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HALOTT TEMETŐK

VENDÉGVÁRÓ MÓRAHALOM

Több elhagyott, bezárt temető
található Szegeden, Vásárhelyen,
Csongrádon és Szentesen is.

Némi túlzással Mórahalmon, főleg a
főutcán minden második ház
magánszállás, vendégház vagy panzió.
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Végigharcolta a keleti frontot, látta égni
Varsót, 42 hónapig dolgozott egy orosz
cementgyárban Horváth József.

7. oldal

6. oldal

A MEGYEI BÍRÓSÁG ÚJ ELJÁRÁSRA KÖTELEZTE A VÁROSI BÍRÓSÁGOT - ELÚSZHAT 500 MILLIÓ

Maradnak a Mars téri bódék
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Vandálok darabokra törték a tudós főrabbi emléktábláját. FOTÓ: RENDŐRSÉG

Összetörték a makói
főrabbi emléktábláját
Leverték és összetörték Kecskeméti Ármin egykori makói főrabbi emléktábláját Makón, a róla
elnevezett utcában. A tettes
nem érte be ennyivel: gyalázkodó feliratot is fújt a házfalra.

A bíróság meghosszabbította a Mars téri bódék életét. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
A megyei bíróság tegnap hatályon kívül helyezte azt az elsőfokú ítéletet, amely szerint le kell bontani a Mars téri piac átépítését akadályozó 18 bódét és üzletet. A 2006 óta tartó pereskedés tovább folytatódik, közben elúszhat 500 millió forintos uniós támogatás.
a Mars tér rendezését is magában foglaló, a Reök-palotától a Gutenberg utcán át a
piacig elérő terület teljes felújítása. Amennyiben elhárul

SZEGED
FEKETE KLÁRA
Egy hete még azt írtuk: november közepén elkezdődhet

az utolsó akadály, és a
Csongrád Megyei Bíróság a
várossal perben álló Mars téri kereskedőket arra kötelezi,
hogy lebontsanak 18 bódét
és üzletet. Ehelyett azonban
a másodfok azt állapította
meg, hogy a városi bíróság
olyan eljárási hibákat vétett,
amelyek miatt hatályon kívül

kell helyezni az ítéletet, és új
eljárást kell indítani.
A Mars tér-saga 2005-ben
kezdődött: mintegy 100 bódé és
üzlet tűnt el a piacról, az ideiglenes felépítmények gazdáinak
a piacigazgatóság jogerősen felmondta a bérleti szerződését,
majd bontásra kötelezte őket.
Folytatás az 5. oldalon

MAKÓ
MUNKATÁRSUNKTÓL
„Milyen 6 millió? Hazug disznók!!!" - ezt írta fel festékszóróval valaki Makón a Kecskeméti Ármin utcában arra a
házfalra, amelyen az egykori
makói főrabbi márvány em-

léktáblája is állt. A gyalázkodó graffiti mellett valakik leszedték és összetörték az emlékművet, amit a rendőrség a
közelben, a Deák Ferenc utcában talált meg. A megyei
rendőrkapitányság
rongálás
miatt indított eljárást. A helyszínt nyomkereső kutyával is
végigellenőrizték, s Áfor rögtön szagot is kapott, ő találta
meg az összetört táblát.
Báron Zsuzsa, a makói zsidók képviselője megdöbbenve
értesült a történtekről,
írásunk a 3. oldaton

Feladta
Ma napközben áll meg a vasút
magát
a koszovói
szervező'
BUDAPEST, SZEGED. Ma 10 és 12
óra között figyelmeztető sztrájkot tartanak a vasutas szakszervezetek, mivel még mindig nem
közeledtek egymáshoz az álláspontok a költségkivonás, az el-

AZ ÉLET NEM BAK A VOLVÓRÓL SZÓL
HANEM MINDAZOKRÓL AZ ÉLMÉNYEKRŐL
AMIKKEL A KEDVEZMÉNYES ÁR MIATT

MEGLEPHETI CSALÁDJÁT. EZÉRT AJÁNLJUK AZ S80-AS MODELLT 750.000 FORINT
ÁRKEDVEZMÉNNYEL
HA VISZONT JOBBAN TETSZIK A C70-ES,
V70-ES, XC70-ES VAGY XC90-ES MODELL,
MOST AZOKHOZ IS 750.000 FORINTTAL
KEDVEZŐBB ÁRON JUTHAT HOZZÁ. AZ AJÁNLAT A 2009. DECEMBER 31-IG MEGRENDELT
AUTÓKRA ÉRVÉNYES. WWW.HOVANY.HU

HOVÁNY AUTÓ PLANET KFT.

SZEGED 6727, ALGYŐI ÚT 39.
TEL.: 62/ 425 481, FAX: 62/ 556 302
VOLVO@SZEGED.DEALERNET.HU
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KOSOVSKA MITROVICA. Feladta
magát az az embercsempész
Kosovska Mitrovicában, aki koszovói albánokat próbált a Tiszán keresztül Magyarországra
juttatni. Ismeretes, a csónak,
amelyben 19 utaztak, Röszkénél felborult, mindössze egy,
azóta a békéscsabai menekülttáborban lakó 29 éves fiatalember és két kisgyermeke élte túl
a tragédiát, a holttestek jelentős részét azóta sem találták
meg sem a magyar, sem a szerb
szakaszán a folyónak. A férfinak az volt a feladata, hogy
összeszedje a pénzt - családonként 6-8 ezer eurót - a 19
embertől, és átadja az embercsempészeknek, ha a családok
szerencsésen megérkeznek az
Európai Unióba. Kiderült az is,
Martonos egyik kikötőhelyéről
indultak el a koszovóiak a Tiszán azzal a csónakkal, amelyikkel Röszkénél a vízbe borultak. Mivel az embercsempész önként adta fel magát,
ezért nem vették őrizetbe.

bocsátások és a bezárandó mellékvonalak ügyében. Csépi Lajos államtitkár időt kért a tárgyalópartnerektől, és ígérte:
szerdán újabb megoldási javaslattal áll majd elő a kormány,

amellyel megelőzhető az újabb
sztrájk. Hónig Péter szakminiszter viszont úgy véli, a héten zajló szakmai egyeztetések nagy
változást már nem hoznak,
Részletek a 2. oldalon

Tűzfal az adományvonalnak - Katona Klárival

Felavatták a Magyar Telekom 1788-as adományvonalának tűzfalát a Dugonics tér 12. szám alatt tegnap
délután. A hetedik éve működő adományvonal minden évben hat, a társadalmi szintű problémák megoldásán fáradozó nonprofit szervezetnek segít, hogy megismertesse célkitűzéseit, és lehetőséget adjon az adománygyűjtésre. Most még egy hétig a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítvány javára gyűjtenek.
Az adományvonal szóvivőjeként Katona Klári is jelen volt az avatáson - az énekesnő a kezdetek óta felhívja
a figyelmet az „emberi hívószámra".

BELFÖLD-KÜLFÖLD
MAV-SZAKSZERVEZETEK: NEM JÖTT LÉTRE MEGÁLLAPODÁS AZ ELÉGSÉGES SZOLGÁLTATÁSRÓL

KÜLFÖLD
Jogi egyértelműséget
vár Csehországtól az EU

BRÜSSZEL. Az Európai Unió azt
várja, hogy a Cseh Köztársaságban egyértelműen tisztázódjon a
jogi helyzet a Lisszaboni Szerződés megítélése körül - hangsúlyozta hétfőn Luxembourgban újságíróknak nyilatkozva Cécilia
Malmström, az EU soros elnökségét ellátó Svédország unióügyi
minisztere. Malmström szerint
csak akkor születhet megállapodás a Vádav Klaus cseh elnök
által támasztott követelések
ügyében, ha ez az egyértelműség a szerződés ratifikációja mellett szóL vagyis ha a brnói székhelyű alkotmánybíróság a cseh
alkotmánnyal összeegyeztethetőnek ítéli az unió refotmszerződését. A cseh alkotmánybíróság
ma tárgyalja az ezzel kapcsolatos beadványt.

Vizsgálatot indítottak

PRISTINA. Vizsgálatot indított
az Európai Unió Koszovóban
működő rendőri és igazságügyi
missziója (EULEX) hétfőn annak
a tizenkilenc koszovói állampolgárnak az ügyében, akik közül
tizenhatan minden bizonnyal illegális határátlépési kísértet
közben a Tiszába fulladtak. Az
EULEX közölte, a vizsgálattal
megbízott ügyésze koszovói
rendőrökkel együtt már Magyarországon tartózkodik, hogy további információkat gyűjtsön a
történtekről. A koszovói hatóságok múlt héten pénteken bejelentették, hogy vizsgálatot indítottak az ügyben. Előzőleg több
család kereste meg a hatóságokat azzal, hogy hozzátartozóik a
közelmúltban elhagyták az országot s azóta sem kaptak hírt
felőlük.

A legnagyobb afganisztáni magyar létesítmény

PUL-I-KUMRI. Az eddig épült
legnagyobb afganisztáni magyar
létesítményt, egy önkormányzati
központot adtak át hétfőn Baglán tartomány központjában. A
kétszintes épület a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet segítségével készült el. Az épületben
konferenciaterem, a tartomány
fejlesztési adminisztrációját biztosító irodák és kiszolgálóhelyiségek vannak.

Lezuhant a helikopter

KABUL. Lezuhant egy amerikai
helikopter hétfőn a nyugat-afganisztáni Bádgesz tartományban,
aminek következtében tíz amerikai - hét katona és három kábítószer-ellenes ügynök - vesztette életét. A helikopter egy közös
bevetésről volt visszatérőben. A
NATO tájékoztatása szerint nem
ellenséges tűz miatt zuhant le a
helikopter, az amerikai hadsereg
nem közölte, hogy mi okozta a
helikopter lezuhanását, (mti)

Ct?íZhL.íZ
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Szeged. Kölcsey u. 5. • Tel: 62/319-347
Nyitva: mindennap 8-21 óráig.
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Napközbeni árkorrekció lehetséges.

Figyelmeztető sztrájkot tartanak
Figyelmeztető sztrájkot tart az öt
reprezentatív vasutas-szakszervezet ma délelőtt 10 és 12 óra
között, a mellékvonalak tervezett
bezárása ellenitiltakozásul- közölte Simon Dezső, a Vasutasok
Szakszervezete elnöke hétfőn, a
munkaügyi vitát követően
BUDAPEST
MTI
A MÁV és a szakszervezetek tegnapi egyeztetésén nem jött létre
megállapodás a sztrájk idején
biztosítandó még elégséges szolgáltatásról. Sigulinszki Tibor, a
MÁV Zrt. szóvivője elmondta: a
MÁV-Start 78 vonat közlekedtetésére tett javaslatot, amely a frekventált vonalakon l-l vonatpár
közlekedését jelentené a sztrájk
kétórás időtartama alatt. Ezzel
szemben a szakszervezeti ajánlat

az alapszolgáltatásokra vonatkozott, beleértve a vonatok fűtését,
világítását, illetve eljuttatását a
következő állomásig.
Simon Dezső elmondta: a hétfői egyeztetés a kormány és a
szakszervezetek között nem hozott érdemi előrehaladást. A
szakszervezetek azt követelték,
hogy a kormány a mellékvonalak bezárásával kapcsolatos javaslatait vonja vissza, ezt követően pedig haladéktalanul kezdjen hozzá egy hosszú távú közlekedéspolitikai koncepció kidolgozásához.
A szakszervezetek a tárgyalásokat folytatni kívánják a kormánnyal - hangsúlyozta Simon
Dezső. Jövő héten hétfőn 14 órakor folytatódnak a tárgyalások a
kormány és a reprezentatív vasutas-szakszervezetek
között,
közben pedig szakértői egyezte-

Elnapolták Karadzic tárgyalását

tésekre kerül majd sor. Kérdésre
válaszolva Simon Dezső elmondta, hogy a figyelmeztető
sztrájkot követően ezen a héten
már nem tartanak munkabeszüntetést, tekintettel a közelgő
ünnepekre. A jövő hét hétfői tárgyalást követően döntenek majd
a további lépésekről.
Andrási Miklós, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, a
szakszervezetektől ígéretet kaptak arra, hogy érdemi észrevéte-

KeretmegáUapodást írtak alá a helyközi közösségi közlekedés átalakításáról
a Volán-szakszervezetek a kormány képviselőjével a dokumentumban az érdekképviseletek 2010 végéig vállalják a munkabéke fenntartását Az aláírók
egyetértettek abban: a helyközi közösségi közlekedés átalakítása során szükségessé váló radonalizálási lépések elsődlegesen a munkavállalók foglalkoztatását munkakörülményeit nem érintő intézkedésekkel valósulnak meg A kormány vállalta: még idén meghosszabbítja a helyközi közszolgáltatási szerződéseket 2016. december 31-ig a magyar és uniós előírásoknak megfelelően.

Falus is jogi lépéseket tett
Az egészségügyi miniszter után
jogi lépéseket tett az országos
tiszti főorvos is, mert a sajtóban
több olyan hír jelent meg, amely
„hazugsággal vádolja az ÁNTSZ
felső vezetését". Falus Ferenc elmondta, azért kezdeményezte a
jogi eljárást, mert több olyan hír
jelent meg, amelyek szerint október 14-én, az újságírók jelenlétében nem valós influenza elleni

Egy bosnyák nő méltatlankodik az egykori Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló hágai Nemzetközi Törvényszék épületénél 2009. október 26-án, amikor megkezdése után rögtön el is napolták
Radovan Karadzic volt boszniai szerb elnök perének első tárgyalását. A
11 rendbeli népirtással, háborús és emberiesség elleni bűnökkel vádolt,
a „srebrenicai mészárosként" is ismert Karadzic ugyanis nem jelent meg
a tárgyalóteremben arra hivatkozva, hogy nem volt ideje felkészülni a
tárgyalásra. FOTÓ: MTI/AP/PETER DEJONG

SZABADLÁBRA HELYEZÉSÉT KÉRI OVERDOSE TULAJDONOSA

Ma dönthet a bíróság
BUKAREST
MTI
Szabadlábra helyezését kéri Mikóczy Zoltán, a világhírű Overdose versenyló tulajdonosa és
annak üzlettársa, akik jelenleg a
romániai Nagyváradon vannak
előzetes letartóztatásban. Mikóczyt és annak magyar állampolgárságú üzlettársát, Gy. D. S.-t
a múlt héten helyezték tíznapos
előzetes letartóztatásba. Azzal
gyanúsítják őket, hogy a csődbe
ment és felszámolás alatt álló romániai (élesdi) húsüzemükből
700 ezer lejre (43 millió forintra)
becsült gépeket próbáltak elvinni hitelezőik elől. Az előzetes letartóztatásról múlt csütörtökön
hozott bírósági döntés értelmében a két gyanúsítottnak legalább vasárnapig kellene a Bihar
megyei rendőrség nagyváradi
fogdájában maradnia.
Az érintettek azonban felleb-

#

bezést nyújtottak be e határozat
ellen. Fellebbezésük megtárgyalására már hétfőn sort kellett
volna keríteni. Az ügyészség
azonban nem terjesztette idejében a bíróság elé a gyanúsítottak
ellen indított bűnvádi eljárásról
szóló aktát, így a tárgyalást elhalasztották egy nappal. Ez azt jelenti, hogy Mikóczynak és üzlettársának a letartóztatásuk ellen
benyújtott fellebbezéséről várhatóan ma dönt a bíróság.
Román rendőrségi források
szerint a két tulajdonos megfenyegette a cég ügyvezetőjét, hogy
állítson ki hamis iratokat a gépekről, amelyek szerint ezek nem
a csődbe jutott húsüzemtől, hanem egy másik cégtől származnak. Az ügyvezető feljelentést tett
a rendőrségen a két tulajdonos
ellen, a rendőrök pedig Nagyvárad bejáratánál tartóztatták le Mikóczyt és üzlettársát, amikor a
gépekkel megrakott teherautóban a határ felé tartottak.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint
az október 26-i kenószámok:
12,14,16,31, 33, 36, 37, 38, 39,40,45, 50, 52,
55, 61, 62, 67, 68,76,77.

#

leket tesznek a kormány javaslatához. Ezekre szerdáig válaszol
majd a kormány, a tárgyalást pedig jövő héten folytatják. Andrási Miklós hangsúlyozta, hogy jövő hét hétfőre kidolgoznak egy
foglalkoztatáspolitikai koncepciót, amely megnyugtatóan rendezi az esetlegesen érintett vasutasok foglalkoztatási helyzetét. A
33 vonal bezárása pedig kormányzati döntés lesz - mondta
Andrási Miklós.

védőoltások történtek. Az országos tiszti főorvos emlékeztetett, e
napon sajtótájékoztatót tartottak
az (új)influenza-megbetegedésekről, majd a sajtó jelenlétében
megkapták az oltást a helyettes
tiszti főorvosok, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal járványügyi főosztályvezetője, az Országos Epidemiológiai Központ járványügyi
osztályvezetője és Falus, (mti)

ITTHON
Vádemelés a
művész-tanár ellen

Vádat emelt az ügyészség a
napokban a szemérem elleni
erőszakkal gyanúsított mohácsi művész-tanár ellen, az
ügy iratai megérkeztek a bíróságra. Hajdú István bíró elmondta: a pedagógust tizenöt
rendbeli szemérem elleni erőszakkal, egyrendbeli megrontással, kilencrendbeli szerzői
jogok megsértésével vádolják.

Olaszliszkai gyilkosság

A Debreceni ítélőtáblán az elsőfokú bírósági ítélet ismertetésével hétfőn megkezdték az
olaszliszkai gyilkosság, ífj. H.
Dezső és társai ügyének tárgyalását. Az ügyet első fokon
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság tárgyalta, és a 8
vádlottat bűnösnek találta
társtettesként, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében. Szögi
Lajos tanárt Olaszliszka belterületén gyermekei előtt halálra lincselték. A tragédiát megelőzően egy helyi kislány az
út melletti vízelvezető árokba
esett. Annyi volt bizonyossággal megállapítható, hogy a jármű nem ütötte el, a visszapillantó tükörbe sem akadt bele
és az autón sodródási nyomok
sem maradtak vissza. A Debreceni ítélőtábla büntetőtanácsa leghamarabb november
6-án hoz ítéletet, (mti)

„Hungarikum" Élelmiszer- és Italgyártó
Klaszter a békéscsabai kolbászfesztiválon!
A „Hungarikum" ELIT Klaszter az élelmiszer-feldolgozó
cégek hálózatos együttműködéseként az innovációorientált, nagyobb hozzáadott
értékű termékek kifejlesztését és az export bővítését
tűzte ki legfőbb célként.
-Mint arra bizonyára emlékeznek, a dél-alföldi régióban a Körös-Völgye Alapítvány volt első, aki a
DAOP-1.2.1.-2008-as, a klasztermenedzsment-szervezetek létrehozására kiírt nyertes pályázók közül a támogatási szerződést (35.509.394
forint támogatásról) aláírta a DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vei mondta Kovács Mátyás, a
Körös-Völgye Alapítvány
ügyvezető igazgatója.
- A program végrehajtására rendelkezésre álló idő
jelentősen lerövidült ugyan,
ez okoz nehézségeket, de a
program lényegi teljesítését nem fogja megakadályozni - folytatta.

HUNGARIKUM'
ELIT KLASZTER

A békéscsabai kolbászfesztivál a program egyik fő
elemének, a nemzetközi vásárokon való közös megjelenésnek a főpróbája. Itt
alakítjuk ki a rendszerét
annak, hogy hogyan kell
közös arculattal - közös
zászló alatt -, mégis a teljes
szuverenitás megőrzése
mellett, a konkurenciaharcokon túllépve és egymást
segítve egy közös programot megvalósítani.
Egyúttal a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattal közösen megrendeztük a Vidékés vállalkozásfejlesztés
Békés megyében című konferenciát is. Ezt prof. dr.
Ligetvári Ferenc DSc, az
MNVH alelnöke nyitotta
meg, majd tartott színvonalas előadást a hálózatok szerepéről Magyarországon.
Előadók voltak Prof. dr. Turcsán Zsolt PhD, dr. Puskás
János PhD, SZIE rektorhelyettese, dékán, jómagam,
dr. Litkei Júlia PhD és dr.
Karácsonyi Péter PhD. Ezt
követően a klaszter SZMSZének és etikai kódexének

új

Kovács Mátyás
elfogadása, valamint a
Klasztertanács megválasztása következett.
- A klaszterünk nyitott
minden új tag felvételére,
aki képes az egymást segítő együttműködésre, aki a
klaszter SZMSZ-ében leírtakat betartja, és aki az etikai kódexben lefektetett
normákat magáénak vallja
- mondta végül Kovács
Mátyás, a „Hungarikum"
E L I T Klaszter menedzsere s
a frissen alakult Klasztertanács tagja.
(X)
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ÁFOR, A RENDŐRKUTYA IS NYOMOZ

Összetörték a makói
főrabbi emléktábláját

Holokauszttagadó, gyalázkodó feliratot festettek a falra. FOTÓ: MTI
Leverték és összetörték az
egykori makói főrabbi, Kecskeméti Ármin márvány emléktábláját a róla elnevezett utcában
vasárnap este. A rendőrség
rongálás miatt indított eljárást,
a munkát Áfor, a nyomkereső
német juhász is segíti.
MAKÓ
KORMOS TAMÁS
Rendőrök helyszíneltek tegnap délelőtt a makói Kecskeméti Ármin utca elején lévő
ötemeletes panel előtt. Vasárnap este ugyanis valakik
leverték és elvitték a város
egykori főrabbijának emléktábláját, a falra pedig nyilvánvalóan a holokausztot tagadó feliratot festettek: „Mi-

lyen 6 millió? Hazug disznók!!!" Az összetört táblát a
rendőrök tegnap megtalálták
a közelben, a Deák Ferenc utcában. A tulajdonos, vagyis
az önkormányzat azóta viszszakapta.
- Rongálás miatt indítottunk eljárást. A megyei főkapitányság
Szeged-Baktóban
lévő telepéről egy nyomkereső kutyát is hoztunk, hogy segítse a munkánkat - tudtuk
meg Szenti Szabolcs rendőrségi szóvivőtől.
Amint Blaskó Istvánnal, a
főkapitányság bűnügyi technikusával együtt megérkezett
Áfor, vagyis a 9 éves német
juhász, már munkához is láttak. Az eb még egy percet sem
töltött a helyszínen, máris

szagot fogott. Gazdáját húzni
kezdte abba az irányba, amerre a tettes vagy tettesek mentek. Áfor egészen a Deák Ferenc utcáig vezette a nyomozókat, ahol korábban megtalálták az összetört táblát. Egy-

selője is a helyszínre sietett.
Megdöbbenve hallotta a történteket. Kérdésünkre elmondta: félelmet keltett benne ez az eset, és nem érti az
egészet, hiszen egy mártír emlékét gyalázták meg. Abban

Ferge Zsuzsa nagyapja. Kecskeméti Ármin 1874. április 21-én született Kecskeméten. Budapesten szerzett bölcsészeti doktorátust
1896-ban, Makónak 1898-ban lett a főrabbija. A szegedi egyetemen
1929-től tanított. A második világháború alatt - számos makói hittársával együtt - elhurcolták. A rabbi és történész 1944-ben Strasshofban hunyt el. Kecskeméti Ármin a neves szociológus, Ferge Zsuzsa
nagyapja.

előre nem derült ki, ki volt az
elkövető.
Tegnap délelőtt Báron Zsuzsanna, a makói zsidók képvi-

bízik, hogy hamarosan újabb
tábla kerül az összetört helyére, és ha kell, gyűjtést is rendeznek ennek érdekében.

Bódébohózat
•É

KOVÁCS ANDRÁS
kovacs.andras@delmagyar.hu

A Mars téri bódék egy darabig még keresztbe tesznek a
fejlesztésnek, mert a hosszú évek óta húzódó per kezdődhet elölről. ízlelgetem az újrázáshoz vezető egyik
súlyos eljárási hibát, miszerint az elsőfokú bíróság nem
tájékoztatta a kereskedőket arról, hogy ügyvédet fogadhatnak. Ez jogilag biztosan így van, kevésbé jogilag
meg egyszerűen nevetséges.
- Joga van ügyvédet fogadni - kezdi a rendőr tettenéréskor a nyugati mozi- vagy tévéfilmben, s ezt
már ugyanúgy fújja az ötéves gyerek is, mint azt,
hogy a gyógyszer mellékhatásairól kit kell megkérdezni. Szegény kereskedőknek meg elfelejtették mon* * •#'
.
dani, hogy ügyvéd
segítségét
is kérhef f Kivulaüonak
tik, akiket nem is
bohózat,
kellett volna előre kia jogászoknak munka, fizetni, megelégedtek volna a százaléka városnak meg jó
ban meghatározott
adag méreg.
sikerdíjjal.
Kívülállónak bohózat, a jogászoknak munka, a
városnak meg jó adag méreg a Mars téri bódék ügye.
Már rég túl lennénk rajta, ha egy dózer még idejében, egy lendülettel - és persze véletlenül - végigment volna a soron. A végeredmény: nagy botrány
meg egy kivitelezői nyilatkozat, hogy sajnálatos
kommunikációs hiba történt - merre menjen Géza a
dózerrel -, és majd valaki fizeti a kárt. Persze jogtalanság történt volna, ami nem engedhető meg, így
viszont a várost röhögik, hogy mennyire tehetetlen
- miközben több száz millió forintos pályázati pénz
elvesztése a tét.
Szinte csak két dolog biztos a Mars téri bódésorral
kapcsolatban, hogy ronda és rendezetlen tulajdonviszonyú. Azzal kevesen vitatkoznak, hogy el kell tűnnie,
ám a hogyannal kapcsolatban most kevésbé látszik a
megoldás, mint egy nappal korábban. Azt, hogy mit és
mikor rontott el az ügyben a város, nehéz megmondani,
különösen az Etelka sori garázsok ügyének ismeretében. Ott ugyanis azért kapott ki az önkormányzat, mert
túl drágán vásárolta meg a tulajdonosoktól az ingatlanokat - emitt meg mintha az lenne a baj, hogy nem fizeti ki az eltúlzott tulajdonosi követeléseket. A két ügy abban is hasonlít: a fejlesztés bajjal jár, úgy tetszik, Szegeden különösen.

Bérekről tárgyalnak
SZEGED. Borsik János, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnöke tegnap Szegeden, a Pick szabadidőközpontjában tartott sajtótájékoztatót arról, hogy az Országos Érdekegyeztető Tanácsban megkezdődtek a jövő évi
keresetnövelésről szóló bér-

tárgyalások. Eddig arról állapodtak meg, hogy megmarad
a minimálbér, a szakmunkás
bérminimum, valamint a
bruttó kereset hármas kategóriája.
A keresetnövekedés mértékéről azonban még nem sikerült egyezségre jutni.

NAGYLAKON 500 EZER TEHERKOCSIT MERTEK LE IDEN - A TÚLSÚLY DIJAT ELNYELI A KINCSTÁR

61 milliót szedett be az útkezelő a 43-ason
Havonta átlagosan 55 ezer 555
teherjármű lépi át a nagylaki
határt, ennyi dübörög a
43-ason. Mindet leméri az útkezelő, és amelyiknek nehezebb a rakománya a megengedettnél, pótdíjat fizet. A román
határon idén eddig 61 millió forintot szedtek be.
RÖSZKE, NAGYLAK
DOMBAI TÜNDE
Akárhányszor szóba kerül a
43-as főút, annyiszor emlegetjük, milyen óriási megterhelést jelent a rajta végigdübörgő kamionáradat. A házfalrepesztő járművekre - sokszor
hallani - spórolásból gyakran
jóval több terhet rakodnak,
mint szabad, bár tudják, hogy
a nagylaki határnál a teherjárműveket mérlegelik. A röszkei
átkelőnél is lemérik az
M5-ösön közlekedőket.
Az állami utakat kezelő
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
kezeli a mérleget a kilépő és a
belépő oldalon éjjel-nappal.

- Megnézik a teherszállító
össztömegét, és azt is, mekkora súly terheli az egyes tengelyeit. Mérik a jármű hosszúságát, szélességét, magasságát.
A rendkívüli forgalom miatt
előbb a mozgó jármű tengelyterhelését ellenőrzik, a második lépésben a kamionok, furgonok hídmérlegre állnak,
ami precízen kimutatja az
össztömegüket. Ha minden
szabályos, a vizsgálat nem

Pénz a kincstárba. A túlsúlydíjat nem közvetlenül az utak
karbantartására fordítja a Magyar Közút Zrt., az ebből származó bevételeket a közös
kasszába, azaz a Magyar Államkincstárba fizeti be. Idén
eddig Röszkén 16 millió forintot, Nagylakon 61 millió forintot szedtek be. Országosan a
Magyar Közút Zrt. idén 1 milliárd forintot meghaladó túlsúlydíjat fizettetett, és utalt tovább
az államkincstárnak.

tart tovább 1 percnél - mondta Légrádi Veronika szóvivő.
Ha túlsúlyos a szerelvény,
és nincs speciális útvonalenge-

„Megnézik a teherszállító össztömegét, és azt
is, mekkora súly terheli
az egyes tengelyeit."
Légrádi Veronika szóvivő
délye, akkor a határrendészet
vagy a vámhatóság közigazgatási bírsággal sújtja, az útkezelő pedig kifizetteti a túlsúlydíjat. Nem pakoltatják át a rakományt, csak a díjat kérik el. Akkor tartják vissza a kamiont, ha
a sofőr nem fizet, kivéve, ha
hűtött árut vagy élő állatot
szállít. A díjat bonyolult számítással, többféle kategória szerint kalkulálja az útkezelő; számít a megtenni kívánt kilométer és a túlsúly. Ehhez jön még
a tengelyenként és súlykategóriák szerint számított díj, ami 6
és 150 forint között mozog.

