogikft.hu

SPORT

Real-zakó

/

/

//

/

CSAK A MÁSODIK JÁTÉKRÉSZTŐL JÁTSZOTT JOL A SZEVIEP

EURÓPA. A Manchester United
egy góllal győzött szerdán a
CSZKA Moszkva otthonában,
ezzel továbbra is százszázalékos a labdarúgó Bajnokok Ligája B csoportjában, ahol a
Wolfsburg hazai pályán nem
bírt a Besiktassal.
A C jelű kvartettben jókora
meglepetés született: az előző
körben a Zürichtől vereséget
szenvedő Milán javította hibáját, és hatalmas meglepetésre
a 88. percben lőtt Pafo-góllal
idegenben győzte le a Real
Madridot.
A Chelsea a vártnál simábban, 4-0-ra győzte le a D csoportban az Atleticot.
Bajnokok Ligája, csoportkör, 3. forduló:
A csoport: Girondins Bordeaux (francia)-Bayern München (német) 2-1 (2-1), gólszerzők: Ciani (29.), Planus
(40.), ill. Ciani (6. - öngól). Juventus (olasz)-Maccabi Haifa
(izraeli) 1-0 (0-0), gsz.: Chiellini (48.).
B csoport: CSZKA Moszkva
(orosz)-Manchester
United
(angol) 0 - 1 (0-0), gsz.: Valencia (86.). Wolfsburg (német)-Besiktas (török) 0 - 0 .
C csoport: Real Madrid
(spanyol)-Milan (olasz) 2-3
(1-0), gsz.: Raúl (19.), Drenthe
(76.), ill. Pirlo (62.), Pato (66.,
88.). Zürich (svájci)-Olympique Marseille (francia) 0 - 1
(0-0), gsz.: Heinze (69.).
D csoport: Porto (portugál)-APOEL Nicosia (ciprusi)
2-1 (l-l), gsz.: Hulk (33., 48. 11-esből), ill. Pereira (21. - öngól). Chelsea (angol)-Atlético
Madrid (spanyol) 4 - 0 (1-0),
gsz.: Kalou (41., 52.), Lampard
(69.), Perea (90. - öngól).

Átaludt első negyed
Ahogy az elmúlt hétvégén, úgy
a Zalaegerszeg elleni hétközi
fordulóban is rosszul kezdte
bajnokiját a Szeviép-Szeged a
női kosárlabda NB l-ben. Bencze Tamás csapata - bár tíz perc
után még hátrányban volt - a
végén 72-54-re nyerni tudott.
SZEGED
GYÚRÓS ISTVÁN

Gyakorlatilag lemásolta a hétvégi, Szekszárd elleni mecscsének első félidejét a Szeviép-Szeged a Zalaegerszeg ellen. Fürész Emőkéék szombaton az első tíz percet hat
ponttal bukták el, míg a másodikat hússzal nyerték, a
tegnapi mérkőzésen pedig az
első negyed után 17-20, tíz

Euroliga-jegyárak
A Szeviép-Szeged nyilvánosságra hozta a szerdán rajtoló
Euroiiga hazai találkozóira érvényes jegyárakat: az öt hazai
mérkőzésre szóló, a sorozat
lógójával ellátott bérlet 4000
forintba kerül majd, míg
egy-egy találkozóra a felnőtt
belépő ára 1200 forint lesz.

