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RÁCZ RITA VISSZALÉPETT
Váratlan egészségügyi probléma miatt
vissza kellett lépnie a Mezzo-operaversenytől az egyetlen szegedi döntősnek.

| Ára: 100 Ft (előfizetve: 75 Ft) | www.delmagyar.hu

SZEVIEP: MAJDNEM SIKERÜLT
14 pontos hátrányban kezdte az utolsó negyedet a Szeviép Szeged Tarbes-ban, mégis
meccslabdája volt. Nem tudott élni vele.
18. oldal
/

/
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ALKALMASSÁGI VIZSGA?
Pályaalkalmassági vizsgálatra, egészségügyi és mentális felmérésre kötelezné a pedagógusokat egy egyesület.
7. oldal
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UJABB HÁROM HOLTTESTET EMELTEK KI A TISZÁBÓL SZERBIABAN - A TULELO 29 EVES FÉRFIT ES GYEREKEIT KITOLONCOLTAK

Halászok találták meg a testeket

Egy halászó szerb testvérpár,
Krsztin és Bosko Száva talált
a múlt héten két női holttestet.
A koszovói albán nők - társaikkal együtt - egy bárkán akartak illegálisan hazánkba jutni,
de beleborultak a Tiszába. Tegnap újabb három holttest került elő a folyó szerbiai szakaszán. A túlélőket - egy 29 éves
férfit és két kisgyermekét - kitoloncolták Magyarországról.
MARTONOS, SZERBIA
R. TÓTH GÁBOR

- Hófehér volt a kezük. Teljesen kiázott a testük - magyarázta tegnap a Tisza partján,
ladikjában a martonosi halász, Krsztin Száva. Bátyjával,
Boskóval együtt talált a múlt
héten a folyóban két női holttestet. A két nő - 13-16 társával egyetemben - még október 15-én borulhatott a 14 fokos Tiszába. Megírtuk: koszovói albán menekültek voltak,
akik egy bárkán akartak illegálisan hazánkba jutni, de felborultak. Csak hárman élték
túl a tragédiát: egy 29 éves
férfi és két kisgyermeke - őket
a szegedi határrendészek a
röszkei Tisza-töltésnél találták meg, teljesen kihűlve.
öt magyarországi speciális
mentőcsapat pásztázta át a
hétvégén a folyó alsó szakaszát. Röszkénél egy férfitestet
találtak.
Folytatás a 3. oldalon

Szerb testvérpár bukkant rá a két halott nőre a Tiszában. FOTÓ: MISKOLCZL RÓBERT

Harangvita
a szőlőhegyen

Csárdás,
amely
összeköt

Visszakérik a katolikus egyháztót két harangjukat a csongrádi
szőlőhegyen élők, de a helyi plébános nem akarja visszaadni.
Az érintettek aláírásgyűjtésbe
kezdtek, és ha másképp nem
megy, a püspökhöz fordulnak.

CSONGRÁD MEGYE. A határon
túli magyarság segítésének
már nemcsak a hivatalos, hanem a civil bázisa is erős. Ha
valaki rendszeresen átjár például a temesvári Csiky Gergely
Színházba, és jegyet vált az előadásokra, az nemcsak jól szórakozik, hanem egy magyarokért dolgozó intézmény működéséhez is hozzájárul. Ezt Marosvári Attila makói alpolgármester mondta a Csongrád Megyei Közgyűlésen.
Fontos egymás kulturális
értékeinek
megismerése:
ezért kell értékelni azokat a
hagyományossá vált „falujárásokat" is, mint amilyenek
már 1999 óta szerepelnek
például a Szeged Táncegyüttes programjában. A táncosok havonta utaznak át Temes megyébe, ahol néptáncot tanítanak, a költségeket
pedig a röszkei önkormányzat állja.
Részletek a 6. oldalon

CSONGRÁD
BÍRÓ DÁNIEL
Kiért és hol szóljon a harang?
Egyre több embert foglalkoztat
ez a kérdés Csongrádon, a szőlőhegyen, ahol a múlt század
elején hagyománya volt annak,
hogy környékbeli szőlősgazdák
harangot állítottak. Jelenleg három ilyen harangot találni a város külterületén. Kettőt, az Orbán-szobornál és az öregszőlők
útja végén felállított Sinkó-féle
harangot évekkel ezelőtt levették a helyükről, nehogy fémtolvajok szerezzék meg. A szóbeszéd szerint az 1990-es évek
elején egy helybeli férfi bántalmazta is a papot, aki a rendőr-

Takács István szerint már nem
kellene az egyháznak féltenie
a harangokat. A SZERZŐ FELVÉTELE
ség felszólítására bevitte a plébániára a harangot, amit akkor
volt szokás megkongatni, ha
valaki elhunyt a szőlőhegyen.
Folytatás a 4. oldalon

EGY SZŐREGI HÁZBÓL VITTÉK EL AZ EBEKET

4 kutyát befogtak, 11 maradt

Ez az állat már jó helyre került, akár örökbe is fogadhatják. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
SZEGED-SZÖREG
MUNKATÁRSUNKTÓL
Megvadult kutyafalkát próbált még tegnap befogni egy
szőregi családi ház udvarán
az Orpheus Állatvédő Egyesület telepvezetője, Nagy Róbert.
Az egyesületet a szomszédok

értesítették, mert a kutyák 91
éves gazdáját kórházba szállították, és az állatok étlen-szomjan maradtak.
Nagy Róbert egyedül birkózott meg a nehéz feladattal,
de egyórás kergetőzés után is
csak 4 kutyát sikerült befognia. A négylábúakat az ebren-

dészeti telepre szállította. A
szőregi udvarban maradt 11
kutyának ételt és italt hagyott
ott. A telepvezető azt tervezi,
hogy a következő napokban
magához szoktatja az állatokat, majd szép sorjában befogja őket.
Részletek a 4. oldalon
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FREKVENCIAPALYAZAT: A SLÁGER SZERINT „POLITIKAI DÖNTÉS SZÜLETETT", PERRE VISZIK AZ ÜGYET

Két új országos rádió indul

Védői indítványra a bíróság szerdán megszüntette az úgynevezett
őssejtügy miatt nyár közepén letartóztatott ukrán-amerikai Yuliy
Baltaytis professzor fogva tartá- Az FM1 Konzorcium nyeite e( a
sát, egyidejűleg elrendelte a házi nagyobbik, az Advenio Zrt pedig
őrizetét - közölte a Népszabad- a kisebbik vételkörzetű országos
ság online kiadása. A döntés nem kereskedelmi rádiós műsorszotjogerős, az ügyészség fellebbe- gáttatási jogosultságot a következett. Balaytis ügyvédje rámutatott ző hét évre a médiahatóság szerarra, hogy a fellebbezésnek nincs dai döntése értelmében.
halasztó hatálya, ezért a profeszszort ma szabadlábra helyezik.
BUDAPEST
Az ügyben a Nemzeti Nyomozó
MTI
Iroda emberi test tiltott felhasználása miatt folytat eljárást. A Az előbbi hullámsáv, amelyen jegyanú szerint egy őssejtkutató la- lenleg a Sláger Rádió adása hallbor és egy magánklinika szerve- ható, 81 százalékos lefedettséget
zésében végeztek őssejtkezelése- biztosít, míg a lakosság 67 százaket 2007-től anyagi ellenszolgál- lékát elérő másik frekvenciát notatás fejében. A gyanú szerint ős- vember 18-ig a Danubius Rádió
sejtkezeléseket végző Baltaytis használta.
professzor és a kezelésekhez
Az Országos Rádió- és Televíszükséges dózisokat elkészítő uk- zió Testület (ORTT) tagjai a szerrán Natalia K. július vége óta volt dai ülésen egyhangúlag ítélték
előzetes letartóztatásban, (mti)
oda a két műsorszolgáltatási jo-

gosultságot, miután az SZDSZ által delegált Tímár János jelezte:
nem vesz részt a döntéshozatalban. Az ülés kezdetén ő volt az
egyetlen, aki támogatta, hogy pályázókat zárjanak ki a versenyből. Az újabb kizárási indítványok éppen a két, később nyertesnek nyilvánított társaságra vonatkoztak. Az MSZP által delegált
két és a Fidesz jelölte egy
ORTT-tag is azt hangsúlyozta: a
megkötendő szerződésben kikötnek garanciákat arra, hogy valóban befolyjon a médiahatósághoz a műsorszolgáltatási díj.
Az MTI információja szerint
Neo FM és Klassz Rádió néven indul a két új országos adó.
Az Econet.hu Nyrt.-hez tartozó
FM1 Konzorcium minőségi és interaktív műsort ígér a nagyobbik,

Robbantásos merénylet: több mint 90 halálos áldozat

a lakosság 81 százalékát elérő
hullámsávon. A Fellegi Tamás
nagyvállalkozó érdekeltségébe
tartozó Advenio közleményében
hangsúlyozta, hogy - egyes testületi tagok és az ORTT-elnök álláspontjával szemben - reális
ajánlatot nyújtottak be.
Alig két órával az eredmény
kiszivárgása után a Sláger Rádió
bejelentette, hogy perre viszi az
ügyet. Heal Edina vezérigazgató
elmondta, hogy a bírósághoz fordulnak és „több fronton" támadnak. A társaság honlapján az olvasható: „az eddig megszokott
zenei műsor helyett Önök egy politikai beszélgetős műsort hallhatnak majd". „Mivel politikai
döntés született, súlyos kárt szenvedett a magyar demokrácia és
sajtószabadság" - írták.

A kisebbik, 67 százalékos vételkörzetű Danubius Rádió képviselője azt közölte: az ORTT hivatalos értesítését követően alakítják ki álláspontjukat.
Bajnai Gordon miniszterelnök
azt mondta: reméli, hogy szakmai, nem pedig politikai döntés
született a rádiófrekvenciákról.
Az MDF közleményben kifogásolta a történteket; szerintük
„sötét jövőt" vetít előre a Sláger
és a Danubius Rádió sorsa: Fidesz-MSZP „pártrádiók" alakulnak a helyükön, míg az SZDSZ
képviselőcsoportját vezető Káka
János közölte: parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a rádiós frekvenciapályázat
mögött feltételezett, a valódi versenyt kizáró Fidesz-MSZP háttéralku kivizsgálására.

Nőtt az adósságállomány
GYŐR. Drasztikusan nőtt az önkormányzatok adósságállománya az elmúlt években - erről
Forgács Imre, az önkormányzati
Minisztérium
szakállamtitkára
beszélt Győrben, a Magyar Ingatlangazdálkodók Szövetségének
konferenciáján.
A szakállamtitkár e kockázat
mérséklésének hosszú távú stratégiai megoldását a hitelgaran-

cia intézményének létrehozásában, a pénzügyi és törvényességi
ellenőrzés erősítésében látja.
Míg a teljes önkormányzati szféra hosszú lejáratú kötelezettsége
2000-ben 92 milliárd forint, a rövid lejáratúaké pedig 83 milliárd
forint volt, 2008 végén a bruttó
önkormányzati
adósságállomány közelített az ezermilliárd
forinthoz, (mti)

ITTHON
Váci kórház ügye

A vád Jávorszky-kórház főigazgatója szerint rendben van az intézmény gazdálkodása, Bóth János (MSZP) polgármester ugyanakkor súlyos bajokat érzékel.
Erős András főigazgató szerdán
azt mondta, stabil az intézmény
gazdasági működése. A VPOP
szerdán azt közölte, hogy tart a
tanúk kihallgatása abban az eljárásban, amelyet a vád kórházban egyelőre ismeretlen tettes
ellen folytatnak számvitel rendje
megsértésének gyanúja miatt. A
vámosok kedden háromezer oldalnyi iratanyagot és számítógépes adathordozót foglaltak le. Az
eljárásba szakértőket is bevonnak, akik azt vizsgálják, hogy a
2006-2008. évi gazdasági tevékenység során hogyan könyveltek adatokat, tartozásokat,
mennyire volt áttekinthető az intézmény vagyoni helyzete.

Forintgyengülés

Augusztus óta nem gyengült
ennyire napon belül a forint. A
nemzetközi kockázatvállalási
hajlandóság csökkenése a
tőzsdék mellett a fejlődő piacok devizáinak sem kedvez:
az eurót 273,23 forinton jegyezték délután négy órakor a
bankközi kereskedelemben,
szemben a kedd délután fél
ötkor tartott 269,38 forintos
és a szerda délelőtti 270,58
forintos árfolyammal, (mti)

A DELMAGYARORSZAG ES A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

Megjelent SZABÓ ANDRIS lll.,
DUPLA LEMEZE!

TANÍTS MEG SZERETNI!

Több mint kilencvenen, többségükben nők és gyerekek vesztették életüket és több mint kétszázan sebesültek meg a
pakisztáni Pesavarban egy nyüzsgő piacon szerdán elkövetett robbantásos merényletben hivatalos források szerint.
Helyszíni tv-felvételeken látni lehetett, hogy egy épület összeomlott, és több üzlet kigyulladt a detonáció következtében. Ez volt az utóbbi két év legvéresebb terrorcselekménye Pakisztánban. Néhány órával azután követték el a
robbantást, hogy háromnapos látogatásra az országba érkezett Hillary Clinton amerikai külügyminiszter, hogy új alapokra helyezze a kétoldalú kapcsolatokat és az Egyesült Államok töretlen támogatásáról biztosítsa az iszlámábádi
kormányt a terrorizmus elleni harcban. FOTÓ: MTl/AP/MOHAMMAD SAjjAD

Újraválasztották

BERLIN. Ismét Németország
kancellárjává választotta Angéla
Merkett szerdán a német parlament. A hivatali esküt az új kormány tagjaival együtt délután
tette le a Bundestagban.

Támadás

KABUL. Fegyveresek megrohanták az ENSZ egy vendégházát
szerdán az afgán fővárosban: 3
támadó és 9 ártatlan ember életét
vesztette, köztük a világszervezet
hat alkalmazottja, (mti)
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OLASZLISZKA, DEBRECEN. Szögi
Lajos gépkocsijának sérülései álló helyzetben keletkeztek mondta az olaszliszkai gyilkosság
másodfokú tárgyalásán meghallgatott műszaki szakértő a Debreceni ítélőtáblán. A jobb oldali
visszapillantó tükör sérülése nem
származhatott a gyerekkel történő ütközésből - jelentette ki a
szakértő. A büntetőtanács a tárgyalás harmadik napjára tanúként megidézte a 15 éves H. Kittit,

66,20

2009.10.28.

Közületeket is kiszolgálunk.
Napközbeni árkorrekció lehetséges.

DALOK:
• Búcsú a játszótértől
• Zene nélkül mit érek én
• Repülj, kismadár
• Ez itt az én hazám
• Múlnak a gyermekévek
• Taníts meg szeretni
• Úgy szeretném meghálálni
• Kell, hogy várj
• Nem tudok élni nélküled
• Ha kérdez az élet
• Honfoglalás

akit a 2006 októberében bekövetkezett tragédia előtt állítólag elsodort Szögi Lajos tiszavasvári tanár a kocsijával. A lány nem tett
vallomást, élve azzal a jogával,
hogy megtagadhatja a vallomástételt, ha a vádlottak között hozzátartozója van. A tanárt a gyermekei szeme láttára verték agyon
2006. október 15-én Olaszliszkán,
miután a feltételezések szerint elsodort egy kislányt, aki árokba
esett, de nem sérült meg. (mti)

A Benes-dekrétumokról

I T T i H T l
Szeged. Kölcsey u. 5. •Tel: 62/319-347
Nyitva: mindennap 8-21 óráig.

• USD

A tartalomból:

„A kocsi sérülései álló
helyzetben keletkeztek"

KÜLFÖLD
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Dalok és mesék Szabó Andristól

1

A kormány az Európai Tanács
ülésén támogatni fogja a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos
esetleges félreértések tisztázását,
nem támogat viszont semmilyen
olyan törekvést, amely a némete-

«

ket, az osztrákokat és a magyarokat a kollektív bűnösség elve
alapján sújtó Benes-dekrétumok
rehabilitálására, igazolására irányul - közölte a kormányszóvivői
iroda tegnap, (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint

az október 28-i kenószámok:
2,7,10,19,24,28,33,35,36,42,47,57,
67, 70, 71, 72, 73, 76. 78, 79.

MESÉK:
• Pityipalkó
• Bugyuta ember
• Mi van legtöbb a világon?
• Mátyás király és a kolozsvári bíró !
• A hiú király
• Az aranytojó madár
• Vérré vált, mint barátban a lencse
• Mátyás király és jószívű szegény ember

A kedvezmény csak
Délmagyarország/Délvilág
Hűségkártyával érvényes.
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TANÍTS MEG SZERETNI!

Szabó Andris lll., dupla CD-je
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Információ: Q; 06-80/812-821 (ingyenes szám)
Csak hibáttanul kitöltőit megrendelési fogadunk el. A vételárai
kézbesítéskor kell fizetni. A CD-I a megrendelésiül számított
i héten bellii kézbesítőnk VISZI házhoz Önnek. Megyén belül a
házhoz szállítás ingyenes. Az akrió a készlet erejéig érvényes.
Megrendeléséi a következő címre várjuk:
Délmagyarország Kiadó, 6701 Szeged, Pf. 153
A borítékra írja rá: CD-megrendelés.
Megrendelését e-rnailbems elküldheti: marketing "deknagyar.hu.
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Nyomás: 6729 Szeged, Szabadkai út 20. Telefon: 62/567-867. • Terjesztési vezető: OLÁH ÉVA. Terjesztés: 62/567-864. Előfizetés: 80/821-821 (ingyen hívható). Példányszámunkat a Matesz hitelesíti. Előfizetési díj egy hónapra 1900 Ft (Délmagyarország), 1800 Ft
(Délvilág) - Árus terjesztés: Lapker Zrt. és Délmagyarország Kiadó - ISSN 0133-025X (Délmagyarország), ISSN 1416-0099 (Délvilág) - A Délmagyarország Kiadó a Lapcom Kft. tagja. Ügyvezető igazgató: SZAMMER ISTVÁN.
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ÚJABB HÁROM TESTET EMELTEK KI SZERBIÁBAN -

A TÚLÉLŐKET KITOLONCOLTÁK

Halászok találták meg
a hófehérre ázott holtakat
MARTONOS, SZERBIA
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Szerb oldalon sokáig csak két
női holttest került elő. Ezeket
találták meg a martonosi halászok. Ám tegnap délelőtt
egy 10 év körüli lány, egy húszas éveiben járó férfi, majd
délután egy újabb férfi holttestét is kiemelték a Tiszából.
Sajtóinformációk szerint sorrendben Adorjánnál, Magyarkanizsánál és Törökbecsénél.
Az elhunytak azonosítása
Szerbiában
megkezdődött,
összesen eddig 6 holttest került elő, valamint a 3 túlélő a csoport további 9-12 tagjának sorsa ismeretlen.
- Úszott a vízen valami, azt
hittem, fadarab, ezért odaeveztem, hogy elvigyem az útból. Akkor láttam: egy szőke
nő, egy gyerekhátizsákkal mesélte a múlt vasárnapi, felkavaró történetet hidegen
Bosko Száva, miközben ladikjában néhány hal csapkodott.
Testvérével az elmúlt 30
évben 11 holttestet fedezett fel
a vízben. 3 kilométerre van a
határ a mólójuktól - a két férfin nem látszik, hogy felkavarta volna őket a nemzetközi
sajtóban is nagy port felvert
tragédia.
Az embercsempészet
rendszeres, de eddig a zöldhatáron, szárazföldön próbálkoztak az albánok, a folyóra

nem merészkedtek - számoltak be tapasztalataikról. A Tiszán töltik életüket, ott találtuk meg őket tegnap is.
A koszovói külügyminisztérium meg nem erősített információi alapján a szerb
rendőrség azt gyanítja: egy
martonosi férfitól bérelték a
csónakot, amellyel a menekültek vízre szálltak. A két
szerb halász ezt hevesen tagadja. A helyi horgászklub elnöke, Koncz Rudolf sem tud
arról, hogy martonosi lenne a
ladik. Cáfolták ezt azok a magyar halászok is, akik tegnap
délben egy láda hallal járták a
település boltjait.
- Hetente fognak errefelé
határsértőket - fogalmazott cigarettára gyújtva Guti Gábor.
Palkovics József és Jeliszejev József pedig azt mesélte: egyszer
egy halász a saját mólójánál talált egy holttestet, amelynek a
zsebében 3000 euró és egy maréknyi arany volt. A halászok
hajnalban, este is a folyón vannak, nem történik ott olyasmi,
amiről ne értesülnének.
- Néhány napig volt ez hír,
már nem beszélnek róla a faluban - mondta egy nő a martonosi közösségi házban. Azt pedig több helyen - boltban,
buszmegállóban is - hallottuk:
a szerb hatóságok finoman
szólva sem dolgoznak teljes
erőbedobással az ügyön - mert
koszovói albánokról van szó.

Kitoloncolták a túlélőket. Információink szerint a 29 éves férfi viszszavonta menekültstátusra vonatkozó kérelmét, ezért a napokban kitoloncolták az országból, gyermekeivel együtt. Közben Berényi Ernő, a
magyarkanizsai bíróság vizsgálóbírája elmondta, a gyermekek édesanyját kedden azonosították a hozzátartozói, földi maradványait átadták a
rokonságnak. Folyik a megtalált holttestek azonosítása: a tegnap kiemelt kislánynál és a fiatalembernél sem találtak a személyazonosságot igazoló dokumentumokat, holttestüket Újvidékre szállították, a kórbonctani intézetbe. A Martonosnál október 18-án talált másik női holttestet a zentai kórházba vitték, ahová szerdán érkeznek Koszovóból az
elhunyt hozzátartozói. Az ügyben a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a szerbiai partnerrel együttműködve nyomoz.

Krsztin Száva (elöl) és testvére, Bosko már 11 holttestet talált halászás
közben a folyóban az elmúlt 3 évtizedben. FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

Két hét alatt 82-en próbálkoztak
RÖSZKE
MUNKATÁRSUNKTÓL
A koszovói határsértők két
héttel ezelőtti tragédiája ellenére sem csökkent az illegális
határátlépések száma Csongrád megyében.
Pedig koszovói határsértők
ügye a térségben ilyen hatalmas hírverést még egyszer sem
kapott. A tragédiával - a szerb
hírügynökségek és a koszovói
lapok mellett - foglalkozott a
BBC és a Reuters, a nyomozásba pedig bekapcsolódott az
Európai Unió Koszovóban működő rendőri és igazságügyi
missziója (EULEX) is.
- Az elmúlt két hétben öszszesen 82 határsértőt - 30
szerb, 32 koszovói, 19 afgán és
1 macedón állampolgárt kaptak el kollégáink Csong-

rád megyében - nyilatkozta
lapunknak Szenti Szabolcs
rendőrségi szóvivő. A Tiszán
történt tragédia helyszíne közelében a 82 határsértő közül
47 próbálkozott.
- A többség gyalog, vagy
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Pályaalkalmassági vizsgálatra kötelezné a pedagógusokat a szülők érdekképviselete, többek között a vásárhelyi hajhúzogató tanár miatt. A pedagógusok szakszervezte természetesen tiltakozik, és azóta kígyót-békát mondanak egymásra a felek.
A szülői oldal azt sugallja, hogy azok a diplomások,
akik a katedrán állnak, alkalmatlanok lehetnek a gyereknevelésre, hiába szépek vagy okosak. A gyereknevelés,
vagyis a diákokkal való egész napos foglalkozás ugyanis
külön műfaj a tudás átadásán felül. Erre születni kell, ehhez olyan képességek, valamint pszichés állapot szükségeltetik, amelynek hiányát esetleg már a pályaválasztáskor ki lehetne szűrni gondolják a szülők.
99 Milyen az
Van benne valami
a felvételi rendszer,
- ha az ember saját isamelyben nem
kolaéveire, valamint
kíváncsiak a jogászok a pedagógusaira viszszagondol. Amikor
beszédkészségére?
azt próbálja összegezni, hány legendás tanár alakját tudná felidézni, akitől nemcsak tárgyi ismereteket, hanem szemléletet, emberséget is tanulhatott.
A végeredmény? Egyjegyű szám, néhány örökre bevésődött névvel - a többiek ugyanis nem hagytak nyomot
maguk után.
A szülők egyesülete azonban azt is kérhetné, hogy
más szakmák is tartsanak önvizsgálatot. Firtathatná,
milyen az a felvételi rendszer, amelyben nem kíváncsiak a leendő jogászok beszédkészségére, megkérdezhetné, miért csak írásban vizsgáznak az egyetemeken, miért nem beszéltetik a nyelvszakosokat, miért lesz valakiből azért szociális munkás, mert csak arra a szakra tudott bekerülni a pontszámaival.
Ugyanezek a szülők pedig, ha a saját gyerekük tanári
szakot választ az egyetemen, szemrebbenés nélkül mesélik a szomszédasszonynak: szegényke ugyan alkalmatlan a pedagóguspályára, de az a lényeg, hogy diplomája legyen, utána pedig majd csak lesz valahogy.
A sors fintoraként pedig még az is bekövetkezhet,
hogy a tanárnak indulásból alkalmatlan gyerek a katedrán köt ki. Neki is meg kell élnie valamiből.

Megvan a makói
emléktábla rongálója

A KOSZOVÓIAK TRAGÉDIÁJA SEM TARTJA VISSZA AZ ILLEGÁLIS HATÁRSÉRTŐKET CSONGRÁDBAN

Bár a koszovói albán határsértők tiszai tragédiája nemzetközi
hírverést kapott, ez sem tartja
vissza az újabb határsértőket.

Önvizsgálat

embercsempész segítségével,
kocsival próbált átszökni a
határon. A folyón azonban
senki nem jött - közölte Szenti Szabolcs. Idén már összesen
1703-an akartak illegálisan
hazánk területére lépni.

Az elfogott határsértők
mindegyike azt vallja, hogy
úti célja Nyugat-Európa lett

MAKÓ. Két nap alatt elfogta, és
gyanúsítottként hallgatta ki
tegnap a rendőrség azt a férfit,
aki feltételezésük szerint gyűlöletkeltő feliratot fújt egy ház falára, és lefeszítette Kecskeméti
Ármin emléktábláját Makón, a
róla elnevezett utcában. A
rendőrök az adatgyűjtés és tanúkutatás során jutottak el egy
néhány fős társasághoz, és a kihallgatások során terelődött a
gyanú egyikükre, egy 22 éves
makói fiatalemberre, aki végül
bevallotta, hogy ő feszítette le
és rongálta meg az emléktáblát

és firkálta össze a falat. A férfi
vasárnap éjszaka ismerőseivel
együtt indult haza az egyik szórakozóhelyről, majd a társaságtól leválva vitte útja a Kecskeméti Ármin utca felé. Arra a
kérdésre, hogy miért tette ezt,
azt válaszolta, hogy hirtelen ötlettől vezérelve feszítette le és
törte össze az emléktáblát,
amely akkor jó heccnek tűnt
számára. A Makói Rendőrkapitányság a fiatalemberrel szemben rongálás vétség megalapozott gyanúja alapján folytatja a
büntetőeljárást.