Nem pakoltatják át a túlsúlyt. A sofőr fizet, és távozik. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
Nem ritka az ilyen extratúlsúlyos jármű. Havonta találnak az állami közútkezelő
munkatársai 100 tonnánál ne-

hezebb szerelvényt. Októberig
Nagylakon összesen több
mint félmillió jármű haladt át
a ki- és a belépő oldalon. A

röszkei átkelőnél ennek töredéke a forgalom, 9 hónap
alatt több mint 160 ezer járművet ellenőriztek.
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EGYKORI RABOK NYUGSZANAK SZEGEDEN, A BAJAI ÚTI ERDŐBEN

KÖRKÉP

Nyílt napok
a faluházban
i

Elhagyott temetők Csongrádban
Földből kiálló, borostyánnal
benőtt kereszteket láthat, aki
Szegeden a Bajai útról az egykori téglagyári bányató felé halad. Az ottani rabtemető nem
az egyetlen elhagyott sírkert Szegeden és környékén több
bezárt temetőre bukkantunk.

DESZK. Nyílt napokat szervez
a faluház ezen a héten. Bemutatják az itteni programokat, a
művészeti csoportok próbáit,
az elérhető szolgáltatásokat, a
könyvtár használatát, a Deszki
Hírnök szerkesztőségét. Az új
látogatók ajándék mozijegyet
kapnak.

Képzőművészeti
szimpózium

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Az első képzőművészeti szimpóziumot 10 éve, 1999-ben rendez• ték meg Vásárhelyen, idén tíz
kortárs művész (festők: Kurucz István András, Sonkoly
Tibor, Búkor Tibor, László Dániel, Süveges Rita, Balogh
Gyula, Szőke Gáspár és Szkok
Iván; szobrászok: Nagy Attila,
V. Nagy Nándor) dolgozik
együtt október 26-tól két hétig az alföldi városban - hangzott el a tegnapi sajtótájékoztatón. A szimpóziumot, amelynek célja visszatérés a vásárhelyi, az alföldi iskola gyökereihez. a helyi önkormányzat
is támogatja. Az alkotók olyan
műveket igyekeznek létrehozni, amelyekkel új értelmezést
lehet adni a természetelvű kifejezésmódnak.

Pónit gázoltak

MINDSZENT. Tegnap hajnalban Mindszent határában, a
temetőnél egy Lada személygépkocsi sofőrje hiába fékezett, elütötte az úttesten átfutó pónilovat. Az állat ijedten
és sérülten elvágtatott a helyszínről. de rövid időn belül
megkerült, és gazdája - aki
már kereste az elkóborolt jószágot - állatorvoshoz vitte.

Változó menetrend

SZEGED. A Szegedi Közlekedési Kft. az őszi tanítási szünet miatt péntekig iskolaszüneti munkanapi menetrend
szerint közlekedteti szerelvényeit. A hétvégén a 3, a 3F és
a 4-es villamos halottak napi
menetrend szerint jár, a Tarján
végállomásról induló valamennyi 3-as vonali járat 3F
jelzéssel a Fonógyári útig közlekedik. A Belvárosi temetőnél. a Fonógyári út irányában
közlekedő villamosokra a vágányok közötti peronról lehet
majd felszállni. A 4-es villamosvonal menetrendje is változik. összehangolják az előbbi két járattal. Azaz napközben 12 percenként járnak
mindkét vonalon a szerelvények. Részletek a
www.szkt.hu weboldalon.

Romániai
együttműködés

ÚJSZENTIVÁN. Fórumot rendeztek a romániai Gottlob község vezetői, gazdasági vállalkozásainak képviselői és civilszervezetei részvételével. A két település szeretne a Magyarország-Románia Határon Átnyúló
Együttműködési Program
2007-2013 pályázaton együttműködni. Romániában 55 perces
dokumentumfilm készül a kooperációról és a fejlesztésekről.

CSONGRÁD MEGYE
BOBKÓ ANNA
Míg halottak napja előtt a 14
működő szegedi temetőben
nagytakarítást végeznek, addig akadnak olyan sírkertek,
amelyeket évtizedek óta nem

Vásárhelyen, Csongrádon,
Szentesen is van. Hódmezővásárhelyen hét sírkert van,
ezekből egy, az Arany temető
elhagyatott. Zárva van, és már
az 1960-as évek eleje óta nem
temetkeznek oda. Csongrádon
háromból egy (az Alsóváros
melletti régi sírkert), Szentesen
pedig hétből egy az arány. A
Kurca-parti városban a Berényi
Imre utcai a lezárt, elhagyatott,
gondozatlan. Makón a legjobb a
helyzet, ott mind az öt temetőt
a mai napig használják. Bár az
izraelita temetőbe már régen
nem temetkeztek, de jó állapotban van, és a rokonok, leszármazottak rendszeresen látogatják a sírhelyeket.

gondoz senki. Ha kifelé haladunk a városból a Bajai úton,
a második vasúti keresztező-

A természet lassan visszafoglalja az egykori szegedi rabtemetőt. FOTÓ: FRANK YVETTE
dés után balra elhagyott temetőre bukkanunk. Az erdőben a sűrű aljnövényzet közül
itt-ott borostyánnal benőtt kereszt áll ki a földből. Akad
köztük olyan, amelyről le tudtuk olvasni, hogy ki nyugszik
alatta, legtöbbjükről azonban
lekopott a felirat. Láttunk
olyan régi fejfát is, amelyik félig elsüllyedt a földben. Az
egykori temető melletti föld-

úton eldobált zsebkendők,
egy darabon összetört csempe, kidobott szivacs hevert a
földön.
Kik nyugszanak az elhagyott erdőben? - kérdeztük
Tóth Tamás szegedi temetőkutatótól, aki elmondta: a
szegedi Csillag börtönben kivégzett, és az ott betegségben
elhunyt rabokat temették a területre. Az 1950-es évek vége

óta azonban nem használták
a sírkertet. Több mint ötven
éve az út másik oldalán, a Belvárosi temetőbe temetik azokat a fogvatartottakat, akik a
börtönben hunynak el.
Az erdős területtől néhány
száz méterre, az egykori téglagyári bányató mellett található a régi nazarénus temető,
amelyet 2003 óta szintén
nem használnak. Ennek elle-

nére gondozott képet mutat.
Hódi Lajostól, az önkormányzati sírkerteket üzemeltető
Szegedi Testamentum Temetkezési Kft. korábbi vezetőjétől megtudtuk: Szeged környékén több olyan temető is
található, amelyet évekkel
ezelőtt lezártak. Legtöbbjük
betelt, mint például a tápéi,
amelybe több mint 25 éve
nem temettek.

SEGÉLYHÍVÓ, KÖZBIZTONSÁGI KÁRTYA - KIBEN BÍZHATNAK AZ EGYEDÜLÁLLÓ KÜLTERÜLETIEK?

Több ezer tanyai él magányosan

NÉGY AUTÓ ÜTKÖZÖTT öszsze a 47-es főúton Szeged határában tegnap 12 óra előtt. A
legelöl haladó autó lassítva
próbált a közeli étterem felé
lekanyarodni, amikor belekoccant a mögötte haladó jármű,
és egymásba ütköztek az a
mögött haladók is. Személyi
sérülés nem történt.

Mintegy 40 ezren élnek tanyán
Csongrád megyében - több ezren egyedül. A tanyagondnokok
sokakat naponta meglátogatnak, bevásárolnak, gyógyszert
visznek nekik. Van segélyhívó,
közbiztonsági kártya - de megtörténhet a baj, mutatja a kifosztott és megerőszakolt Sisák
Józsefné példája is.

Autósokat fogtak

CSONGRÁD MEGYE
R. TÓTH GÁBOR
Évtizedek óta él egyedül balástyai tanyáján a 74 éves Sisák Józsefné, akiről tegnap írtuk meg:
megerőszakolta, majd kifosztotta egy közeli tanyánál dolgozó 21 éves román vendégmunkás péntek este. Azt mondta lapunknak: eddig sosem félt.
Csongrád megyében a KSH
néhány évvel ezelőtt 39 ezer
125 olyan embert számolt öszsze, aki tanyán, tanyaközpontban él. Balástyán például 3550
lakosból 2100. Közülük 80-an
egyedül élnek - tájékoztatott
Túriné Török Ilona, a helyi szociális intézmény vezetője. - 30
emberrel napi kapcsolatban
van négy gondnokunk és házi
szociális gondozónk. Viszik nekik az ennivalót, bevásárolnak
számukra, orvoshoz viszik

Négy autó ütközött
a 47-esen

Tanya Domaszék közelében. Az itt lakók többnyire csak magukra számíthatnak. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
őket. A tanyagondnoki busz
naponta 52 gyermeket szállít
óvodába, iskolába - sorolja.
Kiváltja a gyógyszereket, bevásárol, segít a hivatalos papírokon kiigazodni, orvoshoz viszi a beteg, idős embereket, és
kiszállítja az ebédet a domaszéki tanyagondnok is - a település környékén 2400-an élnek
külterületen,
1058 tanyán,

Bárka. Harmadával csökkent a külterületeken az ismertté vált bűnesetek száma 1997 óta - ekkor indította el tanyaprogramját a Csongrád
Megyei Rendőr-főkapitányság. Külterületi járőrszolgálat járja a tanyákat,
mindenkit felkeresnek és tájékoztatnak. Bárka néven biztonsági csomagot állítottak össze, amely öntapadós matricát tartalmaz a legfontosabb
telefonszámokkal, ezen felül biztonsági plasztikkártyát, Pusztázó címmel információs kiadványt, illetve egy biztonsági kérdőívet is - tájékoztatott M. Toronykőy Márta őrnagy, a bűnmegelőzési osztály vezetője.

mintegy 5200 hektáron. 220 kilométer hosszú földút köü össze
a tanyákat. Bordányban a népesség nagyjából harmada,
ezer ember, Zákányszéken viszont minden második lakos tanyán él. Vásárhely környékén
765 lakott tanya található a 43
ezer hektárnyi külterületen.
Csongrádon a nehezen megközelíthető tanyákra a polgárőrök
járnak évek óta. Mindszenten
tavaly januárban indult be az
államilag, normatívan támogatott tanyagondnoki ellátás - a
kisváros 8895 hektáros környékén összesen 164-en laknak,
többnyire egymástól is messze.
A mórahalmi tanyavilág
1760 lelket számlál - itt becslések szerint 200-an élnek teljesen egyedül. - Ők zömmel idő-

sek, egész életüket itt élték le.
Nem akarnak mozdulni innen
- mondta Csányi László alpolgármester. Errefelé működik
legrégebben a tanyagondnoki
szolgálat. - A legfontosabb segélyhívószámokat tartalmazó
közbiztonsági kártyákat kaptak a tanyán élők, a nyakukban
pedig riasztógombos eszközt
hordhatnak. Ennek jelzése a riasztási központban szól, innen
értesítik a tanyagondnokot, aki
ellenőrzi, mire van szüksége a
riasztást leadónak. A tanyafelelősi szolgálat, a mezőőrök,
polgárőrök, a határrendészek
is folyamatosan ellenőrzik a tanyavilágot. Aki ebédet kap, azt
mindennap látják. Akinek bevásárolnak, azt nagyjából háromnaponta.

ELFOGTÁK AZOKAT A 23,19
ÉS 16 ÉVES szegedi lakosokat,
akik a gyanú szerint a Retek
utca egyik parkolójában feltörtek egy Volkswagen Transportert, és abból egy ütvefúrót,
valamint hegesztő trafót vittek
el még péntekre virradó éjszaka. Elfogták azt a két román állampolgárt is, akik a Dorozsmai
úton lévő egyik benzinkúton
tankoltak, majd fizetés nélkül
távoztak csütörtökön. Az ellenőrzés közben az is kiderült,
hogy az utasok közül az egyik
14 éves lányt Spanyolországban eltűnés miatt körözik,
ezért a rendőrök értesítették a
SIRENE Irodát, a lányt pedig
egy gyermekotthonban helyezték el.

Született: 1949-ben

IDŐUTAZÁS A DÉLMAGYARORSZÁGGAL című sorozatunk
legutóbbi részében Ladányi
Zsuzsanna újságíró kollégánk
arcélét vázoltuk. A címben és
a szövegben eltérő születési
dátum szerepelt, amiért az
érintett és olvasóink elnézését
kérjük. Most pontosítjuk: Ladányi Zsuzsanna 1949-ben
született.
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Mira jutalmáról még
nem döntöttek

TEGNAP OTTHONÁBAN kereste föl a tajpeji siketlimpián
aranyérmet szerző felgyői sportlövészt, a 17 éves Biatovszki Mirát Magyar Anna. A Csongrád
Megyei Közgyűlés elnöke a gratuláció mellett a megye meglepetését is kézbesítette: egy
ajándékutalványt és egy mobiltelefont kapott a gimnazista
lány. Korábban a felgyői önkormányzat állófogadást rendezett
a tiszteletére, és vásárlási utalványt is adományozott a falu. A
csongrádi önkormányzat pénzjutalomban részesítette a sportlövőt, akinek állami jutalmazásáról
még mindig nem döntött a kormányzat. Néhány hete nagy port
kavart, hogy a szociális tárca néhány ezer forintos ajándékcsomagokkal lepte meg a siketlimpia magyar érmeseit. Hogy számíthatnak-e akkora megbecsülésre, mint az olimpikonok vagy
a paralimpikonok, arról a Miniszterelnöki Hivatalnak kell döntenie: költségvetési pénz odaítéléséhez legalább kormányhatározat vagy a sporttörvény módosítása szükséges.

Vegyed-e? a Telinen

A Telin Televízióban ma 20.45-től
látható a \fegyed-e? című regionális fogyasztóvédelmi magazinműsor, amelyben ezúttal egy nemrégiben lezajlott fogyasztóvédelmi
kerekasztal-beszélgetésről, a fogyasztóvédelmi irodákban leggyakrabban előforduló panaszokról, valamint a kutyaeledelek minőségéről láthatnak összeállítást.
A műsorban a szegedi panasziroda vezetője, Nagy Lajos, valamint
a Limit Ingatlaniroda vezetője, Bátyiné Mester Zsuzsanna a vendég.
A műsorvezető: Timár Kriszta.

Ma kezdődik
Vásárhelyen
az útfelújítás

Nógrádi
interpellált
BUDAPEST. A rendelkezésre álló
EU-támogatások mindössze 8
százalékát hívta le az elmúlt időszakban a kormány - fogalmazott tegnapi interpellációjában
Nógrádi Zoltán, a Fidesz országgyűlési képviselője, Mórahalom
polgármestere. Szerinte a bonyolult és bürokratikus rendszer
miatt. Válaszában Varjú László
államtitkár hangsúlyozta: Magyarországon európai szinten is
kiemelkedően magas az EU-s
források felhasználása.

AKI VÁLASZOL: „

Losonczi Áron feltaláló
3 kérdést teszünk fel olyan
embereknek, akik valamilyen
okból az érdeklődés középpontjába kerültek, illetve akik
válaszolni hivatottak aktuális
témákra. Losonczi Áron (képünkön), a fényáteresztő beton
csongrádi feltalálója csütörtökön új találmányát, a pixelbetont mutatja be.

M O

I O R -

ALKATRÉSZEK

SUZUKI
HONDA
YRMANft
PEUGEOT
CAGIVA
Oprilia
Kawasaki
PIAGGIO
JAWA
SIMSON
MZ * E T Z

MNMM

Egyelőre az autóalkatrész-pavilon is maradhat a helyén. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A városvezetés ugyanis úgy
döntött, hogy nem halogatja
tovább a Mars tér teljes re-

3 milliárd
Az úgynevezett városrehabilitációs projektre Szeged mintegy 2 milliárd forintot nyert
tavaly az Uniótól, amelynek
teljes költségvetése 3 milliárd
forint.
konstrukcióját. 13 kereskedő,
18 pavilon tulajdonosaként
ekkor bírósághoz fordult, emiatt az építési területen továbbra sem lehetett hozzányúlni a
bódékhoz, üzletekhez.
A 4 éve tartó hercehurca
során - most éppen a kereske-

dők az alperesek - a Szegedi
Városi Bíróság hozott egy elsőfokú ítéletet az önkormányzat javára, amely szerint jogerősen lehetne bontani. Ez ellen a bódétulajdonosok fellebbezést nyújtottak be. A tegnapra kitűzött, egyszer már
bombariadó miatt elhalasztott
tárgyalástól azt várta a városvezetés, hogy végleg pont kerül az ügy végére, és novemberben elindulhat az uniós
projekt.
Nem így történt. Most az is
kérdés: elúszhat-e akár 500
millió forint is - egyes számítások szerint ennyi eshet a
belvárosi rekonstrukció uniós
támogatásából a Mars téri
építkezésre. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester
szerint a bíróság nem azt
mondta ki, hogy a pereskedő
kereskedőknek igazuk van,
hanem azt, hogy eljárási hibá-

Etjárási hibák. A bíróság megállapította: az első fok tájékoztatási
kötelességét elmulasztva nem figyelmeztette a kereskedőket,
hogy ügyvédet fogadhatnak. (Az alpereseket 3 ügyvéd képviselte
tegnap - a szerk.) Kifogásként merült fel, hogy minden egyes pavilonhoz egyenként kellett volna szakértőt kirendelni, hogy az ideiglenes jellegű-e, avagy sem.
kat vétett az első fokon eljáró
városi bíróság. Ma összeülnek
a szakértőkkel, és megnézik,
hogyan lehet átütemezni a
munkálatokat. A 18 pavilonból ugyanis csak 7 áll a csarnok útjában. Ráadásul az
építkezésnek 3 helyszíne van:
a Kölcsey utca és a Reök-palota előtti tér, a Gutenberg utca,
valamint a Mars tér.
Botka László polgármester
nyíltan fogalmazott: a pereskedők sok millió forintot szeretnének kapni, ami nem jár
nekik, hiszen olyan szerződésük volt, amit bármikor fel le-

hetett mondani. Márpedig az
adófizetők pénzéből nem lehet olyan összegeket kifizetni,
aminek nincs jogi alapja.
Az „összevont" per Tóth
Péter Mars téri autóalkatrész-kereskedő nevén fut, őt
megkérdeztük a tegnapi ítélettel kapcsolatban: hogyan
tovább? Azt válaszolta, még
nem döntöttek. //;'. Szilágyi
János, a várost képviselő
ügyvéd pedig azt közölte:
meg kell kapniuk az ítélet.,
részletes indoklását, hogy a
felperesi álláspontot kialakíthassák.

Laptopra utaznak a vonaton a tolvajok
Nagy értékű fényképezőgépek,
laptopok is eltűnnek a Budapest-Szeged vonatjáraton. A
tolvajok általában már Ferihegynél lelécelnek - nem sokat lehet tenni ellenük.

CSONGRÁD
BÍRÓ DÁNIEL

- Mikor pattant ki a szikra?
- Mialatt tartott az üvegbetonnal kapcsolatos szabadalmi
per, azon törtem a fejem, mihez kezdek, ha elveszítem. Két
éve jött az alapötlet, akkor

500 millió forint úszhat el

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Az önkor
mányzat 195 millió forintot
nyert a belvárosban és a csúcsi
városrészben található Bercsényi, Táncsics, Teleki, Vöröskereszt és Szent István utca felújítására, ezt az összeget 105 milliós önrésszel kellett kiegészíteni
- hangzott el Gyömrő-Molnár
Imrének, a város-, vállalkozásfejlesztési és informatikai bizottság elnökének tegnapi sajtótájékoztatóján. Az apropót az
adta, hogy a munkálatok ma
kezdődnek a Bercsényi utcában. Ott és a Szent István utcában szélesíti is a pályatestet,
míg a másik három helyszínen
mintegy 5 centiméteres új aszfaltréteget hord fel a kivitelező
Közgép-Délút konzorcium. A
május 31-i határidejű beruházás
során összesen mintegy 2,7 kilométeres útszakasz kap új burkolatot, és önerőből (közel 40 millió forintból) kialakítják a Teleki
utcai dupla körforgalmat.

HÁROM KERDES

- A speciális műanyagok felhasználásával készülő, fényáteresztő
pixelbetont a hódmezővásárhelyi Csomiép Kft. fogja gyártani.
Miért rájuk esett a választás?
- Egy ismerősöm, korábbi tanárom hívta föl rá a figyelmemet, hogy van egy korrekt vásárhelyi cég, amely az innovációban is érdekelt. Megkezdtük az egyeztetést Mészáros Antal ügyvezetővel, és viszonylag könnyen megállapodtunk, mert egytől egyig
beváltotta ígéreteit a társaság. Ők beruháztak, hogy az
ipari jellegű előállítás mielőbb megkezdődhessen. A
Csomiép lesz a gyártó, közös
ügyünk a fejlesztés, a marketing- és forgalmazási feladatokat pedig az én vállalkozásom végzi.

ELJÁRÁSI HIBÁK MIATT MEGSEM LEHET BONTANI A MARS TERI BÓDÉKAT

a beléptető rendszer nyújthatna

SZEGED, BUDAPEST
NAGY ZOLTÁN
kezdtem el dolgozni egy olcsóbb fényáteresztő beton létrehozásán.
- Az új termék hasonlóan sikeres
lehet, mint a nemzetközileg is elismert Litracon, amit még mindig
egy csongrádi műhelyben gyártanak?
- Az a csütörtöki budapesti
bemutatótól és a novemberi
párizsi premiertől is függ. Ha
kedvező lesz a fogadtatás,
jönni fognak a megrendelések. Arról leghamarabb a sajtóbemutatón szeretnék beszélni, hogy az üvegbetonhoz
képest milyen szilárdsági mutatói és egyéb tulajdonságai
vannak a pixelbetonnak, de
az ár-érték arány szempontjából mindenképpen fogékony
lehet rá a piac. Ami pedig az
üvegbetont, vagyis a Litracont
illeti, a műhelymunkánál előrébb szeretnénk lépni. Már
folynak tárgyalások a gyártás
fejlesztéséről.

Olvasónk, Judit vonattal tartott
Budapestről Szegedre, Ferihegynél vette észre, hogy a laptopja eltűnt. A felső poggyásztartóra tette, elé pakolt egy táskát, és kabáttal is letakarta.
Nem aludt, nem hagyta el a helyiséget. Valaki mégis elég
ügyes volt, hogy elemelje. A vonaton lévő vasútőr nem tudott
mit tenni, a rendőrség a feljelentés után 13 órával felfüggesztette az eljárást. Agyő, laptop.
Bár nem ezen a vonalon,
de olyan is előfordult már,
hogy a zárt fülke alján a furnérlemezt kivágták, és az utas
szék alá betett laptopját meglovasították. Általában azonban kisebb értékre utaznak:
felakasztott kabátból, a tárolóra pakolt táskából lovasítanak meg bármit, amit értéknek gondolnak.
A legtöbben „tesznek is"
azért, hogy áldozattá váljanak
- magyarázta Szentes Bíró Ferenc, a MÁV szegedi területi

megnyugtatóbb

megol-

dást. Vagyis ha csak olyanok
tartózkodnának a peronon,
akiknek jegyük van.
Állítólag ugyanis a tolvajok
már a Nyugatiban kifigyelik
áldozatukat, és legkésőbb Ferihegynél lelécelnek, sokszor
úgy, hogy a szajrét korábban
már kiadták az ablakon. Budapesten kívül nem is tapasztalható az effajta, profin megtervezett tolvajlás. A szegedi
és a fővárosi rendőrség
együttműködik, de számos
esetben már nincs forró

Nem lehetünk elég óvatosak, ILLUSZTRÁCIÓ: SEGESVÁRI CSABA
kommunikációs vezetője. Úgy
gondolja, hogy a károsult utasok legtöbbje nem veszi elég
komolyan a többféleképpen
beléjük sulykolt jó tanácsot:
figyeljenek értékeikre. Csakhogy ez nem mindig lehetséges. A hosszú úton lévők elalszanak, az egyedül vonatozók
ki-kijárnak a vécére, poggyászuk, kabátjuk pedig szabad
prédává válik. Mit tud tenni a
MÁV az utasok védelmében?

Budapesten már több pályaudvaron drága kamerákkal
pásztázzák a vonatok környékét, megpróbálják a kétes elemeket kiszűrni, a területen kívül tartani, a szerelvényeken
pedig a MÁV Vasútőr Kft. biztonsági és vagyonőr munkatársai próbálnak tenni a bűnözők ellen. Több-kevesebb
sikerrel. Szentes Bíró Ferenc
szerint pénz kérdése is az általuk nyújtható biztonság: talán

„A kalauz kisasszony
azt ajánlotta, többet ne
pakoljuk sehova,
hanem kapaszkodjunk
bele."
nyom, így az esély is kevesebb
a bűnös megtalálására.
A kalauz kisasszony azt
ajánlotta, többet ne pakoljuk
sehova, hanem kapaszkodjunk bele - meséli Judit.
Mást tényleg nem lehet tenni, mivel nincsenek széfek a
vagonokban. Tolvajok azonban, legalábbis ezen a népszerű vonalon, mindig megjelennek.
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ELMEGY A SZOBORAVATASRA AZ EGYKORI LEGVEDELMI TÜZÉR

Ráismert a puskájára Horváth József
Végigharcolta a keleti frontot,
látta égni Varsót, majd 42 hónapig dolgozott egy orosz cementgyárban a szegedi Horváth József - nem önszántából.
Ma 87 éves. Ő is elmegy a doni
áldozatok szegedi szobrának
avatására, az odaveszett társak iránti tiszteletből.

SZÉPHALOM, SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Kazinczy Ferenc író, költő, a
nyelvújítás vezéralakja, irodalomszervező 250 éve, 1759.
október 27-én született. A
széphalmi uradalom az egyik
legjelentősebb irodalmi emlékhelyünk, már életében
nemzeti zarándokhely lett.
Kazinczy egykori gyümölcsöskertjében - ahol 1831 óta síremléke áll - a Kazinczy Társaság és Pásztor Emil ötlete
nyomán a Szegeden élő Kováts Dániel (képünkön) Kazinczy* és Lőrincze-díjas nyugalmazott főiskolai tanár közbenjárására tavaly uniós támogatással felépült a Magyar
Nyelv Múzeuma.

SZEGED
BAKOS ANDRÁS
- Amikor Fehéroroszországban jártunk, a lengyel partizánok nem támadták a magyar
járműveket, ezért piros-fehér-zöld sávot kellett festeni a
teherautókra - ilyen a megélt
történelem Horváth József előadásában. A ma 87 esztendős
egykori légvédelmi tüzér 21
évesen vonult be és került az
orosz frontra. Itthon már lehetett újkrumplit szedni, ott reggelenként még deres volt a fű.
A zömmel parasztcsaládból
való fiúk erre figyeltek életük
legnagyobb, nem kívánt kalandja közepette, meg arra,
hogy az ellenfél sem kap több
ennivalót.
- De míg mi a 120 lőszerünkkel naponta számoltunk
el, azoknak a kenyeres táskája
dobtárakkal volt tele, úgy
szórták a golyót, mint a pattogatott kukoricát. A nadrágjuk
is pufajkából volt, nem fáztak,
ha belefeküdtek a hóba. Nekünk az a vékony köpenyünk
volt, és a bakancsot átáztatta
a hólé. Két kapcám volt, abban telt el a háború, még a
fogság is. A légvédelmi ágyút
földi célok ellen használtuk,
végül a saját védelmünkre. A
törökbálinti üzemben gyártott
lőszert valahogy hajóval, a
Balti-tengeren keresztül, kerülővel küldték, és sokszor fél
óra alatt ellőttük az egész adagot. Az egész háború hátrálással telt, kapkodtunk, mint
egér a fogóban.
Józsi bácsi társaival Varsónál is járt, ahol a németek a

Szombaton avatják
A Csongrád megyei önkormányzat kezdeményezésére
Kligt Sándor készítette el a
Donnál odaveszett megyei emberek emlékművét. A szobrot
október 31-én, szombaton avatják fel a szegedi Rákóczi téren.
16 órakor Kiss-Rigó László megyés püspök tart misét a doni
áldozatok tiszteletére, az avató
pedig 17 órakor kezdődik.