perccel később pedig 41-26
állt az eredményjelzőn.
Pedig egykori csapata ellen
Bencze Tamás, a Szeviép vezetőedzője külön felhívta a figyelmet arra, hogy nem lehet
egy játékrésznyi előnyt adni
az ellenfélnek, ám ebből nem
sok látszott a pályán. A második negyedben aztán a feljavuló Szeviép gyakorlatilag eldöntötte a meccset, még akkor is, ha az utolsó tíz percben
többször is tíz ponton belülre
került a Zala Volán.
- Álmosan kezdtünk, nem
tudom, mi van velünk az
utóbbi időben. Nem találtuk a
ritmust, ám amikor jobban
odafigyelünk a védekezésre,
már a támadásban sem volt
annyi problémánk, és fordítani tudtunk - fogalmazott a
nyolc pontig jutó Laczi Edit.
- Nem játszottunk jól, ismét nem tudtunk mit kezdeni
ellenfelünk alacsony szerkezetével. A két centerünk hatástalan volt, emiatt kénytelen voltam már az első játékrészben változtatni. Nem forgott veszélyben a győzelmünk, a második negyedben
abszolút jól is játszottunk, de

Szeviép-Szeged-Zala Volán

72-54

(17-20,24-6,10-12, 21-16)
NB I A csoportos női kosárlabda-mérkőzés, 5. forduló.
Újszegedi sportcsarnok, 150
néző. Vezette: Kiss L., Téczely.
Szeviép: CIGLAR 21, Németh
5, FÜRÉSZ 16/3, Zserzserunova
8, Sipaviciute 7. Csere: Russai
2, Horváth Zs. 5/3, Laczi 8/6,
Lengyel. Edző: Bencze Tamás.
Zala Volán: BUKOVSZK119/9,
SZÉLESY 8, Czukor 3, Rasheed
9/3, Crasnoscic 7/3. Csere:
Ambrus 2, Szalay 6, Hersics.
Vezetőedző: Gáli Tamás.
Kipontozódott: Laczi (a 40.
percben).

rengeteg olyan hibánk van,
amit még ki kell javítanunk a
jövő héten rajtoló Euroliga-szezonig - mondta Bencze
Tamás.

Együtt a sikerekért

V A R C J S I "TV

Kecskemét
PICK Szeged
férfi-kézilabdamérkőzés
közvetítése felvételről
október 22-én, csütörtökön
8.55 órától a VTV Szeged
műsorán.

A horvát irányító, Iva Ciglar 21 pontot szórt. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

A DOM HOTEL ES AZ IKESZ AUTÓ IS SEGÍTI A SZEVIEPET

S Z E G E D

Összefogtak. Fürész Emőke csapatkapitány, Bencze Tamás vezetőedző, Domokos Mihály ügyvezető, Nagy Attila,
az IKESZ Autó tulajdonosa, Lizámé Puskás Katalin, a Dóm Hotel vezetője és fia, Lázár Tibor. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

SZEGED. Örömteli bejelentést
tett tegnap Domokos Mihály, a
Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapatának ügyvezető igazgatója: a szegedi IKESZ Autó
Kft. és a Dóm Hotel egyéves támogatási szerződést kötött az
egyesülettel.
- Nehéz feladatnak számít a
szponzorok felkutatása, még
akkor is, amikor a Szeviép-Szeged története legsikeresebb
szezonján van túl. Éppen ezért
nagy öröm, hogy az IKESZ Autó Kft. negyedik éve áll mellettünk, illetve hogy a Dóm Hotellel is csatlakozott hozzánk
- mondta Domokos Mihály.

Az IKESZ Autó gépjárművek
biztosításával, a Dóm Hotel pedig a Szegedre érkező euroligás
csapatok
elszállásolásában
működik együtt a Szeviéppel.
- Bár igen megterhelő a
szponzoráció, mégis úgy éreztük, a szegedi együttes tett le
annyit az asztalra, hogy megérdemelje a további bizalmunkat
- fogalmazott Nagy Attila, az
IKESZ Autó KFT. tulajdonosa.
- Sikeres úton indult el tavaly a Szeviép, és remélem, támogatásunkkal a szegedi kosárlabda még tovább tud fejlődni- mondta Lázárné Puskás
Katalin, a Dóm Hotel vezetője.