Helyén a Szabad emlékezés szobra

„A többség gyalog,
vagy embercsempész
segítségével, kocsival
próbált átszökni
a határon."
Szenti Szabolcs

A Tisza töltése Röszkénél. Idáig jutott el két kisgyermekével a 29
éves férfi. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

volna, és a jobb élet reményében hagyta el szülőföldjét. Rájuk vagy kitoloncolás, vagy amennyiben menekültstátusért folyamodnak - a békéscsabai befogadóállomásra való szállítás vár.

A helyére emelték Kligl Sándor szobrászművész Háború című alkotását a megyeháza épülete előtt tegnap. A szegedi Rákóczi téren álló szoborral a Don-kanyarnál elesett Csongrád megyei áldozatoknak állítanak
emléket. A bronzszobor súlya körülbelül egy tonna, az alakok 2
^ T o v á b b i FOTÓK
méter 50 centisek. Az avatóün^ J
-j nptpnl
a neten!
népségét szombaton tartják. FOTÓ: L J
www.delmagyar.hu
SEGESVÁRI CSABA

AKTUALIS
KÖRKÉP
Lakossági fórum
az elkerülőről

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Lázár
jános, Vásárhely polgármestere holnap délután 6 órakor lakossági fórumot tart a Visszhang utcai olvasókörben a tervezett elkerülő út nyomvonaláról. A 47-est elkerülő szakaszra az elmúlt években a
kormány részéről számos terv
készült, amelyeket azonban
végül egytől egyig elvetettek.
A polgármesteri fórum célja,
hogy a különböző szakhatósági elképzelések helyett a vá| sárhelyiek igényeit figyelembe
vevő terv valósuljon meg. Az
összejövetelen jelen lesznek
az önkormányzat műszaki irodájának szakemberei is.
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KUTYAFALKAT SZALUT EL AZ EBRENDESZET EGY SZOREGI HÁZBÓL

Egy óráig tartott a fogócska

Egészségnap

FORRÁSKÚT. Egészségnapot
rendeznek pénteken a művelődési házban: 10-től 13 óráig
véradás lesz, 13 órától az öngyógyítás és egészségmegőrzés különféle lehetőségeiről
tartanak előadásokat, termékbemutatókat. 18 órától Peresztegi Sándor a rák gyógyításáról beszél.

Adomány Hollandiából

MAKÓ. Százládányi, zömmel
vadonatúj csecsemő- és gyermekruhát, konzerveket és
nagy mennyiségű teafüvet,
kórtermi ágyakat, valamint
gördülő járókereteket hozott
az Egyesített Népjóléti Intézménynek a napokban a Páter
Pio Alapítvány a hollandiai
Tubbergenből. Az intézmény
vezetője. Rózsa Istvánné lapunknak elmondta: az élelmiszereket a hajléktalanok téli
krízisellátásában fogják felhasználni, az ágyaknak és a járókereteknek az idősek gondozóházában veszik majd hasznát, a ruhaneműket pedig rászoruló családokhoz juttatják
el karácsonyra. Az alapítvány
először öt évvel ezelőtt hozott
hasonló adományt a városba.

Regionalitás,
előadás az emlőrákról

SZEGED. A Csongrád Megyei
Közgyűlés Európai Ügyek Bizottsága és Vajdaság Autonóm
Tartományi Képviselőháza Európai Integrációs és Nemzetközi Regionális Együttműködési Bizottsága együttes ülést
tartott tegnap a megyeházán.
- Hogyan tovább? címmel az
emlődaganatokról tart nyílt
napot a Somogyi-könyvtárban
az Interaktív Kultúráért Egyesület szombaton 10 órától.
Előadások hangzanak el az
emlő daganatos megbetegedéseiről. a gyógyítás lehetőségeiről, az utő- és önkezelés
módjairól. A nyílt napra a belépés ingyenes.

SZEGED-SZŐREG
KISS GÁBOR GERGŐ
„Mit csinálsz? Nem mész innen?!" Ezen mondatok kíséretében próbált befogni tizenöt
ugatós kutyát Nagy Róbert, a
szegedi Orpheus Állatvédő
Egyesület ebrendészeti telepének vezetője tegnap délelőtt
egy szeged-szőregi magánházban.
A hatalmas udvarban szabadon nyargalászó négylábú-

Örökbe adják. A befogott négylábúakat megvizsgálják, s amelyik nem
bizonyul veszélyesnek, azt 14 napos karantén után beoltják veszettség
ellen. Utána örökbe adják őket. (Az örökbe fogadható állatokról bővebb információ a www.ebrendeszet.zug.hu honlapon található, valamint a 20/360-9846-os telefonszámon kérhető.)

ak gazdáját, az egyedül élő, 91
éves nénit hétfőn szállították
kórházba. A magukra hagyott
kutyákról a szomszédok szóltak az Orpheusnak. A környékbeliek csodálták, hogy
Nagy Róbert egyedül akarja
befogni az ebeket, amelyek
közül az egyik nemrég a közelben lakó Kövesdi Mihályné
lábát harapta meg.
- Engem nem fognak - jelentette ki a fiatalember, miközben szilikon bevonatú befogójával benyitott a kutyagumitól bűzlő telekre. A befo-

gást a szomszédokon kívül az
Újszegedi Rendőrőrs három
munkatársa biztosította, hogy
minden a szabályoknak megfelelően történjen.
A környéken lakók elmesélték, hogy a magányos néninek
a kutyák voltak egyetlen társai,
de egy évben kétszer is fialtak,
így jött össze a tucatnyi különböző korú, nemű és fajtájú csaholó négylábú. Az ebrendészetnek mégsem akartak szólni: nem akarták, hogy a nénitől
az összes kutyát elvigyék.
Az első eb nyakára negyed-

óra kergetőzés után került a
befogó. Újabb negyedóra múlva egy nagyobb testű, dühös
fekete keverék került Nagy
Róbert autójába.
Az ebek macska-egér harcot
vívtak a telepvezetővel: körbefutották a pajtát, átbújtak a
lyukas kerítésen, a házhoz tartozó hatalmas szántóba szaladtak ki. A befogás egy óráig
tartott, az ebrendészeti telepre
végül négy kutyát szállítottak.
- A többinek ételt és vizet
hagytam ott, a következő napokban visszamegyek a házba,
hogy magamhoz szoktassam a
kutyákat. Etetjük, itatjuk, majd
szép sorjában befogjuk és elszállítjuk őket - magyarázta a
telepvezető. - Nem egyedi
probléma, hogy idős emberek
nagyszámú kutyát vagy macskát tartanak maguknál.
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Mars tér: nincs
megegyezés
A szegedi városvezetés tegnap
egyeztetésre hívta a még álló
Mars téri pavilonok tulajdonosait. A zárt ajtók mögötti tárgyalásról egyik fél sem nyilatkozott - úgy tudjuk, nem született megállapodás.
SZEGED
FEKETE KLÁRA
Tegnap délelőtt tárgyalás kezdődött a szegedi városvezetés
és a Mars téri kereskedők között. Az önkormányzatot Nagy
Sándor városfejlesztési alpolgármester képviselte; partnerei, a még le nem bontott 18
pavilon tulajdonosai azt kérték, hogy zárt ülést tartsanak.
A körülbelül 2 órás megbeszélés után egyik fél sem nyilatkozott. Úgy tudjuk, hogy a
megbeszélésen elhangzott: a
Mars tériek csak akkor folytatják a tárgyalást, ha a városvezetés sem tesz „barátságtalan
lépést". Ezen azt értik: nem
tájékoztatja a közvéleményt a
zárt ajtók mögött tegnap elhangzottakról. Információnk
szerint nem született semmilyen megállapodás.
Az egyezkedést a városvezetés kezdeményezte, miután
hétfőn a Csongrád Megyei Bíróság eljárási hibák miatt új
eljárás lefolytatására kötelezte a Szegedi Városi Bíróságot
a pavilonok bontása ügyében.

Ez azt jelenti: hiába mondta ki
a Szegedi Városi Bíróság első
fokú ítélete, hogy le lehet
bontani a pavilonokat, most
kezdődhet minden elölről.
Mint megírtuk: az önkormányzat azt akarta tegnap
előterjeszteni, egyezzenek bele a kereskedők a bontásba,
hogy ne csússzon a nagycsarnok építése, ne vesszen el 500
millió forint uniós támogatás.
Hiszen az újrakezdődő per
biztosan
elhúzódna
jövő
őszig, amikorra pedig már át
kellene adni a beruházást.
Cserébe hajlandó lenne letétbe helyezni a kereskedők számára egy akkora összeget,
amekkorát a bíróság megálla-

KOSARAT KAPTAK A PLEBANOSTOL A CSONGRADIAK

Szőlőhegyi harangvita
CSONGRÁD
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Az Orbán-féle harang is kultikus jelentőségű: akkor húzták
félre, ha jégesőfelhő közeledett Csongrád felé. A hiedelem szerint az a harangszó képes volt szétoszlatni a sötétszürke felleget. A környékben
élők most vissza szeretnék
kérni az egyház oltalma alatt
álló két harangot. Nagypál

Ml lesz az uniós
pályázattal?
Nagy kérdés, mi történik a 3
milliárd forintos városrehabilitációs uniós pályázattal abban
az esetben, ha a kereskedők
nem fogadják el az ajánlatot.
Az interneten találtunk olyan
eseteket, amelyeknél az Unió
engedélyezte a támogatási
szerződés módosítását. Tehát
a város elvben kérheti, hogy
új határidővel épüljön fel a
nagycsarnok - 2010 ősze helyett 2011-ben - , amikorra
vélhetően befejeződik a per.

Sándor önkormányzati képviselő interpellált is a kérdésben, de meglepő választ kapott a plébániáról.
Salamon László esperes-plébános azt írta a kérelmezőknek, hogy az Orbán-féle a piroskavárosi templom udvarán
áll, a másik pedig az eperjesi
templomba került, ahol a mai
napig azzal harangoznak. Ráadásul a harangot úgy beépítették a templomba, hogy csak
a templomtorony megbontásával lehetne kivenni. A plébános úgy döntött, nem tesz eleget a kérésnek. Indoklásában
úgy fogalmazott, nem javult
annyit sem a közbiztonság,
sem egyes emberek morális viselkedése, hogy ilyen nagy értéket képviselő, vallási célokat

pít s z á m u k r a .

Takács István a csongrádi haranglábbal. FOTÓ: BÍRÓ DÁNIEL

HÍREK
Temetői járat,
menetrend-módosulás

A HALOTTAK NAPI MEGEMLÉKEZÉSEK IDŐSZAKÁBAN az
Alsóvárosi temetőhöz a 76-os,
90-es és 90F-es jelzésű autóbuszjáratokkal, az Újszegedi
temetőhöz a 60-as és 60Y jelzésű autóbuszokkal lehet majd
eljutni. Részletes információkat a Tisza Volán Zrt. központi
diszpécserszolgálattól
(62/421-388) lehet kapni, s a
társaság honlapján (www.tiszavolan.hu) is elolvashatók.
- November l-jétől a Szeged-Kübekháza, a SzegedRöszke és a Szeged-Mórahalom-Ásotthalom (Gátsor) autóbuszvonalakon menetrend-módosításokat hajtanak
végre. A részleteket a társaság honlapján, a www.tiszavolan.hu-n lehet elolvasni, de
felvilágosítást adnak az autóbusz-állomásokon is.

Bűnkrónika
a Somogyi-könyvtárban

A tizenöt ugatós kutyából négyet sikerült befognia Nagy Róbertnek. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
Tizenöt mérges, a szőregi ház
udvarán szaladgáló kutyáért
szállt ki tegnap délelőtt a szegedi Orpheus Állatvédő Egyesület telepvezetője. A vad kutyákról a szomszédok értesítették az Orpheust, miután
az ebek 91 éves gazdáját kórházba szállították.

CSÜTÖRTÖK

szolgáló vagyontárgyat bátran
kihelyezhessenek.
- Ilyen alapon senki ne
menjen ki az utcára, mert biztosan valami baja esik - kommentálta Salamon László mondatait Takács István, a harang-visszaállítás egyik kezdeményezője. Szerinte érthető,
hogy egy bizonyos időszakban
féltette az egyház a harangokat. Úgy véli, a rendeltetési helyükön kellene állniuk a harangoknak, amiket nem az egyház, hanem a csongrádiak öntettek. Hogy elérjék céljukat,
most aláírásgyűjtésbe kezdtek,
és ha ez sem hoz eredményt, a
püspökhöz fordulnak.

IZGALMAS OLVASNIVALÓVAL
BŐVÜLT a Somogyi-könyvtár
elektronikus könyvtára. Elkészült az igazi kuriózumnak számító Szegedi bűnkrónika című
kiadvány digitális változata,
amely a bibliotéka honlapjának főoldalán (www.sk-szeged.hu) a Digitális könyvtár
menüsorból érhető el. A kötet
1870-ben, Budapesten jelent
meg. Ekkorra már az egész
Dél-Alföldön rettegve emlegették Ráday Gedeon gróf, a szegedi betyárvilág fölszámolásával megbízott királyi biztos nevét. Méltán: a szegedi várbörtönben válogatott testi és lelki
kínzásokkal törték meg a rablásokkal, gyilkosságokkal gyanúsított betyárok és cinkosaik
ellenállását. Ízelítő a Szegedi
bűnkrónika tartalmából: Az alföldi rablók kiirtásának története. „Visszapillantások a magyarországi közbiztonság és
bűnfenyítésügy múltjára, széttekintések azok jelen állapotán és elmélkedés jövőjük felett." Nevezetes bűnesetek és
bűntárgyalások.

Városi támogatás
a háziorvosoknak

HARMADIK ÉVE KAPNAK ön
kormányzati forrásból származó pályázati támogatást a szegedi háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok.
Mivel a rendelkezésre álló 10
millió forintos keretnek csak
egy részét - 5 és fél millió forintot - sikerült szétosztani a
júniusban zárult pályázaton, a
lehetőséget újra meghirdették.
Az új nyertesek tegnap Botka
László polgármestertől vehették át a támogatásokról szóló
dokumentumokat. A júniusi 16
után most újabb 18 szegedi
alapellátó orvos kapott 150 és
400 ezer forint közötti összegeket, amelyet műszerek, eszközök beszerzésére, egészségmegőrző programok költségeire használhatnak fel.

Garázsfeltörésre
specializálódtak

ELFOGTÁK AZT A KÉT FÉRFIT, aki a gyanú szerint több
szegedi garázsba is betört októberben. A rendőrkézre került férfiak sógorok, egyikük
még nincs 18 éves. Négy garázst törtek fel, háromból különféle értékeket vittek magukkal, a negyediknél csak a
garázsajtó felfeszítéséig jutottak. Kihallgatásukat követően
az idősebb férfit a rendőrség
őrizetbe vette, a fiatalabb szabadlábon védekezik.
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400-an dolgoztak
a segély helyett
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. 10 bői 4
embert sikerült bevonni az idei
közfoglalkoztatási programba
Vásárhelyen. Az önkormányzat azt tervezte, hogy azokat,
akik korábban segélyt kaptak,
bevonják a közcélú munkába.
A nyilvántartás alapján 1085
embert kerestek meg, közvetítettek ki, közülük 178 el sem
ment az orvosi vizsgálatra, míg
a 907 megjelent 37 százaléka,
337 fő alkalmatlannak bizonyult a munkavégzésre - hangzott el Ambrus Norbert tegnapi
sajtótájékoztatóján.
A jogi iroda vezetője még elmondta: az 570 munkára alkalmasból 162-en nem vállalták a

Nyolcszáz lakás fűtése
kerülhet veszélybe

munkát, vagyis összesen 340
fő egyáltalán nem akart dolgozni; 64 jogviszonya pedig a
nem megfelelő munkavégzés
miatt időközben megszűnt.
Amint azt már többször megírtuk: ez előbb említettek semmilyen támogatásra, segélyre, Nyolcszáz lakás maradhat táva 28 ezer 500 forintos rendel- fűtés nélkül Makón, ha a Dégáz
kezésre állási támogatásra sem | a távhöszotgáltató adóssága
számíthatnak a várostól. Míg a miatt nem szállít több földgázt
munkával nettó 57 ezer 815 fo- a cégnek. A város ígéri: az érinrintot kereshettek volna.
tett családok nem fognak fázni.
A város szeptemberig mintegy 97 millió forintot költött a MAKÓ
közcélú munkára, amiből közel
MUNKATÁRSUNKTÓL
92 milliót visszanyert támogatásként. Az önkormányzat jövő- Félő, hogy hamarosan nem
re folytatni akarja a programot. lesz fűtés és meleg víz azokban a makói lakásokban,
amelyeket a Makó-Therm Kft.
lát el távhővel, mert a cég jelentős összeggel tartozik a
gázszolgáltatónak. Ez a lénye-

Nobel-díjasok
emlékparkja
SZEGED. A magyar származású
Nobel-díjasok emlékparkjának
létrehozását kezdeményezi a
következő közgyűlésen a szegedi Fidesz-frakció. A 13 magyar származású tudós munkásságát elismerő szobrok a
Fekete Ház melíetti téren állnának Péter Szilveszter, az előter-

A GAZCSAPOK ELZÁRÁSÁT EMLEGETI A Z EGAZ-DEGAZ MAKÓN

jesztést benyújtó képviselő elképzelése szerint. Hangsúlyozta: az ország, a város gazdasági
helyzete nem teszi lehetővé az
emlékpark azonnali megvalósítását, ez több évet, akár több
ciklust is igényelhet. „De a
szándék és az akarat nehéz
időkben is testet ölthet."

Kiosztották a vándordíjakat

ralékuk a gázszolgáltató felé.
Információink szerint ennek
összege - bár a városban azt
beszélik - nem haladja meg a
százmillió forintot, de jelentős
tartozásról van szó. Ez hosszú
idő alatt halmozódott fel, és
nagyjából harmadrészben magyarázható a fogyasztók kintlévőségeivel, kétharmad részben pedig gazdasági okokkal.
Ugyanakkor az aktuális számlákat fizeti a társaság, és bár
ezt a tartozást nem tudja rendezni, új hátraléka már nem
keletkezik. A cég mindenesetre szeretne továbbra is fűtést
és meleg vizet
biztosítani az
9 9 A gázszolgáltató fizetett hirde- érintett lakátésére egyébként az önkormányzat sok lakóinak.
. A gázszolis közleménnyel reagált, méghozzá gáltató
fizetett
saját, ingyenesen terjesztett
hirdetésére
egyébként az
hetilapjában.
önkormányzat
ge annak a fizetett hirdetés- is közleménnyel reagált, mégnek, amely az Égáz-Dégáz Zrt. hozzá saját, ingyenesen termegbízásából a városi televí- jesztett hetilapjában. Ebben
zió képújságán fut, és napon- az olvasható, hogy bár az
ta jó néhányszor látható. Ma- Égáz-Dégáz a több hónapos
kón nyolcszáz belvárosi la- egyeztetés végén úgy látja,
kásban van távfűtés, többsé- nincs lehetőség az adóssággük panel. A szolgáltatást biz- helyzet rendezésére, a várostosító cég - amely az osztrák nak van olyan javaslata, ami
PS Kft. tulajdona, és koncesz- megoldást jelenthetne. Eszeszióban működteti a távfűtést rint az önkormányzat saját cé- pedig földgázt használ a gén, a Kommunális Nonprofit
rendszerben keringő víz mele- Szolgáltató Kft.-n keresztül
biztosítaná tovább a szolgálgítésére.
A Makó-Therm Kft.-nél la- tatást - csakhogy ezt a gázpunk érdeklődésére elismer- szolgáltató nem hajlandó elfoték, hogy csakugyan van hát- gadni. Hogy miért, azt meg-

A lakók feje fölött egyezkednek, FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
kérdeztük tőlük, Nith Julianna, a társaság kommunikációs főmunkatársa azonban kérdésünkre csak annyit válaszolt: egyelőre nem tudnak
annál többet mondani, mint
ami a tévés hirdetésben olvasható.
A városházán lapunkat úgy
tájékoztatták: mindent megtesznek azért, hogy a távfűtött
lakások ne maradjanak hide-

JANUARTOL SZIGORÍTJÁK A FEMFELVASARLAST

KRESZ-táblát is próbálnak eladni
A Délmagyarország Kiadó Vándordíját a Szabadkai úti szerkesztőségünkben rendezett ünnepségen vehették át tegnap kollégáink. Ezt azok
a munkatársak kapják, akik az elmúlt negyedévben legjobban teljesítettek. A lúdtollat ábrázoló kisplasztikát Sulyok Erzsébet, lapunk főszerkesztő-helyettese adta át Nyemcsok Éva újságírónak. Kóti Zoltán kiadóigazgató Tóth Éva adminisztrációs munkatársnak nyújtotta át az elismerést. Győző-Molnár András hirdetési tanácsadó pedig Szabó Péter értékesítési vezetőtől vette át a jutalmat, FOTÓ. SCHMIDT ANDREA

Őzzel karambolozott
CSONGRÁD. Válltörést szenvedett az a tömörkényi motoros,
aki egy őzzel ütközött kedd este
Csongrádtól 5 kilométerre, a
bokrosi úton. Információnk
szerint a megengedett sebességgel közlekedett a 28 éves
férfi, amikor eléugrott a vad.
Utasát, egy 23 éves nőt bokatörés gyanújával szállították kórházba. A hatályos jogszabályok szerint ilyen esetben mindenki a saját káráért felel, va-

gyis az érintett vadásztársaságnak és a balesetet szenvedett
személynek nincs kötelezettsége egymással szemben. A motoros kárát csak casco biztosítással térítik meg, illetve akkor
igényelhet kártérítést, ha bizonyítani tudja, hogy szándékosan űzték elé az útra a vadat,
vagy ha az út 300 méteres közelébe vadetetőt telepített a vadásztársaság. Utóbbira alig
van példa az országban.

Halálos ütközés
DEREKEGYHÁZ. A helyszínen
belehalt sérüléseibe az az ukrán férfi, aki gépkocsijával egy
kisteherautónak ütközött tegnap délelőtt Derekegyház határában. A Saabot vezető ukrán
sofőr Szentes felől Derekegyház irányába tartott, amikor
egy jobbra ívelő kanyarban ki-

sodródott, és áttért a szemközti
sávba, ahol egy Renault kistehergépkocsival frontálisan ütközött. Utóbbi sofőrjéhez, egy
magyar férfihoz mentőhelikoptert is riasztottak, de végül
mentőautó szállította be a
szentesi kórházba: ő súlyos sérüléseket szenvedett.

A felvásárlók szerint nem szorítja vissza a fémlopást az új törvény, amely szerint 6 napig külön kell majd tárolniuk a fémhulladékot. Az eladók olykor
KRESZ-táblával és temetői
kegytárgyakkal is próbálkoznak.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KOROMANDRÁS
- Eddig is kértünk személyi
igazolványt a fémgyűjtőktől,
és a rendőrség is gyakran ellenőriz nálunk - tudtuk meg
Borbás Lajostól. A Méh-Fész
Bt. Csomorkányi úti telepének
vezetője szerint háromszor akkora területre lenne szükségük, ha életbe lép a törvény,
amely szerint a fémhulladékot
hat napig elkülönítve kell tárolniuk, de nincs helyük. Van, aki csak egy kilót, de
olyan is akad, aki 2 tonnát hoz
be egyszerre. Próbálkoztak
már olyan KRESZ-táblával,
amelyről leégették a festéket,
de arra is volt példa, hogy temetőből származó fémtárgyakat akartak eladni nekünk. Az
ilyeneket nem vesszük át,
nem érdekünk, hogy lopott
holmival kereskedjünk - tette
hozzá. Szerinte az illegális felvásárlókat kellene inkább
megfogni.

A Kaptár utcai telepen egy talpalatnyi üres hely sincs. Szántó Jenő
hatósági árat vezetne be. FOTÓ: TÉSIK ATTILA

Szántó Jenő, a Kaptár utcán
működő Szev-Fém-telep tulajdonosa úgy véli, a törvényt
olyanok hozták, akiknek fogalmuk sincs a valós helyzetről. A felvásárló szerint olyan

Ismét emelkedtek a fémárak. Tavaly év végétől estek a felvásárlási árak, a világméretű pénzügyi válság miatt. Azóta ismét emelkedtek, bár nem érték el a korábbi szintet. A vas kilója ma 25-30, a vörösrézé 7-800, a sárgarézé 4-500, míg az alumíniumé 100-200
forint körül van.

alacsony hatósági árat kellene
bevezetni a magánszemélyektől származó fémhulladékra,
amely miatt nem éri meg fémtárgyakat lopkodni. Elárulta:
náluk is próbálkozott a
KRESZ-táblás eladó, de hiába.
- Egy alkalommal egy vadonatúj alumíniumlétrával állí-

tott be egy férfi, illetve nekünk próbálták eladni a közeli temetőből lopott, a kripták
fedelét nyitó bronzgyűrűket.
Azonnal szóltunk a rendőrségnek, amely mindkét lopás
tetteseit elfogta. Azóta nálunk
ilyesmivel nem próbálkoztak
- mondta.

gek. Ennek érdekében, ha kell,
a szolgáltatást felügyelő hatóságok bevonásával követelik a
lakosság által igényelt földgáz
biztosítását. - Makón egyetlen
család fűtése sem kerülhet veszélybe, minden jogorvoslati
lehetőséggel élni fogunk, hogy
fenntartsuk a lakossági távfűtés zavartalan működését nyilatkozta lapunknak a polgármester, Búzás Péter.