Szegeden él
a Magyar
Nyelv Múzeum
alapítója

Az Európában egyedülálló
intézmény
a Borsod-Aba-

„Nem holt anyagot
őriznek, hanem
fejlődésében mutatják
be a magyar nyelvet."
új-Zemplén megyei múzeumigazgatósághoz tartozik, és a múzeum szó eredeti jelentése szerint - a múzsák otthona. A 79 éves szegedi alapítótól megtudtuk: nem holt
anyagot őriznek, hanem fejlődésében mutatják be a magyar nyelvet az 1500 négyzetméteres kiállítótérben és a
120 férőhelyes előadóteremben. Kováts Dániel legutóbb
pár napja járt a múzeumban,
ahol az Édes anyanyelvünk
országos nyelvhasználati verseny döntőjét tartották, és
amelyen négy Csongrád megyei diák kapott első díjnak
megfelelő plakettet.

Horváth József ma, 87 esztendősen, és a fényképen 21 évesen. Légvédelmi tüzér volt. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
fejük fölött lőtték a lengyel
felkelőket, és nem volt egyértelmű, hogy a magyarok a németek szövetségesei. Utóbb
hazakerültek, és ahogy hátráltak, elhatározták, az országot
nem fogják elhagyni. - Kő-

tánál hajóra. Egyeseket Kubánba, másokat Ukrajnába,
Szibériába vittek.
Horváth József normális
élete később, itthon kezdődött. Géplakatos lett, dolgozott a MÁV-nál, ahol előadást
kellett tartania arról, mi99 Az egész háború hátrálással
lyen szépen
telt, kapkodtunk, mint egér
épül a Szovjetunió.
Ő
a fogóban.
mondta, amit
Horváth József
kell, aztán a
szegnél egy kanálisba dobtuk szünetben elmagyarázta, mit
a fegyvereket, és mentünk hogyan is kell érteni. A kolléSzékesfehérvárra. Úgy volt, gák értették. Ma Szegeden,
hogy hazamehet mindenki, a Alsóvároson lakik a feleségélegtöbb katonát mégis vago- vel, kis kertjük is van, almanokba rakták, majd Constan- fákkal, és ha jó az idő, a gaz-

Sztálin megmondta. Horváth József a fogság idején egy cementgyárban dolgozott. - Sztálin azt mondta az összegyűjtött foglyoknak, hogy
„szétromboltátok ezt az országot, most már nem mentek haza addig,
míg föl nem épül" - emlékezik a légvédelmi tüzér. - Akik annyira legyöngültek, hogy gyógyítani kellett volna őket, mégis hazamehettek,
én 42 hónapig maradtam. Az erdőben szedett sóskát főztük, földbunkerben laktunk, mindent beterített a cementpor.
da nem bír odabenn ülni. Ez
volt a sorsom - mondta mesélés közben többször is,
amikor arról volt szó, hogy a
háború a lehető legrosszabb
dolog, ami az emberrel történhet.
Amikor elolvasta az újságban, hogy a megyei önkormányzat szobrot állít a doni

elesetteknek, és az avatásra
várják a túlélőket, személyesen ment el a megyeházára;
vele együtt eddig hatan jelentkeztek. A szobrot is megnézte, és ez, mint mondja,
nagyon felzaklatta; merthogy fölismerte a puskát, annak idején neki is ilyenje
volt.

Sokoldalú támogatások erdőgazdálkodóknak
Az erdő haszna nemcsak az, hogy fát ad és oxigént termel, de
őrömet szerez azoknak is, akik kikapcsolódnak, kirándulnak,
vagy családi programokat szerveznek az erdei tisztásokon. A kíméletes fakivágásra, az őshonos fajok megőrzésére, s a parkerdők kialakítására most az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében pályázhatnak a gazdálkodók.
Idén első alkalommal írták ki
az erdőkre vonatkozó környezetvédelmi-közjóléti intézkedéseket az ÚMVP II. tengelyében. Ezek egyik célja, hogy a
nem őshonos, agresszíven és
spontán terjeszkedő fafajokat
visszaszorítsák, főként az ártéri erdőkben, ahol egyre jobban elszaporodtak. A támogatási kérelmek benyújtására
október 31-éig van lehetőség.
A nemkívánatos fa- és cserjefajok visszaszorítására hektáronként évi 196 euró támo-

gatás nyerhető el. A tarvágások helyett inkább olyan erdőfelújítási és -ültetési módszereket ösztönöznek, amelyek
kímélik az adott élőhelyeket,
és előtérbe helyezik a helyi
szaporítóanyagok felhasználását - aki ilyen módon ültet
új erdőt, hektáronként 160 eurót kaphat a környezetgazdálkodási célokra szánt forrásokból. Azokon a területeken,
ahol természetvédelmi okokból nem célszerű gépeket
használni, támogatják a kézi

196, a másodiktól 36 euró jut
hektáronként.
Az erdők tulajdonosai egyelőre ismerkednek a pályázat
feltételeivel, közülük előrelát-

munkát, az ezzel járó pluszkiadások fedezésére hektáronként az első évben 196, a másodiktól 76 euró éves támogatást biztosítva. Ha pedig valaki a talaj- és erdővédelem
szempontjából a fakitermelés
időpontját késlelteti, hektáronként 200 eurós kompenzációra számíthat. Gyógy-parkerdők, parkok fenntartására
ugyanennyi pénzt igényelhetnek az erdőgazdálkodók, míg
erdei tisztások kialakítására
és fenntartására az első évben

hatólag sokan lesznek olyanok, akik a jövő esztendőre
halasztják majd a támogatási
kérelmek benyújtását - vélekedett Bodor Dezső Károly, az
Országos Erdészeti Egyesület
magánerdőkért felelős alelnöke. Ennek egyik oka, hogy egy
többhektáros erdőnek nem
ritkán tucatnyi vagy olykor
akár kétszáz kistulajdonosa is
lehet, amennyiben erdőbirtokosi társulásban működtetik
az adott területet. A pályázat
benyújtásához valamennyiük
egyetértésére és hozzájárulására szükség van, s az október
elsejétől a hónap végéig tartó
beadási határidő erre a szervezési munkára meglehetősen
szűkre szabott.
Az ÚMVP aktuális támoga-

ÚJ MAGYARORSZÁG
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGFtAM
2007-2013

tásairól a minden kistérségben
megtalálható Helyi Vidékfejlesztési Irodákban, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
és a Magyar Agrárkamara szakterületi tanácsadóinál, illetve a
www.umvp.eu honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők.
Készült az Európai Unió, a
Magyar Köztársaság kormánya és az ÚMVP Irányító Hatósága támogatásával.
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.
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CSAK AZ IDÉN 13 ÚJ SZÁLLÁSHELY NYÍLT MÓRAHALMON

Minden második ház vendégváró
Némi újságírói túlzással Mórahalmon, főleg a főutcán, minden
második ház magánszállás, vendégház vagy panzió. Csak
2009-ben 13 új magánszálláshely nyitott ki a nyári szezonra. Mórahalmon egy éjszaka egyszerre 682 vendég is alhat.
MÓRAHALOM
FEKETE KLÁRA
Amikor Mórahalom főutcáján,
a Szegedi úton egy házat kicsinosítanak, felújítanak, már
gyanítani lehet, hogy abban
magánszálláshelyet alakítanak ki. A Zimmer Frei azonban sehol sincs kiírva, valószínűleg azért, mert elsősorban belföldi vendégek érkeznek az Alföld déli szegletébe.
Ebben az évben nyitott például a Sissy vendégház,
amelynek tulajdonosa, Rónai
Gábor azt közölte lapunkkal,
egyelőre két szobát kínálnak
nagyon igényes berendezéssel, fürdőszobával az épület
fölszintjén, a fejlesztés majd
az emeleten folytatódik. Azért
keresztelte el Sissynek, mert
külföldieket is vár: a szeretett
császárné szerinte „jó név" a
reklámhoz. A tulajdonos, aki
többek között a mórahalmi
fürdőt is vezette már, lát fantáziát a turizmusban, bár hozzátette: az elmúlt év kissé
visszavett az optimizmusból.
Teleki Ferencné, a Tourinform-iroda vezetője a számok
alapján a fejlődést látja. Elmondta: úgynevezett kereskedelmi szálláshely mindössze
kettő van Mórahalmon, a
Thermál Panzió 23, a Platán
Panzió 5 szobával. A kettőben

Ft/fd/éjszaka
Mórahalmon egy felnőtt általában 3000 forintért alhat
meg, emellé még 350 forint
idegenforgalmi adót kell fizetni. ingyenes a szállás a 3 éven
aluli gyerekeknek, és kedvezményes 18 éves korig a diákoknak. A legtöbb helyen reggelit is adnak, ez pluszpénzbe
kerül, s van olyan hely is, ahol
kemencés csülköt készítenek
kérésre. A fürdést, a sétakocsikázást és a lovaglást csaknem minden szállásadó ajánlja
a vendégeinek. Sajnos majdnem az összes vendég - akárcsak a Balatonon - a nyári hónapokban érkezik a Dél-Alföld
legfiatalabb fürdővárosába.

együtt 77 vendég alhatna egy
éjszaka. Az egyéb szálláshelyekben viszont óriási a választék: 8 kulcsos házat, egy
erdei iskolát, 2 kollégiumot, 73
magánszálláshelyet tartanak
számon. Mórahalom teljes kapacitása szálláshelyben 682
fő. A mintegy 5 ezres lélekszámhoz képest ez szép teljesítmény. Ha a Colosseum Szálló is felépül, 74 szobájában további 148-an férnek majd el.
Csak 2009-ben 13 magánszálláshely nyílt meg 29 szobával, 65 ággyal. Az egyik kö-

Szántó Győző két tanyát is felújított. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
zülük a Diófás tanya, amely
az Eperfás tanya kistestvére.
A tulajdonos, Szántó Győző elmondta, az Eperfás 2007-re
készült el, és már az első nyáron telt házat produkált. A romantikus környezetben lévő,
finn szaunával, medencével,

vagyis minden kényelemmel
felszerelt tanyaépületben egyszerre 8-an alhatnak.
A tulajdonos 2003-ig Szegeden élt, akkor költözött Mórahalomra, tanyára, mert kandallóépítéssel
foglalkozott.
Amikor a közelben kihaltak a

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
IMRE PÉTER
Az egyen-, illetve formaruha
nem csupán a fegyveres testületekre jellemző. Egységes,
felismerhető dizájn szerint öltözködnek többek között a nagyobb áruházláncok (például
a Tesco, Cora, Spar, Lidi, Aldi,
Penny Markét), a gyorsétkezdék (McDonald's) és a közlekedési cégek dolgozói.
A Tisza Volán Zrt.-nél a

Miku Imre szerint kényelmes viselet
a Volán-egyenruha.

Milliós költség évente az önkormányzatoknak a közvilágítás. A
kötelezettségeiket törvény szabályozza. Van, akinek az áthaladó nemzetközi út miatt magas a
számla, másnak azért, mert világít a zártkertekben is. A jövő
egyébként a LED-é.

90-es évek eleje óta használatos - jövőre terveznek stílusváltást - a jelenlegi formaruha: szürke nadrág, fehér ing,
kék nyakkendő, sötétkék zakó, téli kabát és széldzseki, és
a nadrág kivételével mindegyiken olvasható a Tisza Volán felirat - tudtuk meg a terület felelősétől, Keresztes Ottótól. Ezt azoknak kötelező
hordani, akik közvetlen kapcsolatba kerülnek az utasokkal, vagyis a buszsofőröknek,
a kalauzoknak, a forgalmi
szolgálattevőknek és az információs irodákban dolgozóknak. Ők 24 hónapra kapnak
négy nadrágot, három rövid
ujjú és két hosszú ujjú inget,
egy-egy mellényt és dzsekit,
két nyakkendőt, valamint 36
hónapra egy télikabátot. A
Makó-Vásárhely járaton dolgozó Miku Imre azt mondta: jó
hordani, kényelmes viselet a
formaruha.
Szeged közlekedési vállalatánál, az SZKT-nál is formaruhában dolgoznak a járművezetők, amit szolgálatban kötelező viselni - tudtuk meg Forrni Gábor forgalmi és parkolási igazgatótól. De a MÁV-osok
is emberemlékezet óta egyenruhát viselnek.
Májustól nagy feltűnést
keltett Vásárhelyen a Főnix
Taxi, amelynek pilótái sárga
ingben feszítenek. - Kizárólag
a felsőt egységesítettük, őszszel, télen hosszú ujjú inget,
tavasszal, nyáron pólót viselünk. Azért találtuk ki ezt a
marketingfogást, hogy kitűn-

ban most már lassan több
lesz az eszkimó, mint a fóka,
nagyon sokan választották kiegészítő jövedelemi forrásnak
a vendéglátást. Márpedig az
emberek pénze nem lesz
több, az igényeik viszont egyre nőnek.

Milliós költség
a közvilágítás

Civil szakmák
egyenruhában
Nem csupán a fegyveres testületek tagjai hordanak egyenruhát, civil szakmáknál is gyakori
a formaruha. Áruházláncok,
gyorsétkezdék, közlekedési cégek dolgozói, magántaxisok is
előszeretettel jelzik ilyen módon is: egy családba tartoznak.

mostani Eperfásból, megvásárolta az épületet, és felújította. Látva a keresletet, egy másikat is vásárolt, és idén Diófás néven nyitotta meg. Ebben
az épületben 2 apartmant alakított ki.
Szántó Győző szerint azon-

CSONGRÁD MEGYE
GONDA ZSUZSANNA

Imre Attila és Gulyás Róbert sárga ingben várja az utasokat Hódmezővásárhelyen. FOTÓK: SEGESVÁRI CSABA
Iskolaköpeny. A mai tinik talán az iskolaköpeny szót sem Ismerik,
pedig a hetvenes-nyolcvanas években még minden általános iskolában kötelező viselet volt. Aki többször otthon felejtette, könnyen
kaphatott beírást, intőt, rovót. Évszázados múltú középiskolákban,
egyetemeken manapság is divat az egyenruha.

jünk a többiek közül. Tudjuk,
ez kétélű fegyver: jó és rossz
tapasztalat esetén is megjegyeznek bennünket - mondta
Gulyás Róbert és Imre Attila.

Egyes önkormányzati dolgozóknak is egyenruhába kell
bújniuk: Vásárhelyen például
a közterület-felügyelőknek és
parkolóőröknek van ilyen.

A villanyt otthon lekapcsoljuk, ha kimegyünk a szobából, az utcán azonban akkor
is világítunk, ha csak kóbor
kutyák lődörögnek rajta egész
éjjel. A közvilágításért az önkormányzat fizet. Ha tud.
Az utcai lámpákat éjszaka
le-fel kapcsolgatni értelmetlen
lenne, de ki lehetne-e iktatni
minden második oszlopot?
Nem. A helyi önkormányzatokról szóló törvény a kötelező feladatok között sorolja fel a közvilágításról való gondoskodást. A
magyar közvilágítási szabvány
az unióshoz igazodik, meghatározza többek között azt is, hány
méterre legyenek egymástól a
lámpaoszlopok. A megvilágítás
az út típusától függ, attól nem,
hogy az mekkora településen
található. így például ugyanakkora fény jár egy főútnak Rúzsán, mint Kecskeméten.
Ferencszálláson és Klárafalván áthalad a 43-as nemzetközi
út, amely kiemelt világítást igényel. Ferencszállás évente több
mint 3 millió forintot költ utcai
világításra, miközben településüzemeltetésre 1,5 milliót
kap. Katasztrófa - ezt a jelzőt
használta Domokos István pol-

Csillagrezervátum
Magyarországon, a Zselicben
található Európa egyik legkisebb fényszennyezettségű területe. Itt rendszeresen szerveznek csillagnéző túrákat
csillagászok közreműködésével. 2009 egyébként a csillagászat nemzetközi éve.

gármester. A falu eddig ki tudta fizetni a számlát, Klárafalva
viszont az önkormányzati minisztériumhoz fordult segítségért. Egyelőre válaszra vár.
Szatymazon tavaly 6,4 millió forintba került a közvilágítás, idén szeptemberig 5,4
millióba. Ők azért fizetnek
ilyen sokat, mert sok a zártkert a falu közigazgatási területén, ahol szintén világítanak. A település költségvetése
különben 600 millió forint.
Üllés polgármestere, Nagy
Attila azt mondta, a közvilágítás költsége náluk is nagy öszszeg, de szerencsére nincsenek likviditási gondjaik. A kevesebb fényt egyébként ő nem
tartaná jó ötletnek.
Csongrád megyében több
helyen - például Algyőn és
Hódmezővásárhelyen - kipróbálták a napelemes utcalámpát. Az általunk megkérdezett
szakértő, Gyenes József szerint
azonban Magyarországon nem
ez a jövő, a rendszernek ugyanis van egy gyenge pontja: az akkumulátor, amit a fagy, az eső
tönkretesz. Szerinte inkább az
energiatakarékos LED-világítás
terjed majd el 2-3 éven belül.

8

Egyforintos telkek, filléres emlékek
Dócon és Mártélyon is
két-két család épített új
otthont az egyforintos
telkek 2005-ben meghirdetett akciójában. Újszentivánon azóta sem
épült termálhotel.

lenleg Dócon - de nem ilyen
egyforintos telkeken, ilyeneket, pályázati lehetőség hiányában, nem kínál az önkormányzat.
Nemrég írtuk meg: a négyből két család lakik Mártélyon
azok közül, akik két éve az iskolamentő akció során ingyentelket kaptak. Az elköltözött családok közül pedig egy
adósságot is hagyott hátra.
2005-ben tették le egy négycsillagos termálhotel alapkövét Újszentivánon, ahol szintén láttak fantáziát az akcióban: a Tisza-Maros Kft. egy forintért kapott egy 3,8 hektáros
területet az önkormányzattól.
A beruházást 1,4 milliárdosra
tervezték, az átadást 2006,
majd 2007, végül 2008 végére.
Körbekerítették a területet, elkészült
egy
melléképület,
mintegy 80 millió forintból. A
hotel egyelőre nem épült meg.

CSONGRÁD MEGYE
R. TÓTH GÁBOR
- Nagy ovációval fogadtuk a
2005-ben meghirdetett programot, mind a 25 telek vevőre
talált néhány hónapon belül -

„A 25 telekből 12-t visszavásárolt az önkormányzat, a többi tulajdonosa egyelőre nem jelentkezett, pedig a 3
éves türelmi idő lejárt."
Tóth Margit polgármester
eleveníti fel Tóth Margit, Dóc
polgármestere az egyforintostelek-akció kezdeti lelkesedését. 1100-1900 négyzetméte-

Tetétlentöl Ecsenyig
25-ből 23 telek beépítetlen maradt Dócon. FOTÓ: FRANK YVETTE
res, beépíthető területeket kínált az önkormányzat egyforintos
négyzetméterenkénti
áron - vagyis volt, aki csupán
1500 forintot fizetett a telekért. A vásárlók cserébe szerződésben vállalták: 3 éven belül beépítik a területet, és bejelentkeznek állandó lakosnak. Ezzel növelték volna a te-

lepülés lélekszámát, stabilizálták volna az óvoda, iskola
létszámát, gyarapították volna a gyerekek után járó oktatási normatívát.
Az országban számos településen meghirdetett akció lásd keretes írásunkat - azonban nem lett sikertörténet. Dócon két telken épült fel ház, a

harmadik még mindig félben
van. - A 25 telekből 12-t azóta
visszavásárolt az önkormányzat, a többi tulajdonosa egyelőre nem jelentkezett, pedig a
hároméves türelmi idő lejárt.
A területekeri a parlagfüvet is
az önkormányzat vágja le - tájékoztatott Tóth Margit.
Szerinte nem megfelelő

Holnap: nyílt nap
az adóhatóságnál

30 MILLIÓBA KERÜLT A jATSZOHELY KIALAKITASA

November elején nyit
a pinceszínház
Háromévnyi szünet után a Boldogság című gálaműsorral nyit
meg új helyén a Szegedi Pinceszínház november 6-án. A Dugonics téri játszóhely kialakítása majdnem 30 millió forintba
került.
SZEGED
BOBKÓ ANNA
A Szegedi Pinceszínházat
2006 óta kényszerült nélkülözni a közönség. Egy nyári
felhőszakadás után ugyanis
a víz teljesen elárasztotta a
Horváth Mihály utcai pincét.
A színházat üzemeltető színészházaspár, Kancsár József és Kancsár Orsolya úgy
döntött: új játszóhelyet keres.
Az IKV. Zrt.-től kaptak
cserebérleményt. Az Olasz

met kialakítani. A kivitelezést azonban nem várt problémák nehezítették. 2008
őszén megállt az építkezés a színészházaspár nem kapta
meg a pályázati pénzt, amiből a kiadásaikat fedezni
tudták volna. Mostanra azonban rendeződött a helyzet.
Mivel az új játszóhely kialakítására fordított összeg jóval meghaladta Kancsárék
anyagi képességeit, jelzáloghitelt vettek fel családi házukra. A felújításra 25-30
millió forintot költöttek.

A pinceszínház az új, Dugonics téri helyen a Boldogság című gálaműsorral nyit
november 6-án, pénteken. A
80 perces, élő zenei betétekkel fűszerezett műsorban a
színészek - Papp Gabriella,
Varga Bálint, Bánvölgyi Tamás
és a
f f A Szegedi Pinceszínházat 2006 Kancsár házaspár - aróta kényszerült nélkülözni a közön- ról beszélnek, mi teheség. Egy nyári felhőszakadás után
ti boldoggá
ugyanis a víz teljesen elárasztotta
az
emberea Horváth Mihály utcai pincét.
ket. Februárban John Flowes
Lepkegyűjtő
című regéKulturális Intézetnek is otthont adó, Dugonics tér 2. nyének adaptációját állítják
számú épület udvaráról nyí- színpadra. Áprilisban a BuKamaraszínházban
ló, mintegy 250 négyzetméte- dapesti
vendégszerepelnek
az Egy
res helyiséget szerkezetkész
állapotban vették át. 2007 őrült nő naplójával, novemdecemberében
kezdődött berben pedig a Százszorszép
meg az építkezés. Többek kö- Gyermekházban láthatja a
zött fűtési, világítási rend- közönség a társulatot a Hóbaszert kellett felszerelni, il- rát jóbarát című musicalben.
lemhelyeket létrehozni, és Az IH Rendezvényközpontprofi technikával felszerelt, ban folyamatosan játsszák a
80 főt befogadó színházter- Tiéd vagyok.hu-t.

PENNY

! MARKÉT

Tchibo Family
kávé
• őrölt • 250 g > 1996 Ft/kg
• 4 db vásárlása estén
1996 Ft/4 db helyett 1496 Ft/4 db,
374 Ft/l db, 1496 Ft/kg

CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL
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4 daíab vásárlása esetén
Érvényes: 2009. október 27-én, a készlet erejéig, minden Penny Markét üzletben az ország 176 pontján. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
Az ár forintban, áfával együtt értendő. Kiszolgálás csak a háztartásokban
szokásos mennyiségben. Szíves megértésüket köszönjük!

Penny Markét

időben kezdődött a program.
Mire az emberek felocsúdtak,
elkezdték volna intézni dolgaikat, már nem tudtak hitelt
szerezni. A telkek piaci értéke
8-900 ezer forint. Ez kevés a
hitel önrészéhez - sokan ezzel
időközben szembesültek, s
nem vállalták az építkezés
költségeit. Két ház is épül je-

Sehol az országban nem lett
sikertörténet az elöregedő és
elnéptelenedő kisfalvak azon
törekvéséből, hogy egyforintos telekárakkal csábítsanak
új betelepülőket. A legtöbb
telket a Hajdú-Bihar megyei
Tetétlenben kínálták, sikertelenül, csakúgy, mint például a
Somogy megyei Ecsenyben
vagy Zalaszentlászlón.

Friss. Olcsó. |ó.

Szerdán országos nyílt napot
tart az APEH. Az állami adóhatóság mindennapi munkájának bemutatásával az a fő
cél, hogy közelebb kerüljenek
az ügyfelekhez. Az APEH
Dél-alföldi Regionális Igazgatósága szegedi, Bocskai utcai
székházában 9.30-tól 16 óráig
tájékoztató programokkal várja az érdeklődőket.
Szegeden fél 11-től az adózásról, valamint a 2010-es változásokról Szűcs Edit és Tomatás Edit osztályvezető tart tájékoztatót. Délután 2-től az adóel-

lenőrzésekkel
kapcsolatban
Hajdú Zsuzsanna főosztályvezető és Vargáné Veszelovszky
Zsuzsanna osztályvezető beszél, 3-tól pedig a végrehajtásról, felszámolásról ad felvilágosítást Kiss László főosztályvezető-helyettes, valamint Szankáné Boros Lenke osztályvezető.
A látogatók - nevük megadása nélkül - kitölthetnek egy
kérdőívet is, amelyből az adóhatóság képet kaphat arról, a
válaszadó hogy került kapcsolatba idén az APEH-hel, mit tart
jellemzőnek a hivatalról és annak munkatársairól. A bemutatók helyszínén úgynevezett ötletládákat is elhelyeznek, és
várják a látogatók észrevételeit.

SZERDÁN A BIROSAG DÖNT A KEMPING BIRTOKBA ADASAROL

Senki nem kér a zsákbamacskából
Senki sem jelentkezett Csongrádon a Körös-torok és az ifjúsági ház üzemeltetésére. Utóbbi létesítményt tavaly újították
fel: még 9 évig működtetnie
kell a városnak, különben viszsza keli fizetnie az uniós támogatást.
CSONGRÁD
BÍRÓ DÁNIEL
Nem tud szabadulni terheitől
a csongrádi önkormányzat. A
napokban két felhívásnak is
lejárt a határideje: senki sem
tett ajánlatot a Körös-torok
és az ifjúsági ház működtetésére. Az üdülőterület üzemeltetésének átadása tavaly vetődött fel, egy helyi vállalko-

zó fejéből pattant ki az ötlet.
Kása István
fejlesztéseket
ígért, és többet meg is valósított, de mindvégig hangoztatta: csak akkor érdekli a
feladat, ha teljes egészében
megkaphatja a területet és az
üzemeltetési jogokat. Hogy
miért volt nyitott a felvetésre
a városvezetés, arra Csong-

rád költségvetése lehet a magyarázat. Az utóbbi évek büdzséiből kiderül, hogy többszörösét költötte az önkormányzat a Körös-torokra,
mint amekkora bevétele onnan származott. A teher még
szembetűnőbb, ha azt nézzük, milyen sok pénzt kellene fordítani az üdülőterület-

54 milliós uniós támogatás. Csongrád másik nyűge a tavaly felújított ifjúsági ház, amelynek bérlője néhány hete bedobta a törölközőt,
és a berendezések egy részét is magával vitte. A létesítményt még veszteségesen is - 9 évig kell működtetnie a településnek, különben
vissza kell fizetnie az 54 milliós uniós támogatást. Most újra a zsebébe kell nyúlnia a városnak, hogy kifizesse a hátrahagyott fallabdapálya árát, közel 4 millió forintot. Ha nem fizet, elviszik azt is az ifjúsági
házból, amit a művelődési központ üzemeltet a jövőben.

re, hogy visszanyerje régi
vonzerejét.
Borítékolni lehetett, hogy
nem talál az önkormányzat
olyan hazárdőrt, aki 28 milliót
áldoz egy zsákbamacskajátékra. A város ugyanis ennyit kért
a leendő üzemeltetőtől, cserébe viszont csak kockázatot
ígért. Tudniillik a kempingnél
felmondta a 2013-ig szóló szerződést a városvezetés, a kiebrudalt vállalkozó viszont perre
vitte az ügyet. Ha kártérítést
ítélnek meg neki, azt is a leendő működtetővel fizettetné ki
a város. Ennél az ügynél lényeges lehet a szerdai bírósági
döntés: akkor tárgyalnak először a kemping birtokba adásáról szóló perben.

A ÉLMAGYAR0RSZÁ6/DÉLVIL

MELLÉKLETE

» NAPRÓL NAPRA MINDIG MAS

Hétfő

Kalendárium, A hét témája
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Gyógy-ír

Szerda

Gasztrománia

Csütörtök Bizalmasan
Péntek

Légy-Ott

Szombat

Szieszta

Hétköznap Humor és receptek
A TELT IDOMOKTÓL A BETEGESEN SOVÁNYIG

Egyszerre folytat harEGYSZERRE \
cot a mellrak ellen
KÜZDENEK
egy amerikai házasA MELLRÁK
pár mindkét
ELLEN
esetük azt mutatja,
hogy a súlyos betegség
éppúgy komoly veszélyt jelent a férfiak, mint a nők szá
mára.

hová tűntek a kilók
és a mellek?

/

Ahogyan teltek az évezredek, úgy csúsztak
lejjebb a kilók a mindenkori szépségideálokról.
Hol vannak már a willendorfi Vénusz dús keblei?
A 24 ezer évvel ezelőtti férfiak csak bámulnának,
ha megpillantanák a csontsovány Victoria
Beckhamet. A XXL század idolját megpillantva
biztosan fanyalogva elfordulnának.