A pénzügyi viharoktól védve
A Magyar Takarékok 1 0 0 % - b a n magyar tulajdonú hitelintézetekként,
több mint 5 0 é v e állnak a z ügyfelek s z o l g á l a t á b a n .
Hazai piacon tevékenykedve biztosítják az Ön befektetései
s z á m á r a a világ pénzügyi időjárásától való függetlenséget,
kiszámíthatóságot.
Országszerte) 1600 fiókban s z e m é l y e s ismerősként é s stabil
partnerként óvják é s gyarapítják megtakarításait.
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Most nálunk csörög
az emberi hívószám
Támogassa most a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő
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Alapítványt, hogy új mentőautót vásárolhasson!
Találkozzunk október 26-án 14:00 órakor Szegeden
a Dugonics téren, a Telekom Adományvonal tűzfal
ünnepélyes felevatásánál.
Az esemény házigazdája Katona Klári.
Együtt. Veled

Telekom
Adományvonal
• • • • • • • • • •
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2 0 0 9 . O K T Ó B E R 22.,

CSÜTÖRTÖK

KALENDÁRIUM
A Nap két:
A Nap nyugszik:
A Hold kél:
A Hold nyugszik:

7.12
17.43
12.02
20.59

ISTEN ÉLTESSE!

Ú j társasházi lakások folyamatosan megvásárolhatók Szeged több p o n t j á n !
I KÉSZFESZEK.
KA.

Szeged, Kálvárí sgt. 22. • Tel.: 30/485-4524
w w w . k e s z f e s z e k .
h u

VÁLTOZÓ FELHŐZET
Készitette:

ELŐD, KORÍNNÁ
Az Előd magyar eredetű név. Jelentése: elsőszülött, ős. A Korinna latin-angol-német eredetű. jelentése: szívecském.
Ma köszöntjük még: CSILLA,
MÁRIA.
Pénteken ünnepel: GYÖNGYI.

E Z T ÍRTUK
1 ÉVE: Szegeden ülésezett a
magyar és a román kormány.
5 ÉVE: Gyomorműtéte után
Szegeden lép elsőként újra a
közönség elé Gregor józsef.
10 ÉVE: A 7 millió tonnából 3
millió tonna kukoricatermés
felesleges lesz idehaza.

A Crystal frontembere ínyenc módjára bekapta a bogarat - Emilió és Nárai Erika nem esett kétségbe,
Tóth Gabi viszont szabályosan rosszul lett. FOTÓ: RTL KUB

Kasza Tibi bogarai
SZADA
BOBKÓANNA
Argentin csótányt és sáskát
szolgált fel az RTL Klub Vacsoracsata című műsorának
tegnapi adásában a szegedi
származású Kasza Tibor. A
Crystal frontembere „vagány
snacknek" szánta a bogarakat
- szerinte illenek a thai estéhez.
- Vicces előételként kínáltam a bogarakat a welcome
drink mellé. A tréfát a tévé-

sekkel eszeltük ki - vallotta
be Tibor. Vendégei közül végül csak Nárai Erika színésznő
kóstolta meg a falatkákat.
Tóth Gabi és Emilió nem kért
belőlük. Még szerencse, hogy
ezután kókusztejes, citromfüves csirkelevest,
kesudiós
csirkét, majd tápiókapudingot
kaptak. Utóbbi készítője szerint is „tragikusra sikerült".
- Otthonosan mozgok a
konyhában, de a desszert
most nem sikerült - nevetett
Tibor. Kitett magáért: pálmafát bérelt, és egy keleti bolt-

ban vásárolta meg az est öszszes kiegészítőjét.
Az énekes rajongása az ázsiai világ iránt nem új keletű.
Többször is járt Thaiföldön kedvesével, a szintén szegedi Tekulics Annával, nemrég pedig
Kambodzsában készült a zenekar legújabb videoklipje.
- Angkorban, egy elhagyott romvárosban forgattunk. A helyet az évszázadok
során benőtte a dzsungel, később újra feltárták. Mára közkedvelt úti cél a turisták körében - hallottuk az énekestől.
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KOVACS
MQDTfCo)
Alkatrész és Szerviz
Szeged, Kossuth L. sgt. 87. • Tel.: 62/468-444
Szeged. Kossuth L. sgt. 83. • Tel.: 62/554-013