Végleg
eltűnhet
a Tisza-parti
szemét
SZEGED. Sikerült végleges, közős megoldást találni a szegedi
Tisza-part tisztán tartására az
ezért felelős állami hivatalnak
és az önkormányzatnak - jelentette be tegnap Botka László
polgármester, Szabó Ferenc, a
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. igazgatója és
Dobi László, az Atikövizig vezetője. A turisták által is közkedvelt szegedi Tisza-part szinte
állandósult szeméttengere régi
szégyenfoltja a városnak, a közös és egyéni szervezésű szemétszedési akciók ellenére mondták el a vezetők. Jövő tavasszal azonban, az áradás levonulása után elvégzik a teljes
hullámtér-rehabilitációt, azaz
rendbe teszik a növényzetet,
helyreállítják a járdákat, sétányokat. Ennek több tízmilliós
költségét a vízügyi igazgatóság
és az önkormányzat közösen
állja. Emellett 1-2 hónapon belül egy állandó, 20 fős, hivatásos és közmunkásokból szervezett „brigádot" állítanak fel,
amelynek a Tisza-part folyamatos tisztán tartása lesz az
egyetlen feladata. A vezetők
hangsúlyozták: a megoldás
csak akkor lehet sikeres, ha a
lakosság, a fiatalok és a turisták is környezettudatosán viselkednek - azaz nem szemetelnek.
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MISSZIÓ A MAGYARSÁGÉRT: EGYMÁS KULTURÁLIS ÉRTÉKEINEK MEGISMERÉSE LÉNYEGES

£

„

^

#

^

I »«

, •

29.,

CSÜTÖRTÖK

i'

,,

Mezzo: visszalepett

Állampolgárság es csárdás az egyetlen szegedi
Váratlan egészségügyi probléma miatt vissza kellett lépnie a
Mezzo-operaversenytől az
egyetlen szegedi döntősnek,
Rácz Ritának, aki a gyógyulásra és jövőbeli feladataira koncentrál.

SZEGED
HOLLÓSI ZSOLT

A Szeged Táncegyüttes 50 éves jubileumi fellépése. A romániai Temes megyében is tanítják a mozdulatokat. ARCHÍV FOTÓ: KARN0K CSABA
Az Országgyűlés várhatóan
megszavazza, hogy a határon
túli magyarok igényelhessenek
állampolgárságot. Most arról
szól a vita, hogy a gesztusnak
lehet-e még akkora hatása,
mint amilyen 2004-ben lett volna. A szórványban élő magyarokat azonban nem csak politikusán gondolkodók segítik.
CSONGRÁD MEGYE
BAKOS ANDRÁS
Semjén Zsolt (KDNP), Simicskó
István (KDNP) és Németh Zsolt
(Fidesz) indítványa azt tartalmazza, egyéni kérelemre legyen honosítható az a nem
magyar állampolgár, akinek
felmenője még az volt, és bírja
a nyelvet. Az ellenzéki javaslatot várhatóan a kormány is
támogatja. A vita most arról
szól, vajon lehet-e ennek a
gesztusnak akkora hatása,
mint amilyen 2004-ben lehetett volna, ha nem fullad kudarcba a népszavazás. A magyar állampolgárság akkor
uniós állampolgárságot is jelentett volna. Az Erdélyi Krónika című romániai lap azt írja, „elszaladt az a pillanat,

amikor az állampolgárság kiterjesztése a legnagyobb hasznot hozta volna a nemzetépítésben, de tán most sem késő
megteremteni a köteléket".
2004-ben még „érdekek és érzelmek kohéziója" fogta volna
össze a magyarságot.
Bárhogy is történik most, a
határon túli magyarság segítésének nemcsak a hivatalos,
de a civil bázisa is elég erős,
és ennek kultúráját nem az érdekek alakították. Amikor a
Csongrád Megyei Közgyűlésen
szóba került, hogyan változik
a szomszédos Arad és Temes
megyében a magyar lakosság
aránya, a makói Marosvári Attila felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy a temesvári Csiky Gergely Színházba érdemes átjárni, és aki oda jegyet vált, egy magyarokért
dolgozó intézmény működését segíti.
- A baráti társaság, amelylyel járok, régóta vált jegyet,
mi csak két éve, és nem rendszeresen, de mindig találunk
nekünk tetsző előadásokat mondja Marosvári. A temesvári társulat klasszikusokat és
moderneket játszik, most pél-

dául a kortárs drámaíró, Egressy Zoltán Június című darabja is szerepel a műsoron.
A szórványban, falvakban
élő magyarokhoz a színházi
élmény Magyarországról is eljut, sőt házhoz jön. Az algyői
Móra Ferenc Népszínház kife-

„A temesvári Csiky
Gergely Színházba
érdemes átjárni."
Marosvári Attila
jezetten ezért jött létre, a
Damjanich János utolsó napjait bemutató előadást a vértanúk évfordulója alkalmából
Aradon, Pécskán, Újszentesen
is bemutatták. Ilyenkor mindig akad egy néző, aki meghívja a társulatot egy újabb
falu művelődési házába. A

színjátszók honoráriuma az
élmény - és a vendéglátás.
Hasonló
feladatot
vállalt
1999-ben a Szeged Táncegyüttes is, tanáraik - most épp Bagi Szilvia, Balogh Zsolt és
Gombos András - havonta járnak át Temes megyébe, és
néptáncot tanítanak. A röszkei önkormányzat állja az utazás költségeit.
- Végváron 1999-ben rendeztek egy fesztivált, amelyet mi nyertünk meg. Az ottani légkör, közösség annyira megérintette az együttest,
hogy Berci bácsi - Nagy Albert - bejelentette: a díjat
fölajánljuk a helybeli táncoktatás javára, és ilyen módon
is segítünk - halljuk Gombos
Andrástól, a Szeged Táncegyüttes vezetőjétől. Most
Temesváron 50, Zsombolyán
40, Végváron 70, Lúgoson 20
és Dettán 12 gyerek tanul
néptáncot tőlük. Az egyik ottani csoport már önállóan
szerepelt az Antológia nevű
magyarországi szemlén, és
meghívást kapott egy másik
fesztiválra - ilyen értelemben mérhető is a misszió hatása.

Szegedi énekesnek is sikerült
bekerülnie a Mezzo Televízió
közreműködésével zajló nemzetközi operaverseny döntőjébe: Rácz Rita a lengyelek versenyprodukciójában, Richárd
Strauss Ariadné Naxosban című operájában Zerbinetta szerepében küzdhet a győzelemért - adtuk hírül június elején a középdöntő után. A két
népszerű szegedi színművész,
Fekete Gizi és Rácz Tibor leánya korábban már több szerepben bizonyította tehetségét: legutóbb a Cigányszerelem Zórikájaként láthatta a
közönség nyáron a Dóm téren.'
Miután a világsztár szoprán,
Marton Éva növendékeként
diplomát szerzett a Zeneakadémián, ösztöndíjasként szerződtette a Magyar Állami Operaház. Szeptember végén utazott el Gdanskba, hogy a
Panstwowa Opera Baltycka
társulatával felkészüljön a novemberi szegedi Mezzo-döntőben szereplő versenyprodukció pénteki, lengyelországi
premierjére.
- Sajnos váratlan egészségügyi probléma miatt három
hét próbaidőszak után haza
kellett jönnöm Gdanskból.

Operaháztól
a Vígszínházig

Rácz Rita Papagenát énekli
majd A varázsfuvolában, amit
a Vígszínház és az operaház
közösen mutat be operaénekesek és színészek fellépésével Marton László rendezésében. Érdekesség, hogy Papagenóként Nagy Ervin lesz a
partnere - a bemutatót karácsonykor tartják a Vígszínházban. Februárban a Hoffmann
meséiben Olympia szerepét
énekli Győrben. Megkapta
Sophie szerepét is A rózsalovagban az Operaház Andrejs
Zagars rendezésében készülő
új produkciójában.

Most különböző vizsgálatokon
veszek részt, gyógyszereket
kaptam, abban bízom, sikerül
elkerülnöm, hogy műtétre legyen szükség - mondta el lapunknak Rácz Rita, akit Budapesten értünk el telefonon.
- Nagyon sajnálom, hogy viszsza kellett lépnem a Mezzo-operaversenytől, mert Afarek Weiss rendezésében ígéretes produkció készült Richárd
Strauss operájából, nagyon
szerettem volna Zerbinetta szerepében Lengyelországban és
a hazai közönség előtt is bemutatkozni. Sokat dolgoztam
vele, rossz volt feladni. A
gdanski társulat koloratúrszopránja vette át tőlem a szerepet, akivel párhuzamosan
próbáltam. Csak az vigasztal,
hogy az évad során rengeteg
munkám lesz még itthon.

Rácz Rita a Cigányszerelem szegedi próbáján. FOTÓ: KARNOK CSABA

Piacra jutás a LEADER-program segítségével

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM),
valamint a Magyar LEADER
Szövetség vezetői a vidék gazdasági megerősítését célzó
LEADER-program szereplőiben
szeretnék látni a vidéki megújulás letéteményeseit.

tani a fogyasztók hatékonyabb
BUDAPEST
elérése,
a kiterjedtebb piaci szeÚMVP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGA
repvállalás feltételeinek megA Magyar LEADER Szövetség és könnyítése érdekében.
az Új Magyarország VidékfejAmennyiben az elképzelés
lesztési Program (ÚMVP) Irányí- megvalósul, a fogyasztók lesznek
tó Hatósága által koordinált a fő kedvezményezettjei a jövedeLEADER típusú konzorcium és lemhez jutó helyi termelők melagrár-vidék dinamikus klaszter lett. Az értékesítési hálózatban kielnevezésű kezdeményezés a zárólag a magyar vidéki gazdasákistermelőknek, a családi, mik- gok, kisüzemek, műhelyek által
ro-, kis- és közepes vállalkozá- termelt vagy készített saját termésoknak kíván lehetőséget nyúj- kekkel - élelmiszertől a kézmű-

vesportékákig - lehet részt venni,
melyeken kívül helyet kapnának

a sokrétű falusi turisztikai szolgáltatások is. Az értékesítés a tervek szerint franchise-rendszerben és egy ezt kiegészítő internetes honlapon történne.
A tervezet egyik sarkalatos
pontja a termelők és kereskedők
kapcsolatának egyértelmű, átlátható és mindkét fél számára
előnyös pozíciót biztosító rendezése. A logisztikai háttér fejlesztése, a sok szálon futó tevékenységek összefogása és felügyelete szintén kiemelt jelentőséggel bír, amelyhez hasonló
funkciót a mezőgazdasági ágazatban a termelői értékesítő
szervezetek (TÉSZ) és a termelői
csoportok már ma is ellátnak.
A TÉSZ-ek működési logiká-

ját venné alapul és egészítené ki
az ötletgazdák által javasolt
LEADER-piac- és bolthálózat,
ahol a tagok termékeihez juthatnának hozzá a vásárlók.
Utóbbi elképzelhető egy önálló
üzlethelyiségben, mozgóboltban, de akár egy erre nyitott üzlethálózat ilyen célra fenntartott
polcain is, míg piac alatt természetesen az igazi, szabadtéri
piacot érthetjük. A rendszerben
a konkrét elárusítóhelyek kialakításán túl kiemelkedő szerepe
van a termelők menedzselésének és képzésének is. A cél egy
olyan fenntartható modell kialakítása, ahol a termelő, a kereskedő és a fogyasztó egyaránt
nyer, ezáltal pedig az érintettek
nemcsak egy terméklánc résztvevői lesznek, de egy értékes

közösség tagjainak is érezheük
magukat.
A program elindítását szeptember elején, a budapesti Agrárexpón jelentette be a klaszter fő
támogatója, az FVM, illetve a
stratégiai partnerek, a Magyar
LEADER Szövetség, a Co-op Hungary Zrt., valamint a Kelet-közép-európai Kis- és Középvállalkozók Szövetségének képviselői.
A további partnerek között megtalálható a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége,
a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, a Magyar Agrárkamara, az Öko-Land Szövetség
Egyesület és a különböző terméktanácsok, de számítanak a
LEADER Helyi Akciócsoportok
(HACS), a Helyi Vidékfejlesztési
Irodák, az ÚMVP-képzőszerveze-

ÚJ MAGYARORSZÁG
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
2007-2013

tek és más érintettek közreműködésére is. Az előkészítést és a
menedzselést felvállaló klaszter
Európában egyedülálló módon a
hazai LEADER HACS-ok alkotta
országos hálózati szervezetre támaszkodna.
(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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A SZÜLŐK EGYESÜLETE SZORGALMAZZA AZ ÖTLETET

Alkalmassági vizsga
pedagógusoknak?

400 idős netezik Makón
Egyre több idős fedezi fel magának az internetet - a számukra meghirdetett tanfolyamokat az elmúlt 6 évben közel
400-an végezték el Makón,
idén pedig 300-an a szegedi
Somogyi-könyvtárban.

vonaltervezésre
alkalmasakat. Az elmúlt hetekben szerte
a megyében, az országban
szerveztek a könyvtárak az
időseknek szóló tájékoztató
programokat és tanácsadást a
számítógép-használattal kapcsolatban.
A 60 esztendős Királyné
nyugdíjas adminisztrátor, annak idején dolgozott számítógéppel, de az még egész más
világ volt. Mi érdekli a világhálón? Mint megtudtuk tőle,
szinte minden: volt osztálytársait igyekszik felkutatni, újságokat olvas, ételrecepteket és
rejtvényeket keres.
A József Attila nevét viselő
makói könyvtárban egyedül-

MAKÓ, SZEGED
SZABÓ IMRE
Tanfolyamra is járt, most pedig, hogy már otthon is van
számítógép, igyekszik felfrissíteni a tanultakat a makói Király Gézáné. A napokban a vá.rosi könyvtárban találkoztunk
vele, ahol Nagy Nándor
könyvtáros mutatott neki érdekes oldalakat, például út-

Helyszíni vizsgálat a vásárhelyi Varga-iskolában. Korsós Ágnes
jegyző (szemben) minden érintettet meghallgatott a tanárverés
ügyében. FOTÓ: TÉSIK ATTILA
Pályaalkalmassági vizsgálatra,
egészségügyi és mentális felmérésre kötelezné a pedagógusokat a magyar szülők egyesülete, a közelmúlt botrányaira, például a vásárhelyi tanárverésre hivatkozva. A tanárok
szakszervezete tiltakozik.
CSONGRÁD MEGYE
R. TÓTH GÁBOR
„Egyre több sajtóhír szól arról,
hogy alkoholizáló, drogfogyasztó, pedofil, tanítványaival szerelmi viszonyt létesítő,
gyermeket verő (hajhúzó), molesztáló, magánéletében sztriptíztáncos" pedagógus veszélyezteti a gyermekeket az óvodákban, iskolákban, kollégiumokban - olvasható a Magyarországi Szülők Országos Egyesülete és a Fővárosi Szülők
Egyesülete a Gyermekekért
Egyesület hétfőn közölt állásfoglalásában, amely szerint pályaalkalmassági engedélyhez
kellene kötni a pedagógusi hivatás gyakorlását - így szűrnék
ki a gyermekeket veszélyeztető
magatartást.
Több, a közelmúltban botrányt kavart esetre utalnak: a
tizenéves kislányok molesztálása miatt őrizetbe vett mohácsi általános iskolai tanáréra - és az október elején Hódmezővásárhelyen történt incidensre is. Mint ismert: hat hónap, végrehajtásában két évre
felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte jogerősen a városi bíróság a 39 éves Mezei Editet,
aki október 7-én bántalmazta
a Varga Tamás Általános Iskola tanárát, Bányai Csabánét
- Mezei Edit tettét azzal indokolta, hogy előző nap nyolcadikos lányának, Zsanettnak
fegyelmezési céllal meghúzta
a haját a tanárnő. Az édesanya lánya bántalmazásáért,
könnyű testi sértésért feljelentette a pedagógust.
Az egyesület szerint a pedagógus-életpálya presztízsének
megteremtéséhez a pályára lépés feltételeinek szigorítására
van szükség. Bevezetnék a tanárok egészségügyi, pszichológiai állapotának vizsgálatát, a
depressziós tünetek, a stressz,
a kiégés felismerésére. A tanárok szakmai, módszertani ismereteit is feltérképeznék - a
vizsgákon rosszul teljesítőket
szerintük el kellene távolítani a
pályáról. Javaslatukat az Oktatási és Kulturális Minisztérium
elé terjesztik.

- Általános a gyermekekkel szembeni testi-lelki erőszak, például a „szívatás"
osztályozásnál. 3000 panasz
érkezik hozzánk évente. Elítéljük a tanárok elleni agressziót. A pedagógushoz
hozzáérni tilos - de a gyerekhez is az - mondta lapunknak Keszei Sándor, az egyesület sajtószóvivője. A vásárhelyi esetről is kérdeztük.
- A kérdés: mi vezette a szülőt erre? Ez egy folyamat
volt. Az én pajeszomat is
meghúzta a testneveléstanár,
mégsem éreztem bosszúvágyat. A gyermek érdeke mindenek felett áll. A testi erőszak nem megoldás semmire
- hangsúlyozta.
- Sértőnek találjuk a kezdeményezést - reagált Galló
Istvánná,
a
Pedagógusok
Szakszervezetének elnöke, kiemelve: a munkaalkalmassági
vizsgálat évente kötelező a
közoktatási intézmények dolgozói számára, és pályaalkalmasságira, pszichológiai vizsgálatra is elküldhetik a pedagógust, ha úgy látják, oka
van. Szerinte nem az iskola,
nem a tanárok okolhatók a tanulók agresszív iskolai viselkedése miatt, a gyerekek a feszültségeket elsősorban otthonról hozzák.
- A pedagógus megfeszülhet, akkor sem helyettesítheti
a szülőt. Ha ő nem foglalkozik
a gyerekével, a pedagógus
nem tudja felnevelni helyette
- hangsúlyozta Kerpen Gábor,
a Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezetének elnöke.

ALDI

álló kultúrája van az idősek
nethasználatának. Az első, kifejezetten őket célzó alapfokú
géphasználói tanfolyamot 6
évvel ezelőtt indították itt
- azóta közel négyszázan végezték el, hiszen folyamatosan indulnak az újabb és
újabb képzések. Sokan közülük azóta is rendszeresen bejárnak, és az ottani gépeket
használva ismerkednek a világhálóval.
A szegedi Somogyi-könyvtárban is sok éve vannak kifejezetten időseknek szóló internetes tanfolyamok, csak
idén eddig 300-an végeztek el
náluk valamilyet - tudtuk
meg Dobosné Brezovszky Ani-

Net a magány ellen
Az 50 évesnél idősebb netezők
tudatosan fordulnak az internet
felé, például gyógyírt keresve
magányukra. 79 százalékuk naponta internetezik, 93 százalékuk egyszerűen csak szörföl, 91
százalékuk gyakran ír fórumokba, chatel vagy gondolatot cserél
másokkal.

kó osztályvezetőtől. Már olyan
dolgokról is szó van, mint például az internet biztonsága,
az e-ügyintézés, vagy újabban
a digitális fényképezőgép
használata, képek letöltése,
alkalmazása.

m

tájékoztató
• rock'n'roll design: kiváló minőség,
3 Singlecoil-csatorna 5-szörös
hangszínszabályozóval. Tremolorendszervagy
• vintage design: kiváló minőségű.
klasszikus. 2 Singlecoil-csatorna
3-szoros hangszínszabályozóval,
hordozható 2 csatornás kombierősítővel (20 w). 3-sávos hangszínszabályozóés
fejhallgató-kimenet
tartozékok: párnázott gitártáska stb.

Media-Box beépített merevlemezzel*

• közvetlenül csatlakoztatható a TV-készülékhez
• az USB kapcsolódási pont lehetővé teszi
USB-tárolóeszközök használatát (pl. USB-Stick)
• HD-Ready
• beépített 3 az 1-ben kártyaolvasó (SD/MMÜMS)
• menünyelv: német vagy angol
• különleges íunkciókkal
• számos csatlakoztatási lehetőség
tartozékok: hálózati egység kábellel, USB-.
AV- és Y/U/V-kábel. Scart-Adapter (In).
Scart Adapter (Out)

\

y j

C.Giant
Elektromos gitár készlet*
(BÜNTEMFI-

1
s

i]

Szintetizátor*

• 61 billentyűvel
• LCD-kijelzö. 80 x 40 mm
• számos funkció, mint pl. 200 hang.
100 dal. 64 polifónia. General Midi
a legújabb technológiával
• USB-csatlakozás számítógéphez
• hálózati adapterrel, USB-kábellel
és ingyenesen letölthető
zenei szoftverrel

|

A szülőknek sincs
pályaalkalmassági
- Ha valakinek gyermeke születik, semmiféle pályaalkalmassági vizsgálaton nem esik át
szülőként - fogalmazott Tóthné Kecskeméti Katalin, a vásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola igazgatója, aki nem tartja
üdvözítőnek a javaslatot. Szerinte a pedagógusképzésben
kell olyan ismereteket átadni,
amelyekkel kezelni lehet a nehéz helyzeteket. - Nem állhatunk meg a 20-30 éve alkalmazott módszereknél. A pedagógus ma már egyszerre családgondozó, pszichológus is.
Úgy látom, ezt a képzőhelyek
is észlelték, és alkalmazkodtak.
Fiatal kollégáim jól felkészültek
a pályára.

A?ta • Baja •

Balatonlen
Dunaújváros

•

Bonyhád
•

•

Esztergom

Budakeszi
•

Ért

•

•

Budaörs •
Fót

•

Budapest,

Gárdony

•

Győr

X. ker. •
2x

•

Budapest,
Gyula

•

XVI. ker. •

Cegléd •

Hajdúböszörmény

•

Dabas

•

Debrecen

Hajdúszoboszló

•

2x

IldimtliS

•

Hatvan

Hódmezővásárhely • Jászberény • Kalocsa • Karcag • Kazincbarcika • Keszthely • Kiskunhalas • Krsvárta • Miskok • Mohács • Mosonmagyaróvár • Nyíregyháza 3x
Paks • Pápa • Pécs • Pfliscsaba • Siklós • siófok • Sopron • Szeged • Szentes • Székesfehérvár • Szombathely 2x • Törökbálint • Veszprém 21 •
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LEHET JELENTKEZNI AZ IDEI PRESZTÍZS DÍJAKRA - KÖTI ZOLTÁN IGAZGATÓ AZ ÚJ FELTÉTELEKRŐL
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Változni és változtatni

kényes kérdések

Hatodik alkalommal adjuk át
idén a Presztízs díjakat a helyi
gazdaság legjobban teljesítő
szereplőinek. Idén másképp
pályáztatunk, valamint 6 helyett 8 díjat adunk át. A legfontosabb változásokról kérdeztük Kóti Zoltánt, a díjat alapító
Lapcom Kft. Délmagyarország
Kiadó igazgatóját.

CSONGRÁD MEGYE
FEKETE KLÁRA

- Miért módosult idén a Presztízs díj pályázati rendszere?
- Szerettük volna egyszerűbbé tenni a pályázók dolgát, ezáltal is bővítve a magukat megméretni kívánó és hajlandó vállalkozások számát.
Ezért idén először már nem
szükséges vaskos pályázati
csomagot összeállítani, elegendő e-mailben jelezni, hogy
az adott vállalkozás melyik
kategóriában
pályázik
a
Presztízs díjra. A Szegedi Tudományegyetem szakemberei
pedig elvégzik azokat a kutatásokat, méréseket, minősítéseket, amelyek az adott kategória
szempontrendszere
alapján átfogó képet adnak a
vállalkozás helyzetéről. Ez a
módszer - túl azon, hogy reményeink szerint a pályázati
kedvet is serkenti az adminisztratív munka átvállalásával - azt is lehetővé teszi,
hogy az eddigi, a pénzügyi
mutatók által dominált szempontrendszer mellett újabb tényezőket vegyünk figyelembe.
Az év vállalkozása, középvál-

lalkozása és kisvállalkozása
kategóriákban az értékelés során így már olyan szempontokat is vizsgálunk, mint a pályázó vállalkozás ügyfélszolgálatán az ügyfelek kiszolgálásának minőségi mutatói, s
hogy mennyire élhető munkahelyként a vállalkozás.
- A díjak száma is szaporodott.
Mi ennek az oka?
- A Szegedi Tudományegyetemtől kapott javaslatokat ötvöztük az eddigi gyakorlattal úgy, hogy a díjak száma

a lehető legkisebb mértékben
nőjön, szerettük volna ugyanis elkerülni a Presztízs díj devalválódását. Éppen ezért bővült a már létező díjak értékelési rendszere, két esetben pedig csak tágítottuk a kategória, illetve díj határait. Az
egyik régi-új díjunk ugyanis a
korábbi Legjobb üzleti weboldal különdíjából nőtte ki magát önálló kategóriává E-díj
néven, ahol a weboldal mellett egyéb, az információs társadalom által támasztott elvá-

MUNKATÁRSUNKTÓL

November l-jétől korlátlan
mennyiségben vásárolhat fel
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) intervencióra felajánlott búzát és
árpát - közölte lapunkkal
Soproni Nagy Lajos sajtófőnök. Mivel jelenleg a tonnánkénti 27 ezer 300 forintos intervenciós ár meghaladja a
piaci árat, s novemberben ez
még kis mértékben tovább növekedhet, várhatóan sok ter-

meló él a lehetőséggel. Az
MVH a beszállítást követő
30-35 napon belül kifizeti a
vételárat. Idén a termelők finanszírozási problémáira tekintettel az átvételi idő radikális csökkentését tervezik.
Az, aki november l-jén felajánlja, és jó ütemben beszállítja az áruját, még 2009-ben
hozzájuthat a vételárhoz. A
tavalyi készleteket is fel lehet
ajánlani intervencióra, de ez
esetben a szennyezőanyagot
is vizsgálja a hivatal.
A MVH-nak van elegendő

raktára, de fel lehet ajánlani
további tárolókapacitást is. A
hivatal havonta tonnánként
280 forintot fizet a raktározásért.
Mintegy 400 ezer tonna árpa és 100 ezer tonna búza felvásárlása várható a szakemberek szerint. Jövőre azonban
már nem lesz árpafelvásárlás,
és a búza is csak korlátozott
mennyiségben ajánlható majd
fel intervencióra. Kukoricát az
Unió jelenlegi szabályozása
szerint egyelőre nem lehet felvásárolni.

Lőnek az analóg tévézésnek
Árra szólította fel az Európai
Bizottság az európai uniós tagállamokat, hogy gyorsítsák
meg, és 2012. január 1-jéig fejezzék be az analóg televíziós
műsorszórás leállításának folyamatát.