SZÉPSÉG
NYEMCSOK ÉVA
24 ezer évvel ezelőtt a férfiak
nyilván meg sem látták volna a
manapság oly divatos, csonttá
soványodott modelleket. A
willendorfi Vénusz szobra amelyre 1908-ban bukkant rá
Josef Szombathy régész Ausztriában - hűen tükrözi az akkori nőideált. Dús keblek, vastag
combok, párnás csípő. Ha jól
saccolunk, a nő, aki mintájául
szolgált a szobornak, körülbelül nyolcvankilós lehetett. A
termékenység, a nőiesség, az
anyaság jelképe, erre utal az
is, hogy ismeretlen alkotója
nem reális ábrázolásra törekedett, hanem idealizált nőalakot formázott meg. A gömbölyű has, a nagy mellek hangsú-

Paraszti szépségideál. A

Magyar néprajzi lexikon szerint a
hagyományos magyar paraszti
szépségideál a XIX. század végétől
a XX. század derekáig kiértett,
pontosan meghatározott volt. Általában a Irama, piros arcszínű, közepes magasságú, erős, izmos termetű, munkára alkalmas, ügyes
mozgású asszonyt, férfit tartották
szépnek. Az arc, a termet, ha ép
volt, ha részleteiben vagy egészében nem volt a megszokottól elütő, megfelelt. A szépség összekapcsolódott a munkára, az életre
való alkalmassággal Az Alföldön a
sötét hajú, bogárszemű, kis, gömbölyű termetű leányt tartották
szépnek, a palócoknál viszont a
kék vagy szürke szemet és „geszteny-hajat" (világosbarna).

lyossá tétele a termékenységgel való erős kapcsolatra utal.
Hasonlóan híres társa, Mona Lisa más miatt írta be magát a művészettörténet legnagyszerűbb alkotásai közé: titokzatos mosolyának okát sokan sokféleképpen akarták
megfejteni. Lisa Gherardini Francesco del Giocondo firenzei selyemkereskedő felesége
- mai szemmel nem különösebben szép, de el kell ismerni, valóban rejtélyes, és ez teszi izgalmassá. Mosolya maga
a reneszánsz szépség.
A XX. század szépségideáljánál megmaradtak a dús keblek - gondoljunk csak Marilyn
Monroe-ra
1959-ben azonban a Barbie baba forradalmat csinált:
felülírta
mindazt,
amit a szépségről gon-

EMMANUELLE
BÉART
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Soha nem nézem meg magam a tükörben, mert
nem azt látom, amit szeretnék. Azt a
férfiak szemében szoktam
megpillantani,
akik szeretnek.

dőltünk. Darázsderék, vékony
ujjak, lábak, kezek, hatalmas
mellek - mindez sellő, modell,
teniszező lány képében. Törékenysége szépséget és kívánatosságot sugároz, szőke haja,
hosszú combja sokak számára
követendő példa lett.
Ugorjunk egy nagyot az
időben: ahogyan egykor tinilányok milliói rajongtak Barbie-ért, a XXI. században már
a csontsovány, betegesen vékony alak a trendi. Victoria
Beckham nagy karriert futott
be azóta, hogy világszerte
hírnévre tett szert a Spice
Girls nevű zenekarral. Az
álomférfi, Dávid Beckham felesége nem eszik, rengeteget
edz, és egyáltalán nem bánja,
hogy a bulvárlapok
állandóan az alakján
köszörülik a nyelvüket. Ezzel egyáltalán
nem törődik, minden
alkalmat kihasznál arra, hogy azt nyilatkozza: nagyon jól érzi magát a bőrében. Legutóbb
a brit sajtó is csámcsogott azon a blézeren,
amiben úgy nézett ki,
mintha a kabátban benne
felejtette volna a fogast. A
dús keblekről azonban
Victoria sem mondott le:
plasztikai sebész kése alá
feküdt, hogy legalább
egyetlen nőies dolog
megmaradjon rajta.
•WIBllllllWÍ

Simon Böske. 1929-ben vá-

lasztották meg egy dunántúli
körorvos 18 éves lányát, Simon
Böskét az első magyar szépségkirálynőnek. A korabeli források
szerint nagyon finom és egyszerű szépség volt. A szabályos arcú fiatal lány néhány nap alatt
sztárrá vált. Az újságok mindent
megírtak róla: azt, hogy hányas
cipőt hord, hol érettségizett, milyen ruhákat hord. A magyar nőideállá vált Böskét Párizsban
Miss Európává választották! A
16 szavazatból 11-et kapott. A
verseny után jól nevelt úrilányhoz méltó módon visszavonult.
Később a divatlapok hasábjain
egy fővárosi textilkereskedő feleségeként tűnt fel. Elvált, másodszor is férjhez ment. A szépségkirálynő a háború vége előtt
halt meg: egy súlyos betegség
vitte el.

Ilii

Mi kell a nőknek?
Végre sikerült megválaszolni az örök kérdést mit akarnak a nők? Legalábbis ezt állítják egy nemrég megjelent amerikai könyv szerzői. Válaszuk egyszerű: időt. Pontosabban olyan termékeket és szolgáltatásokat, amelyek időt szabadítanak fel számukra. A nők körében dúl az „elégedetlenség forradalma", s azok a vállalatok, amelyek megértik ennek természetét, hatalmas üzleti sikereket érhetnek el - érvel Michael
Sitverstein és Kate Sayre, „A nők többet akarnak: hogyan vesse meg lábát a világ legnagyobb,
leggyorsabban növekvő piacán?" dmű könyv szerzőpárosa.
Sitverstein és Sayre spekuláöók helyett egyszerűen megkérdezték az érintetteket több mint
12 ezer nőt faggattak arról hogy mire lenne szükségük. A felmérésben amerikai, kínai, indiai,
német, mexikói, iraki, egyiptomi, orosz és japán nők vettek részt. A felmérés eredménye,
egyúttal a könyv fő üzenete az, hogy a nők olyan termékeket és szolgáltatásokat szeretnének, amelyek időt szabadítanak fel számukra. A növekvő piati potenciálhoz azonban ez még kevés lenne; ami az elégedetlenségnek gazdasági súlyt kölcsönöz, az a
képzett és egyre jobban kereső nők számának növekedése. A következő öt évben
becslések szerint 1-ről 1,2 milliárd főre emelkedik a dolgozó nők száma a világon.
Kiderült az is, a nők leginkább a pénzügyi szolgáttatásokkal elégedetlenek, ezt
követik az egészségügyi szolgáltatások, majd a tartós fogyasztási cikkek.
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Az ohiói Mike és Barbara
Welsh idén műtéten esett
át azután, hogy két külön
vizsgálat során diagnoszti
zálták szervezetükben a rákos elváltozásokat. A 63
éves asszony januárban esett át a műtéten, majd a kemoterápiát követően belekezdett a sugárkezelésekbe. 62
éves férje, akit júliusban műtötték, a felépülés következő
szakaszában valószínűleg szintén kemoterápiás és sugárkezeléseket kap. A férfi mellkasának jobb oldalán az emlőn
kívül a hónalji nyirokcsomókat is eltávolították.
Mike Welsh a saját tapasztalatait elmondva akarja felhívni
a férfitársak figyelmét arra, hogy a mellrák nem kizárólag a
nőkre jelent veszélyt „Ha ezzel segteni tudok tíz vagy száz
emberen, akkor az már egy jó kezdet" - hangoztatta az egykor kőművesként dolgozó férfi, aki akkor kezdett gyanakodni,
hogy valami nincsrendben,amikor az autó biztonsági övének
bekapcsolásakor fájdalmat érzett a mellkasában.
A mellrák még ma is ritkaságnak számít a férfiak
körében, évente nagyjából 1900 esetet diagnosztizálnak, és mintegy 440-en halnak bele a kórba.

HOLLYWOOD IS BŰNÖS
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Kidmanen kívül számos
sztár elkötelezte magát
az ENSZ jószolgálati céljai mellett;
nagykövetként járja a
világot többek között
Angelina Jolié,
Gisele Bündchen és
Orlando
Bloom is.

Hollywood is hozzájárult a nők elleni erőszak elterjedéséhez, mert rendszerint erőtlen szexuális
célpontként ábrázolja őket - ismerte el Nicole Kidman színésznő egy amerikai kongresszusi bizottság előtt. Sietett leszögezni, hogy őt nem vonzzák
az ilyen szerepek, és azt is hozzátette, hogy a filmipar tett már lépéseket, hogy véget vessen a nőkkel szembeni erőszaknak. „Nem lehetek felelős
egész Hollywoodért, azonban természetesen felelős vagyok a saját pályámért" - közölte a sztár, aki
az ENSZ jószolgálati nagyköveteként jelent meg a
bizottság előtt. Kidman a nők helyzetével és jogaival foglalkozó ENSZ-ügynökség, az UNIFEM számára
végez jószolgálati mun- •
kát. Az Oscar-díjas
sztárt azért hallgatta
meg a külügyi albizottság, mivel olyan
törvénytervezetet ké- •
szítenek elő, amely
humanitárius segélylyel és a problémával ,
foglalkozó helyi szervezeteknek n y ú j t a n d ó támogatással segítené a tengerentúli nőkkel szemben
megnyilvánuló
erőszak
visszaszorítását.

ERKÖLCSTELEN BEYONCÉ

Elhalasztotta Malajziába tervezett fellépését Beyoncé, miután konzervatív muzulmán vallási körök azzal vádolták, hogy a koncert erkölcstelen
lenne. A kihívó ruháiról és koreográfiájáról ismert, világhírű énekesnő október 25-én
adott volna koncertet Kuala Lumpurban, a fellépést azonban elhalasztották. A show-t szervező Marctensia-iroda szerint „a halasztás kizárólag a művész döntése, és
semmi köze nincs más külső
okokhoz", holott az énekesnő állítólag a Pánmalajziai
Iszlám Párt bírálatainak hatására döntött a halasztás
mellett. Az ázsiai ország legjelentősebb ellenzéki pártja azért
szólított fel a fellépés törlésére,
mert az nézetük szerint a „nyugati
szexis előadásoknak" keltett volna
hírverést. Beyoncé korábban 2007-re
tervezett fellépését is törölte. A párt
már akkor is hevesen tiltakozott az
énekesnő ellen, hivatalos okként azonban egyeztetési nehézségeket jelöltek
meg a szervezők. Malajziában egyébként
a kormány által hozott szabályok szerint a
női előadóknak a válluktól a térdükig el kell
takarniuk a testüket.

2009.

GYÓGY-ÍR
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Gyakorlati kérdések
az asztmáról

Kockázatok
és mellékhatások hogyan választunk?

Az allergiás megbetegedések számának növekedésével
az asztmások száma is egyre nő. Mai ismereteink
szerint az asztma bár nem gyógyítható, de igen jól
kezelhető megbetegedés, amelynek következményeként az asztmások jelentős százaléka teljes és
korlátozásmentes életet élhet.

Nem vagyunk biztosak benne, hogy a vény
nélküli gyógyszert választók valóban elolvassák a
készítményhez mellékelt tájékoztatót. Az inkább
jellemző, hogy megkérdezik a gyógyszerészt. A
megfázás hónapjaiban egyre kevesebben
választják a rendelőben való sorban állást,
inkább egyenesen a patikába mennek.
Roham alatt a kishörgők összeszűkülnek, az azt bélelő nyálkahártya megduzzad.
TÜDŐGYÓGYÁSZAT
DR. SZALAI ZSUZSANNA

Jellemzően
hullámzó
lefolyású
megbetegedés, az évek során jobb
és rosszabb időszakokat él meg a
beteg. Éppen ez teszi nehézzé az
asztmás betegek gondozását, hiszen nem könnyű megjósolni, mi
vár rá az aktuális kontrollvizsgálatot követő időszakban. A kezelőorvos csak az elmúlt időszak tünetei
és a műszeres mérések adatai alapján tudja a kezelési tervet felállítani. Szerte a világban egyre nagyobb
hangsúlyt fordítanak a betegek oktatására azért, hogy alkalmassá
váljanak betegségük „menedzselésére", karbantartására, a tünetmentes, úgynevezett „jól kontrollált" állapot elérésére és fenntartására, valamint az állapotrosszabbodások megelőzésére.

Számtalan készítmény közül választhatunk, ha önmagunkat kezelve
akarunk gyógyulni. ROTÓ: KARNOK CSABA

LÁZAS BETEGSÉGEK
- Más a helyzet láz esetén. Ha
egy kisgyerek belázasodik, akkor nem kérdés: el kell vinni a
házi gyermekorvoshoz. Lázas
felnőtt a harmadik napot is
megvárhatja, mielőtt orvoshoz
menne, de a patikába mindenképpen menjen be már a legelső napon, és konzultáljon a
gyógyszerésszel arról, milyen
tünetegyüttese van, és ezeket
milyen készítmény enyhíti! javasolja a szakember.
A gyógyszerészek részletesen kikérdezik a beteget. Nem
mindegy ugyanis, hogy csak
az orra van bedugulva, vagy a
füle és a torka is fáj, esetleg köhög, és azt hogyan: szárazon
vagy hurutosan teszi.
- A gyógyszerész a válaszok
ismeretében fog javasolni vény
nélkül kapható komplex készítményt, illetve a készítmény
mellé javasolt kiegészítőket,
természetesen anélkül, hogy
túlgyógyszereznénk a beteget.
Az sem mindegy, hogy torok-

fájás esetén hol érez valaki fájdalmat, elég-e egy szájüreg-fertőtlenítő tabletta, vagy torokspray-t kell javasolnunk. Ha a
beteg lázas, és paracetamolérzékeny, akkor természetesen ezt
is figyelembe kell venni.

ORRDUGULÁS
A gyógyszerész hozzátette: klinikai vizsgálatok is alátámasztják, hogy orrdugulás
esetében az orrcseppek
önmagukban nem elég- *
gé hatékonyak, ezért ja- ^ ^
vasolni szokták, hogy a '
beteg a használata előtt T
mossa át a nyálkahártyát
tengervizes orrspray-vel.
Megelőzésre is érdemes gondolni: immunerősítő
készítményekkel.
Egy felmérésből kiderül: a vény nélkül kapható készítmények a patikák
forgalmának 18-21 százalékát
adják. Ezt dr. Zolnay Kriszta is
megerősítette. A törvényi szabályozás évekkel ezelőtt megváltozott, így a vény nélkül
kapható készítményeket reklámozhatják a gyártók.
- Az emberek gyorsan megtanulják a készítmények nevét, egyfajta felületes tudást is
szereznek, hogy milyen tünetegyüttesnél mit érdemes használni. Azonban mindenképpen érdemes a gyógyszerész
tanácsát kikérni, és elmondani
neki, mi a probléma, mert nem
biztos, hogy az adott betegségre az a gyógyszer jó, amit a tévében láttunk. Az öngyógyszerezés divatja nagyon nagy lendületet vett, a gyártók is egyre
inkább bővítik a vény nélkül
kaphatóan forgalomba hozott
készítmények körét.

Ml AZ ASZTMA?
Az asztma a kislégutak nyálkahártyájának gyulladásos megbetegedése, amely hirtelen fellépő száraz köhögéssel, nehezített kilégzéssel és
mellkasfeszüléssel, valamint sípoló
légzéssel jár.
Jellegzetessége, hogy a roham
spontán vagy gyógyszerek adására
viszonylag gyorsan oldódik és a tünetekkel járó rosszabb napokat tünetszegény vagy tünetmentes időszakok váltják. Az enyhe asztmás
betegeknek kezelés nélkül is hoszszú - több hónapos - tünetmentes
időszakai lehetnek. A betegek jelentős részének azonban kezelés

Ml TÖRTÉNIK AZ ASZTMÁS
BETEG TÜDEJÉVEL?

Rosszullét esetén gyors
hatású hörgőtágító segít.

A tüdőben levő kislégutakat bélelő
hörgőnyálkahártya gyulladásos elváltozása miatt a „roham" alatt a
kishörgők összeszűkülnek, az azt bélelő nyálkahártya megduzzad, valamint tapadós, nehezen felköhöghető
nyák termelődik, amelyek nehezítik
a kilégzést.

szálló gombaspórák vagy állati eredetű allergének), amelyek jelenlétében állapotának romlásával számolhat. A panaszok súlyossága arányos az allergénkoncentrációval,
ezért érdemes megfogadni azokat az
életmódbeli tanácsokat, amelyek segítségével a lehető legalacsonyabban tartható a környezeti allergénterhelés.

A TÜNETEK NAPSZAKI
INGADOZÁSA

VÍRUSFERTŐZÉS, FELSŐ LÉGÚTI
MEGBETEGEDÉS

Típusos esetben a panaszok hajnali
2-4 óra között, enyhébb esetben lefekvéskor vagy a reggeli ébredés
után lépnek fel. A jelenség hátterében a panaszokat kivédő hormonok
szintjének hajnali lecsökkenése áll.
A spontán fellépő tüneteken kívül
nagyon jellemző az asztmára a számos külső ingerre kialakuló állapotrosszabbodás. A gyógyszeres kezelés
egyik célja éppen ezeknek a tartós
megelőzése, kivédése.

A vírusok az allergéneknél is agreszszívabb tényezői mind az asztma kifejlődésének, mind az asztmás állapotrosszabbodás kiváltásának. A
megbetegedések tüneteit észlelve
mihamarabb el kell kezdeni az orrcseppek használatát, ha korábban a
kezelőorvossal egyeztettünk, akkor
meg lehet duplázni egyes (de nem
mindegyik!) megelőző asztmabelégzők adagját is. Fokozódó asztmatünetek esetén szükség esetén naponta
többször kell használni a gyors hatású hörgőtágítót tartalmazó, rohamoldó spray-t.
(Folytatjuk)

ALLERGÉNEK
Az asztmás betegek kétharmada allergiás bizonyos környezeti anyagokra (pl. háziporatka, fák, füvek,
gyomok pollenjei, egyes levegőben

(Szerzőnk tüdőgyógyász,
főorvos.)

allergológus

Látásjavító excimer lézer

SZEMÉSZET
DR. NAGY ÉVA
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A látáshibák
pontos felmérése után annak korrigálásához tehát
több út is vezethet. Az
előnyök és
hátrányok,
valamint az
alkalmasság
ismeretében
ens szemor-

Szakember megkérdezése nélkül nem érdemes kezelni magunkat. A
gyógyszerész, az orvos szaktudása nagyon fontos. Gondoljunk csak arra,
hogy egy-egy hatóanyag túladagolása potenciális veszélyt jelenthet!
Akár az is előfordulhat, hogy az önmagát „kezelő" beteg egyszerre két
olyan készítményt választ, amelyek hatóanyaga interakcióba lép, „üti"
egymást, vagy azonos hatástani csoportba tartozóan túladagolást okoz.
Egyáltalán nem mindegy, hogy a sok kezelés közül melyiket alkalmazzuk!

nélkül folyamatos
tüneteik
lennének, köhécselés vagy köhögés, mellkasi nyomás
vagy mellkasi feszítő érzés, sípoló légzés vagy
fulladás mellett csökkent
fizikai terhelhetőség, a
napi életvitel - munkavégzés, sportolás, fizikai
tevékenységek - korlátozottsága, gyakori állapotrosszabbodásokkal nehezítve.

OKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJA

minden páti-

A hatóanyagok veszélyei

HÉTFŐ

-

NEPSZERUEK A RECEPT NÉLKÜL KAPHATÓ KESZITMENYEK

A nátha tüneteit enyhítő készítmények dömpingje ilyenkor
ősszel indul be: a tévében egymást követik azok a reklámok,
amelyek recept nélkül kapható
készítményeket népszerűsítenek. Dr. Zolnay Kriszta, a szegedi Kígyó Patika tulajdonosa azt
javasolja: most, amikor a
HINl-vírus fertőz, felső légúti
tünetegyüttessel mindenki forduljon orvoshoz. Általánosságban azonban elmondható: egy
kis köhögés, orrfolyás esetén
nem kell feltétlenül ellátogatni
a rendelőbe.

26.,

A gyógyszerészek részletesen kikérdezik a beteget. Nem mindegy ugyanis, hogy csak az orra
van bedugulva, vagy a füle és a torka is fáj, esetleg köhög, és azt hogyan: szárazon vagy hurutosan teszi.

SZERKESZT DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS

EGÉSZSÉG
NYEMCSOK ÉVA

OKTÓBER

vosa segítségével maga
dönthet, melyik lehetőséget választja.

Refraktív sebészetnek azokat a beavatkozásokat hívjuk, amelyek a
szem dioptriáját helyreállítani igyekeznek. Ebből jelenleg hazánkban a
lencsecserét, valamint az excimer lézer által a szaruhártya átformálását
végezzük.
1987-ben a refraktív lézersebészet
egy egészen új lehetőséget nyitott a
látásproblémák kezelésében. A beavatkozásnak azóta több változata létezik. A lézeres szemsebészetben úttörő szerepet töltött be a PRK (photo
reffactive keratotomy) módszer. Az
1990-es évek eleje óta azonban egyre
többen a LASIK (laser in situ keratomileusis) kezelést választják. Manapság már emberek milliói élvezik a
szabadságot szemüveg és kontaktlencse nélkül, és természetesen egy
feljavult életminőséget, amit a refraktív lézersebészetnek köszönhetnek.
Milyen formákban végzik? A refraktív lézersebészet egy ambuláns

orvosi beavatkozás, ami többféle
műtéti technikát foglal magában.
Ezt mindig az adott páciens lehetőségeihez (szemének adottságaihoz) és igényeihez kell kiválasztani. A látáshibák pontos felmérése után annak korrigálásához
tehát több út is vezethet. Az előnyök és hátrányok, valamint az
alkalmasság ismeretében minden páciens szemorvosa segítségével maga dönthet, melyik lehetőséget választja. Ahhoz, hogy
megértsük az egyes kezelések lényegét, tudnunk kell, hogy a lézer mindegyik eljárásnál ugyanúgy és közel ugyanott dolgozik. A A lézer mindegyik eljárásnál ugyanúgy és kökülönbség csak a kezelendő terü- zel ugyanott dolgozik.
let elérésében, előkészítésében, s
ezáltal majd a gyógyulás folyamatá- ten zajlanak, addig a felszín alatti
ban is van.
kezelések az idegrostok alatt (0,06
Ez alapján megkülönböztetünk
felszíni (PRK, LASEK, EPI-LASIK) és
felszín alatti lebenykészítéses (LASIK, INTRALASIK) kezeléseket.
A lényeges különbség az, hogy
míg a felszíni kezelések a fájdalomérző idegrostok által átszőtt terüle-

mm-rel a felszíni kezelés alatt) történnek. Ezért van az, hogy míg az
előbbiek fájnak, a felszín alattiak fájdalommentesek. Szerzőnk szemész
szakorvos.
(További részleteket a jövő keddi
Gyógy ír oldalakon
olvashatnak.)
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gyógylovaglás nem szó szerint lovaglást jelent, hanem a lassan mozgó lovon végzett hátizom-erősítő
tornát, amely megfelelő szakember irányításával nagyon hatékony és kedvelt módszer lehet.

' ^ kJ I ' i \
SZERKESZTI: DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS

PONTOS DIAGNÓZIS UTÁN TERMÉSZETES GYÓGYMÓD

A gerincferdülés
terápiás kezelése
gerincferdülésnek több fajtája van. Van olyan is, amelynek az okát
nem ismerjük, előfordulhat, hogy éppen egy sportoló gyermeknél
fedezi föl a szülő vagy a szakember.
kép normalizálása és a csökkent működésű tüdőterületek aktiválása.

GYÓGYTORNA
BAJNÓCZKY KATALIN

GYÓGYÚSZÁS

Az első és legfontosabb az ortopéd
szakorvos által meghozott diagnózis,
amely eldönti, hogy van-e strukturális
elváltozás, és a röntgen, amely megmutatja a scoliosis pontos helyét és mértékét. A scoliosist fokban mérik (ez a
Cobb-fok), amely a röntgenfelvételen
pontosan mérhető. Ez alapján az orvos
mérlegeli a kezelést.
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Előfordulhat,
hogy éppen
egy sportoló
gyermeknél
fedezi föl

AMI BIZTOSAN KELL:
A GYÓGYTORNA

a szülő vagy
a szakember.

A kezelésben fontos szerepet tölt be még a gyógyúszás,
ami enyhébb esetekben önmagában is elegendő, de kb.
10 fok felett mindenképpen kell mellette a gyógytornagyakorlatok elsajátítása és napi szinten végzése.

GYÓGYLOVAGLÁS
A gyógylovaglás nem szó szerint lovaglást jelent, hanem a lassan mozgó lovon végzett hátizom-erősítő tornát, amely megfelelő szakember irányításával nagyon
hatékony és kedvelt módszer lehet.
(Szerzőnk
gyógytornász.)

Bizonyos görbületi fok felett ezt kiegészítheti a korzett, aminek használatára most nem térnék ki részletesen, ez egyénre szabottan készül.
A gyógytornán belül megemlíteném a Schroth-terápiát, amely egy
speciális háromdimenziós terápia. Lényege, hogy a gerinc aktív nyújtásával
elért helyzetben a „forgató" légzéssel
a törzs csavarodásának visszaállítását
érjük el, majd ennek megtartása mellett izomerősítést és nyújtást végzünk.
A gyakorlatok célja a hibás gerincferdüléses tartás korrekciója, a belső test-

dr. H A R T A I

Lelki tényezők

A10-16 éves korosztály esetén természetes jelenség, hogy
nem a szülők előtt öltöznek, vetkőznek, szégyenlősebbek lesznek, bezárkóznak a fürdőszobába, ezért hónapokig akár nem Is
látjuk őket felsőruházat nélkül. Ezenkívül gyakran gátlásosak, a
lányokat zavarja, hogy túl magasak, a mellek nagyobbodása vagy akár ennek ellentéte - , és ezért fokozottan előregörnyedve járnak. Ha ilyen korú gyermekünk van, jusson eszünkbe legalább havonta egyszer rápillantani a hátára, a gerincére. Türelemmel próbáljuk elérni, hogy ők is értsék ennek fontosságát.
Hiszen ha gerincferdülést észlelünk, akkor minél előbb kezdjük
kezelni, annál jobb eredményt érünk el.

TAMAS

DR. MUSTAFA

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

FÉL A VÍRUSOKTÓL, BAKTÉRIUMOKTÓL? 1
GYAKRAN BETEGESKEDIK?

Rendkívüli

C-vitamin-akció

Üdülési csekket elfogadunk!

Orvos-természetgyógyász ad javaslatot a problémák megoldására.
Bejelentkezés: 62/543-255, Életerő' Gyógyközpont,

mssnm

Albert u. 7.

Látott már zebrát csík nélkül?
- Na, az már járt
nálunk...

30 db G1000 vitamin
(1000 mg C-vitamin, 20 mg csipkebogyóval)
1.400 Ft helyett 3 9 9 Ft/30 tabletta.

Lézeres
tetoválás
és szeplőeltávolítás

Naponta csak 13 Ft/tabletta.
A C-vitamin-termékünket Magyarországon a németországi központú Wessling Laboratórium vizsgáira be.
Vásárolja meg még ma a Jó Közérzet Központ
szegedi üzletében, a Vám tér 3. szim alatt
(a Cserepes sori villamosmegállóval szemben) vagy
a Szegedi CORA Áruházban, a kasszák előtti
közlekedőfolyosón lévő pavilonunkban.
Td.: 62/444-679 • E-mail: szeged@jkvitamin.hu
Webániház: www.jkvitamin.hu.
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gyógyászati
Jöjjön ely próbálja kiy
a bemutatóterem mindenkit
szeretettel vár!

E T

SZEMÉSZET
Dr. GYETVAI TAMÁS

Tel.: 06-30/389-0031
Teljes körű SZEMÉSZETI VIZSGÁLAT
• Szürkehályog-műtét (speciális
mülencsével is) • Zöldhályog
kivizsgálása, kezelése • Munkaalkalmassági vizsgálat
• Menedzserszűrés, szemüvegrendelés
Rendelés: kedd 17.30-20.00
KL1NIKÜM

RENDELŐ

Szeged, Madách u. 2.

ÉRSEBESZET
DR. SIPKA RÓBERT

í -, • •
(

cera

*

S z e g e d , J ó z s e f A. sgt. 115.
fa volt textil-középiskolában) Tel.: 06-62/490-678
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T u d n i szeretné, m i é r t ? • Szeretne t ü n e t m e n t e s l e n n i ?
Egy speciális gép segítségével másfél óra alc
Az eredményeket azonnal kézhez kapja. „„
természetgyógyász ad javaslatot a problémák megoldására. ^
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Bejelentkezes.

Plasztikai Sebészet • Tel.: (62) 431-899* Szent Gellért Ház, Szeged, Kálvária sgt. 14.

címünk:

Szeged, Juhász Gy. u. 14.
Tel.: 62/425-946 • www.fogdoktor.hu

Erősítse immunrendszerét a legújabb akupunktúrás
meridián diagnosztikai eszközünkkel
a készlet erejéig!