Ajánlatunk:

Akció időtartama: 2009. október 31-ig.

covacsauto.hu

A napos oldalról

Hippitemetés
LONDON. Hippi halottaskocsival
színesedett Szent Mihály „ménese" Nagy-Britanniában. Mivel
a Woodstock-nemzedék „kihalófélben" van, egy 54 éves brit
üzletember vett egy háromajtós
kombi Mercedest, rikító színekre pingáltatta, és kikiáltotta hippi halottaskocsinak.
Az autó multifunkciós: remek megjelenési belépő bulikra, hullámlovasoknak pedig szintén ideális, mivel beleférnek paripáik, mármint
deszkáik. A férfi nem akar átnyergelni a gyásziparra: a
hippi halottaskocsit árverésre
bocsátja az interneten.

ORVOSMETEOROLÓGIA
Melegfronti hatás érvényesül.
Emiatt gyakori lehet a fejfájás,
jelentkezhet álmatlanság, és
nagy mértékben csökkenhet a
koncentrálóképesség.

VÍZÁLLÁS
A TISZA Szegednél 139 cm
(hőfoka 11,0 °C), Csongrádnál
9 cm, Mindszentnél 82 cm.
A MAROS Makónál -42 cm.

SKANDINÁV L O T T Ó
A: 3,4, 6,18, 27, 32, 34.
B: 7, 8,19,21, 22, 25, 33.

A változó mennyiségű felhőzet mellett csapadékra az esti órákig még nem kell
számítani. A déli, délkeleti szél megélénkül, időnként egy-egy erős széllökés is lehet.
Szeged

18°

Mórahalom

16°

Hódmezővásárhely

18°

Mindszent

17°

Szentes

17°

Békésesaba

17°

Makó

jPNj

18°

Szolnok

gN,

17°

Csongrád

jPN,

17°

Kecskemét

jtN,

17°

18°

Orosháza

Kistelek

További kilátások
Pénteken és szombaton több hullámban nagyobb nedvességtartalmú levegő érkezik
fölénk, emiatt ismétlődő jelleggel számíthatunk esőre, záporra. Vasárnaptól
kevesebb lesza felhő, és csapadékot is csakelszórtan várunk.
Péntek

Szombat

f?/

í f t SvN

Max:18°
Mln:ll°
Zápor

z ü n k . " FOTÓ: RÁCZ ZOLTÁN

Vasárnap
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Min: 9°

Olajfúrótorony gyufából
LONDON. Több mint 4 millió
gyufaszálból épített olajfúrótorony-makettjével kerül be egy
brit férfi a Guinness-rekordok
könyvébe. Dávid Reynolds (képünkön), aki korábbi munkahelye, a Brent Bravó Északi-tengeren lévő olajfúróját
építette fel szabadidejében,
már épp arra gondolt, hogy feladja, és összerombolja az egész
művét, mert nem volt elég helye a befejezéshez. Ám ekkor
segítséget kapott a swanwicki
ipari múzeumtól, amely megfelelő kiállítási helyet kínált a ritkaságnak - számolt be róla a
BBC hírszolgálata.
A Guinness hitelesítette az
elkészült modellt, s mint kiderült, Reynolds nagyjából félmillió gyufaszállal vert rá egy
korábbi gyufamodellező rekordjára.
A múzeum igazgatója szerint a látogatókat lenyűgözi a z

olajfúrómakett
mérete.
A
swaythlingi
férfi azonban
nem pihen a babérjain: mint
mondta, a makett téli karban-