BRÜSSZEL
(MTI)

Brüsszelben kiadott közleményében az uniós „kormány"
emlékeztetett arra, hogy az
analógról a digitális televíziózásra való átállással a televíziós műsorok
közvetítésére
használt
frekvenciasávok
négyötöde felszabadul. A felszabaduló frekvenciasávok a
rádióspektrumot igénybe vevő új és innovatív szolgáltatásokra lesznek használhatók,
kezdve a vezeték nélküli internettől és a fejlettebb mobilszolgáltatásoktól egészen az
új, interaktív, nagy felbontású

televíziós csatornákig. A bizottság a rádióspektrum összehangolt elosztásával kapcsolatban terjesztett elő tervet, hogy
ösztönözze a beruházásokat a
szóban forgó új szolgáltatásokba, és élénkítse a versenyt. Ha
az újonnan felszabaduló frekvenciasávok - az úgynevezett
digitális hozadék - új szolgáltatások közötti felosztása Európa-szerte összehangoltan történik, az 20-50 milliárd eurós
ösztönzést jelent a gazdaság
számára - szögezte le a közlemény.
„A digitális hozadék egyedi
alkalom arra, hogy a szélessávú internet
Európa-szerte
mindenki számára elérhetővé
váljon, és ezáltal fellendítse
gazdaságunk leginnovatívabb
ágazatait" - hangoztatta Viviane Reding távközlési biztos a
javaslatokat ismertetve.
Sürgette a nemzeti hatóságokat, hogy a digitális hozadé-

kot a verseny élénkítésére használják annak érdekében, hogy
új piacok nyíljanak az új szolgáltatók és új szolgáltatások
számára, „hiszen így érhetjük
el a legnagyobb gazdasági hatást". A javaslatok egyebek között meghatározzák, hogy a felszabaduló frekvenciasáv egy
része, nevezetesen a nagy hatótávolságú, épületeken is áthatoló, 790-862 megahertzes
részsáv hogyan szabadítható
fel az új, vezeték nélküli szolgáltatások támogatására (ilyenek például a 3G-s és a 4G-s
mobilszolgáltatások, amelyek a
mobiltelefonokon lehetővé teszik a videoközvetítést, a teljes
értékű webböngészést és a
gyors letöltést). Mindez hozzá
fog járulni ahhoz, hogy az EU
lakossága körében a nagy sebességű internet-hozzáférés lefedettsége 2013 végére elérje a
megcélzott 100 százalékot emelte ki Reding.

Van-e összefüggés a válság és
az élelmiszer-biztonság között? Elképzelhető-e élelmiszer-biztonság a gazdasági
válság idején? Ilyen kérdéseket tett fel az a regionális konferencia, amelyet a múlt héten rendezett meg a Szegedi
Tudományegyetem Dél-Alföldi Agrártudományi Centrum,
az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének európai és közép-ázsiai képviselete, valamint a magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület.

„Van összefüggés a
válság és az élelmiszer
biztonsága között."
Matuz János, a Gabonakutató
Nonprofit Közhasznú Kft.
ügyvezető igazgatója
folyamat: a klímaváltozás miatt olyan új fajokat kell kikísérletezni, amelyek a megváltozott éghajlati viszonyoknak
felelnek meg.
Maria Kadlecikova, a FAO
Európáért és Közép-Ázsiáért
felelős regionális képviselet-vezetője, a konferencia
díszvendége a témával kapcsolatban kifejtette: a FAO
olyan normákat állapít meg,
amelyekkel
az
élelmiszer-biztonságot be lehet
tartani és tartatni. Ezek a
normák minden évben szigorúbbak. S minden évben
más és más problémára kell
különösen nagy hangsúlyt
fektetni: mostanság például
a génmódosított élelmiszerek ügye került a leginkább
előtérbe.

Matuz Jánostól, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú
Kft. ügyvezető igazgatójától a rendezvény házigazdájától
- is ezekre a kérdésekre vártuk a választ. A neves kutató,
búzanemesítő szerint van öszszefüggés a válság és az élelmiszer biztonsága között: ha
ugyanis gondokkal küzd a termelő, akkor rosszabb vetőmagot szerez be, nem vásárolja
meg a szükséges műtrágyákat, növényvédő szereket. így
kevesebb gabonája terem,
gyengébb minőségben.
Tavaly például 100 ezer
tonna fémzárolt vetőmagnak
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Megveszi az állam a gabonát

még a 80 százalékát megvették a termelők, idén már csak
az 50-60 százalékára van kereslet. Ez visszaüt a nemesítésre is: ha kicsi a vetőmagforgalom a GK Kft.-nél, kevesebb
pénz folyik be a jogdíjakból,
tehát kisebb összegeket lehet
kutatásra fordítani. Állami támogatást ugyanis nem a kap a
gabonakutató. A kutatás ráadásul olykor több évtizedes

DÉL-ALFÖLD
MUNKATÁRSUNKTÓL

- Hogy fér meg egymással a hagyományok tisztelete - hatodik
éve adjuk át a díjakat, szinte változatlan rendszerben valamint
a korszerűsítés szándéka?
- Tavalyi köszöntőmben is
azt mondtam, hogy a hagyomány nem jelenthet egyet a
változatlansággal, és ezt továbbra is így gondolom. A világ változik körülöttünk, és
ehhez alkalmazkodnunk kell.
Szeretem a petróleumlámpa
barátságos, meleg fényét, de
szívesebben olvasok villanyfény mellett. Egy E-díjnak 10
évvel ezelőtt alig, 5 évvel ezelőtt sokkal kevésbé lett volna
létjogosultsága.
Hagyományaink a változtatásokkal
nem csorbulnak: tisztelettel
és szeretettel gondolunk rájuk, de mindennapi életünkben a praktikumot többre értékeljük.

Kóti Zoltán: Hagyományaink a változtatásokkal nem csorbulnak.
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CSONGRÁD MEGYE

Az újszegedi gabonakutatóban
az élelmiszer-biztonságról rendeztek konferenciát a múlt héten. Félő, hogy a nehéz helyzetbe került termelők spórolós
üzemmódja kihat majd a termékek minőségére is.

rásokat is figyelembe veszünk. Az Arany Levél díj pedig Az év környezetvédelmi
díja helyébe lép, általában a
vállalkozás társadalmi felelősségvállalását díjazva, legyen szó akár környezetvédelemről, akár a hátrányos helyzetűek vagy a tehetségek támogatásáról. Az egyetlen teljes egészében új díjunk Az év
pályázati díja, amelyre a pályázati forrásokat a legnagyobb hatékonysággal lehívó
gazdasági társaságok jelentkezhetnek.
Azt
hiszem,
EU-tagságunk hatodik évében
nem szükséges magyarázni a
források felhasználásának jelentőségét.
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Jelentkezését küldje el e-mailben vagy postai levélben,
írja meg cége pontos adatait, elérhetőségeit, a választott
kategóriát, és pár mondatban jelentkezésének célját.
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Az év üzletembere díj • E-díj • 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@lapcom.hu
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Több mint
állatbarát

KENYSZERES VÁSÁRLÓK
A nyugatnémetek nyolc, a keletnémetek hat százaléka
hajlamos a kényszeres vásárlásra: ők sokkal több árut
vesznek, mint amennyit megengedhetnének maguknak. A kóros shoppingolás mélyebben gyökerező
pszichés zavart tükrözhet - derül ki egy német kutatásból. A kényszeres vásárlóknak nemcsak súlyos
adósságaik vannak, de gyakran depressziósak, szoronganak, és személyiségzavarban szenvednek. Tanulmányok valószínűsítik, hogy a kényszeres vásárlást nem lehet gyógyszerekkel kezelni, csupán viselkedésterápiával.

RÉMISZTŐEK AZ ÉBER ÁLMOK

Sok sztár híres állatimádatáról: Brigitte Bárdot közel 30 macskát
tart otthon, de Zalatnay Sarolta is kisebb állatkerttel büszkélkedhet,
Winkler Róbert pedig még kutyautónévkönyvet is írt, s Morzsa, a 16
éves német spicc mellett madárpókokat is tart a lakásában. A
Groovehouse együttes énekesnőjének, Judynak az otthona is
telis-tele van kedvencekkel: macskákkal, kutyákkal és nyulakkal.
SZTÁRHÍREK
VARGA ALEXANDRA
A Groovehouse énekesnője, Kiss
Judit, azaz Judy lakása 60 négyzetméter, vagyis kényelmesen
elfér benne ő és
kedvese,
Balázs.
Mégis
éM
/j^ÉÉÉffi kezd egyre szűkebb lenni a
tér, hiszen a
lakók
száma
igencsak
megnőtt
az utóbbi
időben.

- öt kutya, négy macska és
egy nyúl. Van pár házi kedvencem... Na jó, helyesbítek, rengeteg állatkát tartunk otthon a kedvesemmel - kezdi a beszélgetést
az énekesnő. - Imádom a kutyusokat, cicákat, nyuszikat. A lakásom mellett a szüleim házát is
megtöltöttem állatokkal. Otthon
van egy tacskóm, Brenda, s két
tibeti terrierem, Pamela és Rocky
- sorolja a családi ház ebeit
Judy. - Aztán még egy német juhász, s a nagynénémhez is vittem egy cicust. A kedvesemmel
közös lakásban velünk él két
- csak a fürdetés után pár percig
- fehér uszkár, Jenny és Pier, s
Zsófi, az anyacica, a fia, Ceruza,
és egy befogadott kandúr, Miska, s nem utolsósorban Bogyó

Nem szerette, hogy ott sertepertélnek körülötte a szobában
vagy a konyhában. Aztán teltek
a hetek, végül már kikérte magának, ha nem tévézhetett
együtt a kutyusokkal, s csakis ő
akarta fürdetni őket, sőt születésnapjukra még különleges
nyakörvet is vásárolt... FérfiBonyolult! - jegyzi meg párjáról
Kettő, a nyuszi - számolja Judy, mosolyogva a Groovehouse
s közben hozzáteszi, Bogyó Ket- együttes tagja.
tőnek korábban nem ő volt a
Ahogy a gyönyörű francia szígazdája, de az eredeti lakhelyén nésznő, Brigitte Bárdot, úgy Judy
már nem tartottak rá igényt, s sem hajlandó igazi bundát húzni.
tudták, hogy az énekes képtelen
- Kislányként, emlékszem,
lesz ellenállni a nyúlnak, aki volt egy nyúlbundából készült
mellénykém.
99 Egy kabát elkészítéséhez leg Még most is éra szagát...
alább hetven csincsilla bundács- zem
Akkor még fel
kájára van szükség... Undorító!
sem fogtam, de
- főleg, hogy
Kiss Judit
kisnyúl is van
nem mellesleg Bogyó, Judy első a háziállataim között - kizárt,
hogy valaha is felvennék bárnyuszija után kapta a nevét.
Kedvese nagyon szereti az ál- mifajta bundát, még műt sem!
- mondja Judy. - Egy kabát ellatokat, csak nem a lakásban.
- Bevallom, eleinte sok bal- készítéséhez legalább hetven
hé volt abból, hogy az ágyba csincsilla bundácskájára van
már be se fér a kutyusoktól. szükség... Undorító!

Jogaiktól megfosztva élnek
A nőktől a világ több pontján megtagadják az alapvető szabadságjogokat - mutatott rá az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Navi Pillay egyik
felszólalásában. Ez különösen a
Perzsa-öböl menti országokra, Szudánra és Afganisztánra vonatkozik
- tette hozzá. Általában véve az volt
a véleménye, hogy a nők helyzete a
térségben messze nem felel meg a
nemzetközi normáknak. Szudán hiába írta alá a fontos nemzetközi emberi jogi szerződéseket, a nők hátrányos megkülönböztetése továbbra is
bevett szokás e kelet-afrikai ország-

ban - mondta erről az államról a főbiztos.
A politikus mint a világ egyik legsúlyosabb emberi jogi problémájáról beszélt a menekültekkel és bevándorlókkal szemben tanúsított embertelen bánásmódról, és sajnálatát fejezte ki a
tengerbe veszett sok ember miatt. Pillay hangsúlyozta, „a világ egyetlen országa sem dicsekedhet azzal, hogy ott
egyáltalán nem sértik meg az emberi
jogokat". Ennek alátámasztására sorolt fel 17 európai országot, köztük Magyarországot is, ahol felléptek a cigány
közösség ellen.

HALOKAPCSOLAT
Az internetet kell választaniuk
azoknak a cégeknek, amelyek az
anyákat akarják megnyerni termékeiknek, mivel a XXI. századi
anyukák a Facebookot használják, ha beszélgetni akarnak barátaikkal, és a Google-t, ha utána akarnak nézni a gyerekek betegségeinek. 2006-ban még
csak az anyák 11 százaléka olvasott rendszeresen blogokat, és
mindössze 6 százalék vezetett
blogot. Három évvel később
már 29 százalék olvas rendszeresen internetes naplót, és 14
százalék maga is vezet. Az online szülői közösségekben a gyerekek egészsége a vezető téma.

SZEX ELŐTT
IMA
Szex előtti
közös imádkozásra buzdítja az újdonsült katolikus párokat
a brit Katolikus Igazság
Társaság. A
cél, hogy az
aktus ne önző, öncélú és
kéjhajhász legyen.

A rémálmok elsősorban azért rémisztőek, mert az álmodó „készpénznek" veszi őket. Az ilyenkor érzett félelem fölöttébb valósnak tűnik. Egyesek azonban észreveszik, hogy álomképeik a fantázia szüleményei.
Eddig nem lehetett tudni, hogy e tudatos álmok során
mi megy végbe az agyban. A kutatók remélik, hogy a
tudatos álmodás elsajátításával a rémálmoktól kínzott
emberek megtanulhatják, miként ellenőrizhetik álmaik valóságosságát. így a fantáziák elveszítenék félelmetes mivoltuk egy részét. A kutatás a pszichózisban

szenvedő betegeken is segíthet, mivel e betegségnek
is velejárója a nem felismert fantáziálás. A tudatos
álomhoz képest itt fordított a helyzet: az érintett ébren
van, fantáziáit mégsem képes kritikusan elemezni. Lehetséges azonban, hogy ezt is el lehet sajátítani, így a
betegek megtanulhatnának különbséget tenni a valóság és az őrület között.

AZ IMA ERŐSÍTI AZ AGYAT
99

Egy felmérés
szerint Európában a férfiak 18 százaléka, a nők 1,5
százaléka minősül vedelő
alkoholistának. A nők
csoportjában
a vedelés hizlalóbbnak bizonyult.

A buddhista szerzetesek és a katolikus apácák meditációval és imával erősítik agyukat, de az ateisták is
hasznosíthatják azokat a mentális előnyöket, amelyeket a vallásos emberek a hitből merítenek - állítja
új könyvében egy amerikai tudós. A jobb agyműködés kulcsa az összpontosításban rejlik, illetve abban,
hogy a meditálás és az ima milyen nyugtató hatással
van a fejünkben. A vallási gyakorlatok fokozzák az
együttérzést, ugyanakkor megnyugtatják azokat az
agyterületeket, amelyek a félelemért és a dühért felelősek. Mindegy, hogy a meditáló hisz-e a természetfelettiben, vagy ateista,
aki mantrákat ismételget, a
végeredmény ugyanaz
lehet: nő a könyörület érzése, amelyet
végül is minden
vallás tanít; a
negatív érzések és érzelmek viszont
háttérbe szorulnak.

10

2 0 0 9 . OKTÓBER 29.,

BIZALMASAN

Dániel Keyes az életről:
Mindannyiunknak megvan a magunk
saját pokla.

SZERKESZT SZABÓ CSILLA

Babahoroszkóp

A hazai média
egyik
legismertebb
emberikapcsolatelemzője, Joshi
Bharat kéthetente
válaszol olvasóink
kérdéseire. A
Napraforgó
melléklet
Bizalmasan
rovatában segít
azoknak, akiknek erre
szükségük van.

Babahoroszkóp rovatunkba várjuk
olvasóink 0-3 éves korú
gyermekeinek, unokáinak portréfotóit, illetve
születési adatait a születési hely, év, hónap, nap,
óra és perc pontos megadásával, hogy
segítségükkel elkészítsük a picik rövid
asztrológiai elemzését.
Gál Vivien
Csorna, 2008. 06.
16., 19 óra 28 perc
Egész lényét átszövi a játékosság és a
mozgékonyság.
Minden
érdekli,
nyitott az új dolgok
iránt. Lelkesen és
pozitívan szemléli
a világot. Szereti,
ha sokan vannak
körülötte, és ő lehet a társaság középpontja. Bármiről és bármikor el
tud majd beszélgetni bárkivel. Kommunikációját
és gondolatait a racionalitás
irányítja, cselekedetei is az értelem által vezéreltek.
Utálja a monotonitást, és
alacsony a feszültségtűrő képessége. Nem szereti a kötelező feladatokat sem. Viszont

szeret sportolni és
nagyon
kreatív.
Megvan az a képessége, hogy fel tudja
állítani
önmaga
korlátjait. Könnyen
tanul, és ha jól motiválják, kitűnő tanuló lesz. Ha a szülők elég türelmesek
és hagyják kibontakozni a saját személyiségét, harmonikus és kiegyensúlyozott
élete
lesz.

HÉTKÖZNAPOKON
DÉLUTÁN:
joshi Bharat
műsora újra
a TV 2-n.

Kell egy közvetítő harmadik
„Kedves Joshi Bharat! Három
gyermekem van, és sajnos nehéz anyagi körülmények között
élünk. Tavaly meghalt nagymamám után örököltem 1/3 rész házat.
A két testvérem nagyon jó anyagi
körülmények között él, de sem kifizetni, sem eladni nem akarják
a házat. Mindent elkövettem,
hogy békésen rendeződjön
ez az ügy, de sajnos nem
megy. Hogyan juthatnék
•fá. a pénzemhez? Lassan az
utcára kerülök! B. Ferencné lldi-

Jelentkezzen! A kan

csart@lapcom.hu-ra várjuk a jelentkezéseket. Az elemzéseket
Sári Mariann okleveles asztrológus készíti et, elérhető a
70/380-0002-es telefonszámon.

Fekete bárány

y?:
U
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LIGETVÁRI ANITA

transzperszonális pszichológus
I— www.noiseg.hu
info@noiseg.hu

„Már általános iskolás koromtól kezdve konfliktusaim vannak a zömében nőkből álló társaságokkal. Legjobb szándékom ellenére sem tudok beilleszkedni közéjük. Emiatt munkahelyet is változtattam, de az új helyen sem lett jobb a kapcsolatom
a kolléganőimmel Mit tehetnék, hogy jól érezzem
Imagam a munkahelyemen?"
(K. G. Egy nagyvárosból)
A nőkkel való diszharmonikus kapcsolat kialakításának
több oka is lehet. Érdemes egyéni kezelés során feltárni
a mélyben rejlő okokat. Az első női kapcsolatunk az
édesanyánkkal alakul ki a fogantatásunk során. Az ekkor érzékelhető elfogadás vagy elutasítás, esetleg félelem meghatározza a kamasz, illetve felnőtt életszakaszainkban lévő kapcsolatainkat. Idetartozik a kollegiális kapcsolat is. A férfi főnökünkkel való gyakori konfliktusunk az édes-, illetve a nevelőapánkkal lévő diszharmóniánkat jelzi felénk. A kolléganőkkel való kisebb-nagyobb konfliktus, elutasítás pedig a női létünk
el nem fogadását is jelzi.
A nőkre mindig is a csoportban élés volt a jellemző.
Sok esetben a közösen végzett munka, az egymás melletti lét adta a támogató biztonságot. A jól működő női
közösségekben, munkahelyeken a nők azonos időben
menstruálnak. Az új tag, kolléganő, ha fel tudja venni
az ottani ritmust, három hónapon belül alkalmazkodik
havivérzésével a többiekhez. Akinek ez nem sikerül,
azt a közösség megbomlásának elkerülése miatt „kiüldözik", „kilökik" a csoportból. Nem beszélgetnek vele,
összesúgnak a háta mögött, kivonulnak a szobából
stb. Ellehetetlenítik a helyzetét, megmérgezik a hétköznapjait, egészen addig, amíg az alkalmazkodni
nem tudó fél fel nem mond. A csoport, az egyedül otthon maradt nők védelmi egysége szempontjából érthető ez a viselkedés.
Az egyén szempontjából meg kell vizsgálni és fel kell
dolgozni az egységbe, a csoportba való beilleszkedés
blokkolódását. Ez a probléma továbbgyűrűzhet a párkapcsolat (anyós-meny), valamint az anyai szerep konfliktusaiban. Mindenféleképpen egyéni kezelést, oki feltárást javaslok, hogy a jövőben harmonikusabban élhesse meg női létét.

AZ ÖN PROBLÉMÁJA SAJNOS NEM sa. De ha ismer valakit a családEGYEDI. Furcsának hangzik, hogy ban, akinek tekintélye van, és meg
az ember a saját testvérében csa- tudná győzni a testvéreit, az lenne
lódjon, de a kelleténél gyakrab- a legjobb, mert így az ügyvédi költban hallok hasonló konfliktusok- ségek és az ellenségeskedés megról. Úgy látszik, a testvéreit az ön spórolhatok.
helyzete,
nehézségei
nem » Furcsának hangzik, hogy az ember a igazán
hatják saját testvérében csalódjon, de a kellemeg. Azt írja,
hogy próbálta ténél gyakrabban hallok hasonló konflikbékésen
ren- tusokról.
dezni az ügyet,
de sajnos eddig
A NÉLKÜLÖZHETETLEN HARMADIK.
nem járt sikerrel.
Úgy érzem, itt a közvetítő harmadik
személy nélkülözhetetlen, mert az
UTOLSÓ PRÓBA. Ha ön pozitívan is ön szeretete és szerénysége ebben az
gondolkodik, akkor is az van, hogy a esetben hatástalan.
testvérei nem veszik komolyan az
Bármilyen eszközt is választ, a
ön helyzetét. Ha úgy gondolja, te- legfontosabb dolog, hogy testvéreigyen egy utolsó próbát, mondja el nek át kell érezniük: a közös öröknekik személyesen a helyzetének ségre, az abból származó összegre
súlyosságát.
feltétlenül és sürgősen szüksége
Ha mégsem sikerül őket meg- van. Kívánom, hogy testvéreinek szígyőzni, nem marad más hátra, ve enyhüljön meg.
mint jogi útra terelni az ügyet.
Mert amennyiben a testvéKérdezze Joshi Bharatot! Ha
rei nem járulnak hozzá a ház elszeretne választ kapni kérdéseire Joshi
adásához, addig meg van kötve a
Bharattól, a TV 2 elérhetőségeire küldkeze.
heti
leveleit, vagy várjuk véleményét
Jó lenne egy ügyvéd, aki koés problémáit a bizalmasan@lapmoly érvekkel meggyőzné őket,
com.hu címre is.
hogy jogilag is, emberileg is kötelességük a jelen helyzet megoldá-

A belső szépségről
KNOLMÁR MARICA

TURIYAM/HOLISZTIKUS TERAPEUTA
VÁRJUK
GONDOLATAIKAT!
A turiyam@turiyam.com
e-mail címre
várjuk a leveleiket!

TURIYAM
Az élet művészetének
több ezer
éves testi-lelki-szellemi gyakorlatainak ősi
forrásaiból: a
magyar, a
zen, a szúfi,
a tao, a jóga,
valamint a
maori tanításból merít.

Keressük a harmóniát, a békét, vágyjuk mélyen a nyugalmat, szépek, kívánatosak szeretnénk lenni, és ennek
érdekében már számos szépítkezési praktikát megtanultunk. Ismerjük a fehérneműk varázserejét, a női trükköket, azt, hogy hogyan legyünk csábító démonok, vad,
szexis asszonyok, szelíd kiscicák.
Szerencsések vagyunk, hiszen számtalan alkalom,
módszer kínálkozik arra is, hogy magunkkal törődjünk,
önismeretileg fejlődjünk.
Ugyan jól kiismerjük magunkat a külső csinosítás
trükkjei között, de a bennünk rejlő értékek, nőiségünk amelyek a belső szépséggel vannak kapcsolatban - kibontása igazi kihívás számunkra. Nem könnyű
ez nekünk, és nem véletlenül van ez így, hiszen nőiségünk kibontása nem egy hétvégi
kurzus, hanem belső
munka, és egy életen
át tartó folyamat. Viszont e munka gyümölcseinek nemcsak saját magunk,
hanem mások is
örülhetnek.
Talán
éppen ezért is kell körültekintőbben bánnunk a

belső szépséggel, több és másfajta figyelmet fordítanunk rá.
Mit tehetünk azért, hogy e szépséget kibonthassuk?
Először is be kell lássuk, hogy sajnos megfeledkeztünk,
és újra és újra megfeledkezünk róla. Figyelmünket leköti a külső dolgok sokat ígérő, bár legtöbbször tartalmatlan kínálata, a hamisan kialakított kép magunkról, és a
konfliktusok, a problémák, a nehézségekkel való értelmetlen küzdelem, a „nincs időm" csapdái és az „engem
hagyjanak békén, egyedül akarok maradni" hárítása.
Mégis innen kell elindulnunk és ezzel együtt, hiszen az,
amit keresünk, mindezen keresztül vezet bennünket
mélyebbre, a magunk belső világába.
Ha a belső szépség, természetes nőiségünk kibontása a cél, akkor bizony máshogyan kell gondolkodnunk magunkról, hogy megértsük, többek vagyunk
az önsajnálat, a sérelmek, az apró-cseprő problémák felemlegetésénél és
a panaszkodásnál. Legyünk derűlátók, hiszen az Óperenciás-tengeren és az üveghegyen is
túl, kincseinket rejtő belső birodalmunkban ott ragyog a belső szépség,
valódi értékeink, nőiségünk őrzője. Ha
innen, e valódi minőségből merítünk és
nem a hamis vágyak, hamis szerepek fárasztó, energiarabló és múlandó varázsából, akkor mi magunk is szerethetőbbé,
szeretővé válunk, amelynek következtében emberi kapcsolataink örömtelibbé, párkapcsolatunk bensőségesebbé és mindennapi
életünk kiegyensúlyozottabbá válik.
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BIZALMASAN

Nicholas Sparks a boldogságról:
Ha a beszélgetést tekintjük a dalszövegnek, a nevetést a zenének, az együtt töltött időből így
lesz sláger, amelyet bármikor szívesen meghallgatunk, anélkül, hogy megunnánk.

SZERKESZTI: SZABÓ CSILLA
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KIRÁLY UNDÁT INSPIRÁLTA AZ
ELVÁLÁS:
Hat hónapja
folyamatosan
ingázik Anglia
és Magyarország között,
csak a zenére
koncentrál.

Kilábalni a szakításból
A szakítást feldolgozni nem egyszerű, főleg, ha egy
szerelmet kell vele elgyászolni. Király Linda és zenész
kedvese, Simon kapcsolata véget ért, de az énekesnő már
túl van rajta, belevetette magát a munkába. A szakember
szerint a legjobb gyógymód: barátokkal beszélgetni,
munkában, sportban, kreatív dolgokban elmélyülni.

i

PÁRKAPCSOLAT
KANCSÁR TÍMEA

MIT NE TEGYÜNK?
Begubózni
otthon és
azon merengeni, hogy
mennyire
szerencsétlenek vagyunk
- nem szabad. Az emberek ugyanis ilyenkor
hajlamosak
bebeszélni
maguknak
nem olyan
szépek és
okosak. Ez
az állapot
depresszióhoz is vezethet. A férfiaknál agressziót válthat ki.