LASZLO

fogszakorvos-implantológus
Porcelánkoronák, -hidak gyors cseréje
Foggyökér-beültetés
Professzionális fogfehérítés
Digitális panorámaröntgen
ínygyulladások kezelése
Fogtechnika helyben
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Ránctalanítás
Mellfeszesíté^
«
Zsírbontás
Testformálás
Szőrtelenítés
intenzív pulzáló fénnyel
- Hegek elsimítása
- Pigmentfoltok,
öregségi foltok kezelése
-Jóindulatú növedékek,
szemölcsök eltávolítása
- Éreredetű elváltozások kezelése
- Fülbevaló-belövés

5 0 % kedvezmény
a lézeres szőrtelenítés és UH-fogyasztás árából!

klinikai f ő o r v o s
Rendelési idő: szerda 16.00-18.00
Előjegyzés: 06-20/583-9117
h.-p.: 16-18 óra között

Mega Kft. • 6726 Szeged, F ü l e m ü l e u. 30. • H u n g a r y
M o b i l : +36-20/255-3893 • mcgakft@megakft.com
• www.megakft.com

VISSZÉRBETEGSÉG, ÉRSZÜKÜLET
SZŰRÉSE, KEZELÉSE
a
TERÁPIÁS TANÁCSADÁS
§
R e n d e l é s helye:
KLINIKÜM • § • " RENDELŐ

Hirdetési információ: 06-30/475-11-29

v^lly

Szeged, Madách u. 2.
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RECEPT, HUMOR

,
SSffi
1

A maják úgy tartották, hogy a csípős paprika megszünteti a hasmenést, a görcsöket és a fogínyvérzést.
Az aztékok átpasszírozták, és a paprikapéppel meghúzódott izmaikat, törött végtagjaikat borogatták.

SZERKESZT! SZABÓ CSILLA, SUDÁR ÉVA

Káposztába göngyölt, Feta sajttal töltött
sárgarépával töltött
csilipaprika
pulykamell
Hozzávalók (4 személyre):
50 dkg pulykamell
30 dkg kelkáposzta
4 db sárgarépa
1 dl olaj
4 dl tejföl

Delikát

A húst felszeleteljük, kiklopfoljuk, és hirtelen mindkét oldalát
kisütjük, sózzuk, borsozzuk.
A káposztaleveleket leforrázzuk, és az ereit kivágjuk.
A sárgarépát megtisztítjuk,
delikátos vízben megfőzzük.
Feltekerjük a következőképpen:
1 db sárgarépa, 1 db kellevél, 1
szelet hús és 1 db kellevél

A tepsit kissé megolajozzuk, és sorban egymás mellé
rakjuk a tekercseket. 4 dl tejföllel leöntjük, alufóliát teszünk a tetejére, és megsütjük. Rézsútosan felszeleteljük,
és tejfölös szafttal tálaljuk.
Burgonyapüré illik hozzá.
Beküldte:
Mátyás Mihályné

Hozzávalók:
1 kg csilipaprika
40-50 dkg feta sajt
olívaolaj
fűszerek (pl. rozmaring, bazsalikom, egész bors, fokhagyma stb.
ízlés szerint)

A paprikákat kicsumázzuk, kimagozzuk,
és az ereket is kivágjuk belőlük. Érdemes gumikesztyűben végezni, mert marja a kezet.
Ezután sütőpapírral bélelt tepsiben meglocsoljuk a
paprikát egy kis olajjal, és forró sütőbe helyezzük kb. 15
percre. A forró levegő tompítja a paprika erejét.
Miután kihűlt, egyenként nyomjunk bele
feta sajtot. Befőttesüvegbe tegyünk fűszereket (pl. rozmaring, bazsalikom,
egész bors, fokhagyma stb. ízlés sze-

rint), ízlésesen rendezzük el a megtöltött paprikát, és
öntsük fel az olívaolajjal. Annyit töltünk rá. hogy a paprikát teljesen ellepje.
Egy-két nap után már fogyasztható, de legfeljebb
3-4 hétig jó.
Ha elfogyott az olajból a paprika, átszűrjük,
és fűszerolajként használhatjuk (pl. salátákhoz,
húsok pácolásához).
Beküldte:
Szabó Gabriella

Cukkinis finomság
Hozzávalók:
3 egész tojás
30 dkg cukor
1 csomag vaníliás cukor
mokkáskanál szódabikarbóna
1 csomag sütőpor, 2 dl olaj
40 dkg cukkini
35 dkg rétesliszt
10 dkgmazsola
10 dkg őrölt dió, őrölt fahéj

Családi gyöngyszemek

Dr. Mekk rovata
§ é

CSAjOZÓS
DUMÁJA
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Hatalmas
kagylógyüjteményem van.
amit csak úgy
elszórva tarlók a világ
tengerpartjain
Talán már
láttad...

A NAP
BÖLCSESSÉGE

Keresd a kakukktojást!

Doktor Mekk mondja: Az élet
olyan, mint hegedűszólót játszani nagyközönség előtt úgy, hogy
az ember menet közben tanul
meg hegedülni.

Tisztelt Mekk!
Nagyon is közéleti ember vagyok. Mondjuk érzékenyen reagálok a társadalom minden rezdülésére. Leginkább arra,
amit a szomszédom művel a csapágyazatlanul és olajozatlanul nyikorgó, 1920-as évekből származó ffanciaággyal, amelyet pont tíz centire állított fel a válaszfaltól, hogy a nagy rézbunkó ütemes verődése mindig hallható legyen, ahányszor
szertornázik az alagsorban egyébként edző női tornacsapattal. Uram! Ön ismerője a női léleknek. Mit tegyek, ha zavar ez
a lárma, ez a csengés-bongás, és minden porcikámban érzem, olyan magas a vérnyomásom, hogy erősen hátra kell
dönteni a fejem az orrvérzés elkerülése végett?
Márcsak Maja (Bérház tér 3.)
Kedves Maja!
A nő olyan, mint egy főkönyvi számla: egyszerre tartozik és
követel! Az ön által leírt problémának egyetlen jó megoldása
létezik. Menjen át a szomszédba. A ricsajt akkor nem halljuk,
ha csináljuk. Hát tegye!

99

Nem szabad
vizet inni,
mert az nagyon erős ital.
Fenn tartja
azokat a nagy
hajókat.

A NAP
IDŐJÁRÁSJELENTÉSE

99

Vagy ma,
vagy holnap,
vagy esni fog,
vagy nem. De
az biztos.

Alaposan kizsírozott és kilisztezett két őzgerincformába öntjük, forró sütőben tíz percig erős
lángon sütjük, majd papirral letakarva sütjük tovább. Lassan sül
meg, egy órán át körülbelül, de
megéri! Vágott dióval vagy mandulával beszórhatjuk a tetejét.
Beküldte:
Kóródiné H. Borbála

1 DOKTOR MEKK MONDJA:

d I
A NAP

A 3 tojást 30 dkg cukorral, 1 csomag vaníliás cukorral, mokkáskanálnyi szódabikarbónával, 1 csomag sütőporral habosra keverjük, majd 2 dl olajat öntünk bele.
Ezután 40 dkg reszelt cukkinit, 35 dkg réteslisztet, 10 dkg
mazsolát, 10 dkg őrölt diót és
kiskanálnyi őrölt fahéjat adunk
hozzá.

BÚCSÚ
Kovács úr a Nyugatiban búcsúztatja a feleségét. Fölsegíti
a bőröndöket, majd megkérdi
az ott álló vasutastól:
- Mondja, van még annyi idő

az indulásig, hogy fönt a hálókocsiban elbúcsúzzak a feleségemtől?
- Az attól függ, uram - feleli
a bölcs vasutas
hogy mióta
házasok.

A SZÉKELY ÉS A HALÁL

CSINÁLJUNK EKG-T

A halál kopogtat a székely ajtaján. Kijön a székely.
- Székely, az életedért jöttem!
A székely beszól a szobába:
- Életem, téged keresnek!

Orvos így szól a pácienséhez:
- Azt hiszem, csinálnunk kéne
egy EKG-t.
- Hát, ha szükséges...
- Nohát, nézzük csak. Nekem
megvan a kapcsolási rajz, maga meg elektromérnök, nem
igaz?

BESZÓLÁS
A dadogós gondolja, hogy beszól az erősen ritkuló hajú haverjának:
- Fi-figyú, ttte me-me-mennyit
fi-fizetsz a fo-fo-fodrásznál,
hö-hö?
- Kétezret, höhö, amennyit te
egy helyi hívásért!

AZ ÖRÖK KÉRDÉS
- Létezhet barátság férfi és nő
között?
- Igen, ha ugyanabban az
autószerelő-műhelyben dolgoznak.

PROGRAMPONT - NAPI KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ ÉS TÉVÉMŰSOR
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SZÍNHÁZ
SZEGED
KISSZÍNHÁZ
19 óra: Háztűznéző - tökéletesen
valószínűtlen 170 éves történet.
Juhász Gyula 1. bérlet.
IH RENDEZVÉNYKÖZPONT
19 óra: Tiéd vagyok pont hu?!
- kamaramusical.

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Fel! - 3D. Színes, m. b. amerikai
animációs családi film: 14,16,18
óra,
Másnaposok. Színes, m. b. amerikai vígjáték: 20 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Utolsó idők. Színes magyar film.
16, 20.30 óra.
Koccanás. Fekete-fehér magyar
film: 18.15 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
A grófnő. Színes, m. b. francia-német történelmi film: 16.15
óra,
Utolsó jelentés Annáról. Színes
magyar film: 18.30 óra,
Tréfa. Színes magyar film: 20.45
óra.
GRAND CAFÉ
Román filmhét: 17 óra,
Engedj be! Színes, feliratos svéd
film: 19 óra.
Coco Chanel. Színes, feliratos
francia film: 21 óra.
PLAZA CINEMA CITY
Rémségek cirkusza (m. b ): 11,
13.15,15.30,17.45, 20 óra.
Vakító fehérség (feliratos):
13.30,17.30,19.45 óra.
Két nő, egy recept (feliratos):
14.45,17,19.30 óra.
Fel! - 3D (m. b.): 11.30,12.30,
13.30,15.30,16.30,17.30,18.30,
19.30 óra.
Fel! - 35 mm (m. b.): 10,12,14,
16,18 óra.

Csiribiri (m. b.): 10,11.30 óra.
A csúf igazság (feliratos): 10.15,
12.15,14.15,16.15,18.15, 20.15 óra.
Hasonmás (feliratos): 13.45,
15.45,17.45,19.45 óra.
Derült égből fasírt (m. b ): 10.30,
14.45 óra.
District 9 (feliratos): 11.15,15.15
óra.
A végső állomás 3D (m. b ):
20.30 óra.
G-Force - Rágcsávók (m. b ): 10,
11.45 óra.
Becstelen brigantyk (feliratos):
14.15,19.30 óra.
Harry Potter és a félvér herceg
(m. b.): 11.15 óra.
Másnaposok (m. b.): 13, 20 óra.
Nász-ajánlat (m. b.): 17.15 óra.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Hannah Montana: A film. Színes,
m. b. amerikai film: 17.45 óra,
Hajsza a Föld alatt. Színes, feliratos amerikai film: 20 óra.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
AZ ALSÓVÁROSI KULTÚRHÁZBAN
18 órakor nyílik dr. Apró Ferencné
Szarka Ilona festményeiből kiállítás,
amely november 2-áig, hétköznap
10-19 óráig tart nyitva.
A KASS GALÉRIÁBAN (VÁR U. 7.)
Szutor Gabriella iparművész A tojás
metamorfózisa című kiállítása látható, amely október 31-éig, hétfő kivételével 10-17 óráig tekinthető meg.
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
várja látogatóit. Állandó kiállítá-

K

5.25 Teleshop
6.00 Babavilág [12] (ism.)
6.25 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája [12]
9.10 Babapercek

9.20 Telekvíz Telefonos játék

1020 Teleshop
1125 Pénzeszsák

Amerikai-német-angol bűnügyi
film [12)
13.25 Kvizió Telefonos játék

1420 Parti nyomozók

Amerikai akció-vígjátéksorozat,
6 2 Szabad a pálya [12]

15.20 Amynek ítélve

Amerikai filmsorozat, 22. Zokszó
nélkül [12]

1620 Bűbájos boszorkák

Amerikai filmsorozat. 18-. A kísértés [12]

L

U

sok: A Pick szalámi története,
A szegedi paprika története.
A BELVÁROSI KAMARA GALÉRIÁBAN (VASZY VIKTOR TÉR 2.)
megnyílt Ricz Géza festőművész
Hazafelé című kiállítása, amely
november 2-áig tekinthető meg.
A NEMZETISÉGEK HÁZÁBAN
megnyílt Popovics István fotókiállítása Baranyai szerb templomok
címmel.
CSONGRÁD
A VÁROSI GALÉRIÁBAN
megnyílt Henn László András festőművész kiállítása, amely megtekinthető október 30-áig, 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).
MINDSZENT
A KELLER LAJOS VÁROSI
KÖNYVTÁRBAN
megnyílt Nagy Imre amatőr festő
kiállítása, amely november 10-éig,
naponta 9-18 óra között tekinthető meg (vasárnap zárva).

5.30 Topshop
6.00 Reggeli
11.25 Disney-rajzfibrisorozat
Szünet

12.00 RTL-hiradó - Déli kiadás
12.10 06-91/33-55-33
Hívjon! játsszon! Nyerjen!

13.30 Fél kettő

Magazin a legjobb történetekkel

14.20 A szórakozott professzor

8.00 Híradó
8.10 Sporthírek
9.00 Afrika gyöngyszeme

Portugál tévéfilmsorozat, 52/1.

10.00 Nappali

10.50 Szomszédok Magyar teleregény

1125 Szomszédok
12.00 Déli harangszó

12.01 Híróra Benne: Híradó

Amerikai vígjáték [12]
R.: Róbert Scheerer. Fsz.: Harry
Anderson (Henry Crawford),
Mary Page Keller (Ellen Whitley),
Ed Begley ]r. (dr Jack Brooker),
Stephen Dorff (Curtis)

12.17 Időjárás-jelentés, sporthírek
12.30 Kárpát expressz
13.00 Sprski ekran
13.30 Unser Bildschirm
14.00 Záróra
1455 Átjáró
15.25 Unokáink sem fogják látni

Amerikai filmsorozat, 117. [12]

16.25 A fagyos folyó lovasa

16.15 Második esély

1720 Mónika - A kibeszélőshow

Show-műsor [12]
18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás

1555 Múlt-kor Történelmi magazin
Ausztrál kalandfilmsorozat,
65/24. A törvény keze

20.15 jóban-rosszban 1035 [12]
2050 Hal a tortán - Teljes gőzzel

20.40 Barátok közt

19.00 Párizsi jó barátok

Közszolgálati magazin [12]

Magyar filmsorozat, 4935-4936.
[12]
Közben: RTL-hírek

21.20 Vészhelyzet

Amerikai filmsorozat, 14. évad,
11. Status quo [12]

22.20 A Grace-klinika

Amerikai filmsorozat, 4. évad, 11.
A gyógyító [12]
Utána: RTL-hírek

1.05 100 csoda
23.20 XXI. század - A legendák ve1.10 Tények este
lünk élnek
1.40 Egy ház emlékei - Hetediziglen
jancsó Miklós, a rendező
Magyar film
0.00 Reflektor Sztármagazin

FILMSOROZAT

ISMERETTERJESZTÉS
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN
17 óra: Éleny, higany és foltos
nyakorján - nyelvújítási furcsaságok Kazinczy Ferenc születésének
250. évfordulója örömére.
A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN
10 óra: Munkaerő-piaci képzések
- igények, kínálatok. A munkaügyi
központ támogatási lehetőségei.
A MEMPHIS KÁVÉZÓBAN
18 óra: Diszkont esték.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
A SZIVÁRVÁNY SZAKOSÍTOTT
SZOCIÁLIS OTTHONA ÉS LAKÓOTTHONBAN
14 óra: Vidám napot tartanak.

FILMSOROZAT

Éleny, higany és foltos nyakorján - nyelvújítási furcsaságok Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója örömére címmel délután
5 órától hallhatnak előadást Szegeden, a Somogyi-könyvtárban az érdeklődők
a hazai nyelvújítás vezéralakjáról. A nyelvújítási harcot Vitkovics Mihálynak
címzett verse és Tövisek és virágok című epigrammagyűjteményének megjelenése indította el 1811-ben. Kazinczy vallotta: az írónak szabadságában áll
új szavak alkotása, hogy a nyelvet szebbé, kifejezőbbé tegye, alkalmassá az új
ismeretek befogadására. Egyes túlzó, egyoldalú nézetei miatt több írótársával
szembekerült, még Kölcsey is elfordult tőle.

Voltál már úgy, hogy szeretted volna valamivel feldobni a házasságodat, párkapcsolatodat? Biztos, hogy a legjobb útját választottad ennek? Meghökkentő darabot láthat a közönség 19 órától az IH Rendezvényközpontban, amit a Pinceszínház társulata már a VII. Szegedi Várjátékokon is bemutatott. A Tiéd vagyok pont hu?! netmusicalt erőteljes
szexuális témája és szövege miatt csak 16 éven felülieknek ajánlják, annál is inkább, mivel a swingerklubok világába is elkalauzolja nézőit.

MAKÓ
A JÓZSEF ATTILA VÁROSI
KÖNYVTÁRBAN
18 óra: Rozsnyai János Vizek között című könyvét mutatják be.

Francia tévéfilmsorozat, 73/25.

19.28 Föld TV
19.30 Híradó este
1955 Sporthírek
20.00 Időjárás-jelentés

20.10 Üdítő Szilágyi Tibor műsora

21.10 Sztársáv
21.40 Kedd este
22.10 Mementó
22.20 A vágy hálójában

Amerikai thriller [16]

2355 Hírek
0.05 Az utókor ítélete

Varnus Xavér műsora
MNMUUMMMNMHNMMMMMMMMIMN

THRILLER

16.20 BŰBÁJOS BOSZORKÁK

21.20 VÉSZHELYZET

22.20 A VÁGY HÁLÓJÁBAN

Brendan az apja után wariock, az anyja
után ember. Egész életében azért küzdött hogy legyőzze a gonosz énjét és ellenálljon két wariock testvérének. Megszökik hát otthonról, és a templomba
menekül, hogy pappá avattassa magát
Csak így szabadulhat meg ugyanis az
apai örökségtől A testvétel meg akarják
ezt akadályozni, mert szükségük van
Btendanra ahhoz, hogy megvalósuljon a
Rowe Sámánok Szövetsége, és ezáltal a
víág legerősebb varázslóivá váljanak.

Jaspreet, Neela extrovertált unokatestvére kórházi látogatása alatt
lépten-nyomon mély benyomást
tesz a férfiakra. Morris és Harold
ellenlábassá válik a csinos és vagány lány kegyeiért folytatott küzdelemben. Pratt sértettségében ultimátumot ad a kórház vezetőségének és komolyan fontolóra veszi a
felmondást. Egy külföldön szolgált
katonanőről kiderül, hogy nem távollévő kedvesétől vár gyereket.

Amikor Michael Anderson az interneten
találkozik a barátságos Évával még csak
nem is sejti, milyen szellemet szabadi ki
a palackból1 Mkhael felesége, amióta
gyermeket vár, egyre befelé fordulóbb,
egyre magába zárkózóbb, így Michaelnek
kapóra jön a kedves idegen, az, hogy végre beszélgethet egy olyan növel aki odafigyel rá Michael meg van arról győződve,
hogy az egész nem több egy ártatlan kis
kalandnál és nem is sejti hogy Eva egészen másképp látja a dolgot.

5.45 Hajnali gondolatok
550 Ma reggel
555 Híradó
6.00 Híradó
6.15 Kárpát expressz
7.00 Híradó
7.10 Sporthírek
8.00 Híradó
8.10 Sporthírek
9.00 Közvetítés a parlament üléséről
16.00 Ez történt ma reggel
17.30 Élő hagyomány
1755 Az időjárás titkai

G ö r y

>

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI

7.00 Sportaréna
755 Carto és vendégei
8.30 Vers
8.40 Nyelvédesanyánk
9.05 Hungaria Litterata
950 Tüskevár

P i n c e

19.10 A Kiscsacsi kalandjai
Magyar bábfilm. A Kiscsacsi ismerkedik

19.20 A palota ékköve

Koreai tévéfilmsorozat, 54/26.

20.30 Híradó este
2050 Sporthírek
2055 Időjárás-jelentés
21.00 Napló
Szántó Piroska: Forradalmi szvit

21.05 Nina Chereau rejtélyes halála
Amerikai bűnügyi film [16]

22.50 Záróra
23.45 Magyar pop
0.40 Csöpp szívem

Magyar kisjátékfilm [16]

1.20 Hubara, Hubara - Sotymászat
Pakisztánban
Magyar ismeretterjesztő film

1.45 Vezérlő fény

BŰNÜGYI FILM

21.05 NINA CHEREAU REJTÉLYES
HALÁLA
Fsz.: Ariel Dubois - Maud Adams
(Spilák Klára); Martin - Scott
Renderer (Cvetkó Sándor); Suzanne - Alexandra Stewart (Szabó Éva); Marais - Szabó László
A franciaországi kórházban dolgozó
amerikai pszichológus közel kerül
egyik betegéhez, akit egy szörnyű
gyilkosság elkövetésével vádolnak.
A pszichológusnő képtelennek tartja páciensét a tett elkövetésére.

Kanadai tévéfilmsorozat

17.35 Mese
17.50 Példa-képek
18.00 Híróra
18.25 Térkép

©

23.20 Futottak még
23.50 Nyolc Ország Egy Nemzet - V.
Határon Túli Magyarok Zenéje
0.25 Szép magyar novella
1.00 Himnusz

V Telin
(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és vonzáskörzete)
4.00 Hangos képújság 8.10 KépMás - Törőcsik Mari 8.30 Csongrád megyei magazin 9.00 Szeged
magazin
9.30
Receptvarázs
10.00 Könnyűzene 10.30 Hangos
képújság 13.00 Csongrád megyei
magazin
13.30
Diagnosztika
14.30 Könnyűzene 15.10 KépMás
- Törőcsik Mari 15.30 Csongrád
megyei magazin 16.00 Szeged
magazin
16.30
Receptvarázs
17.00 Könnyűzene 17.30 Képújság 19.00 Deszki magazin 19.45
Betekintő - Algyő 20.00 Könnyűzene 20.15 Tudományegyetem
20.45 Vegyed-e? - fogyasztóvédelmi magazin 21.15 Könnyűzene
21.30 Hangos képújság

jlg-lg?
T e r a s z ,

Liszt u.

9.

VIASAT3

7.05 Pimaszok, avagy kamaszba
nem üt a mennykő
Amerikai vígjátéksorozat

7.35 3 fitt perc
7.40 Két pasi meg egy csajszi
Amerikai vígjátéksorozat

Amerikai krimisorozat

1555 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai krimisorozat

Amerikai vígjátéksorozat

Amerikai bűnügyi sorozat

21.00 Szeretem a testem

Amerikai zenés filmdráma

8.15 Filmek és sztárok

Holland mozimagazin

8.45 Sose hátrálj meg!
Amerikai akciófilm

10.35 Én kicsi szörnyem - A mélység
legendája
Amerikai családi kalandfilm

12.25 Ki nyeri a bajnokságot?
Amerikai filmdráma

14.05 Mozi! Mozi! Mozi!
Amerikai filmmagazin

14.30 High School Musical 3. - Végzősök
Amerikai zenés film

16.20 Madonna-koncert
18.25 Fogadj vissza!
Olasz vígjáték

20.00 A dögös és a dög

21.30 Hung - Neki áU a zászló 4.
Amerikai vígjátéksorozat

22.00 True Blood - Inni és élni hagyni?.
Amerikai filmsorozat

2255 True Blood - Inni és élni hagyni 8.
Amerikai filmsorozat

23.50 Motel Z

Amerikai horror

Sorsfordító átalakítás nőknek
2155 Kés/alatt Amerikai filmsorozat

22.50 Las Vegas Amerikai krimisorozat
23.45 CSI. A helyszínelők
V Á R O S I
S Z E G E

6.00 Across The Universe - Csak a
szerelem kell

Amerikai romantikus vígjáték
R.: Tom Putnam. Fsz.: Paris Hilton. joel Moore, Christine Lakin

16.45 jó barátok

19.00 Mennyei poggyász
20.00 Közbeszéd Aktuális háttérműsor 17.10 jó barátok
17.35 A nagy házalakitás
20.25 Időjárás-jelentés
18.25 Gordon Ramsay - A pokol
20.30 Eszter hagyatéka
konyhája Gasztroreality
Magyar játékfilm
19.15 Mesterszakács Amatőr konyha22.00 Váltó Gazdasági híradó
művész-bajnokság
22.15 Sport-esti
19.40 Mesterszakács
22.20 Divathét
20.10 CSI. A helyszínelők
22.50 Futottak még
Amerikai-angol tévéfilmsorozat

&

6733 Szeged,

8.05 Két pasi meg egy csajszi
10.30 Család-barát Szolgáltatómagazin 8.35 Halálbiztos diagnózis
11.30 Kívánságkosár
9.35 Gyilkos sorok
14.00 Híradó
Amerikai krimisorozat
14.10 Talpalatnyi zöld
10.35 Monk - Húgos nyomozó
14.45 A világörökség kincsei
11.25 jó barátok
Német ismeretterjesztő sorozat
1155 jó barátok
15.05 Nyelvújítástól nyelvújításig
12.25 A nagy házalakitás
Francia ismeretterjesztő sorozat
15.35 Beszélő emlékházak
13.20 Gordon Ramsay - A pokol
gyerekeknek, 26/14. A sztyeppe
16.05 Kazinczy Ferenc (1759-1831)
konyhája Gasztroreality
18.00 Magyar pop
Szlovákiai magyar dokumentum14.10 Halálbiztos diagnózis
19.00 Esti mese A Mikulás-tanonc. Néfilm (feliratos)
Amerikai akciósorozat
met-francia rajzfilmsorozat,
16.40 Váratlan utazás
15.05 Gyilkos sorok
52/10. A boldogság
Magyar tévéfilmsorozat

(6?)

ASZTALFOGLALÁS

( S O f t T

DUNA

19.05 Vacsoracsata Gasztroreality [12]
20.05 Fókusz

Amerikai akció sci-fi [16]
R.: Steven Spielberg. Fsz.: Tom
Cruise, Max Von Sydow, Steve
Harcis, Neal McDonough, Patrick
Kilpatnck, jessica Capshaw
Közben: kenósorsolás
0.10 A médium 67. Lassú égés 2/1.

APÁTFALVA
A POLGÁRMESTERI HIVATAL
HÁZASSÁGKÖTŐ TERMÉBEN
14 óra: testületi ülés.

B

1720 Joshi Bharat Talkshow [12]
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Áll az alku A játékshow [12]

21.25 Különvélemény

KOZELET

SZENTES
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
megnyílt Kolláth Edit selyemfestő
Őszi varázs című kiállítása.
A GALÉRIÁBAN (KOSSUTH
TÉR 5., I. EMELET)
megnyílt Győrbíró Enikő keramikusművész kiállítása, amely megtekinthető 2010. május 30-áig,

17.10 Prizma
17.30 Hírek
17.35 Körzeti híradók
17.50 6 órai tea

Vendégváró valóságshow [12]

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 kiállítás,
A református algimnáziumtól az
állami főgimnáziumig - 150 éves
a szentesi Horváth Mihály gimnázium című időszaki kiállítás
látható,
állandó kiállítás: Susanna címmel
zenegép-történeti kiállítás.

T V
D

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi Hírek
7.55 Aréna 8.25 Csillagszem Erox 8 5 5 Képújság 17.00 A Kontroll - fogyasztóvédelmi magazin
17.30 Képújság 17.55 így látom én
- EUR-Óra percek 8. rész 18.00
Aréna 18.30 Csillagszem - Erox
19.00 Szegedi Hírek 19.25 Mese
19.30 Verseny 20.00 SzemeSZTEr 20.30 Hírháló - az ország hírei 21.00 Forró verejték. Amerikai
kalandfilm 23.00 Szegedi Hírek

5 Í 3
16.00 My music - könnyűzenei
magazin (ism.). Benne: Interjú Fe-

1.25 Vérző olaj Amerikai filmdráma
4.00 Golyózápor
Amerikai akciófilm

5.25 Filmek és sztárok
kete Dáviddal, beszélgetés Tessa
Sunnivával 17.00 Kimba - mesefilmsorozat 5. rész 17.30 Híradó
17.50 Nap kérdése 17.55 Csillagposta 18.00 Vásárhelyi magazin.
Benne: játék, Október 30-án Vásárhelyen vendégszerepel Fábry
Sándor, Összegzés a mártélyi üdülőterület fejlesztéséről. Újabb dokumentumokkal gazdagodott az
Emlékpont
18.55
Nyugi-torna
19.00 Eszmecsere 19.30 Beszélgetés Hegedűs Endre zongoramű-

vésszel 20.00 Híradó 20.20 Nap

kérdése 20.25 Csillagposta - napi horoszkóp 20.30 Publikum kulturális magazin. Benne: Diákok
őszi Tárlata. A kezek dicsérete című kiállítás 21.30 Vásárhelyi magazin (ism.) 22.30 Híradó 22.50
Nap kérdése 22.55 Csillagposta
23.00 Csengetett, mylord? - filmsorozat 10. rész (ism.)
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MEGKÉRDEZTÜK MAKÓI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A10. OLDALON

Kér tanácsot a gyógyszerésztől?