OROSZLÁN (VII. 23.-VIII. 23.):
KOS (III. 21.—IV. 20.): A bolygóállás kedvez a munkának és a baráti Igyekezzen ma senkit sem megtársaságnak. A Kos ma könnyedén
bántani, kedves Oroszlán! Próbálinspirál másokat. Legyen kedves,
jon segíteni fiatalabb rokonának,
megértő társaság, sok embernek
ha bajban van! Egyengesse szeretnyújthat támaszt modora.
tei útját, ahogy csak tudja!
BIKA (IV. 21.-V. 20.): A bolygóálSZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): A kora
lásból kifolyólag ideges lehet.
reggeli órák néhány izgalmas pillaGyanakodhat, hogy egy féltékeny
nattal lephetik meg. Talán vészismerőse kárt akar okozni magáhelyzet kezelése is kilátásban lenak. Legyen elővigyázatos, de
het. Frusztrálhatja a mai nap elmindennek megvan a határa!
költött pénz mennyisége.
IKREK (V. 21.—VI. 21.): A bolygóMÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Haszállás ma helytelen döntéseket genálja tehetségét, eredetiségét,
nerálhat. Ne menjen vásárolni! Ha
kedves Mérleg! A bolygóállás kedkellemetlen gondolatok kavarogvez a tanulmányok írásának vagy
nak fejében; tartsa meg magának!
az előadásoknak. A megfelelő szeNe terjessze a negatívumot!
mélyt veheti ma le a lábáról.
RÁK (VI. 22.-VII. 22.): A kolléSKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): A mai
gákkal harmonikus, kiegyensúlyonapon végrebaj^tytftíöl miatt sozott lehet a kapcsolata. A bot
^ m e U y v j f t / h e t n e k önállás kedvez az együttműkhtíesi^0 rtrtriVW&wriMiasságon sok múlik.
nek, a könnyed munkavégzésnek.
Érdekes tartalmú levelet kaphat a
Inspirációban nincs hiány.
Skorpió.

tartása után még valószínűleg
lesz dolga vele, és közben már
egy történelmi hajóflotta gyufamodelljén is dolgozik.

A NAP VICCE

HOROSZKÓP

A 25 éves Balázs Réka egy multinacionális vállalatnál dolgozik.
Szabadidejében fotózik, főként színházi témájú fényképeiből már többször nyílt kiállítás. Szeret idegenekkel beszélgetni a vonaton, utazás
közben ismeretségeket kötni. A ceglédi lány mottója: „Az élet legjobb
dolgaihoz mindig kicsivel több bátorság kell, mint amivel épp rendelke-
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NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Valami,
amire nagyon várt, késhet. Legyen
türelemmel, és ne aggódjon, kedves Nyilas! Minden a tervei szerint
haladhat, ha nem adja fel idő
előtt!
BAK (XII. 22.-I. 20.): Ha lélekben
felkészült a kisebb-nagyobb problémákra, ügyesebben kezeli azokat. Álljon ma mások rendelkezésére! Végezze el a szükséges feladatokat!
VÍZÖNTŐ (1.21.-11. 20.): Nem sokat törődhet ma az önt körülvevő
emberekkel. Csak önmaga van
előtérben. Este valószínűleg a magányt választja, mert analitikus,
gondolkodó kedvében lehet.
HALAK (II. 21.—III. 20.): Ha szeretteire vagy kedvesére hallgat,
megkímélheti magát egy jelentős
pénzügyi veszteségtől. Ne siessen
el semmit! Gondolkodjon, összegezzen, utána döntsön!

Chuck Norrisnak 12 holdja
van.
Ezek közül az egyik a Föld.

Korbácsolás
BANDAR SERI BEGAWAN. Brunei
lakosságának zöme úgy véli,
hogy a félrelépő férjeket meg
kellene korbácsolni büntetésül, a csapodár feleségekkel viszont elnézőbbek.
A kőolajban gazdag szultánság lakossága alig 400
ezer fő, kétharmaduk iszlám
vallású. A hűtlenség büntetéséről készült felmérés szerint
a megkérdezettek 76 százaléka veretné meg a félrelépő férjeket, míg a nejeket csak 55
százalék.