A KEZELÉS
VÉGÉN
Azt szokták
mondani a
kezelés végén a vendégek, hogy
olyan érzésük van,
mintha nehéz súlyokat
vettek volna
le róluk,
megkönynyebbülnek,
miközben
még fogytak is.

ködtem, mert ragaszkodtam, de legbelül már gyászoltam a kapcsolatunkat. Simon szakmabeli, és nem tudta
feldolgozni, hogy nekem jobban
mentek a dolgaim, mint neki. A végén már alig mertem vele megosztani a sikereimet. Nagyon nehéz az elválás, de már nem voltam szerelmes
- mesélte el Király Linda, miért szakított kedvesével, aki egyébként a
mai napig a legjobb barátja. - Én biztosan nem fogom eltüntetni a közös
képeinket, az ajándékait. Örökre az
életem része marad Simon, hiszen
nagyon sokat tanultam tőle, alakultam mellette: neki köszönhetem azt,
aki vagyok. Hazajöttem, hogy a családommal lehessek, mindent megbeszélünk. Sok időt töltök a barátnőimmel. Talán ezek a „gyógymódok" a
legjobbak számomra - mondta a 26

M

ANNA NOVELLAKBAN FOGALMAZZA
MEG, MIT ÉREZ. - Még nehezebb túlélni a szakítást, ha az embert úgy éri
a bejelentés, mint derült égből a villámcsapás - mondja a 26 éves Anna,
aki egy több éven át tartó kapcsolatból lépett ki egyik napról a másikra
új szerelme miatt. Igaz, a fiúval
mindössze két hónapot töltöttek
együtt, de ez idő alatt több közös élménnyel gyarapodtak, mint mással
évek alatt. Együtt kezdtek el lovagolni, beutazták Olaszország legszebb
pontjait. - Mindenki azt gondolta,
hogy hatalmas szerelem a miénk. Hideg zuhanyként ért a bejelentése:
nem szeretne velem lenni. Később kiderült, hogy egy másik lány van a
dologban - hallottuk Annától, aki
szerint nem lehet egyik napról a másikra lezárni egy kapcsolatot, még

Térfogatcsökkentés kontúrfáslival
A napokban néztem egy műsort, ami az Oscar-gáláról
szólt. Többek között azt mutatta be, hogyan készülnek
fel erre a nagy eseményre a hollywoodi sztárok. Ott láttam viszont ezt a kezelést, amelynek segítségével gyorsan lefaraghatnak (legalább) pár centit a térfogatukból,
és így kényelmesen beleférhetnek az egyébként is nagyon szűkre szabott ruháikba.
A kontúrfáslizás egy Beauty Oscart nyert eljárás,
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éves énekesno.
Bár 99 A szakítást általában mindenki úgy dolEgy szakítás után a kapcsolatot, a sze- mennyire ís
gozza fel, mint más konfliktushelyzeteket:
relmet is tudni kell eltemetni, meg- fájt neki a
szakítás,
insegyesek sokat sírnak, míg mások elmennek
gyászolni. Magyarországon gyászéva vásárolni, és olyan is akad, aki alkoholba
ről beszélünk, egy szerelem feldolgo- pirálta
zásához sem mindig sok ez az idő. Na- munkában:
gyon nehéz, de túl kell lépni ahhoz a egy új me- fojtja bánatát.
akkor sem, ha úgy végződik, mint az
múlton, hogy az ember megélhesse a nedzsmentjövőt, megtalálhassa az új szerelmet. tel dolgoznak a legfrissebb lemezén, övé. Szerinte minden okkal történik
Király Linda énekesnő hét évig volt mely sokkal poposabb, rockosabb, az életben, meg kell próbálni kiszűregyütt amerikai kedvesével, a 35 éves mint az eddigiek. A dalok kilencven ni azokat a pozitívumokat, amiket a
Simonnal. Néhány hónappal ezelőtt százalékát ő írta, a közönség, olvas- kapcsolattól kaptunk. Azóta is eljár
va a sorokból, jobban megismerheti, lovagolni, már tervezgeti a jövő nyári
szakítottak.
ki is az a Király Linda. Már elérke- olasz körutat, és novellákat ír a közettnek
látja az időt egy új szerelem- zös élményekről. - Ha nincs ez a szeKIRÁLY LINDA MÁR KÉSZ AZ ÚJ SZEREre,
nem
fog tiltakozni ellene, ha meg- relem, talán soha nem kezdek el írni.
LEMRE. - Az utóbbi két évben már
Fontos, hogy az ember ilyenkor találéreztem, valami nem az igazi. Küsz- találja.
jon valamit, ami lekötheti a figyelmét. Közhely, de tényleg így van: az
A LEGJOBB MINDENT KIBESZÉLNI
idő lassan beforrasztja a sebeket
- Ideális esetben a párok tudnak beszélni a szakítás okáról, mindkét fél elengedi a má- vallja a lány.
sikat. Ez ritka. Az esetek többségében valamelyik fél szíve szerint maradna a kapcsolatban, ezért úgy érzi, becsapták - mondta Fodor Sándor pszichológus. Megjegyezte: ezek a
„Gyógykapcsolat". A szakítás
dolgok nem úgy működnek, hogy az emberek reggel eldöntik, most szakítani fognak. Heután előbb-utóbb jön egy új kapcsolat,
tek, hónapok, évek megvalósulatlan vágyai, konfliktusai halmozódnak fel bennük. A szaamelyet Fodor Sándor pszichológus
kítást általában mindenki úgy dolgozza fel, mint más konfliktushelyzeteket: egyesek sokat
„gyógykapcsolatnak" szokott nevezni.
sírnak, míg mások elmennek vásárolni, és olyan is akad, aki alkoholba fojtja bánatát. A
Felerősödik, feltöltődik benne az ember,
legjobb ilyenkor mindent kibeszélni a barátokkal mi volt szép vagyrossza kapcsolatban.
és ha nem is lesz hosszú távú, jó hatásA megoldás csakis az aktív életmódban rejlik, munkába, sportba kell fektetni az energiát
sal van a lélekre. Nem feltétlenül ebben
- tudtuk meg a szakembertől aki biztatott: ha jó „munkát" végzett az elhagyott fél már
a
kapcsolatban, de utána jöhet az új
nem borsózik a háta, ha meglátja a másikat az utcán vagy egy fotón.
szerelem.

TESTÁPOLÁS
HORVÁTHNÉ DÖME ERIKA
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amelynek segítségével már az első kezelés során centiben is mérhető a változás: 15-30 cm-t karcsúsodik a fogyni vágyó a kezelés végére. Tartós térfogatcsökkentést 3 kezeléssel érhetünk el, melynek során a bőr is feszesebb, ruganyosabb lesz, eltünteti a narancsbőrt. Másik nagy előnye ennek a kezelésnek, hogy nemcsak nőknek, hanem
férfiaknak is ajánlott. Ozmózis útján működik, amelynek a lényege, hogy a sejtfalon át távoznak a kötőszövetekben felhalmozódott zsírok, méreganyagok, felesleges víz. Ennek köszönhetően nem „csak" fogyaszt, de
rendkívül jól méregtelenít, sőt nyugtat is a kontúrfásli.

DARVASI LÁSZLÓ

TÁRCÁJA

Néhány nappal ezelőtt megismerkedtünk egy
egyetemi tanárnővel, aki mellesleg a gender studies műfajában alkot és tanít, tehát a női jogok,
szerepek, emancipációs törekvések virágos rétjén
tépked, kaszál, és természetesen nemesít. Szerintünk, de ez nem biztos, hogy így van, de a személyes tapasztalatunk azt mondatja, a női egyetemi
tanárok félelmetesebbek, és gyakorta veszélyesebbek, mint a hímneműek. Ez persze egy tárcajellegű
iromány szolid, ^költői természetű véleménye, és
még további kifejtésre szorul, hanem mi volt a gender studiest oktató egyetemi tanárnő véleménye?!
Azt állította, hogy nincsen tökéletes pillanat!
Nahát, nahát! Nyomban vitatkozni kezdtünk. Ő
azzal érvelt, a tökéletesség utólagos projekció, a
tökéletesség tehát csinált, megszerkesztett, kitalált, akart valami, mintsem spontán megszülető világesemény. Ha mármost a tökéletesség csinálva
van, akkor az nem tökéletesség. Bólogattunk,
hogy ez valóban szép. Ám aztán egy Szív Ernő nevű tárcaírót hoztunk föl példaként, az ő véleményét idéztük. Szív azt mondja, kétféle tökéletes pillanat létezik. Az egyiket nyomban átéljük,
észrevesszük, regisztráljuk, amikor ő megmutatja magát, amikor ellentmondást nem
tűrve gyűri meg, vagy fényli át a szürke,
unikumszagú lelket. Hogy mese nincsen.
Nem gondolkodsz, nem méricskélsz, hanem bólogatsz az életed félhomályában, és
azt mondod, hú ez most tökéletes volt. A
másikféle tökéletes pillanat mindig idővel
mutatja meg magát. Nem nyomban látszik.
Holnap, egy hét múlva, tíz év múlva állsz
meg döbbenten az őszi szél sepregette utcán, mert egy régi, régi emlékre találsz a
szívverésedben. Tökéletes emlékre. És tökéletes érzések jönnek. Tökéletes sírás, tökéletes
fogvacogás, tökéletes félelem. Tökéletes jó.
Azt már elfelejtettük azon az estén elmondani,
hogy Szív mit gondol a tökéletességgel kapcsolatos emberi magatartásról. Ezért talán nem lett tökéletes az este, bár nem bánjuk. Egy egyetemi tanárnővel mindig jobb vitatkozni, mint egy férfi docenssel.

SZÍV ERNŐ
A TÖKÉLETESSÉGRŐL
Úgy kell várni
rá, mondja
tehát Szív a
tökéletességről, hogy
közben el
kell felejteni,
hogy várunk
rá. És akkor,
de csak akkor, újra és
újra puszit ad
a szívre, a lélekre, és
valahová a
testre.

EGY KÍNAI
MONDÁS
SZERINT:
„A boldogság:
szeretni valakit, tenni valamit és reménykedni
valamiben."

bűvöletében
A legújabb kutatások szerint ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, szükségünk van pozitív illúzióra. Annak, amit kitűztünk, nem látjuk
az eredményét, csak elképzeljük, sőt az odavezető úton is elfoghat bennünket a bizonytalanság. Ekkor szólal meg egy titokzatos
belső hang, amely azt mondja, hogy meg
tudjuk valósítani a tervünket. Amely arra
ösztökél, hogy bár beláthatatlanok az akadályok, ne adjuk fel a próbálkozást. „Erényeink egyik részét az Ég adja, másikat az
iparkodásunk" - mondta Baltazar Grácián.
Vagyis ami nem születik velünk, azért tennünk kell - kinek többet, kinek kevesebbet.

HIRDETES

2 0 0 9 . OKTÓBER 29., CSÜTÖRTÖK

CSAK OKTOBER 29-30-31-EN!

MINDEN NOTEBOOK, NETBOOK, ASZTALI SZÁMÍTÓGÉP (PC), MONITOR,
TV TUNERES MONITOR, TINTASUGARAS, LÉZER- ÉS MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓ,
RÉSZT VESZ AZ AJÁNLATBAN!*

Az ajánlat valamennyi magyarországi Media Markt áruházban k i z a r o í a g 2 0 0 9 . október 29-30-31-én a megjelölt termékcsoportokra érvényes. Ezen árucsoportok a
következők: minden notebook, netbook, asztali számítógép (pc), monitor, tv tuneres monitor, tintasugaras, lézer- és multifunkciós nyomtató. A kedvezmény mértéke
a bruttó ár tartalmazza a 25%-os áfát, a kedvezmény mértékének számítása ezen bruttó ár elosztása 1,25-tel. Ez az eredmény fizetendő forintban a pénztárnál.
A képen látható termékek csak illusztrációk. Kizárólag csak háztartásokban szükséges mennyiséget szolgálunk ki a készlet erejéig. Esetleges nyomtatási hibáért
felelősséget nem vállalunk. További részletekről érdeklődjön áruházainkban.

•Kmrj'jt
Mert hülye azért nem vagyok.
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Kedvező hosszú távú kkv-kilátások

A Kelet-Közép-Európában tapasztalható magasabb növekedési rátának köszönhetően csökken mos munkahelyet vidéken biza különbség a kontinens nyugati és keleti felének kkv- és mikrovállalati szektora között, és nő aztosít, valamint a hozzáadott
igény a finanszírozásra, tanácsadásra, valamint további banki termékekre és szolgáltatásokra - áll érték 60 százalékáért is felelősek
egy Magyarországon is jelen lévő osztrák bankcsoport támogatásával nemrégiben készült felmé- úgy, hogy a különféle szektorésben. Azonban míg korábban a hitelezésen, finanszírozáson volt a hangsúly, addig mára az érté-rokban különféle piaci részesekesítés, a kockázatok és a hatékonyság közti jobb egyensúly megtalálása és a hatékony üzleti déssel rendelkeznek. A helyzet
modell kialakítása került a középpontba. A felmérés keretében 9 ország több mint 100 bankjánakMagyarországon is nagyon hasonló. A kkv-k szerepe rendkívül
szakértőit kérdezték a kkv-k lehetőségeiről
meghatározó az egész gazdaság
vonatkozásában, hiszen a GDP
körülbelül 4 0 százalékát adják,
az export egyharmadát bonyolítják, és a munkaerő nagyjából
70 százalékát ezek a vállalatok,
vállalkozások alkalmazzák.

A növekedési láz után
a növekedési egyensúly
lett fontos

nyek által a termelékenységre, a
munkaerőpiacra és a gazdasági
növekedésre tett negatív hatásokat. A nemzetgazdaságok emellett az innováció úttörőiként is
számíthatnak a kis- és középvállalkozásokra, de ki tudják
aknázni ezeknek a gyakran családi irányítás alatt álló vállal-

Az érett gazdaság státusza felé
haladó kelet-közép-európai országok a kis- és középvállalkozásokat a gazdaság gerinceként,
a diverzifikáció eszközeként és
a konglomerációs veszélyeket
ellensúlyozó szektorként értékelik, amely tompítja a kedvezőtlen makrogazdasági fejlemé-

www.erstebank.hu

kozásoknak a rugalmasságát és
vállalkozói szellemét is. Az Európai Unió 27 tagállamában
működő száz vállalkozásból
átlagosan 99,7 számít kis- és középvállalatnak vagy mikrovállalkozásnak. Ez a szektor adja az
összes munkahely kétharmadát, ráadásul ezek közül szá-

Korábban a bankok zöme elsősorban a hiteltermékekre koncentrált, és gyakran a „növekedjünk az ügyfélbázissal együtt"
stratégiáját követték. A hitelek
értékesítésének lehetősége és az
egyszerűen elérhető refinanszírozási források féloldalas bevételi
szerkezethez vezettek, ahol a hitelezésből származó bevételek (a
költségek és kockázatok leszámítása előtt) túlsúlyba kerültek az
egyéb bevételi forrásokkal (betétekkel, jutalékokkal) szemben.
Egyrészről a nagyfokú kereslet
és a nemzetgazdaságok dinamizmusa, másrészről pedig a megfelelő eszközök és adatok hiánya
miatt több bank is belement abba
a kockázatba, hogy a hitelkihelyezéseknél nem minden esetben
hoztak körültekintő döntést. Az

új kihívás abban rejlik, hogy jobb
egyensúlyt kell találni az értékesítés, a kockázatok és a hatékonyság között, egyszersmind olyan,
világos üzleti modellt kell kidolgozni, amit a felelős vezetők be is
tartanak - mondják a banki szakemberek.

A pénzügyi válság
- mi változott?

A megkérdezett bankok 74 százaléka véli úgy, hogy a pénzügyi válság hatásai jelentik a
legnagyobb veszélyt a kis- és
középvállalatokra, de 50 százalékuk a jelenlegi makrogazdasági környezetet is ide sorolja. A jelenlegi válság hatásait firtató
kérdésre 69 százalék válaszolta
azt, hogy jelentős problémának
tartja a hitelállományok minőségromlását. A bankok zöme
(65 százaléka) számára szintén
aggodalmat jelent az értékesítés
erős visszaesése, amely azért is
következett be, mert számos kkv
már nem felel meg a szigorúbb
hitelezési feltételeknek, és mert
a várakozó álláspontra helyezkedő ügyfelek miatt értelemszerűen alacsonyabb lett a kereslet.

A sikertényezők

A felmérésben szereplő bankok több mint 70 százaléka a
szolgáltatás minőségét, több
mint 60 százalékuk pedig a személyes kapcsolatokat jelölte meg
a három legfontosabb sikerté-

nyező egyikeként. A szervezeti
felépítés is a sikertényezők közé
tartozik: a tapasztalatok szerint
jobban működik az a modell,
amikor a kkv-ügyfelekkel külön
divízió foglalkozik, mint amikor
akár a vállalati, akár a lakossági üzletághoz tartoznak. Kiemelten fontos a karcsúsított termékskála: a letisztult termékskálával rendelkező és az általános
igényeket kielégítő bankok
magasabb keresztértékesítési
rátát érnek el, mint a teljes termékskálát felvonultató pénzintézetek.

Kilátások
Kelet-Közép-Európa a rendszerváltás óta eltelt időszak legsúlyosabb gazdasági visszaesését éli
át. Ennek ellenére közép- és hoszszú távon egyaránt magasabb
növekedési ütemet várunk a térségtől, mint Nyugat-Európától.
Mivel a kis- és középvállalati szektor legalább kapcsolódik ehhez
a fejleményhez - ha nem is a fő
motorja annak - , így végül is
csökken a különbség a nyugateurópai és a kelet-közép-európai
kkv- és mikrovállalati szektor között - aminek az eredménye úgy
jelentkezik, hogy számos piacon
egyre több megbízható közepes
méretű vállalat jelenik meg, amelyek egyre növekvő keresletet
támasztanak a bankok által nyújtott finanszírozási, tanácsadási,
valamint egyéb banki termékek és
szolgáltatások bánt.

Erste Vonal: 06 40 555 444

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

F o r i n t k a m a t

évi

3 , 0 0 ^ 5 , 0 0 %
E

BKM

évi

7 , 7 7 % *

ERSTE

BANK

Nálunk Ön az első.

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

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

SZABÓ LÁSZLÓNÉ
fizikai dolgozó:
- Nagyon rosszul, tudniillik eléggé
lelkizős vagyok. Szerencsére ritkán
van ilyen megrázkódtatásban részem. Amit észrevettem ezzel kapcsolatban: néhány hét alatt helyre
tudok rázódni. De volt olyanra is
példa, hogy évekbe telt, mire lenyugodtak bennem a történtek.

LAKATOS NORBERT
tanuló:
- Eddig mindig úgy alakult, hogy
nem tőlem búcsúztak el, hanem én
köszöntem el a páromtól. Ezért engem nem is gyötörtek meg a szakítások. Egy nő miatt nem érdemes
stresszelnie magát az embernek. Én
nem háborúznék értük, mint a bolond trójaiak.

GYARMATI JÁNOS
diák:
- Amikor az első komoly kapcsolatomnak vége szakadt, az nagyon
megviselt. Nehezen tudtam feldolgozni a csalódást, de ezzel mindenki
így van. Az első pofon fáj mindenkinek, utána valamelyest megedződik
az ember. Ami biztos: ha befejeztük,
utána nem keresem a társaságukat.

MEGJÖTTÜNK

POSTABONTAS

Jobban félünk a betörőktől,
mint a lakástűztől?
A napokban számos nyugdíjas társammal a tűzoltólaktanyában jártunk.
Természetesen egyikünk sem akart
tűzoltónak jelentkezni, mivel többségünk 70 és 80 év között van. Több
nyugdíjas klubfoglalkozáson elhangzott, hogy minden évben tájékoztatót
hallgatunk a rendőrségtől, hogyan
előzzük meg, hogy a betörők vagy
egyéb szélhámosok karmai közé kerüljünk. Sokszor felmerült már, hány
idős, fiatal esik áldozatul, lakástűztől
vagy gázömléstől talán több, mint a
betörőktől.
Elhatároztuk, hogy engedélyt kérünk a városi tűzoltóparancsnoktól

a laktanya látogatással egybekötött beszélgetés, illetve tájékoztató
meghallgatására. Hogyan készüljünk fel egy esetleges konyha-,
szobatűz megelőzésére, illetve ha
bekövetkezik, mit tegyen egy idős
ember. Például ég a szobában az
ablakfüggöny, gyorsan lerántani, és
a szőnyeggel letakarni. Nem kívánok mindent elmondani, de ha gázömlés van, akkor az emeletről lefelé haladjunk, mivel a gáz könnyebb
a levegőnél, és felfelé terjed, de
legjobb, ha néhány ezer forintért
megvesszük a gázt jelző készüléket. Tisztelet és köszönet Bodó Mi-

hály törzszászlós úrnak, aki nagy
szakértelemmel mutatta be a tűzoltókészülékeket és egyéb felszerelést. Volt szerencsénk látni azt a
repülőgépmotort, amely eloltotta a
zsanai tüzet.
Köszönjük Dudás Miklós tűzoltósági főtanácsos ezredes úrnak,
hogy igen hasznos, tanulságos
délelőttöt szerzett számunkra.
Végül is ne felejtsük el sürgősen
felhívni a 105-ös telefonszámot.
Tudjuk, hogy hol van az ajtó és a
rács kulcsa.
Sikula Szabolcs
szegedi nyugdíjas

umatológiai klinika (Semmelweis
u. 6.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi fasor 10-11.). Felnőtt sürgősségi orvosi ügyelet:
hétköznap 16-tól másnap reggel
7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17.
Tel.: 62/433-104 vagy 104. Sürgősségi gyermekgyógyászati
ügyelet: hétköznap 16-tól másnap
reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt.

15-17. Tel.: 62/433-104 vagy 104.
S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat: ingyenes: 06-80/820-111, Vásárhelyen 16-02 óráig: 62/249-529,
Makón 16-02 óráig: 62/212-515.
Gyógyszertár: Platán Gyógyszertár (Mérey u. 15/B, tel.:
62/420-077), hétfő-szombat
22-7-ig, vasárnap 20-7-ig, munkaszüneti napokon 7-7-ig.

ORVOSI ÜGYELETEK
Baleseti sebészet, felnőtt ügyelet: traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.). Sebészet, nem
baleseti: sebészeti klinika A részlege (Pécsi u. 4.). Urológia: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt. 57.). Sürgősségi betegellátás, felnőtt: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt. 57.).
Baleseti sebészet, gyermek: tra-

KERESZTREJTVÉNY - KONZERVATÍVOK
Rejtvényünk számozott soraiban nógatóan maradi gondolat olvasható.
Díszes
kezdőbetű

T

Cégmenodzser
Rang
Némot
tojás
Tova
•

2
H

Magas
helyről
való
T

Kövérkés
Névelő
T

Igevég
Költő
(Zoltán)
•

Szintén
Kendertőrő
•

r

Jós
Homokos
•
part
Fen
Knock
out
•
Fém
Szlovák
város
T

r

Indíték

Szaharal
állatok

3

T

Napszak
Ruhadarab
•

Kerüli
a bajt
Kálium
•

T

Edény •
Szedi a
lábát
•

•

Arab
ország
lakója
•

Felső
részére
Övezet
T

Éjféli

•

•

Ték!
Ősi madarunk
•

Belül
bukva
Lankadt
•

Cukorka
Bosszús
indulat

i

T

Becézett
női név
•

Babaköszönés
Kelvin
•

Értelmes
Pancser
T

Közlekedő
ember
*

„U
*
Tanuló
Agatha
ChrisUe
hflaa

Izom•
szalag
Gyűrűs •
hölgy
Szőlőtámasz

•

T
Rangjel
Azé a z
emberé
•

Harci
-koktél"
neve
•

Kenőanyag
Ehelyt
T

Krokodilfaj
Váj
T

Tüzéregység

Római
pénz v.
Állat
testét
fedi

HORNYIK ANNA
tanuló, az Édes Anyanyelvünk
verseny kitüntetettje:
- Rosszul. A hiányt mindig nehéz
feldolgozni. Ha kapcsolatban él
az ember, a társ óhatatlanul is az
élete részévé válik. Mikor kilép az
egyik fél, üresség marad utána,
és sok időbe telik, mire leülepednek a dolgok.
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MOLNÁR AMIRA
Október 27., 11 óra 35 perc, 3980
g. Sz.: Czibera Tímea és Molnár
Csaba (Vásárhely).
VÉGH MIHÁLY
Október 27., 16 óra 35 perc, 2510
g. Sz.: Nagy Mária és Végh Mihály
(Vásárhely).
SZENTES
TRÁJER MARIANN
Október 27., 12 óra 40 perc, 3270
g. Sz.: Révész Mariann és Trájer
Lajos (Tótkomlós).
BÓDI BENITÓ OMÁR
Október 27., 20 óra 17 perc, 3410
g. Sz.: Romhányi Ágnes Csilla és
Bódi József Máriusz (Szarvas).
GRATULÁLUNK!