Csörög a telefon
Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Nyemcsok Éva újságíróval oszthatják meg.
Az ügyeletes újságíró hétfőtől péntekig 9 és 21 óra között
hívható a 06-30/218-1111-es mobiltelefonszámon.
E-mail: kapcsolatok@detmagyar.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!

MEZEI LÁSZLÓ
tanuló:
- Még sohasem kértem ki a tanácsát, ugyanis antibiotikumokat
nem szedek. Csak magnéziumot
és C-vitamint, azokat pedig ismerem. Szerintem mi, magyarok
túl sok tablettát fogyasztunk,
ami nem jó. Inkább sportolni kellene többet.

KABÓK JÁNOSNÉ
nyugdíjas adminisztrátor:
- Éveken keresztül az egészségügyben dolgoztam, így tudom, be kell tartani a szakemberek tanácsát. Sokféle betegségem van, ezért havonta járok
patikába, mindig ugyanoda,
mert már ismernek, én pedig
hallgatok rájuk.

VARGA IMRE
csoportvezető,
polgármesteri hivatal:
- Mindig kikérem a tanácsukat. A
családomban is van egy patikus,
megkérdezem az ő véleményét is.
Magas a vérnyomásom, ezért sajnos sűrűn fordulok meg a patikákban. Úgy veszem észre, az emberek
nagy része igényli a segítséget.

POSTABONTAS

E-MAIL

Rajzoljuk le
a „csúnya bácsit"
Előre bocsátom, a jelenlegi kormányoldal finoman szólva nem a szívem
csücske.
Ezért nézem mind nagyobb aggodalommal az ellenzék - és főleg a szegedi ellenzék - megnyilvánulásait,
akik egyre többször kapkodnak, lőnek ágyúval verébre, vagy egyáltalán csak lőnek mindenre, ami mozog,
de sajnos - legtöbbször - mellé.
Igen, jobboldali szimpatizánsként is
kisstílűnek és mellélövésnek érzem
a hosszadalmas botránykavarást abból, ha egy szobor átkerül a tér egyik
sarkából a másikba, kisstílűnek és
mellélövésnek tartom, hogy eljátszszuk a „nép barátját", ha Mars téri
kereskedők lebontandó bodegáit kell
védeni, de el tudjuk játszani ennek a
fordítottját is: az Etelka sori garázstulajdonosokkal szemben meg a város pénzét védelmezzük oroszlánként. Aztán itt van ez az amúgy
tényleg ízléstelen história a polgármester portréjával. De ízléstelen az a
hetekig tartó hecchadjárat is, amivel
kedves jobboldali barátaim lőnek
ágyúval verébre, nyomoznak nagy
erőkkel számla, képkeret, pár tízezer

Hagyják végre
békén a tanárokat!

forint után, amikor minden kétséget
kizáróan kiderült, hogy a városnak
egyfillérjébesem került az egész ostoba história... És akkor jött a szánalmas ötlet: a rajzpályázat. Fessük
meg, kicsik és nagyok, ahogyan
akarjuk, a polgármestert. Az elkészült „műveket" kiállítjuk a Fideszirodában... Nos, úgy vélem, annál
nincs ízléstelenebb, mint gyerekeket
keverni a politikába, velük rajzoltatni
a „csúnya bácsit", begyűjteni a polgármesteri „portrékat", gondolom,
ördögszarvakkal, hosszú, piros
nyelvvel, csúfsággal.
Kedves jobboldali barátaim, aggódom. Aggódom az ilyenféle ötletek
láttán, aggódom, hogy a szegedi
jobboldali portálon mást sem látok,
mint egymás szidalmazását, és akkor
is aggódom, ha jobboldali politikusaink megígérik, hogy azonnal visszaállítanak olyan megszüntetett vasútvonalakat, ahol nyolc ember közlekedik... Van itt valódi baj is, épp elég.
Pontosabb célzást kívánok, tisztelettel:

Lehet őket megrúgni, leköpni, stb.
büntetlenül - hisz a kiskorú nem
büntethető! Lehet bemenni szülőnek, és megverni őket - nagyjából
szintén büntetlenül... De nekik nem
lehet a „szegény" gyereket nevelni,
rákiabálni, urambocsá' egy pofont lekeverni neki, mert nekik ugye jogaik
vannak.
Nem mondhatják meg a szülőknek,
ha a gyerek verekszik, rosszul tanul,
elviselhetetlen magatartást tanúsít,
esetleg kábítózik, bár az ilyen gyerekek szüleinek szinte felesleges is
mondani bármit is...
Ki fogja nevelni a gyerekeket?
A mai körülmények között az a
csoda, ha valaki még a pedagógusi pályát választja.
Nagy-nagy szeretettel gondolok
vissza tanáraimra a szegedi Ma-

DÉMÁSZ ZRT.: • 40/822-282,
műszakihiba-bejelentés:
40/822-000.
ÉGÁZ-DÉGÁZ ZRT.: • hibabejelentés: 80/440-141, 80/820-141, ügy-

Tarnai Béla
Szeged

Rejtvényünk számozott soraiban egy időtálló közmondást rejtettünk el.
Vera
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NEM CSÖKKEN A TÁVHŐ ÁRA
Szegedi olvasónk a
30/555-8780-as telefonszámról
jelezte: október 22-én azzal volt

OLVASÓINKNAK

félszolgálat: 40/824-825.
SZEGEDI VÍZMŰ ZRT.: • ügyfélszolgálat: 62/558-855.
SZEGEDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIKFT.: • 62/777-211.

6740, SZEGED,
PF. 153.

Szerkesztőségünk fenntartja a
jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket, olvasói leveleket esetenként rövidítve, szerkesztett formában, teljes névvel aláírva közölje. Az írások olvasóink nézeteit
tükrözik, amelyek nem feltétlenül
egyeznek meg a szerkesztőség véleményével.
Postabontás rovatunkban maximum 2200 karakter hosszú olvasói leveleket teszünk közzé.

Ez a politika?

LF.

T

Mindez annak kapcsán jutott eszembe, hogy egy diák felgyújtott valamit
- és teljesen mindegy, hogy padot
vagy újságot! - a tanteremben, és
amikor a tanárok ezért kiabálni mertek vele, öngyilkos lett. És most a tanárokat akarják ezért felelősségre
vonni és elítélni!
Dr. Czinder Péter, Magyarcsanád

ŐSZI NAP AZ OVIBAN
Kiszombori olvasónk a
20/201-7541-es telefonszámról
osztotta meg velünk pozitív élményét. Október 22-én a kiszombori óvodában nagyszülői
őszi napokat tartottak, amelyre
az óvónők és a gyerekek is áldozatos munkával készültek. A kicsik őszi terményeket gyűjtöttek,
őszi sarkokat rendeztek be az
óvónők segítségével, és műsort
is adtak a mini csoporttól a
nagycsoportig. Még paprikás
krumplival is megvendégelték a
nagymamákat és nagypapákat.

E-MAIL
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dách-iskolában, akiktől pedig kaptam pofonokat is, a szüleimre is,
akiktől szintén kaptam - talán ez
is segített abban, hogy az élettől
kapott pofonokat jobban el tudtam viselni, úrrá tudtam lenni a
nehézségeken. És az ilyen - ma
már korszerűtlennek mondott nevelés ellenére (vagy éppen
azért?!) megálltam a helyemet a
Radnótiban, az egyetemen, és az
életben is.

HASZNOS TELEFONSZAMOK

KERESZTREJTVENY - HAJLÉKONY KEZEK

Műsorszórás

PAPP ZSANETT
diákpolgármester:
- Nem, mert nem vagyok beteges. Félévente egyszer megyek
patikába. Édesanyám egészségügyi dolgozó, tőle kérek tanácsot.
A televízióban látott egészségügyi termékek nem érdekelnek,
mert vannak bevált készítmények, azokat használom.

SMS-DÖMPING
Nyugdíjas szegedi olvasónk felháborodva panaszkodott az egyik
mobilszolgáltató nyereményakciójára. A televízióban hirdetik, hogy
SMS-küldés ellenében 90 napig
Golfot lehet nyerni. Olvasónk a
62/482-132-es számról mondta
el: megpróbálkozott, ám az elküldött SMS-re jött egy válasz SMS,
majd még legalább hat. Pedig
vissza is írt, hogy ne küldözgessék az üzeneteket, mert minden
egyes SMS-nél pénzt vontak le a
számlájáról. Akkor maradt abba
az SMS-dömping, amikor kikapcsolta a mobiltelefonját. Amikor
visszakapcsolta, folytatódott volna, csakhogy már nem tudtak
pénzt levenni, mert 300 forint
sem maradt olvasónk kártyáján.
Szerinte ez nem éppen ügyfélbarát eljárás.

Vés
Vét a
végén!

T

Repülő
csészealjak

k•

Haág Zalán KDNP-s képviselő a
saját körzetében, illetve Szeged
városáért már mindent megtett,
csak egy dolog maradt, amit meg
kell oldania.
De az is lehet, hogy probléma
még van, de ez a mostani előbbre való mindennél, ez sürgős.
Hozzá is látott, hogy ezt a választói (az emberek) által nagyon
fontosnak tartott utolsó vagy
sürgős problémát is teljes erőbedobással megoldja.
Ez a probléma pedig nem más,
mint a Botka Lászlóról készült festmény problematikája.
Ezért fáradtságot és energiát
nem sajnálva kinyomozta, hogy
hogyan is történtek az események, és milyen erők mozgatták a
szálakat.
Ezen észrevételeit tematikusan,
logikusan pontokba rendezte,
hogy az emberek megértsék.

Ezenkívül Az én Botka Lacim címmel portré pályázatot hirdetett.
Ez igen, ez férfimunka volt.
Gratulálok.
Szerény magánvélemény:
1. A városháza dísztárgyalójában
láthatók a falon Lippai Pál, Szalay
István és Bartha László portréi.
Botka László képe is oda fog kerülni.
2. Ha egy politikus azt hiszi, hogy
ez a politika, hogy ez a város érdeke, hogy ez az emberek képviselete, hogy erre adták a megbízást, akkor ez borzasztó.
Ennek véget kellene vetni országosan és városi szinten, baloldalon és jobboldalon egyaránt, mert
az ország, a város az emberek látják ennek a kárát.
A képviselők dolgozzanak, ne szórakozzanak!
Tánczos József
Újszeged

tele a sajtó, a rádió, a tévé, hogy
Budapesten visszamenőleg is
csökkentik a távhő árát 14 százalékkal. Miskolcon, Debrecenben,
Győrben és Pécsett is csökken a
távhő ára, csak Csongrád megye
„mostohagyerek". Olvasónk szerint érdekes, hogy nálunk valamiért nem tesznek semmit ennek érdekében. Pedig ha Budapesten
meg tudták oldani, bizonyára itt is
meg lehetne, de mi mindig az
utolsó helyen kullogunk, legyen
szó vízdíjról vagy fűtésről.
I-ES KÓRHÁZ
Szegedi olvasónk a
20/438-5860-as számról mondta
el: érdemes lenne megemlékezni
az egykori l-es kórházról, ahol
színvonalas oktató-nevelő munka
folyt. Olvasónk ott töltötte a gyakorlatát, ott volt segédorvos, majd
orvos 21 évig. Úgy véli, méltatlanul feledték el a kórházat, ahol
több mint 200 évig gyógyítottak.
HIÁNYOS KIVITELEZÉS
Sándorfalvi olvasónk a
30/518-0957-es telefonszámról
hívta fel a figyelmet: a városban
uniós beruházás keretében szépül
az Ady Endre utca, csakhogy hiányosságok vannak a kivitelezésben. Zárt rendszerű esővíz-elvezető csatornát alakítanak ki, de az
utca egyik oldalán nem kötik rá a
csatornára a házak esővizes kifolyóit. Olvasónk és több háztulajdonos az utcában aggódik, hogy
az esővíz emiatt az épülő kerékpárúira vagy az alá fog ömleni. Ha
most rosszul végzik el a munkát,
később már nehéz lesz változtatni
rajta.

ORVOSI ÜGYELETEK
SZAKELLÁTÁSI ÜGYELET SZTE
Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ: baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika
(Semmelweis u. 6.) Járó betegek: traumatológiai szakrendelése, 7-19 óráig (Tisza L. krt. 97.)
Sebészet, nem baleseti: sebészeti klinika B részlege (Kálvária
sgt. 57.) Urológia: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt.
57). Sürgősségi betegellátás,
felnőtt: sürgősségi betegellátó
osztály, mindennap 0 - 2 4 óráig
(Kálvária sgt. 57.) Baleseti sebészet, gyermek: traumatológiai
klinika (Semmelweis u. 6.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi fasor 10-11.). Felnőtt központi sürgősségi orvosi ügyelet:
hétköznap 16-tól reggel 7.30-ig,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (bejárat
a Szilágyi utca felől) Tel.:
62/433-104 vagy 104. Gyermekgyógyászati központi ügyelet:
hétköznap 16-tól másnap reggel
7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17.
(bejárat a Szilágyi u. felől). Tel.:
62/433-104 vagy 104.
S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat:
megyeszerte ingyenesen hívható
telefonszám: 06-80/820-111, Hódmezővásárhelyen 16 órától 02
óráig: 62/249-529, Makón 16 órától 02 óráig: 62/212-515. Gyógyszertár: Platán Gyógyszertár
(Szeged, Mérey u. 15/B., tel.:
62/420-077), hétfőtől szombatig
22 órától reggel 7 óráig, vasárnap 20 órától reggel 7-ig, munkaszüneti napokon (ünnepnap)
reggel 7 órától másnap reggel 7
óráig.
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Az ügyvéd válaszol

MEGJÖTTÜNK

Aranyló Mártély

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
CZIBULYA MÁTÉ
Október 22., 14 óra 30 perc, 3440
g. Sz.: Bozó Andrea és Czibulya
Tamás (Mindszent).
BUBLA HENRIETT
Október 22., 12 óra 55 perc, 2360
gés
BUBLA ZSOLT
Október 22., 12 óra 57 perc, 1830
g. Az ikrek szülei: Banga Henriett
és Bubla Zsolt (Vásárhely).
LÁSZLAI FLÓRA BEÁTA
Október 23., 15 óra 59 perc, 2830
g. Sz.: Ambrus Beáta és Lászlai
Ferenc (Székkutas).
ASZTALOS MILÁN GERGŐ
Október 23., 18 óra 30 perc, 3450
g. Sz.: Labozár Irén és Asztalos
Gergely (Vásárhely).
ALBERT ÁRLEN

dr. Juhász György rovata

Hogyan lehet egyszerűen,
gyorsan elválni?
Tisztelt ügyvéd úr!
Feleségemmel évek óta külön
élünk. Mindkettőnknek van már
új kapcsolata, de papíron még
nem váltunk el. Kérdésem, hogy
felelünk-e egymás tartozásaiért. Fogalmunk sincs egymás
pénzügyeiről, de nem szeretném, hogy valamilyen tartozását utóbb rajtam követeljék. Azt
hiszem, a legjobb az lenne, ha
végleg lezárnánk az ügyet. Hogyan tudunk a legegyszerűbben, leggyorsabban, legolcsóbban elválni? Normális, beszélő
viszonyban vagyunk. Szerintem
ő is benne lenne bármilyen
megoldásban.
Tisztelt olvasó!
Az egy összetett kérdés, hogy a
házastársak mikor és mennyiben
felelnek a másik tartozásáért.
Egy biztos: az életközösség megszakadásával önök között a házastársi vagyonközösség megszűnt. A felesége által azóta kötött jogügyletekből eredő tartozásokat önön biztosan nem lehet
követelni. Önöknek az életközösség megszakadásakor fennálló
helyzet alapján kell majd egymással elszámolniuk.
A házasság felbontásának feltételeit a házasságról, a családról és
a gyámságról szóló 1952. évi IV.
törvény (Csjt.) III. fejezet 2. pontja
szabályozza. Az ebben szereplő
18. § (1)-(2) bekezdései szerint: A
házasságot a bíróság bármelyik
házastárs - illetőleg a házastársak
közös - kérelmére felbontja, ha a
házaséletük teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott. A házasság felbontásánál a közös kiskorú
gyermek érdekét figyelembe kell
venni. A házasélet teljes és helyrehozhatatlan megromlására utal
a házastársaknak a házasság felbontására irányuló végleges elhatározáson alapuló, befolyásmentes, egyező akaratnyilvánítása.
Véglegesnek lehet tekinteni az elhatározást akkor, ha
a) a házastársak a közös gyermek
elhelyezése és tartása, a szülő és
gyermek közötti kapcsolattartás, a
házastársi tartás, a közös lakás
használata, valamint - az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése kivételével - a házas-

társi közös vagyon megosztása
kérdésében megegyeztek, és
egyezségüket a bíróság jóváhagyta, vagy
b) a házastársak között legalább 3
éve megszakadt az életközösség
úgy, hogy külön lakásban élnek,
és igazolják azt is, hogy a közös
gyermek elhelyezését, valamint
tartását a gyermek érdekeinek
megfelelően rendezték.
A legegyszerűbb tehát, ha ezekben az úgynevezett „járulékos
kérdésekében is megegyeznek, és
ezt lehetőleg írásban rögzítik. Valamelyiküknek keresetet kell beadnia a bíróságra. Ehhez mellékelnie kell a házassági anyakönyvi kivonatot, és ha vannak gyermekeik, az ő születési anyakönyvi kivonataikat is. Célszerű a megállapodásukat is csatolni. Ha nincs közös kiskorú gyermekük, vagy már
legalább három éve külön élnek,
akkor a bíróság már az első tárgyaláson dönthet. Ha van közös
kiskorú gyerekük, és még nincs
három éve, hogy különköltöztek,
akkor az első alkalommal még
nem hoznak érdemi döntést, az
csak amolyan békéltető tárgyalás.
Ilyenkor a bíróság a tárgyalást elhalasztja, egyben felhívja a feleket, hogy három hónapon belül
írásban kérhetik az eljárás folytatását, ellenkező esetben a per
megszűnik. A bíróság a tárgyalás
folytatására csak a kérelem benyújtását követő 30 nap eltelte
után tűzhet ki határnapot. Ha mindenben megegyeztek, az megfelel
a kiskorú gyermek érdekeinek, és
egyébként sem ütközik jogszabályba, akkor a bíróság az egyezségüket jóváhagyja, és a házasságot ítélettel felbontja. Ezek ellen
külön-külön fellebbezési joguk
van, amiről ha lemondanak, akkor
az ítélet egyből jogerős lesz.
A bontóper illetéke 12 ezer forint,
amit legegyszerűbb a keresetlevélen bélyegben leróni. Mint láthatja, a házasságot gyakran könynyebb, olcsóbb és gyorsabb megszüntetni, mint létrehozni. Amit az
anyakönyvvezető egybekötött, azt

a bíró felbonthatja. Természetesen
a „Katolikus pap válaszol" rovatban - a kánonjog alapján - merőben más választ kapott volna.

A mártélyi holtág hálás fotótéma: ha az ember elég türelmes, a természet megajándékozza a fények játékával. Olvasónk egy szép őszi napon készítette felvételét az aranyló Holt-Tiszáról, FOTÓ: VARGA ANDRÁS

POSTABONTAS

Rendőröket tüntettek ki
Az igazságügyi és rendészeti miniszter a rendőrség hivatásos
szolgálatában eltöltött idő elismeréseként rendőrségi szolgálati jelet adományozott 10 éves szolgálat után Fehér Árpád András és
Reményik Andrea őrnagynak, Bajusz Edit, Nádasdiné Molnár Orsolya, Nádasdi Tamás, Juhász Attila,
Nagy Sándor századosnak, Kazi
István főtörzszászlósnak, juhos
Norbert, Horváth Zoltán, Szabó
László törzszászlósnak, Buháné
Kis Erika Mária, Maczelka Antal
zászlósnak, Bán Pál és Szilágyi
Csaba főtörzsőrmesternek, 20

éves szolgálat után dr Csontos
Sándor alezredesnek, Nagy Tiborné századosnak. Soron kívül előléptette nyugalmazott rendőr őrnaggyá Kiss Istvánné nyugállományú századost, nyugalmazott
rendőr századossá Terhes László
nyugállományú főhadnagyot. A
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezte a főkapitányság ellenőrzési szolgálat vezetőjének dr. Veprik Zita századost. Több mint három évtizedes
kiemelkedő szakmai tevékenysége
elismeréséül dicséretben és jutalomban részesítette Ozvald Imre

ezredest, az ORFK Dél-alföldi Gazdasági Ellátó Igazgatóság igazgatóhelyettesét, a külkapcsolatok
ápolása, fenntartása érdekében kifejtett magas szintű szakmai tevékenysége elismerésül Gachályi Béla alezredest, a főkapitányság hivatalvezetőjét, a humánigazgatási
szakterületen végzett kiemelkedő
munkája elismeréséül Varga Mihály őrnagyot, humánigazgatási
szolgálatvezetőt. További 51 fő részesült főkapitányi dicséretben és
jutalomban.
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Szeged

Kollektív bölcsesség
Társadalmunk - okosan - úgy van
berendezve, hogy a hatalmi ágak
egymást is ellenőrizzék. Ezzel a
hibáktól, tévedésektől óvhatják
meg az országot. Ehhez csatlakozik még egy bizonyos „alulról" jövő népi kontroll is. Alkotmányunk
az állampolgárok számára biztosítja a szabad véleménynyilvánítást
(lásd 61. paragrafus), az egyesülést, a gyülekezést.

országok is megcsodálták. Gorbacsov
nyomán egy időre általános elvvé
vált a nyilvánosság és átláthatóság.
Mindezek emelték, növelték a kisemberek önbecsülését és emberi méltóságát.

Gyermekkoromban fontosnak tartot-

fogalmát.

ták, hogy mindezen túl, emlékeztetőként még ki is irják a falakra: „Nálunk
minden hatalom a dolgozó népé".
Szociális rendszerünket a gazdagabb

Vízesés

Olvasónk október közepén kirándult a horvátországi Plitvicei-tavakhoz. Több felvételt készített, ezúttal az
egyik kisebb vízesést ábrázoló fotót adjuk közre. FOTÓ: TÖRŐCSIK ILDIKÓ

A nép és a vezetők között azért
volt nagyobb az összhang, mert
az utóbbiak nem igényeltek 8 millió forintos alapfizetést. Vagyis
jobban ismerték az önmérséklet
Tetszett, hogy 1967-ben úgy vezették be az új gazdasági mechanizmust, hogy előzetesen széleskörű társadalmi vitára bocsátot-

ták, majd az elveket a gyakorlatban (óvatosságból) egy szűkebb
területen kipróbálták. A régi módszerekből azt, ami bevált, ma is
alkalmazhatnánk.
A sajtóban megjelenő olvasói levelek is a kollektív bölcsesség érvényesülését szolgálhatnák.
Kövér Károly,
Szeged

Október 23., 7 óra 25 perc, 4 4 0 0

SMS-SZAM:
30/303-0921

UTÁNAJÁRTUNK OLVASÓNK PANASZANAK
MENETRENDVÁLTOZÁS
Lapunk október 15-i számában,
a Csörög a telefon rovatban közöltük: „ Olvasónk a
30/867-4400-ás telefonszámról
azt mondta: nagyon sajnálja,
hogy a Tisza Volán Szegeden
megszüntette a 11Y-os járatot.
Most a 79-es megy ki a logisztikai központig, de fél hétkor
mindig kisbuszt inditanak, amire nem férnek fel a munkába
igyekvők. így van, hogy elkésnek. Az utasok szeretnék, ha
ebben az időben csuklós busz
járna ezen a vonalon."
Erre reagált e-mailben dr. Szeri
István, a Tisza Volán Zrt. vezérigazgatója: „A Tisza Volán Zrt. tájékoztatja a tisztelt utazóközönséget, hogy 2007. január 1. óta társaságunk Szeged MJV helyi autóbusz-közlekedését közszolgáltatási szerződés formájában végzi. A
menetrendi paraméterek meghatározója Szeged város önkormányzata mint megrendelő és finanszírozó. Társaságunk a megrendelő

Október 25., 3 óra 4 perc, 3170 g.
Sz.: Hier Susanne és Albert Jonatan (Vásárhely).
HEVESI ATTILA
Október 25., 14 óra 30 perc, 3650
g. Sz.: Balogh Aranka és Hevesi János (Mindszent).
MAKÓ
JUHÁSZ REGINA
Október 21., 17 óra 30 perc, 4350
g. Sz.: Csányi Rita és Juhász Gábor
(Kiszombor).
SZENTES
CZAGÁNY VIVIEN
Október 21., 11 óra 45 perc, 3880
g. Sz.: Milinker Éva és Czagány
Gyula (Csongrád).
MUIKKU MARIANNA EILA
Október 25., 4 óra 20 perc, 3250
g. Sz.: Péter Erika és Muikku Jane-Pekka Lauri (Csongrád).
MATUZ RÉKA
Október 24., 14 óra 35 perc, 4040
g. Sz.: Iványi Éva és Matuz János
(Orosháza).
BOLLA TAMÁS ZSOLT
Október 24., 4 óra 30 perc, 3980
g. Sz.: Botos Krisztina Tünde és
Bolla Iván Miklós (Csongrád).
MIHÁLY VIRÁG MIRELLA
Október 25., 19 óra 5 perc, 2400
g. Sz.: Horváth Alida és Mihály Péter (Szentes).
OROSZ KATA
Október 22., 15 óra 13 perc , 3200
g. Sz.: Antal Tímea és Orosz Imre
Zsolt (Szentes).
SZEGED
SCHLEIFER MÁTÉ
Október 14., 6 óra 5 perc, 3460 g.
Sz.: Kis Edit és Schleifer Krisztián
(Hódmezővásárhely).
HOPP VIOLETTA
Október 21., 12 óra 39 perc, 3410
g. Sz.: Vasas Gabriella és Hopp
Béla (Szeged).
ANDRÁS LŐRINC

által meghatározott menetrend
alapján köteles közlekedni. A Mars
térről 6.30 órakor és 7.00 órakor
induló 79-es jelzésű autóbuszok
zsúfoltságát társaságunk is észlelte. Mivel az adott időpontban nem
áll rendelkezésünkre szabad csuklós autóbusz, az adott időpontokban úgynevezett rásegítő járatok
közlekedtetését javasoltuk a megrendelő felé. Társaságunk az adott
időszakban pluszkapacitást csak
újabb szóló autóbusz közlekedtetésével tud biztosítani. Amennyiben Szeged MJV Önkormányzata
megrendeli a többletteljesítést, a
lehető leghamarabb intézkedünk a
számunkra is kellemetlen helyzet
megoldásáról."

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

g. Sz.: Tár Dóra és András Lőrinc
(Szeged).
VINCZE BENEDEK
Október 23., 15 óra 16 perc, 4240
g. Sz.: Szabó Éva és Vincze Mihály
(Szeged).
KOVÁCS KATA
Október 23., 13 óra 55 perc, 4110
g. Sz.: Czagány-Mákos Rebeka és
Kovács Ferenc (Kunfehértó).
JUHÁSZ PÉTER
Október 23., 17 óra 5 perc, 3840
g. Sz.: Ginál Adrién és Juhász Róbert (Szeged).
HAJNAL ÁDÁM MIHÁLY
Október 24., 5 óra 34 perc, 3410
g. Sz.: Gyenge Éva és dr. Hajnal
Mihály (Szeged).
MILASSIN MÓR LIOR
Október 24., 12 óra 15 perc, 3280
g. Sz.: dr. Bárdos Anna és dr. Milassin Tamás (Szeged).
THÉKES VIKTOR BÁLINT
Október 24., 14 óra 30 perc, 4430
g. Sz.: dr. Bányai Mariann és Thékes István Péter (Szeged).
SZÖTS-ZELENYÁK ZÉTÉNY
SZILVESZTER
Október 25., 9 óra. 3280 g. Sz.:
Zelenyák Éva és Szűts Szilveszter
(Szeged).
MENYHÁRT ZSOMBOR
Október 25., 9 óra 20 perc, 3660
g. Sz.: Urbán Ágnes és Menyhárt
László (Szeged).
GRATULÁLUNK!
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GRATULALUNK

PSNTEK ESTE
ÉLŐ ZENE!

S T Ü S Z I V A D Á S Z É T T E R E M ASZTALFOGLALÁS: 62/315-640
Ahol nem csak vadétel van! • Szeged, Maros utca 37. • Http://illespanzio-vadaszetterem.hu

NONSTOP

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

(üzenetrögzítő

is)

o Apróbörze
Makón Vtfh
r Mttfi
|

Jánosné

ALBERLETET KÍNÁL

hát köszöntjük

születésnapja

SZEGED, Római krt.-i, 50
m2-es, 2 szobás magánház
kocsibeállási
lehetósóggsl,
bútorozottan. egyedi mérőórákkal kiadó. Ar: 50.000 Ft.
Érd.:
30/943-3773.
(090372480)

alkalmából.'

Zoli, M a m a , Léna, Pisti,
Ádám és Éva

ALLAST KINAL
• FIATAL lány és fiú hajmodelleket keresünk a Wella
Professionals szegedi bemutatójára. Érdeklődni lehet 30/311-3314 telefonszámon.(090574771)

Boldog születésnapot.

i l A T K I

P E T E R J V É I

42. születésnapja alkalmából
kívánunk jó egcszseget, sok boldogságot.
Töltsön még sok sok évet férjével együttközöttütik. Férje, gyermekei
és a család apraja-nagyja

Ha üzenetet szeretne küldeni, keresse fel
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkat
vagy hirdetöirodáinkat!
ÁLLÁST KÍNÁL
T ú r i a tágunk

MOZDONYVEZETŐI

MAVCARGO'

munkakörbemunkatérreke! k e r e t
ar elöbbt területekre.
Budepeit é, .onrílkör relébe 3 6 töt. Hegyelhalom ét voniátkörietébe 16 Mt, M l t k o k ét
rétkör relébe 2 6 löt, N y l r t g y h é i a é l •eiuéikörittébé K> löt KitkurrtéUgybéie. ..Umint
Stéged ét vonréikörittébt 8 Mt. Békétctebe ét -onriikörrtlébe 8 Mt
A j e l e n t k é i é l l e l t é t e l e i : k ö t é p l u k ú (érettlégi) állami iskolai v é g l e t t l é g ,
dizel-ét villamos moldonyvexetöi vittge, 5 év t i e k i r é n y ú gyakorlat,
é r v é n y e i orvoti alkelmestégi bixonyitvény.
T o v á b b i e l v á r á s o k : n a g y t o k ú m o b i l H é l . k é p i é l i he(léndótég,
esetenként ogyéb üzemviteli leiedetok ellátása
E l ő n y t ( e l e n t : a T A U R U S villámot mozdony vizsga.
J e l e n t k e z é s i b a t á r i d ő : 2 0 0 9 . november 13.
A z a/brr élét e p é t y é z é t o á b e é r k e z é s é n e k s o r r e n d / é h é n

lörl.ml

A m u n k a v é g z é s h e l y e : e lent megnevetett területek, illetve azok vonzáskörzete.
J e l e n t k e z é s m ó d j a : megjelölve a munkavégzés helyét e ssékméi önéletrajz
megküldésével ez alábbi címre: M Á V C A R G O Zrt.

• ITALAUTOMATÁKAT
üzemeltető cég vezető
szervizes kollegát keres
Szegeden.
Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal lehet a vamos@hdlv. hu email elmen. (090472719)
• NEMZETKÖZI vagyonvédelmi cégcsoport tapasztalattal rendelkező területi igazgatót, fő és másodállású üzletkötőket keresi
Jelentkezés
munkakör
megjelölésével, fényképes
önéletrajzzal: tender.job2
©gmail.com. (090474213)
• SZEGED, Vám tér 3.
szám alatti üzletünkbe és a
CORA áruházban lévő pavilonunkba ügyfélkapcsolati
és eladó munkatársakat keresünk azonnali kezdéssel.
Ha szereti a vidám embereket, a kihívásokat, a kemény munkát, ha szeret
dinamikus csapatban dolgozni, ha szeret kommunikálni emberekkel, akkor jelentkezzen hozzánk egy
fényképes
önéletrajzzal
munkatársnak.
E-mail:
allas@gmvitamin.hu.

AUTÓ
• AUTÓÜVEGEZÉS, cas
cokárfelvétel önrészátvállalással, üvegfóliázás. 62/
405-888,
www.kippkOpp.hU. (090269063)
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, navigáció. Ingyenes
kiszállással. 62/555-777,
30/678-5535,
www.regiogps.hu.
(090166953)

GEPJÁRMÜVEZETŐ-KÉPZES
• UTOLSÓ őszi akciós tanfolyamunk november 5-én
indull
www.csillagautosiskola.hu
Londoni krt. 10., 62/426433. Nyt. sz.: 06-01-60-05
(090474541)

KOZLEMENY
A FERROÉP Zrt. alábbi
feliratú bélyegzője
2009.10.10-től l
ÉRVÉNYTELEN, \
nem fogadható el!
A bélyegzőn szereplő adatok:
FERROÉP
4.
Fővállalkozó és Szerelőipari ZRt.
6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/b.
Adószám: 11391069 2 06
CIB:
10700062 04354507-51100005

(090574941)

E-mail j u h a f i h £ , m e v c e r g o . h u

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

N0VENY

TANFOLYAM

• GYÜMÖLCSFÁK,
bogyós gyümölcsök, tuják,
szőlőoltványok, gömbszivarfák.
Szeged-Rókus,
Körtöltés u. 31., 06-20/
518-0038,
www.abeliaskert.atw.hu
(090371679)

- TERMEKDÍJ ÜGYINTÉZŐ
- PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI
ÜGYINTÉZŐ
- MÉRLEGKÉPES
KÖNYVELŐ
Vállalkozási és államháztartási
szakon
- ADÓTANÁCSADÓ
- OKLEVELES NEMZET- S
KÖZIADÓ-SZAKÉRTŐ |
- TÁRSADALOMBIZTO- «
SÍTÁSI ÉS BÉRÜGYI |
SZAKELŐADÓ
=
- MUNKAVÉDELMI F:
TECHNIKUS
- KÖZBESZERZÉSI Ú
REFERENS
5
- ELLENŐRZÉSI ÉS 5
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI
MUNKATÁRS
- BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ
függő és független elágazás

PANELLAKÁS
• NÉMET-OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünk! 06-1/
2 1 0-49 04. (090473225)

SZ0LGALTATAS

CSONGRÁD MEGYEI
KÉPZÉSI KÖZPOHT
Tel.: 62/420-652
C
www.perfekl.hu
;
szeged <fp pcrfekl.hu c

• CLASSIC ÜVEG. Üvegezés, képkeretezés. Pulcz u.
46., 62/499-111. (064036806)
DUGUlAselhárItAs garanciával, mindennap. Érd.:
06-30/945-7577, 62/533-999,
Szász Péter. (090165709)

• LAKSPED! Költöztetés,
szállítás, lomtalanítás, rekeszekbiztosításával. A hét
minden napján. Díjtalan felmérés. 62/497-358, 30/
630-4 6 90(090474447)
• ÜVEGEZÉS,
KERETEZÉS. Kovács üveg, 62/414140.(083523409)

• 7X7 villámrandi Szegeden, minden korosztály
számára,
korcsoportonkénti beosztásban. Jelentkezés,
regisztráció:
www.7x7villamrandi.hu.
Tel.:
20/355-2686.
(090472992)

TÜZELŐANYAG
• AKCIÓStüzifa, vékony és
vastag, ingyenes szállítással.
20/236-7202.
(090574965)
• A K C I Ó S tűzifa: 8.000 Ft/
m. 20/3 2 4-6 9 2 8.(090474596)
• A K Á C tűzifa: 10-15.000
Ft/m 3 , hasítva, szállítva.
Tel.: 30/479-7435, 72/3719 88.(090474347)

• OSZLOPOStuják, gömbtuják, díszfák, egyéb dísznövények széles választéka! Bolgár Díszfaiskola,
Szeged-Kecskéstelep, Gera S. 18., 62/427-991. Nyitva: egész nap, vasárnap
délig.(084956150)

• KÖLTÖZTETÉS; áruszál
Iftás.
06-70/3232-320.
(085160367)

TÁRSKÖZVETÍTÉS

S 2 E

ÜZLETH., MŰHELY, IRODA
• 3 DB 50 m z -es üzlethelyiség kiadó. Érd.: 30/6398691 .(090474422)
• A VADASPARK lakóparkban 252 m 2 -es, kulcsrakész
üzlet 9 db parkolóval,
35.000.000 Ft + áfáért eladó vagy bérbe adó: 5 euró/
mVhó + áfa. Tel.: 62/555821,
70/312-1914.
(090474684)
• ÉLELMISZERBOLT, 13
m 2 -es, a Cső utcában kiadó. Tel.:
30/972-6264.
(090575039)
BsmmmmM
.Y1LÁ6 AJÁNLÁSÁVA1

• TÖLGY-BÜKK-AKÁC!
Akciós áron, kamionos tételnél már 1.550 Ft-os mázsaártól , hasítva is! 30/9997816(090370713)

Tel.: 06-80/821-821

• TŰZIFA: 11.000-13.000
Ft/m 3 , kuglizva is. 06-30/
2 4 7-76 1 0.(090474123)

a

A DÉLMAGYARORSZÁG
ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL
Hogy miért érdemes apróhirdetését
A DÉLMAGYARORSZÁGBAN
és a DÉLVILÁGBAN feladni?
MERT AZ AKÁR MÁR A MÁSNAPI
LAPSZÁMBAN MEGJELENIK!
Előzze meg versenytársul!!
Válassza az ország legnagyobb múltú
megyei napilapját!
Délmagyarország és Délvilág hirdetésfelvétel
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban
vagy telefonon!
^

rlvli55

• OKTÓBER 9-én indult
bolti eladó, kereskedő,
boltvezető
tanfolyamhoz
még lehet csatlakozni. Tel.:
20/355-26 8 6. (090472995)
• TANULJON
szakmát!
OKJ-s
képzéseink:
www.2007kapos.hu. Kérje
ingyenes tájékoztatónkat!
(085264139)

IRODAINK:
S Z E G E D , Gutenberg u. 5. • 62/310-933
S Z E G E D , Szabadkai út 20. • 62/567-835
SZENTES, Kossuth u. 8. • 63/314-838
M A K Ó , Szegedi u. 9-13. • 62/213-198
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
Kinizsi u. 27. • 62/242-419
^m jtrturtsü

I

A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

^ ^ ^ ^ ^ ^
indulton a díjért!
Válasszon k a t e g w a ^ ^ ^

2009. nov. 7-8., sz-v. 19.30 óra
Jegyárak: 4500 Ft-7000 Ft • Helyszín: Szeged, IH Rendezvényközpont
Mc/zoft.: iv 2009. november 22., vasárnap, 20.00 óra
Jegyár: 9900 Ft • Helyszín: Budapest, Millenáris Teátrum
MAGNA C U M l A U D E Karácsonyi boncért: 2009. dec. 27., vasárnap 20.00 óra
Jegyár: 4900 Ft • Helyszín: Budapest, Petőfi Csarnok
A jegyek árán felül 200 Ft kezelési költséget is felszámítunk.

Jelentkezését küldje el e-mailben vagy postai levélben.
írja meg cége pontos adatait, elérhetőségeit, a választott
kategóriát, és pár mondatban jelentkezésének célját.

L

I delmagyar hu

EXCLUSIVE

Magazin nemcsak
ax autók kadvalőlnakl

IDÉN MÁR 8 KATEGÓRIA:
Az év vállalkozása díj • Az év középvállalkozása díj

ChAHGE

Ú j d o n s á g o k itthonról

Az év kisvállalkozása díj • Üzleti innovációs díj • Arany levél díj

Valuta vétel-eladás

s a nagyvilágból!

06

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.
Jelentkezési határidő: 2009. november 6.
A kategóriák részletes ismertetése, szempontjai
letölthetők a www.presztizs.delmagyar.hu oldalról.
Bővebb információ:
Pintér Melinda • Tel.: 62/567-857
E-mail: drpinter@iapcom.hu
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Allianz®

lkg
250 g
600 g
0,51
8 tek.
lkg
680/350 g
200 g
100 g
100 d b

11

ty

'
centrum

hix@vnet.hu
DISZKONTÁRUHÁZ

ÉLELMISZER ÉS VEGYI ÁRU

C I O

02
c

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 6.30-18,
s z o m b a t o n : 6 . 3 0 - 1 3 óráig.

Szeged,
Vásárhelyi P. u. 3-5.
Tel.: 62/478-290
I www.fnxdiszkont.hu

Mennyiség

Alapítók:

580

TESCO l ' i a i r l . i

A K

Postacím: Délmagyarország Kiadó
6720 Szeged, Szabadkai út 20.
A borítékra írja rá: Presztízs 2009.

70

2009. október 27-től november 9-ig,
Termék neve

illetve a készlet erejéig érvényes.
F o g y a s z t ó i ár

Finomliszt
Z s e m l e m o r z s a (Szegedi)
S á r g a b a r a c k l e k v á r (Medo)
D r e h e r Classic, d o b o z o s
M é z - m a n d u l a eü. papír, 3 r é t e g ű
„A" rizs (Mester k o n y h a )
C s e m . u b o r k a , 6-9 c m (Medo)
D a r á l t m á k (Back Mit)
P i o n í r rizses t e j t á b l a
P a p í r z s e b k e n d ő (Tre-Fix)

82
59
225
199
552
249
214
279
159
72

Egységár

Ft
82 Ft/kg
Ft
236 Ft/kg
Ft
375 Ft/kg
Ft
398 Ft/l
Ft
69 Ft/tek.
Ft
249 Ft/kg
Ft
611 Ft/kg
Ft 1.395 Ft/kg
Ft 1.590 Ft/kg
Ft 0,72 Ft/db

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ. A kártya az üzletben i g é n y e l h e t ő .
Névadó
szponzor:

UNIVERSITAS

DÉLMAGYARORSZÁG
DÉLVILÁG
OTTHON VAN!

Lakossági törzsvásárlói kártyára: - 4 % !
&

Kereskedői törzsvásárlói kártyára: - 8 % !

TICKET RESTAURANT,
CHEQUE DÉJEUNER, SODEXHO
ÉTKEZÉSI UTALVÁNYOKAT ELFOGADJUK.

17
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MAKÓ

„Küzdöttél, de már nem lehet a csend

Gyászközlemények

ölet át és a szeretet. Csak az hal meg,

Szívedben nem volt más, csak jóság és

akit elfelejtenek, örökké él, akit

egész életed.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága sze-

SZEGED

rettünk,

GYÁSZHÍR

életének 50. évében súlyos betegség-

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

STEFÁN GÁBOR
ben elhunyt.

Hamvasztás

életének

Hálás szívvel mondunk köszönetet

mindazoknak, akik drága szerettünk,

mindazoknak, akik drága szerettünk,
temetésén megjelentek, fájdalmunk-

kel, virágaikkal fájdalmunkat enyhí-

ban osztoztak.
Gyászoló család

90475*7
Gyászoló család

feleség, édesanya, testvér és rokon,

sa 2009. október 30-án 11 órakor lesz

TÓTHNÉ
KIS MAGDOLNA

Qm-70101

SÍPOS TIBOR

Szerető férje és fia,

életének 79. évében elhunyt. Búcsúz-

temetésén megjelentek, sírjára koszo-

Sándorfalva

tatása október 29-én 11 órakor lesz az

rút, virágot helyeztek, mély fájdal-

Apátfalvi temetőben.

munkban osztoztak.

MÉSZÁROS FERENC

MARCZIKA BÉLA
makói lakos 77 éves korában

drága szerettünk,

éves korában elhunyt. Temetése októ-

váratlanul elhunyt. Temetése

ber 28-án 15 órakor lesz a Szeder

október 29-én 11 órakor lesz a

temetőben.

római katolikus temetőben.

Fábiánsebestyén, Kossuth u. 12. szám
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy sze-

alatti lakos, súlyos betegség követ-

rettünk,

keztében, 83 éves korában elhunyt.

életének 100. évében hosszú, türe-

SZABÓ ISTVÁN

lemmel viselt betegség után elhunyt.

49 éves korában elhunyt. Temetése

október 29-én, csütörtökön 11 óra-

Temetése 2009. október 29-én 15 óra-

2009. október 28-án 13 órakor lesz a

kor lesz a fábiánsebestyéni teme-

kor lesz az Alsóvárosi temetőben.

Dugonics temetőben.

tőben.

Hamvasztás utáni

Gyászoló családja

Gyászoló családja

Gyászoló család

búcsúztatása

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

Gyászoló családja

Gyászoló család

A DELMAGYARORSZAG/DELVILAG HUSEGPROGRAM AJANLASAVAI
Bájos rajzokkal teli zsebkönyvek, tartalmas (24 színes oldal), olcsó, hasznos ajándék gyerekeknek. Elférnek akár a nadrágzsebben, anya táskájában és a kedvenc gyermekkönyvek között a
könyvespolcon. A gyerekek bárhová magukkal vihetik, mert nem fonalnak el sok helyet.
TRIXÍ£:

90,74,77

szerettünk,

Szentes, Rúzs-Molnár utcai lakos, 54

10. SZŰCS LAJOS

hogy drága Édesanyánk,

TRIXIV.
KÖNYVCSOMAG
(4 DB KÖNYV)

mindazoknak, akik drága szerettünk,

SZIGETI MÁRTON

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

J

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága

Gyászoló család

ÖZV. KIS JÓZSEFNÉ
PALATÍNUS ETELKA

Gyászoló család

90574775

Hálás szívvel mondunk köszönetet
Drága szerettünk, édesapánk,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

ravatalozójából.
QTIATXMM

deáki temetőben lesz.

GYÁSZHÍR

kor lesz a szegedi Alsóvárosi temető

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk,

A gyászoló család

SZENTES

Temetése 2009. október 30-án 13 óra-

J

október 28-án 10.30 órakor az Óföl-

Gyászoló szerettei

rövid, súlyos betegségben elhunyt.

Gyászoló családja
J

5,4765

halálának 1. évfordulóján.

SZILASI LÁSZLÓ

kundorozsmai temetőben.

váratlanul elhunyt. Temetése 2009.

szerdán 11 órakor lesz a Földeá-

77 éves korában elhunyt. Búcsúztatá-

retett férj, édesapa,

október 30-án 14 órakor lesz a Kis-

NÁDASDI MÁRIA

ki temetőben.

Megrendülten tudatjuk, hogy a sze-

KISPÁI ANNA

NAGY JULIANNA

Temetése 2009. október 28-án,

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett

Gyászoló család

SZEKERES ANTALNÉ
volt rúzsai lakos, 80 éves korában

hosszú betegség után elhunyt.

MEGEMLEKEZES

lom."

Gyászoló család

ÖZV. MÉSZÁROS JÁNOSNÉ

alatti lakos 80 éves korában,

lom, nem is tudja, mi az igazi fájda-

82 éves korában elhunyt. Temetése

90574882

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Földeák, Vásárhelyi u. 47. szám

„Kinek édesapját nem borítja sírha-

drága szerettünk,

a Királyhegyesi temetőben.

drága szerettünk,

HALASI SÁNDOR

temetésén megjelentek, részvétük-

a Református temető ravatalozójából.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

hosszú, súlyos betegség után elhunyt.
Temetése október 28-án 10 órakor lesz

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

KATONA JÓZSEFNÉ
WÉBER IRMA ARANKA

9M7S.M

királyhegyesi lakos, 80 éves korában

Gyászoló családja

édesanya, nagymama, dédmama,

Gyászoló fiai és családjuk

2009. október 29-én 13 órakor lesz a

J

Hálás szívvel mondunk köszönetet

90574805

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett

október 30-án 13 órakor lesz.

92 éves korában elhunyt. Temetése

Gyászoló család

teni igyekeztek.

csak az, kit elfelednek."

a Bordányi temetőben 2009.

NÉMETH PIROSKA

gyászmise 13 órakor.

DOBÓ JÓZSEF

„Nem hal meg, akit eltemetnek,

éves korában elhunyt. Temetése

(volt DÉGI JÓZSEFNÉ)

Előtte

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

szerető fia: Sándor és családja.

hosszú, súlyos betegség után, 79

KOCSIS MÁTYÁS
(volt Lenin Tsz-dolgozó)

római katolikus temetőben.

Szerető lánya: Zsuzsi,

JAKUS LAJOS
kőművesmester

elhunyt.

temetőben.

QM.lA.in

a belvárosi temetőben.

ték, hogy

a Mórahalmi

Gyászoló család

Temetése 2009. október 30-án 14 órakor lesz

azokkal, akik szerették és tisztel-

évében

rettünk,

KISS JÁNOSNÉ

Temetése október 29-én 14 órakor lesz

lozójából.

2009. október 4-én, 95 éves korában elhunyt.

Mély fájdalommal tudatjuk mind-

83.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága sze-

nyánk,

VÁSÁRHELYI VERONIKA

utáni

órakor lesz a belvárosi temető ravata-

MÓDRA SÁNDORNÉ
PETA

P^ISK:

Fájdalommal tudatjuk, hogy édesa-

ÖZV. MASA GÉZÁNÉ

búcsúztatása 2009. október 30-án 12
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

GYÁSZHÍR

szeretet. Szorgalom, munka volt az

nagyon szeretnek."

könyv*

^

^
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TRIV;
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További ajanlatainkat keresse
a www.webaruhaz.delmagyar.hu
címen megtalálható webáruházunkban!
Megrendelhető:

@ terjesztes@delmagyar.hu
^ www.webaruhaz.delmagyar.hu
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban
O vagy az alábbi megrendelőszelvénnyel

TRIXII.
KÖNYVCSOMAG

(5 DB KÖNYV)

T R i V i + > kimuuek
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Csak hibátlanul 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: Délmagyarország Kiadó, 6701 Szeged, Pf. 153
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KÖZÉPPONTBAN
AKI VÁLASZOL:

Koroknai Viktória,a HNKC játékosa
Remek játékkal tért vissza a
Kiskunhalason nyerő ASA-Consolis HNKC női kézilabdacsapatába Koroknai Viktória, az NB
l-es együttes csapatkapitánya.

zelhető, hogy az évben további
fontos pontokat szerezve feljebb
kapaszkodjon a HNKC a tabellán?
- Mindenképpen! Az Újváros elleni hazai mérkőzésen
szerintem kötelező a győzelem, a Fehérvár otthonában
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
háromesélyes a parti, abban
IMRE PÉTER
viszont bízom, hogy Veszp- Gondolta volna, hogy a mandula- rémben győzni tudunk. Ha
gyulladás után együttese legered- 5-6 pontot gyűjtenénk, felcsillanna a remény, hogy telményesebbjeként tér vissza?
- Csak reménykedtem. Hét- jesíthetjük célunkat, a nemfőn és kedden még erőtlen- zetközi szereplést jelentő 5.
nek, gyengének éreztem ma- hely megszerzését. Az év utolgam, de bíztam benne, hogy a só meccse a magyar kupában
szombati kiskunhalasi mérkő- vár ránk: a sorsolásra nem pazésig utolérem magam fizikáli- naszkodhatunk, az NB I/B-s
san. Ez, őszintén szólva, nem Hajdúnánás otthonában ki
sikerült, de ha ezen a héten kell harcolnunk a nyolc közé
keményen dolgozom, a Duna- jutást.
újváros elleni hazai találkozóra ismét a régi leszek.
- Minek tulajdonítja remek produkcióját?
- Mindig lelkesen, maximális akarattal, mindent beleadva kézilabdázom. így történt
ez Halason is, örülök, hogy
hét gólt lőttem, és ilyen jól sikerült ez a mérkőzés. De nem
csak nekem! Az egész gárdát
dicséret illeti. Védekezésünk
összeállt, jól működött - sokat
elmond, hogy csak 20 gólt
kaptunk -, és a támadójátékunkra sem lehetett panasz.
- Az együttes most az elvárásoknak megfelelve teljesített. Elkép••••••••••••••••••••••••••

A Possilipo is Szegeden
SZEGED, RÓMA. A spliti továbbjutás után biztossá vált, hogy a
Szeged Beton férfi vízilabdacsapata hazai környezetben játszhat a LEN-kupa második selejtezőkörében, a legjobb 32 között.
A címvédő a római sorsolás
alapján az olasz Possilipóval, a
francia Montpellier-vel és a német Duisburggal csap majd öszsze Újszegeden.
- Szerencsés sorsolásunk
volt. A hazai rendezéssel duplán jól járunk: egyrészt saját
közönségünk előtt játszhatunk, másrész rengeteget spórolunk azzal, hogy elkerüljük
az utazgatást - mondta a H jelű kvartettről Kásás Zoltán, a
Beton vezetőedzője. - Nem lehet kérdéses, hogy az első két
hely egyikén a legjobb 16 közé
kell jutni, majd ott is minél to-

vább menni. A Montpellier és a
Duisburg verhető ellenfél, és a
fiamtól, Tamástól tudom, hogy
a harmadik legjobb olasz csapatnak számító Possilipo sem
olyan erős már, mint régebben. A csapat egyik legjobbja a
2000-ben, Sydney ben olimpiai aranyat nyerő Varga Zsolt,
de 37 évesen ő is túl van már
pályája csúcsán - fogalmazott.
A második selejtezőkör találkozóit november 6. és 8. között
rendezik meg mind a nyolc
kvartettben. A tervek szerint a
Beton péntek este a franciákkal,
szombat este a rangadón az olaszokkal, míg másnap délben a
németekkel mérkőzik.
Kemény Dénes edzőtáborba
készülő, 18-as válogatott keretében két szegedi, Baksa László és Török Béla kapott helyet.