MARS TÉRI BÓDÉK
Lapunk október 27-i számában jelent meg, hogy egyelőre mégis
marad a szegedi Mars tér átépítését akadályozó 18 bódé és üzlet,
mert a megyei bíróság szerint a
városi bíróság eljárási hibákat vétett. Ezzel azonban elúszhat 500
millió forintnyi uniós támogatás, a
belváros rekonstrukciójának Mars
térre eső része. Olvasónk a
30/556-9511-es telefonszámról
azt javasolta: ha újrakezdik az eljárást, a város tegye a követelések közé, hogy amennyiben a bíróság nekik ad igazat, a kereskedők fizessék meg azt az 500 milliót, amit a késlekedés miatt elveszítettek. Mindjárt meggondolnák,
kivel szórakozzanak! - mondta olvasónk, akit nagyon felháborított,
hogy akadályozzák a tér rekonstrukcióját.
ÁLDATLAN ÁLLAPOTOK
A 20/341-4244-es telefonszámról
szegedi olvasónk panaszolta: több
szakrendelésre is járnia kell, mert
a háziorvosnak igazolást kell vinnie, hogy az felírhassa a havi
gyógyszereit. Két héten keresztül
próbált bejutni vérvételre, és amikor legutóbb az SZTK-ban járt,
még állóhely sem volt, nemhogy
ülő. Három órán keresztül nem
ment be beteg, várakoztatták étlen-szomjan a cukorbetegeket, a
kismamákat. A kartonozót lehetet-

len telefonon elérni időpontkérés
céljából, és a tüdőgondozóban
sem veszik fel a telefont már
vagy egy hónapja. Olvasónk úgy
érzi, szabotálják a betegek gyógyulását.
BÉKETELEP MOSTOHAGYEREK
Szabó Mártonné dühösen hívta fel rovatunkat Szeged-Béketelepről. Elpanaszolta: már egy éve küzdenek,
hogy hozzák rendbe a buszmegállót a
Régiposta és a Nagyszombati utca
sarkán, amelyet tönkretettek egy
építkezéssel. Nem történt változás,
bokáig érő sárba lépnek le a buszból,
jó lenne, ha az illetékesek mielőbb
rendbe hozatnák! A sofőr pedig addig
is megállhatna az úton, húsz centire a
járdától, hogy ne sározzák össze magukat az utasok. Olvasónk úgy érzi:
Béketelep mostohagyerek Szegeden.
NEM VESZIK FEL A TELEFONT
Bosszantó problémára hívta fel a figyelmet szegedi olvasónk a
20/935-7633-as telefonszámról Az
egyik legdrágább programcsomagra
fizettek elő a T-Home-nál, mert csak
abban van Minimax csatorna, a kislánya kedvence. Elvileg reggel 6-tól 20
óráig van adás a Minimaxon, ám náluk olykor csak fél hétkor kezdődik az
adás, és este 7-kor már meg is szűnik,
napközben is akadozik. A hibát pedig
hiába próbálja bejelenteni napok óta
az ügyfélszolgálaton, még csak fel
sem veszik a telefont.

E-MAIL

A cél voltaképp mi is?
Meggyőződésem, hogy nemcsak
független kistelepülési polgármester társaim nevében nyilvánítok
véleményt a minap a Homokhátságról, illetve Mórahalomról megjelent írás kapcsán.
Mindaz, ami a Homokhátságon az
utóbbi 10-15 évben történt, valamennyi „jövőben gondolkodó" polgármestertársam álma: munkahelyeket teremteni, azaz feltételeket
az uniós csatlakozás szlogenjeinek
(esélyegyenlőség, helyben maradás
támogatása, vidéki életminőség javítása stb.) megvalósításához. A
mórahalmi példából egyértelműen
kitűnik, hogy csak ciklusokon átívelő koncepció mentén lehet és kell
kialakítani azokat a feltételeket,
amelyek mára munkahelyek teremtéséhez, mindezek következtében
a település lélekszámának növekedéséhez vezettek.
A kistelepülések vonatkozásában
ezt a mindennél fontosabb tevékenységet - a tervezett jövőépítés koncepcióját, illetve a koncepció lépésről lépésre történő megvalósítását - , forrásokkal folyamatosan támogatott programmá fogalmazását hiányolom leginkább a
rendszerváltástól kezdődően napjainkig. A Dél-Alföldre vonatkoztatva: átgondolta-e valaha valaki,
mit fognak csinálni a földek viszszaadása, illetve a visszaadás
után a tőke, eszköz, szervezettség
hiánya következtében - immáron
magánkézben - létrejövő birtokkoncentráció után az egykori termelőszövetkezeti tagok? Azon
egykori szövetkezeti tagok, akiknek évtizedeken keresztül „meg
volt tiltva" az önálló gondolkodás,
a központi elvonások következtében tőkét gyűjteni képtelen szá-

zezrek (milliók?) még ma is tétován toporognak Európa kapujában. A rajtuk „megspóroltak" okán
keletkezett szövetkezeti vagyont
néhány jó időben jó helyen lévő
egykori funkcionárius ma már
megkérdőjelezhetetlen pedigrével
működteti saját családja hasznára.
Leírta-e valaki, hogy az így „felszabadult" munkaerővel mi a cél? Mit
fognak dolgozni, hogyan látják el
családjukat, mi lesz az életpályájuk? Jórészüket - összekacsintva
az akkori illetékes szervekkel „rokkantnyugdíjba" kényszerítették, előnyugdíjazták, vagy az igazi
hungarikumnak számító magyar
szociális háló „védelmére" bízták...
Depresszió, alkoholfüggőség, pszichoszomatikus betegségek, feketemunka, kényszervállalkozás, egyoldalúan változtatható hitelszerződésekbe kényszerülés, uzsora, kilátástalanság, jövőkép nélküliség,
családok széthullása - ezek várnak
mindazokra, akiknek a „társadalom
elengedte a kezét", azaz nem „teremtődtek" számukra munkahelyek
a megszűnő korszerűtlen^) munkahelyek helyett.
Munkahelyek azonban nem teremtődnek „csak úgy", annak feltételeit kell(ene) megteremteni először, hiszen az infrastruktúrahiánnyal küzdő kistelepülésekre
még csak kalandvágyból sem jön
tőke, befektető. Az infrastruktúrahiány felszámolását az egyébként
is ezer sebből vérző önkormányzatoknak lehet és kell kezdeményezni, amelyek a fentiek okán
minimális saját adóbevétellel és
számtalan központilag nem, vagy
alulfinanszírozott tevékenységgel
terheltek.
A kötelező feladatellátás jellemző-

en csökkenő, még csak inflációs
hatásokat sem figyelembe vevő
normatíváit egyre növekvő mértékben szükséges „saját erő" hozzátételével kiegészíteni - könnyen
belátható tehát, hogy a jövőt
megalapozó fejlesztésekre egyre
kevesebb jut...
Ha és amennyiben ebből az
agyonnyomorított önkormányzati
rendszerből még forrást fognak elvonni, a fejlődést generáló beruházások lehetőségeit vonják meg
a kistelepülésektől, már néhány
év múlva megjelenhetnek a politika preferálta „kirakatvárosaink"
környékén - akár a multik logisztikai központjai mellet - a falvakból elvándorlók „bádogvárosai",
amelyek, ugye, messze nem a jólét fokmérői...
Ha az európai uniós szlogenek közül továbbra sem a „valós esélyegyenlőség" kerül előtérbe, nagyon sok kistelepülés - bármenynyire is akar - nem fog tudni elindulni a „mórahalmi úton"! Olyan
nemzet-, és településfejlesztési
stratégiára lenne szükség, amely
minden Magyarországon élő számára jövőképet adna. valós és elérhető célokra, amelyek megvalósítása során minden dolgozni és
értéket előállítani akaró ember
ideje értelmes célokért végzett
munkával lenne kitöltve, és nem
látszana úgy, hogy a képviseleti
demokrácia csak a politikai elit
demokráciája, a kisemberek életét
is a Bibó-féle demokráciameghatározás jellemezné: félelem nélkül
élni - ugyanis soha ennyi jövőtől
félő ember nem volt ebben az országban...
Forgó Henrik,
Csanytelek polgármestere

2009.
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SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Fel! - 3D. Színes, m. b. amerikai
animációs családi film: 14,16,18
óra,
Görögbe fogadva. Színes, feliratos amerikai-spanyol vígjáték: 20
óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Admirális. Színes, m. b. orosz történelmi film: 16, 20.30 óra,
Utolsó idők. Szines magyar film:
18.15 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Észak. Színes, feliratos norvég
film: 16.15,18.30 óra,
Külvárosi mulató. Színes, feliratos francia-német-cseh zenés
film: 20.45 óra.
GRAND CAFÉ
Román Filmhét - A másik Irina:
17 óra,
Irodalmi jelen: 19 óra,
Pandora szelencéje. Színes, feliratos török-francia-német-belga
film: 21 óra.
PLAZA Cl NÉMA CITY
Az időutazó felesége (feliratos):
10.45,13,15.15,17.30,19.45 óra.
Szuperbojz (m. b.): 11,13,14.45,
16.45,18.45, 20.30 óra.
Michael Jackson's: This is it (feliratos): 11,13.15,15.30,17.45, 20
óra.
Gamer, játék a végsőkig (feliratos): 10.15,12.15,14.15,16.15,
18.15, 20.15 óra.
Két nő, egy recept (feliratos): 17
óra.
Rémségek cirkusza (m. b.): 13,
15.15,17.30,19.45 óra.
Vakító fehérség (felir.): 13 óra.
Fel! (m. b.): 15 óra.
Fel! - 3D (m. b.): 11.30,12.30,
13.30,15.30,16.30,17.30,18.30,
19.30 óra.
Csiribiri (m. b.): 10,11.30 óra.
Derült égből fasírt (m. b ): 10.30,
14.45 óra.

A csúf igazság (feliratos): 10.15,
12.15,14.15,16.15,18.15, 20.15 óra.
District 9 (feliratos): 10.30 óra.
A végső állomás 3D (m. b ):
20.30 óra.
Másnaposok (m. b.): 19.30 óra.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Adventureland - Kalandpark.
Színes, feliratos amerikai vígjáték:
17.45 óra,
Görögbe fogadva. Színes, feliratos amerikai vígjáték: 20 óra.
SZENTES
Nászajánlat. Színes, m. b. amerikai romantikus vígjáték: 17.30 óra,
Görögbe fogadva Színes, feliratos amerikai-spanyol vígjáték: 20
óra.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A REÖK-PALOTÁBAN
18,19.30 óra: St. Martin zenés
tárlatvezetése a Chagall-kiállításon. Az orosz származású francia
festőművész 112 színes litográfiája, amelyek egy része a teremtés,
másik része a cirkuszi világ témakörét boncolgatja,
megnyílt Aranyi Sándor Stáció című kiállítása, amely november
11-éig látható,
Sinkó János MaTÉRiák című kiállítását szintén november 11-éig tekinthetik meg. Mindhárom kiállítás
hétfő kivételével naponta 10-18
óráig várja látogatóit.
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 me-

gye 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).
MÓRHALOM
AZ ARANYSZÖM RENDEZVÉNYHÁZBAN
Kolon-tavi varázslat címmel nyílt
természetfotó-kiállítás Turóczi Tiborc képeiből.
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,
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.

KONCERT
SZEGED
AZ IH CAFÉBAN
19 óra: Folyóparti esték a Riverside-dal.
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
(DUGONICS TÉR 12.)
20 óra: A Molnár Dixieland Band
koncertje.

KOZELET
SZEGED
A FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET
SZÉKHÁZÁBAN (FŐ FASOR 9.)
17 óra: A keleti tradíció bölcsessége - ahogyan őseink tudták.
MAKÓ
A KORONA DÍSZTERMÉBEN
15 óra: Pulitzer-emléknap és a
szülőváros díjának átadóünnepsége, szakmai konferencia.
A KISBAGOLY VENDÉGLŐBEN
18 óra: Deutsch Tamás EP-képviselő tart előadást a Fidesz szervezésében.

Fiatal koreográfusok 3. műszakja. Kísérleti előadást láthat a közönség ma és holnap 17 órától a kisszínház balett-termében: a Szegedi Kortárs Balett fiatal tagjai közül hatan mutatkoznak be koreográfusként a
3. műszak című produkcióval. Az egyórás összeállítás hét részét Horváth M. Gergely, Tóth Andrea, Szarvas Krisztina, Haller János, Tarnavölgyi Zoltán és Palman Kitti koreografálta. A balett próbatermében berendezett 80 fős nézőtér előtt táncolja el a társulat a rövid darabokat, az
előadásokra jelképesnek mondható 250 forintért kaphatók belépők a
színház jegyirodájában. A produkció megszületésének folyamatát végigkísérte az együttessel, Klenk Rita fotográfus, akinek felvételeit a kisszínházban minitárlaton láthatja majd a közönség.

ISMERETTERJESZTÉS
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A VÁROSHÁZA HÁZASSÁGKÖTŐ
TERMÉBEN
17 óra: A Szegedi Művészkiub
estje. Vendég: Solymos László alpolgármester.
AZ SZTE ÁOK SZÜLÉSZETI ÉS
NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA TANTERMÉBEN (SEMMELWEIS U. 1.)
17 óra: Az European Male Ageing
Study (EMAS) tudományos ülése.
A NEMZETISÉGEK HÁZÁBAN
16.30 óra: Az újkori Görögország
története című előadás-sorozat.
Előadó: dr. Balogh Ádám,
18 óra: Bolgár-magyar kapcsolatok - történelmi-kultúrtörténeti
előadás-sorozat. Előadó: Korom
István.

Rendhagyó, zenés tárlatvezetésben lehet részük ma azoknak,
akik ellátogatnak a szegedi Reök-palotába. Este 6 és fél 8 órai kezdettel
St. Martin kalauzolja az érdeklődőket a Chagall-kiátlításon.
<3 ő
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6.00
625
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9.00
9.10
920
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Teleshop Segíts magadon!
Tények reggel
Mokka
Stahl konyhája [12]
Babapercek
Telekvíz Telefonos játék
Teleshop
Lucy
Amerikai életrajzi film [12]
13.25 Kvfzió
Telefonos játék
14.20 Parti nyomozók
Amerikai akció-vígjátéksorozat,
64. Hegyi túra [12]
1520 Amynek ítélve
Amerikai filmsorozat, 24. Zéró
tolerancia [12]
1620 Bűbájos boszorkák
Amerikai filmsorozat. 20. A szellemek harca [12]
1720 Joshi Bharat Talkshow [12]
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Áll az alku A játékshow [12]
20.15 [óban-rosszban 1037. [12]

5.30 Topshop
6.00
10.05 Topshop
1125 Disney-rajzfilmsorozat
Szünet
12.00 RTL-híradó - Déli kiadás
12.10 06-91/33-55-33
Hívjon! játsszon! Nyerjen!
13.30 Fél kettő
Magazin a legjobb történetekkel
14.35 Andre, a fóka
Amerikai vígjáték [12]
R.: George Miller. Fsz.: Keith Carradine (Hány Whitney), Chelsea
Field (Thalice Whitney). Tina Majorino (Tóni Whitney), Keith Szarabajka (Billy Baker), Joshua
Jackson (Mark Baker)
16.15 Második esély
Amerikai filmsorozat. 119. [12)
1720 Mónika - A kibeszélőshow
Show-műsor [12]
18.30 RTL-hfradó - Esti kiadás
19.05 Vacsoracsata
Gasztroreality [12]

2030 Hal a tortán - Teljes gőzzel
Vendégváró valóságshow [12]
2125 A bájkeverő
Amerikai-német vígjáték [12]
Közben: kenósorsolás
23.10 jeridio
Amerikaifilmsorozat.19. [12]
0.10 100 csoda
0.15 Tények este
0.45 Csillagkapu: Atlantisz
57. Vasárnap [12]
135 Csillagkapu: Atlantisz
58. Alámerülve [12]
2 2 5 Drága testek Amerta knmsorozaL 136, Színház az egész viág [16]

2 0 0 5 Fókusz
Közszolgálati magazin [12]
20.40 Barátok kőzt Magyar filmsorozat. 4939-4940. [12]
Közben: RTL-hirek
2120 Gátvölgyi-show Paródiashow [12]
22.00 Kész átverés!
Szórakoztató show-műsor [12]
Utána: RTL-hirek
23.05 Házon kívül Heti magazin [12]
23.40 Európai idő EU-magazin
0.00 Alias Amerikai akciófilm-sorozat.
4. évad. 9. Az adott szó [16]
0 3 0 Reflektor Sztármagazin [12]
1.05 Infománia Multimédia-magazin

VÍGJÁTÉK

21.25 A BÁJKEVERŐ
A legtöbb férfi mindenét odaadná
egy nőért! Elliott Richardson, a világ legkétba(kezesebb kétballába
azonban kevesebbel is megússza:
neki csupán a lelkét kell eladnia,
hogy megkapja a lányt, akiről álmodik. Az ördög pedig igazán
igyekszik a kedvében járni új üzletfelének. A nyavalyás kis lélekért
cserébe rögtön hét tökéletes életet
ajánl a srácnak: mindegyikben sikeres lehet, gazdag és bukni fognak
rá a nők.

AKCIÓFILM-SOROZAT

0.00 ALIAS
Miután Ama Espiraza meglövi Nadiát a
lányt kórházba szállítják, de mesterséges
kómában tartják, rrig az életfunkciói nem
stabilizálódnak. Sark akkor hajtandó sejteni beférkőzni a Cacknus soraiba,
amennyiben Vá^Ji ügynök személyesen
mutatja meg neki Lauren holttestét Saric
a szavát adja, hogy segt Sydney elkíséri,
ám egy bárban Ama Espiraza megszökteti Sarkot és üzletet ajánl neki. Sydney és
Váighn a nyomukban vannak, és amikor
nqtuk ütnek, Sark elmenekül de Annát
bezáija, hogy Sydney etfogiassa.

5.45
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8.00
8.10
9.00
935
10.50
11.25
12.00
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13.00
13.30
14.00
1435
15.25
1535
16.25
17.10
17.30
17.35
17.50
19.00

Hajnali gondolatok
Ma reggel
Hiradó
Sporthírek
Afrika gyöngyszeme
Portugál tévéfilmsorozat, 52/3.
Nappali
Szomszédok Magyar teleregény
Szomszédok Magyar teleregény
Déli harangszó
Híróra Benne: Hiradó
Slovenski utrinki
Együtt
Záröra
Átjáró
Sorstársak
Extra Kultúrháttér
A fagyos folyó lovasa
65/26. A Reilly fivérek
Prizma
Hírek
Körzeti híradók
6 órai tea
Párizsi jó barátok
Francia tévéfilmsorozat, 73/27.

19.28
19.30
1935
20.00
20.10
21.10
21.40
22.10
2225
0.05
0.15

Föld TV
Híradó este
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Szempont Magyarország kicsiben és nagyban
Sztársáv Szórakoztató műsor
valódi sztárokkal
Csütörtök este
Mementó
Gyilkos lányok
Francia bűnügyi film [16]
Hirek Benne: időjárás-jelentés
Szempont Magyarország kicsiben és nagyban

BŰNÜGYI FILM

22.25 GYILKOS LÁNYOK
Nina és Lizzy. Két fiatal lány. 19 évesek. Nem vágynak nagy dolgokra,
csak valami txildogságfélére, mint
bárki más az ő korokban. Minden múló pillanattal, minden találkozással
azonban csak távolodnak ennek a lehetőségétől, vagy akár csak a reményétől is. Együtt stoppolnak, mindenféle kalandokba sodródnak. Beérnék
már csak néhány pillanatnyi jó érzéssel, de legalább némi falat élelemmel.
Észre sem veszik, hogy a vesztükbe
rohannak...

5.45
530
8.00
8.10
9.00
925
9.50
10.20

Hajnali gondolatok
Ma reggel
Híradó
Sporthírek
Sprski ekran
Unser Bildschirm
Connect with English
Miért?
1690. szeptember 15. Thököly
erdélyi fejedelemmé választása
11.05 Négyszázezer nap
11.30 Átjáró
12.00 Déli harangszó
1201 Hiróra
1255 Segítünk Munkaügyi körkép
13.20 Kamerun-expedíció
Ismeretterjesztő film
13.50 Sophie - a nem kívánt jegyesség 65/11. Szerelmes hazugság
14.15 Világjáró 26/14. Louisiana
14.40 Ez történt ma reggel
16.10 Heidi 3/2. Heidi a városban
1730 Az időjárás titkai 26/16. A kontinentális éghajlat
1735 Magyar retró

1835
19.05
19.25
20.30
2030
2035
21.00
213)5
2240
23.35
0.30
210

Esti mese
Pufóka kalandjai
A palota ékköve 54/28.
Híradó este
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Napló
Szántó Piroska: Forradalmi szvit
Idegen a városban
Amerikai bűnügyi film [16]
Záróra
Magyar retró
A piszkos kezű kislány
Olasz bűnügyi tévéfilm, 2/2
Vezérlő fény 128/41

BŰNÜGYI FILM

21.05
IDEGEN A VÁROSBAN
R.: PETER LE WIN. FSZ.: ROSE JEAN SMART (ANDRESZ KATI);
BARNES - GREGORY HINES (KŐSZEGI ÁKOS); LARRY - JEFFREY
NORDLING; JEANINE - LUCINDA
JENNEY
Az egyedülálló anya minden idejét
és erejét beteges, kilencéves kisfiának szenteli. Az egész világ öszszeomlik számára egy titokzatos
idegen feltűnésével, aki meglepően
jól ismeri a múltját.

6.00
6.05
6.20
7.00
7.30
735
8.25
9.05
9.35
935
10.30
11.30
14.00
14.10
1435
15.15
16.10
16.45
17.35
1730
18.00
1825
19.00
1930
20.00
2025
20.35
21.15
22.05
2220
2225
2335
0.45
035

—

O

Híradó - reggel
Sport - esti
Térkép - reggel
Élő egyház
Hatodik sebesség
Női pulzus
Csodafa
Lélek Boulevard
Aki a kőből bort fakasztott
Tüskevár
Magyar tévéfilmsorozat
Csatád-barát
Kívánságkosár
Hiradó
Mestermunka
A leghűségesebb múzsa - A
szőlő és a bor a képzőművészetben
Vannak vidékek
Menyegző
Váratlan utazás
Kanadai tévéfilmsorozat
Mese
Példa-képek
Hiróra

4.45 Tv-dokik Amerikai talkshow
5.40 Sabrina, a tiniboszorkány
6.40 Pimaszok, avagy kamaszba
nem üt a mennykő
7.35 3 fitt perc
7.40 Két pasi meg egy csajszi
8.35 Halálbiztos diagnózis
9.35 Gyilkos sorok
10.35 Monk - Flúgos nyomozó
11.25 Jó barátok
1225 A nagy házalakftás
13.20 Gordon Ramsay - A pokol
konyhája Gasztroreality
14.10 Halálbiztos diagnózis
Amerikai akciósorozat
15.05 Gyilkos sorok
Amerikai krimisorozat
1535 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai krimisorozat
16.45 Jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
17.10 jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
17.35 A nagy házalakítás
Otthonteremtő show

6.00 Idegen név
Indiai-amerikai filmdráma
8.05 WALL-E
Amerikai animációs film
9.45 Kettőt találhatsz
Amerikai romantikus vígjáték
11.35 Jack
Amerikai filmdráma
13.25 Hajlakk
Amerikai zenés vígjáték
15.20 Batman - Gotham lovagja
Amerikai animációs film
16.35 Othello
Amerikai-angol filmdráma
18.35 Tan-túra Amerikai vígjáték
R.: Roger Kumble. Fsz.: Martin
Lawrence. Raven-Symoné, Donny
Osmond, Brenda Song, Kym E
WhiHey
20.00 A nemzet aranya 2 - Titkok
könyve
Amerikai kalandfilm
R.: jon Turteltaub. Fsz.: Nicolas
Cage, )on Voight. Harvey KeiteL
Ed Harris. Diane Kroger

Térkép
Doc Martin Angol tévéfilmsorozat
Mezzo Operaverseny és Fesztivál
Közbeszéd
Időjárás-jelentés
A szőlő városa
Balatonfüredi szüreti napok
Külvárosi rendőrök
Olasz tévéfilmsorozat
Váltó Gazdasági híradó
Sport - esti
Sabah Kanadai játékfilm
10. Lamantin jazz Fesztivál
Vers
Himnusz

1825 Gordon Ramsay - A pokol
konyhája Gasztroreality
19.15 Mesterszakács Amatőr konyhaművész-bajnokság
19.40 Mesterszakács
20.10 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
21.00 CSI. Miami helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
2135 CSI. New York-i helyszínelők
2 2 3 0 Las Vegas Amerikai krimisorozat
23.45 CSI. Miami helyszínetök
0.35 Start Autósmagazin
1.05 CSI. A helyszínelők
135 Szex és New York

22.00 Igazi szex - Van, aki forrón
szereti
Amerikai erotikus dokumentumfilm
R.: Patti Kaplan
22.45 Kegyenc fegyenc
Amerikai vígjáték
0.30 Begerjedve
Amerikai romantikus vígjáték
210 Napfény
Angol-amerikai sci-fi
335 A nemzet aranya 2 - Titkok
könyve
Amerikai kalandfilm

*

Telin

(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és vonzáskörzete)
0 . 0 0 Hangos képújság 1.00 Képújság hang nélkül 4 . 0 0 Hangos
képújság 8 . 0 0 Receptvarázs 8.30
Egy út a hegyen át 9.05 Színház
9.30 Szó-tér extra - Határ-Látó-Határ
10.00
Könnyűzene
10.30 Hangos képújság 13.00
Deszki magazin 13.45 Betekintő Algyő 14.00 Könnyűzene 14.15
Vegyed-e? - fogyasztóvédelmi
magazin 14.45 Könnyűzene 15.30
Receptvarázs 16.00 Egy út a hegyen át 16.35 Színház 17.00
Szó-tér extra - Határ-Látó-Határ
17.30 Könnyűzene 18.00 Képújság 19.00 Szegedtől karnyújtásnyira - Mórahalom - városi magazin 19.30 Szó-tér 20.00 Törzs-

asztal 20.30 Esteló október 23-i
21.30 Könnyűzene

V Á R O S I TV

S Z E G E D

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
7.30 Szegedi Hírek 7.55 Artista
8.25 Szemközt 8.40 Eur-Óra Klímaváltozás 8.55 A Testamentum Kft. filmje 9.00 Képújság
17.00 Megyejáró - jász-Nagykun-Szolnok megye 17.20 Nóvum
17.30 Képújság 17.45 Fejezetek
Magyarország közlekedéstörténetéből. 17. rész - A jövő technológiái 18.15 Szemközt 18.30 Artista
19.00 Szegedi Hírek 19.25 Mese
19.30 Körút 20.30 Hírháló - az
ország hírei 21.00 Trigon Akció.
Amerikai akciófilm 22.50 így látom én - EUR-Óra percek 23.00
Szegedi Hírek 23.25 Képújság

16.00 Az Alma Együttes koncertje
17.00 Kimba - mesefilmsorozat 7.
rész 17.30 Híradó 17.50 Nap kérdése 17.55 Csillagposta - napi horoszkóp 18.00 Vásárhelyi magazin. Vendég: Bán Sándor 18.55
Nyugi-torna 19.00 Grimm-mese Békakirály 20.00 Híradó 20.20
Nap kérdése 20.25 Csillagposta
20.30 Közérzet - életmódmagazin 21.30 Vásárhelyi magazin
(ism.) 22.30 Híradó 22.50 Nap
kérdése 22.55 Csillagposta 23.00
Egészség Patika - egészségmagazin. Benne: A mindszenti beteg
Ugye, új főorvosa van a sebészeti
osztálynak, érvek és eltenérvek az
H1N1-védőoltással kapcsolatban
0 . 0 0 Képújság

16
GRATULALUNK
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S t ü s z i V a d á s z É t t e r e m Asztalfoglalás: 62/315-640 PÉNTEK ESTE
• Htrp://il!espanzio-vadaszetrercm.hu
ÉLŐZENE!

TÜZELŐANYAG

A h o l n e m csak v a d é t e l v a n ! • S z e g e d , M a r o s u t c a 3 7 .

Balástyára, DEKANY

ANTALNAK

és SZÉL

JULIANNÁNAK

»» >'.,.'.

£ , :

ÁRfcJ

m . 2 0 / 3 2 4 - 6 9 2 8 . (090474596)

6 0 . házasság,

NONSTOP

TELEFONOS

sok boldogságot és még
kívánnak:
Gyermekeik,
unokáik és
dédunokáik I

80. születésnapja

BERTA
IMRÉT

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, navigáció. Ingyenes
kiszállással. 62/555-777,
30/678-5535,
www.regiogps.hu.

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

m á t . (090576068)

ALBERLETET KERES
• 1 + 2 szobás, bútorozott
lakás kiadó Szegeden, Hajnal utcában. Érd.: 30/8669 2 00.(090574947)

ALBÉRLETET KÍNÁL
• SZEGED-BELVÁROS,
Mérey utcában egyszobás,
konvektoros, kllmás, bútorozott garzonlakás kiadó
egyhavi kaucióval: 3 5 . 0 0 0
Ft/hó.
30/283-6400
(090576191)

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

• DOMASZÉKI intézménybe pályázati úton keresünk:
magyar-angol szakos tanárt határozott idóre. Jelentkezés: 2009. november
5-én személyesen, Domaszék, Petőfi u. 2-4. vagy
62/284-043-as telefonszámon 9-14 óráig. A pályázóktól önéletrajzot is kérünk. (090473968)
• GYAKORLATTAL rendelkező gyorséttermi eladót
keresünk Szeged Plazában
működő étterembe. Jelentkezni
a
bellaitalia@tonline.hu e-mail címre küldött önéletrajzzal lehet.
(090576091)

• 2 5 0 LITERES akvárium
teljes felszereltséggel eladó. Tel.:
20/803-2840.

• RÖSZKÉN 2+2 szobás,
régi építésű, részben felújított magánház 8 . 9 0 0 . 0 0 0
Ft-ért eladó. Azonnal beköltözhető. Érd.: 30/477-

(090576119)

3556.(085264737)

• SZAKÁCSOT keresünk
nagy
forgalmú,
házhoz
szállítással
foglalkozó
gyorsétterembe. Feltétel:
többéves gyakorlat. Jelentkezni a 30/869-4859-es telefonszámon,
vagy
bellaitalia@t-online.hu
email címen lehet. (090576097)
• SZEGED, Vám tér 3.
szám alatti üzletünkbe é s a
C O R A 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:
a!las@gmvitamin.hu.

EPITESI TELEK
• A VADASPARK lakóparkban 750-800 m 2 -es, 1-4
lakásos épületek építésére
alkalmas,
közművesített
telkek eladók. Ár: 15.000
2
Ft/m + áfa. Tel.: 555-821,
70/312-1914.(090474717)

• ÜZLETKÖTŐI gyakorlattal rendelkező futárokat keresünk Szeged é s környékére. Fényképes önéletrajzokat
várunk:
szeged
©etalonholding.hu
címre
november 13-ig.(0906761(3)

GARAZS

cas-

önrészátvál-

üvegfóliázás.

62/

www.kipp-

k O P P . h U . (090269063)

2009. május 29-én megtartott
kuratóriumi ülésén elfogadta a szervezet
2009. évi közhasznúsági jelentését.
Döntöttek az 1%-ból befolyt összeg
(104.319 Ft) felhasználásáról, amit
kirándulások támogatására, képességés mozgásfejlesztő játékok vásárlására,
valamint az óvoda műszaki
felszereltségének fejlesztésére ••
s
fordítottak.

2 6 2 - 4 6 80(090576072)

• SZENTES városközpontjához közel, 1.200 m 2 -es
telken öreg vályogház eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 06-30/619-2485.
(090372158)

GEPJÁRMUVEZETŐ-KEPZES

• SÁNDORFALVA, Brassói
u. 20. alatti háromszobás,
gáz-, központi
fűtéses,
melléképületekkel magánház
eladó.
Irányár:
1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 Ft. 20/9436-

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

133(090371870)

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

(090474541)-

KOZLEMENY
A FERROÉP Zrt. alábbi
feliratú bélyegzője
2009.10.10-től I
ÉRVÉNYTELEN,
|
nem fogadhaté el!

(090473637)

• ÚJSZEGED, Fő fasor
melletti, 290 m 2 -es, 5+2
szobás, kétlakásos, igényes
magánház
4 4 . 5 0 0 . 0 0 0 Ft-ért eladó.
30/508-90 06. (090473635)

A bélyegzőn szereplő adatok:
FERROÉP

• ÚJSZEGED, Fő fasori,
136 m 2 -es, ötszobás, igényes magánház 74 m 2 -es
melléképülettel
3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 Ft-ért eladó.
30/508-90 06(090371174)

4.

Fővállalkozó és Szerelőipari Z R t .

6725 Szeged,

Kálvária sgt.

87/b.

Adószám: 11391069-2-06

CIB:

r

TOVÁBBRA IS elérhető Szegeden a Biztos Támasz Egyesület NETre Kész Programja.
Támogató: GKM, MEH. Részletek: www.blztostamasz.hu/
netOk.(090575883)

(üzenetrögzítő

Is)

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

2 1 3 - 6 3 2.(090371696)

38.500 R

• Karácsony Linzben (Krems, Steyr.... Cesky Krumlov) 12.23., 4 nap, reggeli
54.000 Ft
• Salzburgi karácsony (salzkammerguti túrával) 12.23., 4 nap, reggeli
00.800 Ft
• Szilveszter Párizsban 12.29., 6 nap. reggeli (fak: 2 vacs., szilveszteri vacsora)
80.000 Ft-tól
> Szilveszter Londonban 12.30., 4 nap. reggeli (fak.: 2 vacs., szilveszteri vacsora)
110.000 Ft
• Szilveszter Toscanában 12.29., 5 nap. reggeli (lak.: 3 vacs.. szilveszteri vacsora)
00.800 Fl
• Szilveszter Grazban 12.30., 4 nap, 2 x F P + 1x reggeli (fak.: szilveszteri vacsora) ...40.000Ft-tól
• Szilveszter Isztambulban 12.29.. 5 nap. repülő, reggeli (fak.: szilveszteri vacsora) ....137.000 Ft
A reptilbs utak ára az Illetéke! num tartalmazza Inlormáciél kérjen irndanktoll
Csallakn/ás S/ognd Rintapest hntárátkolíf útvonalon vagy trans/turrull

2 1 0 - 4 9 04.(090473225)

(090472992)

• SZEGED,
Csongrádi
sgt.-i, 47 m 2 -es, 1,5 szobás, I. emeleti, erkélyes
panellakás 6 . 4 9 0 . 0 0 0 Ftért eladó.
20/420-5816

• TÁRSRA vágyik? Nálunk
megtalálja az igazit! Személyre szabottság, diszkréció, országos fényképes
adatbázis. Hívjon most! Érdeklődés:
20/406-9250.

(090473642)

(090473064)

• SZEGED-FELSŐVÁROS
Kereszttöltés utcai, 47 m2es, 1,5 szobás, részben
felújított, panelprogramos
lakás 5 . 8 0 0 . 0 0 0 Ft-ért eladó. Tel.:
20/587-4667.
(090575694)

,

• SZEGED
FELSŐVÁROS, Kereszttöltés utcai, 56 nm-es, 2 , 5 ,
külön bejáratú szobás, átlagos
állapotú
lakás
6,300.000-ért eladó. 20/
5 8 7 - 4 6 67.(090575692)

• SZEGEDEN 2 szobás, erkélyes, parkettás, azonnal
beköltözhető lakás eladó.
Panelprogram kifizetve. 70/
3 2 0 - 4 3 60(090473800)

SZOLGÁLTATÁS
• CLASSIC ÜVEG. Üvegezés, képkeretezés. Pulcz u.

(090575654)

• A K Á C tűzifa: 9 . 0 0 0 Ft/
m3.
06-30/517-6674
(090473893)

• BÜKK/AKÁC
szelezés
méteresen:
1.800 , Ft/q,
vágva: 2 . 1 0 0 Ft/q. Ingyenes házhoz szállítás. 0663/315-288,
06-30/4781 2 3 4.(090574900)

DUOULASELHARITAS

ga-

• LAKSPED! Költöztetés,
szállítás, lomtalanítás, rekeszek biztosításával. A hét
minden napján. Díjtalan felmérés. 62/497-358, 30/
6 3 0 - 4 6 90(090474447)

• ÜVEGEZÉS,
KERETEZÉS. Kovács üveg, 62/414140.(063523409)

TANFOLYAM

• SZEGED, J u h á s z Gyula
utcai, 84 m 2 -es, földszinti,
gáz-központifűtéses téglalakás jó áron eladó. Tel.:
3 0 / 6 0 6 - 3 1 10.(090371062)

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

HIRDETESFELVETEL SZEGEDEN:
A DÉLMAGYARORSZÁG
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁIBAN
Szegedi, Gutenberg u. 5.
Tel./fax: 62/310-933.
Szeged, Szabadkai út 20.
A DÉLMAGYARORSZÁG
ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL
Hogy miért érdemes apróhirdetését
A DÉLMAGYARORSZÁGBAN
és a DÉLVILÁGBAN feladni?

(090371176)

MERT AZ AKÁR MÁR A MÁSNAPI
LAPSZÁMBAN MEGJELENIK!

• SZEGED-BELVÁROSI,
kétszobás, amerikai konyhás, nappalis, 66 m 2 -es, jó
beosztású, padlófűtéses,
igényes lakás sürgősen eladó.
30/5399-414.

Előzze meg versenytársait!
Válassza az ország legnagyobb múltú
megyei napilapját!
Délmagyarország és Délvilág hirdetésfelvétel
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban
vagy telefonon!

(090575725)

• SZEGEDEN, a Franciahögyön, a Sík S. utcában
földszinti, 5 8 , 5 6 m 2 -es, 2
szobás lakás azonnal beköltözhetően eladó. Ár:
1 3 . 5 0 0 . 0 0 0 Ft. Tel.: 62/
555-821,
70/312-1914.
(0904747161

5 0 8 - 9 0 06(090371(72)

CHAF1GE

IRODAINK:
SZEGED, Gutenberg u. 5. • 62/310-933

SZEGED, Szabadkai út 20. « 62/567-835
SZENTES, Kossuth u. 8. • 63/314-838
MAKÓ. Szegedi u. 9-13. • 62/213-198
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
Kinizsi u. 27. • 62/242-419

Jegyárak: 1400 Ft • Helyszín: Budapest, Trafó-Kortárs Művészetek H á z a
The Bírod Bovs «f Álab.-tkm : : 2 0 0 9 . november 16., hétfő, 1 9 . 3 0 óra
legyár: 8 9 0 0 - 1 4 9 0 0 Ft • Helyszín: Budapest, Zeneakadémia, Nagyterem
New Yo : V o k s Christr w i'rogram: 2009. dec. 16., szerda 20.00 óra
jegyár: 9 9 0 0 Ft • Helyszín: Budapest, Millenáris Teátrum

A jegyek arán felül 200 Ft kezelési költséget is felszámítunk.

• A z ü z e n e t m a i . 2 0 s z ó b ó l állhat

Valuta vétel-eladás
0 6

70

I£SCO

3 8 0

0 2

fl

City
i f i m é i
centrum

Vasárnapi

• Ára: »4«)2 Ft, fényképpel 4Í>.3Í> Pt

• Megjelenés: bármikor

• Leadási, illetve beérkezési határidő: megjeleni - előtt ' nappal
• Töltse

Vasárnap
is házhoz
visszük!

ki a megrendelö-zelvénvt, és küldje el ( műinkre

,t hirdetési összegről szóló postautalvánnyal együtt, vagy
• Keresse (el személyesen ügyfélszolgálati irodáinkat,
hirdeteslelvevö helyeinket!
Cím: Détmagyarurs/ág Kiadó 6720 S/eged, Gutenberg u
Tel.: b2/5U?'l\ V>

DÉLMAGYARORSZÁG
Szöveg:

(090675610)

Az apróhirdetések tartalmáért
a Déimagyarország Kiadó nem vállal felelősséget!

(090371772)

s z á m o n . (090473174)

• SZEGED, ő s z 2 7 . , novemberi átadású társasházban 62 m 2 -es, földszinti, utcafrontos üzlet eladó.
06-20/9460-083.

(090575407)

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

• ÚJSZEGEDI, 50 m 2 -es,
kétszobás, teljes körűen,
frissen felújított téglalakás
belvárosi hídnál, azonnal
beköltözhetően eladó. 30/

ÜZLETH., MŰHELY, IRODA

7 8 1 6(090370713)

TEGLAEPITESU LAKAS

• ELEKTRONIKUS
vagyonvédelmi rendszerszerelő tanfolyamot indít a Novosec Security Kft.; O K J - s
képesítés. Jelentkezni lehet: 20/383-3631 telefon-

(090371343)

• SZEGED-BELVÁROS,
Vadász 2/B alatt 17 m 2 , 60
m 2 iroda, parkolóval kiadó.
30/968-8911.
www.papick.hu/Vadasz

4 6 . , 6 2 / 4 9 9 - 1 1 1 . (084036806)

ranciával. mindennap. Érd.:
06-30/945-7577, 62/533-999,
Szász Péter. (090165709)

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ
• CSERKESZÖLŐGYÓGYFÜRDŐN 250 m 2
es vendégház, amely alkalmas két család otthonának
é s további 10 fő elhelyezésére 3 stúdióapartmanban,
központhoz közel eladó.
Ár: 1 8 . 8 0 0 . 0 0 0 Ft. 06-30/
943-1316,
www.cserkeimesterek.hu

• TÖLGY-BÜKK-AKÁC!
Akciós áron, kamionos tételnél már 1.550 Ft-os mázsaártól, hasítva is! 30/999-

Köszöntse szeretteit napilapunkon keresztül, és niegajantleko/zuk
egv utalvánnyal?

akik

Z(s)EPPELIN KÖRUTAZÁSOK
Szeged, Feketeeae u. 17. • Tel.: 62/426-084
Online toglalás: www.zseppelln.hu

• NÉMET-OSZTRÁK ügy
feleink részére eladó ingatlanokat keresünk! 06-1/

• A K Á C t ű z i f a : 8 . 0 0 0 Ft/m3től.
06-20/268-7223

HÁZASSÁGI EVFORDULO, SZÜLETÉSNAP, NÉVNAP?

(adószáma: 18450345-1-06)
kuratóriuma köszönetet mond
azon támogatóinak,

(090371988)

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

988.(090474347)

A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

^

a személyi jövedelemadójuk
1%-ának felajánlásával
(2008-ban összesen
?
131.418-Ft-tal) segítették 1
az alapítvány cél szerinti
működését.

TARSKOZVETITES

• A K Á C . tűzifa: 10-15.000
Ft/m 3 , hasítva, szállítva.
Tel.: 3 0 / 4 7 9 - 7 4 3 5 , 72/371-

2009. okt. 31., szombat 19.30 <

N0VENY

• APÁTFALVÁN beköltözhető, jó állapotú, összkomfortos kis parasztház eladó.
Irányár: 3 . 9 0 0 . 0 0 0 Ft. 62/

Az

PANELLAKÁS
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
Hódtóban 59 m 2 -es, 1 +2 fél
szobás lakás liftes házban
eladó.
30/928-5092

(090473641)

Aranyossy Ágoston
Általános Iskola Alapítvány

• Nürnberg és Prága - adventi vásárok 11 27. é s 1 2 . 1 1 . , 3 nap, reggeli

62/567-835

• ÚJSZEGED, marostői városrészben
160
m 2 -es,
négyéves, egyszintes, exkluzív kivitelű magánház eladó.
Tel.:
20/420-5816.

MAGANHAZ

• AUTÓÜVEGEZÉS,
cokárfelvétel

T

• SZEGED-SZENTMIHÁLYI, 4 szobás, gáz-vegyes
tüzelésű, padlófűtéses, új
ház, befejezetlen, utcára
nyíló garázzsal eladó. 30/

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

AUTÓ

Az Alapítvány a lurkó-Kuckó
Magánóvoda Óvodásaiért

2 9 4 - 5 8 02.(090575690)

10700062 04354507-51100005

(090574941)•

•5

• SZEGED-PETŐFITELEPI, 160 m 2 -es, ötszobás, nappalis, emelt szintű,
szerkezetkész ikerház garázzsal
eladói
Ár:
1 8 . 8 0 0 . 0 0 0 Ft. Tel.: 30/

(090269284)

• NEM talál állást? Segíthetünk! Állásinfó/ Szemléző. Hétfőtói péntekig 916 óráig. 06-30/839-9525.

405-888.

• PETŐFI-TELEP
központjában 100 m 2 -es magánház 40 m 2 -es, lakható
melléképülettel, 250 négyszögöl telken eladó. 30/
6 5 5 - 5 5 36(090473630)

ALLAST KINAL

lalással,

9 , 8 M F t . (090165468)

(090166953)

(090575095)

• A DÉL-TISZA menti Természetvédelmi Egyesület
(6724 Szeged. Öthalom u.
4 1 . a d ó s z á m : 18470635-106) tájékoztatja a tisztelt
adományozókat, hogy a
2 0 0 7 . évi szja-ból felajánlott 1 % támogatást, összesen: 4 1 . 5 2 4 Ft-ot madáreleség vásárlására és madárgyűrűzésre
fordította.
Az egyesület vezetősége az
adományokért ezúton is köszönetét fejezi ki. (090675960)

• MAKÓ belvárosában I.
emeleti, 62 m 2 -es, gázfűtés e s , kllmás téglalakás eladó. 20/924-8999. Irányár:

3 9 0 . 0 0 0 F t . (090575704)

Szentmihályon felesége,
lánya,fiaés családjaik

• A DESZKI Maros Ponty
He. (adószám: 190806911-06) a 2008. évi adó 1%ból felajánlott 4 8 9 . 0 8 0 Ftot az egyesület környezet,
vízmennyiség és -minőség
védelmére fordította. Ezúton is szeretnénk megköszönni támogatóink bizal-

a BELVÁROSTÓL 20 percre, mélyen áron alul, nfvós,
emeletes, 6 szobás ház
1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 Ft-ért eladó.
70/505-7 1 34(090473418)

• ELADÓ egy Renault Twingo 1.2, 1996-os, bordó
személygépkocsi 192.000
km-rel, klímával, alufelnivel, elektromos ablakokkal.
Festéshibásl Érd.: 30/6353739,
Szeged.
Irányár:

és közelgő névnapja
alkalmából
^ |
sok-sok szeretettel
köszönti

ALAPITVANYOK

HIRDETÉSFELVÉTEL:

o Apróbörze

évfordulójuk alkalmából

hosszú együttlétet

• A BORICA
Kulturális
Egyesület (6725 Szeged,
Felhő u. 5 . ,
adószám:
19081403-1-06) tájékoztatja a tisztelt adományozókat, hogy a 2007. évi szjaból felajánlott 1% támogatást, összesen: 93.951 Ftot a gyermeknéptánccsoportok
próbatermeinek
bérleti dijára fordította. Az
egyesület vezetősége az
adományokért ezúton is köszönetét (ejezi ki. (080575946)

• A K C I Ó S tűzifa: 8 . 0 0 0 Ft/

»«J<f*V-*»
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GYÁSZHÍR

Gyászközlemények

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

ÖRDÖGH JÓZSEFNÉ
SUSÁN KATALIN

SZEGED
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett Férj,

56 éves korában váratlanul elhunyt.
Búcsúztatása október 30-án 15 órakor lesz a Kübekházi temetőben.
Gyászoló család

Édesapa, Nagypapa, testvér és rokon,

KATONA SÁNDOR
a Szegedi Postaigazgatóság volt
munkatársa

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Köszönöm mindazon rokonok, bará-

GYÁSZHÍR

tok, ismerősök részvétnyilvánítását,
akik felejthetetlen élettársam,

„lelked, mint fehér galamb, csendesen
messzire szállt. Hiába keresünk, könnyes
szemünk már soha nem talál. De tudjuk,

FEJÉRPATAKY BELANE
búcsúztatásán megjelentek és virágaikkal fájdalmamat enyhítették.
Emlékét szívemben örökre megőrzöm!

hogy a csillagok közt a legfényesebb Te
leszel, és vigyázol ránk. Utat mutatsz, mert
a szívünkben örökké létezel."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

Csernai István

DEZSŐ SÁNDOR

SZENTES

Hódmezővásárhely, Királyszék u. 72. sz.
alatti lakos, 94 éves korában súlyos betegségben váratlanul elhunyt. Temetése 2009.
október 30-án 10.30 órakor lesz a vásárhelyi Kincses temetőben.

69 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása 2009. november 3-án 15 órakor lesz
a Dugonics temetőben.

GYÁSZHÍR

Gyászoló család

Megtört szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

CSÍKOSNÉ
TORDAI ÉVA

ID. LACZIK SÁNDOR
58 éves korában hirtelen elhunyt.
Kívánságára hamvait otthonában
helyezzük örök nyugalomra.
Gyászoló család, Algyő

2009. október 7-én elhunyt. Szűk
családi körben elbúcsúztattuk.
Szerető lánya, testvérei
és három unokaöccse

„Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa,
nagyapa, dédapa és rokon,

NAGY ANDRÁS
az Árpád Tsz nyugdíjas
kovácsmestere
Szentes, Borza u. 12. szám alatti
lakos, 94 éves korában örökre megpihent. Temetése október 30-án,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága
Édesanya, Nagymama, Dédmama,

MÁRKUS ANDRÁSNÉ
KASZA ROZÁLIA
87. évében elhunyt. Búcsúztatása
2009. október 30-án 10.30 órakor lesz
a Szőregi katolikus temetőben.
90575897

A g y á S Z O l ó CS3Íád

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

CZIROK JÓZSEFNÉ
KISS IRÉN
81 éves korában elhunyt. Búcsúztatása október 31-én 13 órakor lesz a
Kübekházi temetőben.
905759,9
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,

VASS MÁRTUNNÉ
HAJÓS ROZÁLIA
életének 87. évében elhunyt. Temetése november 2-án 14 órakor lesz a
Forráskúti temetőben.
90575929

Gyászoló család

pénteken 13 órakor lesz a Kálvária
temető ravatalozójából.
90575905

Gyászoló családja

rettünk,

DUZI JÓZSEFNÉ
KARIZS ERZSÉBET KATALIN,
árpádhalmi lakos 61 éves korában
órakor lesz az Árpádhalmi temetőben.
90576268

Gyászoló család

hamvait otthonában őrizzük és
csendben gyászoljuk.

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,

KÁDÁR MIHÁLYNÉ
MÉSZÁROS ROZÁLIA
Hódmezővásárhely, Szőlő u. 32.
szám alatti lakos, 85 éves korában
elhunyt. Temetése 2009. november 2-án 9 órakor lesz a Kincses
temetőben.

PUNGOR LAJOS

SOMOGYI FERENC
hódmezővásárhelyi lakos, 72 éves
korában elhunyt. Temetése 2009.
november 5-én 14.30 órakor lesz a
Kincses temetőben.
CKU74b?7

Gyászoló családja
J

J

Mély fájdalommal tudatuk, hogy
drága szerettünk,
Hódmezővásárhely, Kert u. 14. sz.
alatti lakos, 81 éves korában

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
FELVÉTELE:

elhunyt. Temetése 2009. október
30-án 13 órakor lesz a hódmező-

Mécses 2001 Bt.
- (Temetkezési Szolgáltató Bt.) Szentes, Sima Ferenc utca 31.
63/400-889

TOURINFORM C S O N G R Á D
Csongrád, Szentháromság tér 8.
Tel.: 63/570-325
ORHIDEA TEMETKEZÉS
Csongrád, Erzsébet u. 32.
63/471-121

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

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

KOVÁCS SÁNDOR

6 6 4 0 Csongrád, Fóu. 17-19.
Tel.: 63/483-975

Gyászoló család

'

Gyászoló családja

Gyászoló családja,
Szegvár, Szentes

Égisz '90 Temetkezési Kit.,
6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 63/400-162

46 éves korában elhunyt. Búcsúztatása október 30-án 12.30 órakor lesz
a Kübekházi temetőben.
m i m i

SARKADI SZABÓ BÉLA
szegvári lakos, rövid, súlyos betegség után, 69 éves korában csendesen megpihent. Végakarata szerint

Gyászoló család

911575894

Fájdalommal tudatjuk, hogy

elhunyt. Temetése október 30-án, 15
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága sze-

„Meghaltak bár,
de szívünkben élnek,
hiába szállnak álmok,
árnyak, évek..."
Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett élettársam, édesapám, fogadott apánk és tátink,

vásárhelyi római katolikus temetőben.
90575538

Gyászoló családja

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett
édesanyánk,

TAKÁCS ERZSÉBET
59 éves korában elhunyt. Kérésére
sz k családi körben örök nyugalomra helyeztük.
Gyászoló családja

IA DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG HŰSÉGPROGRAM AJÁNLÁSÁVAL
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Az év könyve Szegeden!

HOLLOSI ZSOLT: GREGOR
200 oldalas album Gregor Józsefről

A LEGNAGYOBB
PÉLDÁNYSZÁMÚ
HIRDETŐ ÚJSÁG
Csongrád megyében!

Magyarország legnépszerűbb operaénekese volt a 2006 őszén
elhunyt Gregor József, akiről Hollósi Zsolt, a Délmagyarország
munkatársa reprezentatív albumot készített. A több mint négyszáz fotót és exkluzív személyes dokumentumot tartalmazó
kötetből nem maradhattak ki a Kossuth-díjas művész nyilatkozatai a New York-i Metropolitan Operáról, az operarendezésről,
legkedvesebb szerepeiről, sőt még bevált receptjei és kedvenc
borai is szerepelnek benne. Felesége és leánya mellett számos
pályatársát, kollégáját faggatta a szerző a vele kapcsolatos történeteiről, emlékeiről. Vallomásaik nyomán sok jellegzetes
Gregor-anekdota válik közkinccsé. A kiegészítő adattárban
megtalálja az olvasó a legendás basszus részletes diszkográfiáját éppúgy, mint színpadi szerepeinek, televíziós operafilmjeinek és külföldi vendégszerepléseinek listáját.