Ők képviselik a rutint. Zserzserunova (balról), Németh, Fürész és Horváth Zsuzsa is szerepelt már a legjobbak között, FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Euroliga: kezdődik a kaland
Holnap este megkezdi fennállása első Euroliga-szezonját a
kontinens legjobb 24 csapata
között szereplő Szeviép-Szeged: a női kosárlabda első számú sorozatában Némethék a
francia Tarbes otthonában lépnek pályára 20 órától.
TARBES, SZEGED
GYÚRÓS ISTVÁN
Kedd reggel indult el Franciaországba az első Euroliga-meccsére készülő Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata. A bajnoki ezüstérmes
abszolút újoncnak számít a
sorozatban, ám ellenfele, a
Tarbes sem állandó résztvevő,
a franciák korábban csupán
kétszer jutottak el a csoportküzdelmekig.
Az 1996-ban Ronchetti-kupát nyerő együttes először

2003-ban kvalifikálta magát
az akkor még 16 csapatos elitligába, nyolcfős csoportjában
pedig a hatodik helyen végzett, a Pécstől oda-vissza vereséget szenvedett. Két szezonnal később már jobban szerepeltek, a hétfős csoportjukból
harmadik helyen jutottak tovább, ám a csakugyan francia
Bourges ellen a nyolcaddöntő
jelentette a végállomást.
A Tarbes idén bravúrosan
szerepel a hazai pontvadászatában: a forduló után veretlenül vezeti a táblázatot, legutóbb egy ponttal, 85-84-re
győzte le az eddig szintén veretlen Arras együttesét. A győzelemből az amerikai válogatott Charde Houston 24 ponttal vette ki a részét.
2005-ben a Szolnok színeiben Fürész Emőke, a Szeviép csapatkapitánya már ját-

SZEVIÉP-jÁTÉKOSOK AZ EUROLIGÁBAN
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Játszott
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9
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0,9

Németh Bernadett

26

28

5
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3,3
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szott a Tarbes ellen az Euroligában.
- Nem igazán vannak emlékeim a francia csapatról, de
az, hogy az együttesben a
nyári
Európa-bajnokságon
aranyérmet nyerő válogatott
játékosok szerepelnek, kellően érezteti az erejüket. Nyerni
megyünk Tarbes-ba, és ha hiszünk a sikerben, lesz is esélyünk - jelentette ki a játékos.
Bár a Szeviép csapatként
újoncnak számít, a keretben
Fürész mellett másik három
játékos is játszott már a legjobbak között.
- A legnagyobb élményem
a Jekatyerinburg legyőzése
volt Sopronban, de a tavalyi
Final Four is örök emlék marad - mondta a 26 éves kora ellenére már 87 Euroliga-mecscsen szereplő Horváth Zsuzsa.
Szintén a Sopronnal szerepelt a legjobbak között Németh Bernadett, aki cseppet
sem izgul a szerdai meccs
előtt. - Számomra minden
meccs ugyanolyan fontos, az
összes találkozón nyerni szeretnék, ezért így készülök a
franciák ellen is. Ellenfelünk
kiváló együttes, de meg akarjuk mutatni, hogy mi is azok
vagyunk - mondta Németh.
A Szeviép előtt három másik csapattal (a Zaporizzsjá-

A Szeviép menetrendje
Október 28., 20 óra: Tarbes
(francia)-Szeviép. November
4., 17 óra: Szeviép-Szpartak
Moszkva (orosz). November
12., 18 óra: Gdynia (lengyel)-Szeviép. November 19.,
18 óra: Szeviép-Fenerbahce
(török). November 25., 18 óra:
Szeviép-Brno (cseh). December 2., 18 óra: Szeviép-Tarbes.
December 9., 18 óra: Szpartak
Moszkva-Szeviép. December
17., 18 óra: Szeviép-Gdynia. Január 13., 19.30: FenerbahceSzeviép. Január 20,18 óra:
Brno-Szeviép.

val, a Lietuvos Telekomasszal
és a TTT Rigával) is eljutott a
csoportmeccsekig Olena Zserzserunova. - Két éve a rigai
együttessel szinte az ismeretlenből kerültünk be a legjobbak közé, és nagy meglepetésre több győzelmet is arattunk.
Hasonlóra készülünk idén a
Szegeddel, ezért már szerdán
meglepetést okoznánk.
Nemcsak a pályán, annak
szélén is lesz rutinos Euroliga-résztvevő a Szeviépnél: a
csapat klubigazgatója, Donkó
Orsolya a Pécs és a Sopron színeiben játékosként öt idényt
húzott le a sorozatban.
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Vécsi: Nem értem, miért?
Futnak, kondiznak, úsznak, és
néha még vízre is szállnak. Az
év ezen időszakában mindez
természetes a Démász-Szegedi
VE sportolóinál. Hétfőtől közös
válogatott edzőtáborozás kezdődik Dunavarsányban - az
olimpia bajnok kenus, Vajda
Attila és Horváth Gábor viszont
lehet, hogy edzője nélkül vesz
részt rajta.
SZEGED
MÁDI JÓZSEF
A szegedi kenusok Vécsi Viktor vezetésével második hete
futnak, kondiznak, úsznak, és
a megszokott, eredményes
metódus szerint végeznék a
továbbiakban is az alapozó
feladatokat Szegeden - ha
nem jönne közbe egy teljesen
új dolog.
- Én azt csinálnám, ami
eddig bevált, és ahogy mond-

ják, a kitaposott ösvényen
mennék, ám a szövetségben
mást találtak ki - mondta Vécsi, aki el is árulta, mire gondol. - Azt szeretnék, ha havi
rendszerességgel
kéthetes
központi edzőtáborba vonulna két versenyzőm. Vajda Attila és Horváth Gábor - mindezt nélkülem. A klubbal megegyezve abban maradtunk, a
november első hetével kezdődő táborba elmennek a fiúk,

ezalatt remélhetőleg belátják
a szövetségben, hogy mennyire nem jó az ötlet, aztán ha
nem jutunk dűlőre, elképzelhető, hogy a következőben
már nem vesznek részt. Az
eredmények azt igazolják,
megfelelő a szegedi „műhelymunka", ám most kitaláltak
valami teljesen mást. Az olimpián három kenus szám lesz,
ebből - ha jól dolgozunk - a
két egyes ezren és kétszázon

Szegediek klubedzők nélkül. A magyar válogatott szövetségi kapitányától, a háromszoros olimpiai bajnok Storcz Botondtól azt kérdeztük,
milyen jellegű edzőtáborba várja a keretet, és kik irányítják a szakágakat: - Lehet azt mondani, hogy a szokásos, az évszaknak megfelelő
edzőtábor lesz, amelyben még akár a vízre szállás is elképzelhető. A
női szakág munkáját Fábiánné Rozsnyói Katalin, a férfi kajakosokét Sári
Nándor és Márti Gábor, a kenusokét pedig Szabó Attila irányítja majd.
Az edzőtábor kötelező, azaz elvileg Vajdán és Horváthon kívül ott a helye
janics Natasának, valamint a férfi kajakosok közül Gyökösnek, Síknek,
Császárnak és Bozsiknak is, ám egyik sem a saját edzőjével dolgozna.

akár a mienk is lehet, éhhez
képest a tervek szerint kéthetente más edzővel készülnek
majd Vajdáék. Nem értem, miért, és ez így nem is jó. A felkészülés egyharmadát ugyanis nem velem, a saját trénerükkel töltenék, így nem tudom kontrollálni a munkájukat, plusz a fiatal szegedi társak is a kárát láthatják
mindennek. Vajon kié lehet a
felelősség, amelyet a jövő évi
eredmények után, az egész
esztendei munkáért kell majd
vállalni?
Az egyik érintett, Horváth
Gábor az első olyan alapozását kezdte meg, amely az
olimpia szempontjából kedvenc számát és erősségét, a
200 méteres egyest is érinti.
- Nem találom jónak az ötletet, mert szerintem nem segíti a felkészülést - jegyezte
meg röviden Vécsi szavait

Vajdáék Szegeden, majd Dunavarsányban izzadnak. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
megerősítve Horváth, aztán
áttért a számára oly kedves
témára: - Bár sokan az ellenkezőjét mondják, én mégsem
hiszem, hogy
nemzetközi
szinten megerősödik a konkurencia azzal, hogy olimpiai
szám lett a 200 méter egyes
is. Az úgynevezett kemény
mag eddig is megvolt, nem
gondolom, hogy új arcok je-

lentkeznek. Az egykori szovjet utódállamokból talán feltűnhet új versenyző, de ezt
sem hiszem. Én egyelőre nem
gondolok másra, így a 2012-es
olimpiára sem, csak az előttem álló időszakra, amelybe a
200 méteres egyes a favorit,
és ha összejön a jó nemzetközi szereplés, minden más ráadás.

2009.

SPORT

O K T Ó B E R 28., SZERDA 27

Mindig a Pickről álmodott

CSOKNYAI TOVÁBBRA IS SZÁMÍT MATICS MUNKÁJÁRA

Dragan Djukics (47) hat év
után újból a Pick Szeged férfi
kézilabdacsapatának vezetőedzője lett. A szerb szakember
két és fél éves szerződést kötött a kétszeres magyar bajnokkal. Djukics jövő hétfőn vezényli az első szegedi edzését.

PANNON-KUPA. Komoly ellenfelek ellen lép pályára a magyar
férfi kézilabda-válogatott a
csütörtöktől szombatig tartó
Pannon-kupán: sorrendben a
tunéziai, a szerb és a román
csapat lesz a hazai közönség
előtt debütáló Csoknyai István
együttesének ellenfele. A szövetségi kapitány elmondta:
Nagy László, Laluska Balázs és
Nagy Kornél sérülés miatt nem
lehet tagja a gárdának, ugyanakkor a lázas Mikler Roland
csak a tegnapi edzésekről kért
felmentést. A Pápán, Balatonfüreden és Veszprémben rendezendő viadal egyben Marian
Cozma Emléktorna is.

SZEGED
SÜLI RÓBERT
- Merre jár?
- Még Belgrádban vagyok,
de kedden már Londonban leszek. Mivel most EHF-hét van,
minden európai országban
szünetel a bajnokság, a nemzeti együttesek kerülnek előtérbe. Az angol csapattal
egész héten együtt készülünk.
- Mikor jön Szegedre?
- Ha minden jól alakul,
már vasárnap este. Bár a repülőm Belgrádban száll le, így
ha véletlenül későn érkeznék
meg a szerb fővárosba, akkor
csak hétfő hajnalban kelek útra. Szeged azért nincs messze
Belgrádtól.
- Sohasem tagadta, hogy a Pick
Szeged a szíve csücske. Fájdalmas volt a szakítás 2003-ban?
- Elhiheti, hogy mennyire
megviselt. Szerettem itt dolgozni, itt élni. Éppen ezért
többször is eljöttem, ott ültem
az újszegedi sportcsarnok lelátóján, néztem a Pick mecscseit. Családommal sokat sétáltam a Kárász utcán, van va-

Már tervez és ígér Dragan Djukics. FOTÓ: DM/DV
lami különleges a szegedi légkörben, ami igazán vonz, ami
miatt ennyire szerettem itt.
- Már nem kell múlt időben gondolkodnia: újból a szegedi csapat
edzője lett. Gondolta volna?

- Mindig reménykedtem,
hogy egyszer megint a Pick
kispadjára ülök. Emlékszem,
az egyik BL-meccsen akkora
tapsot kaptam a lelátón, amit
eddig egyetlen csapatomnál

sem. Ez a szeretet is nagyban
befolyásolt abban, hogy viszszatérjek, és a vezetők csábítására igent mondjak.
- Mik a tervei?
- Csodát senki se várjon tőlem, nem vagyok varázsló.
Azt viszont megígérem, hogy
a maximumot hozom ki a csapatból.
- Mik voltak a kérései a vezetőihez?
- Egyelőre semmi. A segítőimet a jövő héten választom
ki, illetve lakást is ekkor keresünk. Azt viszont kértem,
hogy a Tatran Presov elleni
bajnokit halasszuk el, a szlovákok elleni meccs nem jönne
jól, hiszen ez kedden lenne,
míg a spanyol Valladolid ellen vasárnap már hazai környezetben BL-találkozót vívunk. Ez pedig sokkal fontosabb, mint hogy utazzunk hét
közben. Minden eltöltött perc
fontos most nekem, hiszen hiába ismerem a csapatot, lesz
dolgom bőven az első héten.
- Két és fél éves a szerződése,
hosszú távra tervezhet!
- Már tervezek is. Szeretnék jó csapatot kialakítani.
Az idei szezon is fontos, éppen ezért az első célom, hogy
továbbjussunk a Bajnokok Ligája csoportjából. Nem lesz
könnyű, de amint mondtam,
ha a maximumot nyújtjuk,
megvalósítható ez az elképzelés.

Komoly ellenfelek

Sinka László, a magyar szövetség elnöke a barcelonai
Nagy László hiányzásával kapcsolatban kiemelte: szeretnék,
ha az átlövő hosszú távon a
magyar kézilabdázást szolgál-

ná, most játékosként, később
pedig valamilyen vezetőként.
- Nem akarunk versengeni
a spanyolokkal, ez nem pénzügyi kérdés. Nagy Lacival
egyértelműsítettük, hogy számítunk rá. Biztos, hogy a családjában dől el, marad-e a válogatott tagja - tette hozzá
Sinka. Csoknyai István megjegyezte: a Szegedről távozott
tréner, Vladan Matics munkájára továbbra is számít.
A keretben három Pick Szeged-játékos, Krivokapics Milorad, Zubai Szabolcs és Katzirz
Dávid kapott helyet.
A program, csütörtök (Pápa): Magyarország-Tunézia,
Szerbia-Románia,
péntek
(Balatonfüred): Románia-Tunézia, Magyarország-Szerbia,
szombat (Veszprém): Tunézia-Szerbia,
MagyarországRománia.

Zubai (labdával) a Pannon-kupán is szerepelhet. FOTÓ: KARNOK CSABA

PÁLYÁN A MÁSODIK VONAL - SZENTESTŐL MAKÓN ÉS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN ÁT SZEGEDIG
DÉL-KONSTRUKT SZTE-SZEDEÁK-BAJA 87-76 (27-18,
24-22,11-20,25-16)
Férfi kosárlabda NB I, B csoport, 5. forduló. Újszegedi
sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Farkas J., Bogárdi J.
SZEDEÁK: SIMÁNDI 8/6, REZÁK 8, NYILAS 23/3, KOVÁCS
D. 14, GÉMES 18/3. Csere:
MOLNÁR M. 16/6, Varga M„
Komáromi. Edző: Bonifert Domonkos.
BONIFERT DOMONKOS: - Jó
meccset játszottunk. Az első
félidőre lehet építeni, és különösen örömteli, hogy a fiúk a
harmadik negyed rövidzárlatát
is át tudták vészelni. A keretünk
ezúttal sem volt teljes, ráadásul
néhányan betegen vállalták a
játékot, így még inkább büszkék lehetünk a győzelemre. Közönségünk ismét kitett magáért.
KECSKEMÉTI FŐISKOLA-ENTERNET VÁSÁRHELYI KS
89-106 (16-16, 23-30,
30-27, 20-33)

Férfi kosárlabda NB I, B csoport, 5. forduló. Kecskemét,
300 néző. Vezette: Vétek F„
Kovács N.
KOSÁRSULI: Balaton 9, Czibere 19/6, UTASI 36/9, Vas 16/3,
Kukta 12. Csere: Szilágyi, Bere
3, Mócsai 6, Böszörményi 5,
Dani. Edző: Elek András.
ELEK ANDRÁS: - Nagyon értékes győzelmet arattunk egy
rendkívül jó együttes ellen.
Kár, hogy nem a csapat kollektív sikere volt, hanem Utasi
Gábornak köszönhetjük.
Mentségünkre szolgáljon,
hogy a sérülések és betegségek miatt a héten csak egyszer edzettünk teljes létszámmal, így némiképp érthetők
voltak a hibák.
SZTE-SZEGED-MISKOLCI
FŐISKOLA 73-63 (20-16,
22-18, 20-13,11-16)
Női kosárlabda NB I, B csoport,
5. forduló. Szeged, 50 néző. Vezette: Lövész, Varga Z.
SZTE-SZEGED: LENGYEL

25/12, Vér 5/3, Kováts 5/3,
Kmézics 10/3, VINCZE 19. Csere: Bencze 2, Martonosi 2,
Tóth C. 5/3, Pékó. Edző: Magyar Gergely.
MAGYAR GERGELY: - Csak a
győzelemnek örülhetünk.
BÁNKI-SZEGEDI VÍZIPÓLÓ
SULI 4-15 (1-3,0-3,1-3,

50 néző. Vezette: Székely B„
Németh A.
BERTÓK SC: ORMAI - Zentai
1, MELKUHN, Csuka, dr. Bertók
1, SZEBENI 3, MAKRA 5. Játékos-edző: dr. Bertók Gyula.
DR. BERTÓK GYULA: - Dicséret illeti a csapatot, mert csere nélkül is megnehezítette a
MAFC dolgát.

2-6)

Férfi vízilabda OB l/B, Zöld
csoport, 5. forduló. Budapest,
Hajós-uszoda, 100 néző. Vezette: Székely, Bátori.
SZVPS: NAGY P. - Mucsi, Nádasdi Z„ SZABÓ G. 5, MAJOR
2, NÉMETH 4, Nádasdi G. 1.
Csere: Tóth Á„ Katona 2, Lengyel G„ Tóth D. 1, Husztik.
Edző: Éles Vilmos.
ÉLES VILMOS: - Szokásunktól eltérően jól kezdtünk, és
utána is végig jól pólóztunk.
MAFC-BERTÓK SC SZENTES
15-10 (5-1, 2-3, 4-3, 4-3)
Férfi vízilabda OB l/B, Fehér
csoport. Budapest, Szőnyi út,

HVSC-KAPOSVÁR 6-17
(0-2,3-3,2-6,1-6)
Férfi vízilabda OB l/B, Piros
csoport, 5. forduló. Vásárhely,
50 néző. Vezette: Dalmády E„
Pásztor.
HVSC: Meszlényi - Vigh, Földesi, Szabó A. 1, Mérai, Kristó,
Vékony 2. Csere: Párkányi 1,.
Miskolczi, Rácz T. 1, Könyves
1, Frankó. Edző: ifj. Török
Sándor.
IFJ. TÖRÖK SÁNDOR: - Nem
kellett volna fordulnunk...
SZKKSE-ALGYŐ-FŐGÁZ-GÁZMŰVEK 31-27
(18-17)

Női kézilabda NB l/B, 6. forduló. Szeged-Kiskundorozsma,
150 néző. Vezette: Kóbor,
Ungvári.
SZKKSE-ALGYŐ: Dobó M. Vadászy 2, DOBÓ A. 6, Farkas, SZOMBATI 4, KOZSERÁN
1, SZÖGI 9. Csere: Kocsis,
Asztalos, Németh 2, VARGA 7,
Kormány, Farkas, Sárkány,
Mészáros. Vezetőedző: Dankó Ervin.
DANKÓ ERVIN: - Magas színvonalú mérkőzést sikerült
megnyernünk. Támadójátékunk végig attraktív és lendületes volt, ám a győzelmet a
második félidőben történő védekezésváltásunknak köszönhetjük. Minden energiánkat
megmozgattuk a találkozón,
szerencsére a siker sem maradt el.
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY-TISZA
VOLÁN II. DOROZSMA 31-29
(14-14)
Férfi kézilabda NB l/B, Békés,
100 néző.

TISZA VOLÁN ll.-DOROZSMA:
Kiss 0. - TEMESVÁRI 5, Valaczkai 1, VARSANDÁN 3, Kupcsik, Nagyi, GYURIS9 (7).
Csere: Komáromi (kapus),
Sobják, MAJOR 7, Bolvári, Vörös, KONKOLY 3, Teimel. Edző:
Bartók Csaba.
BARTÓK CSABA: - Bár vereséget szenvedtünk, a küzdelemmel és a játékkal is nagyjából elégedett vagyok, de
többen vannak a csapatból,
akiktől sokkal jobb teljesítményre lesz szükség a folytatásban. A Hajdúböszörmény
ezzel a csapattal eséllyel indulhat a magyar birkózóbajnokságban. A játékvezetők
nem bennünket támogattak...
SZOLNOKI TISZA SE-FLORATOM SZEGED AC II. 5-13
Férfi asztalitenisz NB I, Keleti
csoport. Szolnok.
SZEGEDI GYŐZELMEK: Lu
kács-Szollár 4-4, Tarkó 2, Kószó 1, a Lukács-Szollár és a
Kószó-Tarkó páros.

A pénzügyi viharoktól védve.
A takarékszövetkezetek több mint fél évszázados jelenlétük során mindvégig a vidék bankjaként
működtek, a lehető legszemélyesebb szolgáltatást kínálva az itt élő embereknek a pénzügyek
területén. Az országban található közel 1600 takarékszövetkezeti fiók meghatározó szerepet tölt
be a megtakarítások elhelyezésében, illetve a hitelnyújtásban. A takarékszövetkezetek 100%-ban
hazai tulajdonban állnak, tulajdonosai jórészt a helyben lakók közül kerülnek ki. A fiókok - gyakran egyedüli pénzügyi szolgáltatóként - kiemelt szerepet töltenek be a helyi közösség életében.
A takarékszövetkezetek szilárd, megbízható működése különösen a pénzügyi válság kitörése után
vált szembetűnővé. Korábbi megfontolt hitelezési gyakorlatuknak köszönhetően szinte egyedüli
banki szereplőként voltak képesek arra, hogy a működésükhöz szükséges pénzforrásaikat saját
erőből tudják biztosítani. A nyereségességüket stabilan őrző takarékok emiatt függetlenek tudtak
maradni a nemzetközi pénzvilágban fellépő finanszírozási problémáktól.
A takarékszövetkezeti hálózat, mind a lakossági mind a vállalkozói és intézményi ügyfelek számára, teljes körű pénzügyi szolgáltatást nyújt, melyek között különböző állami és uniós finanszírozási
konstrukciók találhatók.
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KALENDÁRIUM
A Nap kél:
A Nap nyugszik:
A Hold kél:
A Hold nyugszik:

DÉLUTÁN MEGSZŰNIK A CSAPADÉK
Készítette:

6.20
16.35
13.45

ISTEN ELTESSE!
SZABINA, SZABRINA
A Szabina latin eredetű, a Szabin férfinév női párja. Jelentése: a szabinok népéhez tartozó. A Szabrina a Szabina alakváltozata.
Ma ünnepel még: JÓNÁS.

EZT IRTUK

Emlék a nagyvilágból: El Tajínt a villámlás istenéről nevezték el, leghíresebb építménye a 365 ablakú templom. Az Ivanics testvérek 11 ezer kilométert tettek meg eddig. FOTÓ: DM/DV

Mexikóban a világjárók
MEXIKÓ
R.TÓTH GÁBOR
Másodszor is keresztezte a
Ráktérítőt nemrégiben a világjáró palicsi testvérpár,
Ivanics Ferenc és István először még Afrikában, majd
Mexikóban.
Több mint két éve, hogy a
szegedi Kálvin térről nekivágtak világ körüli gyalogútjuknak, amellyel a békére, az
emberi közösségekben elengedhetetlen elfogadásra, nyitottságra, együttérzésre szeretnék felhívni a figyelmet. A
közel 40 ezer kilométeres út

negyedét, mintegy 11 ezer kilométert tudják maguk mögött.
Augusztus közepén hagyták el az Amerikai Egyesült
Államokat, hogy az újabb
földészt, Dél-Amerikát is meghódítsák. Napjainkban Chile
felé tartanak - számolt be élményeikről internetes naplójában, a www.worldwalkpeacetour.blogspot.com-on
Ivanics Ferenc.
Fürödtek az óceánban,
egy teknősrezervátum mellett, láttak kókuszpálmákat
a kertekben - a kókuszt az
utak mentén frissítő és édesség gyanánt kínálják. Jártak

a
világörökség
részének
nyilvánított El Tajín városában, a totonakok első században épített, kultikus helyén.
Útjuk buja növényzet közepette vezet, még a közlekedési táblákat is benőtték a
fák, cserjék. Nem merészkednek be közéjük a moszkitók miatt. Rengeteg van belőlük, veszélyes betegségeket - például malária, dengue-láz - terjesztenek. De
más veszélyre is számítaniuk kell: láttak már pálmalevélben fészkelő darazsakat,
és sátrukban éjszakázó skorpiót is.

H0R0SZK0P
KOS (lll. 21.-IV. 20.): ötletei, véleménye ma megalapozatlan, bizonytalan lehet. Túl sokat aggódhat, és féltékenység is mardoshatja. A friss levegő és a mozgás csodákra képesek.

OROSZLÁN (VII. 23.-VIII. 23.):
Egy depresszív, szürke reggel fogadhatja az Oroszlánt. Legszívesebben visszaaludna. Ma néhány
feladat elvégzése nehézkesen mehet. kitartásra lehet szüksége.

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.): A tegnapi nap eseményei még a Nyilasban kavaroghatnak. Valószínűleg
sok időt tölt el ezek feldolgozásával, megemésztésével. Barátja
kreatív énjét hozhatja elő.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Mutasson
együttérzést és szimpátiát mások
iránt, kedves Bika! Az esti terveket illetően javasolt inkább a flexibilitás. Élvezze az életet, kedves
Bika!

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Fejezze
be munkáit, feladatait, igyekezzen
mindennel végezni estére! Meglepő híreket hallhat délután. Este
egy várva várt vendég toppanhat
be.

BAK (XII. 22.-1.20.): Álljon realistán a dolgokhoz, és tegyen minél kevesebbet a mai napon! A
hatások nem túl kedvezőek, pihenjen minél többet! Ne szomorítsa el ismerőseit!

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Egészséges kíváncsisága miatt valakinek a
legmélyebb magánügyébe ütheti
bele az orrát. Nem biztos, hogy
ezt örömmel fogadják. Próbáljon
meg diszkréten viselkedni!

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): A kihívások meg se kottyannak a Mérlegnek. Mi több. talán még kimondottan keresi is azokat. Barátai
aktívak lehetnek, bármiről legyen
is szó, támogathatják.

VÍZÖNTŐ (1.21.—II. 20.): Éljen a
mának, kedves Vízöntő! Vegye
észre az apró örömöket, tegyen
boldoggá másokat! Este egy kedves ajándékkal sok embert megörvendeztethet, ha elég figyelmes.

RÁK (VI. 22.-VII. 22.): Ne aggód
jon túl sokat az árak miatt a mai
napon, kedves Rák! Ha kicsit öszszébb is kell húznia a nadrágszíjat, akkor is mindent ki tud majd
fizetni. Nem árt az óvatosság.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Ismerősével, szomszédjával ne legyen
ellenséges! Könnyen meggondolatlan lehet, s nyíltan bírálhat másokat. Ne szóljon bele semmibe,
ami nem az ön dolga!

HALAK (II. 21.—lll. 20.): Legyen
rámenős a mai napon, kedves Halak! Ha biztos benne, hogy rászolgált a fizetésemelésre, harcolja ki!
Ha a körülmények engedik, meg is
kapja, amit akar.

1 ÉVE: Az országos adatokhoz
hasonlóan Csongrád megyében is 32 év alatt van a rendőrök átlagéletkora.
5 ÉVE: Újabb négy évig lesz
Fábiánné Rozsnyói Katalin Janics Natasa edzője.
10 ÉVE: Hat éve működik
Deszk mellett a szegedi ifjúsági drogcentrum rehabilitációs
intézete: a függők egy-másfél
évet töltenek itt, kétharmaduk
nem esik vissza.

0RV0SMETE0R0L0GIA
Estétől gyenge hidegfront miatt fejfájás, vérnyomás-ingadozás léphet fel, a reumás panaszok erősödhetnek, nőhet a
reakcióidő is.

VÍZÁLLÁS
A TISZA Szegednél 170 cm
(hőfoka 10,7 °C), Csongrádnál 92 cm, Mindszentnél 145
cm.
A MAROS Makónál -21 cm.

Árverés
USA. Árverésre bocsátja a
rendőrség azt a kerekes széket, amelynek vezetőjét a múlt
héten 180 nap felfüggesztett
elzárásra ítélték ittas vezetésért. A 62 éves Dennis LeRoy
Anderson parkoló autónak ütközött, miután elfogyasztott
nyolc vagy kilenc sört egy
kocsmában. Vére a megengedettnél háromszor több alkoholt tartalmazott a minnesotai
Proctorban 2008 augusztusában történt „karambol" idején. A rendőrségi jegyzőkönyv
szerint egy átalakított fűnyíró
hajtotta a férfi kerekes székét,
amely olyan „extrákkal" is fel
van szerelve, mint pohártartók vagy sztereoberendezés.
Walter Wobig helyi rendőrfőnök közölte, hogy az eBay
aukciós portálon hirdetik meg
árverésre a ritka járművet kikiáltási ár nélkül. A minnesotai rendőrség ugyanis elárverezheti az ittas vezetéskor lefoglalt járműveket, vagy megtarthatja magának hivatalos
használatra.

Eleinte egy hidegfront okoz többfelé borongós, esős időt, de a nap második felében
nyugatfelőlfelszakadozik a felhőzet, és mindenütt megszűnik a csapadék.
Szeged
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15°
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15°
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14'
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További kilátások
A hét második felében változóan felhős égre tekinthetünk fel, több-kevesebb napsütésben is bízhatunk. Számottevő mennyiségű csapadék nem lesz, legfeljebb csütörtökön lehet elszórtan kisebb eső. Fokozatosan csökken a nappali felmelegedés.
Szerda

Csütörtök

fe

Péntek

Szombat

^

Max:15°
Mim 7°

Max:13
Mln:7c

Változó

Zápor

Max:ll°
Min:2°

Max:9°
Mbi:l°

A NAP VICCE
Zámbóék disznótorosra várnak vendégeket. Egy falubeli lány. Hajnalka segít a gazdasszonynak, aki mielőtt bemenne a konyhából,
még a lelkére köti:
- Hajnalkám, ha a fejet szolgálja fel, egy almát dugjon a szájába, és
petrezselymet a fülébe!
- Jóságos ég! - sóhajt a lány. - Hogy fogok én kinézni?

Hóeltakarítás az égben
MOSZKVA. Csökkenteni szeretné
a moszkvai vezetés az orosz fővárosra hulló hó mennyiségét,
ezért repülőgépek segítségével
egy kémiai eljárással még a város elérése előtt „lecsapolják" a
felhőket. Gennagyij Berlujev

orosz meteorológus elmondta:
így 15 százalékkal csökkenthetik a lehulló hó mennyiségét. Jurij Luzskov polgármester szerint
több millió rubelt spórolhatnak
meg a hóeltakarításban a felhőoszlatással.

A napos oldalról

Párduc
Ikerkacsák születtek
szökésben
BRÜSSZEL. A luxemburgi főváros erdő borította környékén
látták hétfőn azt a fekete párducot, amely két hónappal ezelőtt szökött meg Amnéville
francia város magánállatkertjéből. A ragadozó korábban hol
francia, hol belga területen
bukkant fel, most viszont átrándult Luxemburgba.
A rögvest riasztott rendőrök már hiába keresték helikopterrel, vadászkutyákkal,
hőérzékélő kamerával, eddig
nem találták meg a határjáró
ragadozót.

LONDON. Szokatlan élményben
volt része egy angol baromfikeltető tulajdonosának: két
kiskacsa kelt ki egy tojásból.
Nagyon ritka, hogy egy tojásból két szárnyas is kikeljen.
Ezért a Daily Mail fotóján látható, Romulus és Remus névre
keresztelt fiókák megmenekülnek a későbbiekben a fazéktól,
házi kedvencek lesznek - közölte az ikerkacsák gazdája,
KttayvtftntetőjéortiáfiyéfetHet&tóltiskacsa születik. Az új kedvencek jó egészségnek örvendenek, nagyon
aranyosak, és közös ketrecben
helyezték el őket.

Bába Flóra 17 éves, a csongrádi Batsányi jános Gimnázium reál tagozatán, matematika-fizika szakon tanul. A jövőjét belsőépítészként vagy
fogtechnikusként tudná elképzelni. Legutóbb Dávid Zinczenko Pasik,
szerelem, szex című könyvét olvasta; egy lakatlan szigetre a gitárját,
nem romlandó ételt és ruhát vinne magával. Barátai szerint Flóra segítőkész, makacs, jószívű. FOTÓ: MASA ATTILA