MEGRENDELOSZELVENY

Megrendelő adatai:
Név:

Hollósi Zsolt: GREGOR

db

Megrendelhető:
@ terjesztes@delmagyar.hu
^ www.webaruhaz.delmagyar.hu
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban
O vagy megrendelőszelvénnyel
Csak hibátlanul kitöltött megrendelést fogadunk el. a vételárat a kézbesítéskor kell fizetni. Megyén belül a házhoz szállítás Ingyenes.
Az akdó a késztet erejéig étvényes. A megrendelőlapot küldje a következő címre. Détmagyarország Kiadó, 6701 Szeged, Pl. 153

Aláírás:

Cím:

E-mail:

Tel.:

Előfizetői kód:

A z előfizetői k ó d o t
a hűségkártyáján is
megtalálja!

Újra n e k i v á g
a világköriili
útnak Jessica
^ ^
hogyjonca rebozou b l o
rendkívül tapcu7talt liajó*. aki gon "Tüdőm
jdrtaanavigíri.-dazi.azclelu. ^ m i n d a n n y i a n
romlóiban é* tú/t.ílun a len- aggódnak
KCrrn jlkjlm..„,r> I,i..„„. :... . ~7 . '
clöinUokkal
fcnohaw
któuW?^

geren alkalma/ott biztonsági «<«. ő pedig cgv

A 38 caer kilométerei, a
világ legveszélyesebb
vizeit ú érintő út
lerve hatalmas
vitát váltott ki
•len-

kén meg
«rra. hogy ludas- "W**dn jachtja egy tehervun. minden jól
ütközött rs mrjpéiVüt.
ment a reggeli m i 9 d * közelmúltban pedig a
induláskor"
rendkívül szeles ídójárii
m tt
Az indulást
» JF»*aú4ín»kehö«za.
v mar többször k -"za l'j-Zélandtg tan. ma^t
i is elhalasztót- f B köswnen FidzsiésSDm.u
( t tik: elsőként következik Afrikát és Dél/ •>
múlt E r i k á t a lány délről tcrre
'hónapban.
° megkerülni a nyok hónaamikor a lány P0*™
út során.
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MEGYEI FUTBALLHÍREK
Félbeszakadt bajnokság

A KILENCEDIK FORDULÓ
után - további négy halasztott mérkőzéssel - az újszegedi Kisstadion betonpályáinak felújítása miatt félbeszakadt a 2009. őszi Török
György veterán kispályás labdarúgó-bajnokság. A 9. forduló eredményei: Első BetonTervezők 3-5, Lokomotív-Bokafogó 3-4, Altax-SZAK 2-1,
Dózsa-Metálpont 1-4, Fit
World-Pláza O'Neill 5-3, Lanerossi-Egytitt Szegedért 5-1,
Piac Kft.-Sz. Vízmű 3-5.
Döntetlen esetén a büntetőrúgásokat megnyerő csapatok
(Lokomotív, SZAK. Pláza O'Neill, Piac Kft., Tervezők, Együtt
Szegedért, Dózsa) kapta meg
az egy pluszpontot.
A nem hivatalos végeredmény
1 Fit World

8 8 0 0 41-1224

2 Tervezők

9 7 11

3 Vízmű

9 7 0 2 38-2421

4 Altax

9 5 0 4 28-2815

35-1823

5 Pláza O'Neill

8 4 1 3 28-1814

6 Első Beton

7 4 1 2 35-1713

7 Piac Kft.

8 3 3 2 18-1713

8 Metálpont

9 3 1 5 27-3610

9 SZAK

7 2 2 3 13-16 9

10 Lokomotív

9 2 2 5 22-29 9

11 Lanerossi

9 3 0 6 23-37 9

12. Dózsa

9 2 1 6 23-36 8

13 Együtt Sz.

9 1 1 7

14-35 5

14 Bokafogó

8 1 1 6

10-30 4

Női gólok

A NÖI U15-ÖS labdarúgó-bajnokság Fehér csoportjában,
második forduló (Szeged), a
hazaiak eredményei: Szegedi
AK Boszorkányok-Nyírség
0-0, Szegedi AK Boszorkányok-Gyulai Amazonok 4-0,
Szegedi AK Boszorkányok-Berettyóújfalu 0-3. Az állás: 1.
Berettyóújfalu 12,2. Szegedi
AK Boszorkányok 11, 3. Gyulai
Amazonok 7,4. Nyírség 4
ponttal. Női futsal NB 1,5. forduló: Vesta City Line-Szegedi
AK Boszorkányok 12-5 (7-3),
a szegedi gólszerzők: Horváth
H. (2), Papp M.. Magyar K.. Zimányi-Kovács A. A szegedi
csapat hat ponttal jelenleg a
negyedik helyen áll.

Maradt a különbség

A MEGYEI lll. osztályú labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában: Kübekháza-Pusztamérges 1-0, gólszerző: Farkas Gy.
(62.). Csongrád ll.-IKV-Alsóváros 0-1, g.: Farkas M. (48 ).
Öttömös-Tiszasziget ll.-Károlyi 2-4, g.: Hatvani (85.), Bata
(90.), ill. Licsauer (12., 47.). Illés (37.), Buknicz Z. (73.). Ruzsa-Balástya II. 0-3, g.: Magyar (35.. 88 ), Böröcz (68.).
HFC lll. Bercsényi-Zákányszék
3-1, g.: Mihály (75., 78.), Hegyi (82.), ill. Csabai (61.). Földeák—Domaszék 3-1, g.: Mészáros (11., 13.). Kun Szabó
(30.), ill. Csehó (79.).
A bajnokság áUása
I. IKV-Alsóvárosl2
2 Földeák

9 1 2 35 1428

12 8 0 4 30- 1824

3 Tiszasziget II. 11 7 1 3 28-1722
4 Csongrád II.

12 7 0 5 27-2121

5 Zákányszék

12 7 0 5 23-1321

6 Batástya II.

12 6 3 3 22-1821

7 HFC lll.-B.

12 6 3 3 23-1521

8 Domaszék

12 4 2 6 23-3514

9 Ottömos

11 4 1 6 25-3113

10 Pusztamérges 12 4 1 7 18-2413

6

11 Rúzsa

12 2 010 15-32

12 KUbekháza

12 1 011 13-44 3

Két iksz

FELKÉSZÜLÉSI mérkőzéseken: Gyula-Ex-Algyő 1-1
(0-1), a vendégek gólszerzője: Kothencz. Makó-Ex-Algyő
1-1 (1-1). gólszerzők: Magyar,
ill. Lengyel.

EGY PONTTAL KAPOTT KI A SZEVIÉP-SZEGED A TARBES OTTHONÁBAN

Hatalmas bravúr küszöbén

Harminc másodperccel a vége
előtt a győzelemért támadhatott, végül mégis egypontos,
81-80-as vereséget szenvedett
a Szeviép-Szeged a női kosárlabda Euroliga nyitófordulójában, a Tarbes otthonában.
TARBES
MUNKATÁRSUNK
HELYSZÍNI JELENTÉSE

Tarbes-ban élnek-halnak a kosárlabdáért. A Szeviép-Szeged
is megtapasztalhatta ezt, mivel tegnapi Euroliga-meccsük
előtt a buszukat szinte mindenhol megtapsolták a francia kisváros lakói.
A helyi lap is kiemelten
foglalkozott az elitliga első
fordulójával, címlapján jelezte, magabiztos hazai sikert
vár az újonc szegediek ellen.
Az ezer néző előtt megrendezett összecsapáson aztán a
Szeviép hamar jelezte, nem udvariaskodni érkezett a Pireneusokhoz, Fürész, Sipaviciute és
Ciglar pontjaival 7-1-re húzott
el az első negyedben. Sacko kosaraival éledeztek a hazaiak, és
a negyed végére fordítani is
tudtak, ám 16-15-nél még semmi nem dőlt el a találkozón.
Nem volt egyszerű Bencze
Tamás helyzete, a szegedi vezetőedző ugyanis fontos szerepet
szánt az ukrán Olena Zserzserunovának, aki személyi hibái miatt azonban sokat kényszerült a
cserepadra - a szünetre tíz
ponttal el is húztak a hazaiak.
A második játékrészben aztán a Szeviép megmutatta iga-

zi arcát, és bár a harmadik negyedben valamicskét növelni
tudta előnyét a Tarbes, az
utolsó tíz percben közel volt a
bravúrhoz a Szeged.
Mínusz 14 pontról kezdte a
játékrészt a nem éppen megszokott Németh, Fürész, Laczi,
Vincze, Sipaviciute ötössel játszó Szeviép, és elsősorban a litván center szorgosan gyűjtögetett pontjainak köszönhetően
egyre közelebb lopódzott a franciákhoz. Németh Bernadett két
kosarával három perccel a vége
előtt már csak egy pont volt a
hátrány, sőt Fürész duplájának
köszönhetően 77-78-ra a Szeged átvette a vezetést. A franciák Európa-bajnoka, Yacoubou
két büntetőjéből csak az egyiket
dobta be, majd Lepron és Sipaviciute szerzett egy-egy kosarat,
így továbbra is döntetlen állt az
eredményjelzőn. Kevesebb mint
30 másodperccel a vége előtt a
német Breitreiner szintén csak
az egyik lehetőségét dobta be a
büntetővonalról, így a Szeviép a
győzelemért támadhatott
mindhiába.
Fürész tört be a palánk alá az
utolsó támadás során, ám egyszerre három francia zuhant rá.
A bíró megfújta ugyan a sípját,
a francia Sacko fel is tette a kezét, elismerte a faultot, ám a jogos büntetők helyett a mérkőzés végét jelezte a játékvezető.
Nem sikerült tehát a bravúr, ám a Szeviép-Szeged
büszke lehet arra, hogy első
Euroliga-meccsén megszorongatta a francia bajnokság veretlen listavezetőjét. Külön ki-

A szerdai játéknap eredményei. A csoport: jekatyerinburg
(orosz)-Viinius (litván) 85-56, Galatasaray (török)-Taranto (olasz)
76-64, Valencia (spanyol)-Riga (lett) 118-38. B csoport: Villeneuve
(francia)-Gospic (horvát) 73-59, Salamanca (spanyol)-Wisla Kraków
(lengyel) 60-65. C csoport: MKB-Euroleasing Sopron-Kosice (szlovák) 74-63, Bourges (francia)-Praha (cseh) 53-60. D csoport: Szpartak Moszkva (orosz)-Brno (cseh) 95-71, Fenerbahce (török)-Gdynia
(lengyel) 75-67.

Tarbes (francia)Szeviép-Szeged

81-80
(16-15, 27-18,27-23,11-24)
Női kosárlabda Euroliga, D
csoport. Tarbes, 1000 néző.
Vezette: Brziak (szlovák), Cardus (spanyol), Bertrand (svájci)
Tarbes: Lepron 5, Eldebrink
8/6, Breitreiner 14/9, Houston
5, YACOUBOU 14. Csere: Sacko
11/3. JANNAULT19/18, Arrondo
3/3, El Gargati 2, Castets. Vezetőedző: Francois Gomez.
Szeviép-Szeged: CIGLAR
19/3, Németh 7/3, Fürész 9/3,
SIPAVICIUTE 22. Zserzserunova 9. Csere: Horváth Zs. 6/6,
Laczi 6/6, VINCZE 2, Russai.
Edző: Bencze Tamás.
Kiponzotódott: Zserzserunova (a 31. percben)
emelendő Vaida Sipaviciute
teljesítménye: a Tarbes centersztárjai között játszott parádésan a litván légiós, aki 23
ponttal és 70 feletti dobószázalékkal zárta a találkozót.
Pihenni nincs sok idő, a
Szeviép pénteken bajnokin
utazik a Ceglédhez, jövő szerdán pedig a kontinens kirakatcsapatát,
a
Szpartak
Moszkvát fogadja az újszegedi
sportcsarnokban.
Bencze Tamás: Az első félidőben nem játszottunk jól,
mégis tartani tudtuk magunkat a franciák ellen. A folytatásban már nagyszerűen kosárlabdáztunk, és a remekül
sikerült negyedik negyed végén volt is esélyünk a mérkőzés megnyerésére, a bírók
azonban elvették a győzelmünket.

A DÉMÁSZ VÁLOGATOTTJAI NEM MENNEK EL DUNAVARSANYBA

Döntöttek: Szegeden maradnak
Csak egyetlen Démász-Szeged-versenyző, az ifjúsági világbajnok kajakos, Császár
Gergely utazik el a kötelezőnek beharangozott, hétfőn kezdődő dunavarsányi válogatott
edzőtáborba, a többiek maradnak Szegeden.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
A kajakosok és kenusok új
szövetségi kapitánya, a háromszoros olimpiai bajnok
Storcz Botond sok újdonságot
próbált bevezetni, amelyeknek voltak támogatói és ellenzői is - ahogy egy új dolognál
ez természetes. A legfrissebb
ötlete viszont, amely szerint
kötelező jelleggel havonta két
hétig központi edzőtáborban
dolgoznak a válogatott keret
tagjai, nem igazán nyerte el a
Démász-Szeged
versenyzőinek és edzőinek tetszését. Főleg mert a versenyzők saját
klubedzőik nélkül lettek volna kénytelenek két hétig más
szakember irányításával tréningezni.
- A válogatottak közül
csak a fiatal ifjúsági világbajnok, a 19 éves Császár Gergely

utazik el a hétfőn kezdődő dunavarsányi
edzőtáborba.
Ugyanazokkal edzhet majd,
akikkel az ifi vb-re készült, és
azzal a szakemberrel, Márfi
Gáborral, akivel akkor. A többiek közül a kenus Vajda Attila és Horváth Gábor szeretné
folytatni és végigcsinálni Vécsi Viktorral a jól bevált felkészülési munkát, a kajakosoknál Gyökös Lajos a mandulaműtétje után még lábadozik,
Sík Márton családi okokra hivatkozik, Bozsik Gábor is ma-

rad, míg Janics Natasa azért
nem megy, mert a Csipes Ferenc vezette honvédos női
csapat sem - sorolta Petrovics
Kálmán, a Démász-Szeged
klubigazgatója. - Hangsúlyozom, valamennyi sportoló
önállóan döntött így, nekem
pedig elsősorban az egyesület
és az ő érdekeit kell képviselnem. Mivel más klubok, illetve versenyzők is döntöttek
így, nem hiszem, hogy számítanunk kell büntetésre vagy
szankciókra.

A tanítványok Vécsi Viktorral (balról) maradnak. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Sipaviciute remeklése sem volt elég a győzelemhez. r OTÓ: SCHMIDT ANDREA

KÖZÉPPONTBAN
AKI VÁLASZOL:

Buchholcz Gábor, a Volán

Sorozatunkban aktualitásokkal
- sikerekkel, kudarcokkal foglalkozunk. A Tisza Volán SC
NB Ill-as labdarúgócsapata jól
szerepel az Alföld csoportban,
az előkelő negyedik helyről
várja a folytatást. Buchholcz
Gábor (képünkön) edző nem
tartja lehetetlennek a feljutást.
SZEGED
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
- Az előző bajnokságban - pár
fordulóval a vége előtt - meglegyintette csapatát a kiesés szele.
Most viszont remekül szerepet.
Mitől táltosodtak meg?
- A gárda nagy része tavaly
futballozott először a felnőttek
között. Az utánpótlás-bajnokságok után nem ment könnyen
az átállás. Szokni kellett a légkört, úgy néz ki, ez mostanra sikerült, és Végh Ariellel és Pálfi
Árpáddal is sokat erősödtünk.
- Az éllovasnál mindössze négy
ponttal van kevesebbje a Volánnak.
Megfordult a fejekben a feljutás?
- A hivatalos cél az első öt
hely egyikének megszerzése.
Az őszi szezonunkból még három fordulónk van hátra: fogadjuk a listavezető ESMTK-t,

edzője

megyünk a Monorhoz, végül
jön a Dabas. Ha szereznénk
minimum hét pontot, akkor
biztos, hogy a dobogón telelnénk. Ebben az esetben le kell
ülnünk a vezetőkkel, hogy átértékeljük a célokat.
- Tételezzük fel, hogy sikerül kiharcolniuk a feljutást. Gazdaságilag tudnák vállalni az NB ll-t?
- Nem árulok el titkot azzal, hogy a Tisza Volán SC az
egyik legkisebb költségvetéssel dolgozik az Alföld csoportban. Nagyon bízom benne, ha
váltásra kerülne a sor, a névadónk és a város segítségével
megmérettethetnénk a másodosztályban.

SPORT

2 0 0 9 . OKTÓBER 29., CSÜTÖRTÖK

Csak öt gól
EGER. Mindössze öt találattal
szenvedett vereséget a Bodrogi-Bau-IOS-Szentesi VK a bajnoki ezüstérmes Eger ellen a
férfi vízilabda OB I harmadik
fordulójában.
Igaz, hogy a hazaiaknál három alapember (Bárány Attila,
Varga II Zsolt és a háromszoros olimpiai bajnok Biros Péter) sem ugrott medencébe, a
szentesiek teljesítménye, különösen a negyedik játékrészben dobott négy gól így is
megsüvegelendő idegenben.
- Bár kapkodva kezdtünk,
elégedett lehetek a mutatott
játékunkkal. Támadásban is
javulni tudtunk a legutóbbi
meccsünkhöz képest, jó mérkőzést játszottunk az ezüstérmes ellen - mondta Vass Sándor edző.

Eger-Szentes

13-8
(5-2,3-1, 3-1,2-4)
Vodafone férfi vízilabda OB I,
3. forduló. Eger. Vezette: Molnár, Marnitz.
Szentes: Horváth - Szabó L.
2, Éles 1, Zsivanovics 3, Döbrössy, Torday 1, Jaksa 1. Csere: Markovics (kapus), Kasza,
Varga, Szabó T., Homonnai,
Rácz, Araczki. Edző: Vass Sándor.

GÉMES CSODASZERREL, BAJUSZ A MENTALITÁSÁVAL MAGYARÁZZA KORTALANSÁGÁT

Negyvenhez közel is a pályán
Bár túl vannak pályafutásuk
csúcsán, negyvenéves korukhoz közel még mindig első és
másodosztályú csapatokban
szerepelnek: Bajusz Sándor,
Gémes Levente és Petheő Gábor felveszi a versenyt a fiatalokkal.

Bajusz (balról, még Pick-mezben), Gémes és Petheő még bírja, FOTÓK: SCHMIDT ANDREA. FRANK YVETTE. KARNOK CSABA
szeretném abbahagyni, alacsonyabb osztályban még szívesen játszanék - mondta az egykori szegedi kedvenc, aki négy
éve a dohányzásról is leszokott
azért, hogy jobban bírja a gyűrődést.
Idén tért vissza a kosárlabdához a pályafutását korábban
befejező, többszörös magyar
bajnok Gémes Levente, aki a
nyártól
a
másodosztályú
Dél-Konstrukt SZTE-Szedeákban szerepel. - Két szezonnal
ezelőtt hagytam abba a játékot
a Vásárhelyi Kosársuliban, akkoriban fizikálisan már olyan
állapotban voltam, hogy szinte
minden mozdulat megerőltetést jelentett. Márciusban azonban rátaláltam egy csodaszerre,
amely tíz évet fiatalított rajtam.

Komant figyeli a Pool

Döbrössy Viktor nem vette be az
egri kaput. FOTÓ: TÉSIK ATTILA

BARI. Brit sajtóértesülések szerint a Liverpool érdeklődik Komán Vladimír, a 20 éven aluliak
egyiptomi vb-jén bronzérmes
magyar labdarúgó-válogatott
csapatkapitánya iránt.
A BBC, valamint a Daily
Mirror internetes kiadása is
arról számolt be, hogy a Rafael Benítez irányította együttes
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A pénzügyi viharoktól védve
A Magyar Takarékok 100%-ban magyar tulajdonú hitelintézetekként,
több mint 50 é v e állnak a z ügyfelek s z o l g á l a t á b a n .
Hazai piacon tevékenykedve biztosítják az Ön befektetései
s z á m á r a a világ p é n z ü g y i időjárásától való f ü g g e t l e n s é g e t ,
kiszámíthatóságot.
Országszerte! 1600 fiókban s z e m é l y e s ismerősként és stabil
partnerként óvják é s gyarapítjak megtakarításait.

szeretné megszerezni a Sampdoria tulajdonában lévő középpályást, aki jelenleg a Barit erősíti kölcsönjátékosként.
A brit sajtó szerint Románért - akit jelenlegi szerződése 2012-ig köt a genovai klubhoz - körülbelül 4 millió fontot kellene fizetnie a liverpooliaknak.

Tékvandósikerek

Azóta egy speciális algaalapú
készítménnyel kúrálom magam, és olyannyira jól érzem
magam a bőrömben, hogy még
legalább 4-5 szezont szeretnék
kosárlabdázni - mondta a 36
éves, Lecsó becenevű center.
A HPQ Szeged extraligás
röplabdacsapatánál építenek a
rutinos játékosokra: a 42 éves
Strezeneczki Gyula, a 38 éves
Petheő Gábor és a 36 esztendős
Csíkos Gábor is a keret tagja.

- Minden egyes találkozó
után megérzem a koromat. Régebben elég volt hat óra, hogy
kipihenjem magam,
most
azonban egy ötszettes csata
után két nap is kevés a regenerálódásra - fogalmazott a korábban öt évet kihagyó Petheő.
- Az ízületek, az izmok már
nem olyanok, mint régen, ezért
eldöntöttem, ez az utolsó évem
- mondta a huszonhetedik szezonját taposó röplabdás.

Szülés után a csúcsra. Külföldön is több, negyvenhez közeli sportoló
teljesített világszínvonalon. A legjobb példa talán a szülés után visszatérő, majd 40 évesen vb-aranyat, 41 évesen három olimpiai ezüstöt nyerő
amerikai gyorsúszó, Dara Torres, ám a 42 éves koráig a brazil bajnokság
gólvágójának számító világbajnok futballista, Romário, vagy éppen a játékos-edzőként még 38 évesen BL-t nyerő spanyol kézilabdázó, Talant
Dusebajev is megsüvegelendő teljesítményt nyújtott pályafutása végén.

A SZELSOREIDEN MAR NEM SZAMITHAT A HNKC

Koroknai: mégis műtét
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Szómba
ton a Kiskunhalas ellen hét góljával az ASA-Consolis-HNKC
legjobbja volt Koroknai Viktória,
a Dunaújváros ellen mégsem
léphet pályára - sőt, számára
befejeződött az őszi szezon. A
kiváló kézilabdásnak keddre is-

mét begyulladt a mandulája, a
közeljövőben műtét vár rá. A beavatkozást követően három hétig nem végezhet komolyabb
testmozgást, vagyis ha minden
rendben megy, január 3-án a
Debrecen elleni hazai bajnokin
lehet ott újra a pályán.

Kerékpáros dicsőségek

Féipanaóval: ii.750 Ft*/fŐ/éj ártól.

Mikulás-város - Hotel Sopron 2009. dec. 4 - 6 . kőzött:

20.000 Ff/fö/2 éj.
Gyermekét 8 éves korig díjmentesen vártuk!
KARÁCSONYRA Hotel Sopron: Ajándékozzon egy
hétvégét, vagy pihenjen akdós áron, félpanzióval:

33.000 Ft*/»o73 éj.
KGST-szllvesztei
Nosztalgiabüfé, nyugati kincsvadászat, Mókus Örs,
táncmulatság és sok-sok vidámság!
Házigazda: Nádas György.

Most még 10% kedvezménnyel!
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*Az ifa külön fizetendő: 340 Ft/fő/éj.
•Tel.: 99/512-261
• info@hotelsopron.hu
• www.hotelsopron.hu

LÉTESÍTMÉNYZÁRÁSOK
A Szegedi Sport és Fürdők Kft.
gondozásába tartozó létesítmények közül az újszegedi sportuszoda versenymedencéje szombaton
vízilabda-mérkőzések miatt
14.30-tól zárásig nem használható. Ezen a napon az éjszakai úszás
szünetel. Vasárnap a sportuszoda
hétvégi nyitvatartás szerint üzemel, a versenymedence 9-től 14
óráig nem használható. Éjszakai
úszás: 18-tól 21 óráig. Az Etelka
sori stadion vasárnap zárva tart.
A műjégpálya szombaton és vasárnap 8.30 és 10.30,12 és 14,15 és
17, valamint 18 és 20 óra között
használható. Az Anna fürdő vasárnap 6-tól 20 óráig tart nyitva.
KIVÁLÓ DOMASZÉKIEK
Két versenyen vettek részt a Domaszéki judio ISE sportolói. Eredményeik, Kufstein (Ausztria), nemzetközi
gyermekverseny, U13, lányok, 30 kg:
з. Miskolczi Lotti, 40 kg: 2. Katona
Szabina, fiúk, 34 kg: 2. Gunics Endre,
38 kg: 3. Hedvicsek Balázs. U15, lányok, 48 kg: 1. Balázs Nikoletta, +63
kg: 2. Nagy Kitti. U17, lány, 52 kg: 2
Kószó Flóra. Domaszék, Kölyök kupa
nemzetközi viadal, 17 egyesület, több
mint száz dzsúdós, 2000-ben születettek, 25 kg: 2. Bilicki Norbert.
2001-esek, 18 kg: 2 Nagy Bence, 24
kg: 3. Nagy Zsanett és Nagy Viktor,
26 kg: 1. Sánta László, 30 kg: 2. Darvasi Szabolcs, 3. Czirok Szabolcs. Felkészítő: Szabó Miklós. A csapatversenyt a Domaszék nyerte a romániai
Arad és a Budaörs előtt.
ÚSZÓSIKEREK
A Szegedi Úszó Egylet sportolói
jól szerepeltek a kecskeméti Bikádi
nos és Nagy Attila tanítványai 2
arany-, 5 ezüst- és 1 bronzérmet
szereztek. A szegediek érmesei,
delfin korosztály, lányok: Frányó Laura (2. hely, 50 m mell), Nagy Dorottya (2., 100 m gyors); fiúk: Ulrich
Botond (1., 100 m gyors), Paragi
Leonárd (1., 50 m mell), Fábián Milán (2., 100 m gyors), Szabó Bálint
(3., 50 m mell). Cápa korosztály, fiúk: jenei Szabolcs (2., 50 m gyors),
Ferenczi László (2., 100 m mell).

VÁSÁRHELY. Érmekkel tértek haza a vásárhelyi Máté Taekwondo 8í Hapkido sportolói a budapesti nyílt formagyakorlat-bajnokságról: a juniorok között
egyéniben Kenéz Marcell első,
Szabó András második lett, míg
párosuk nem talált legyőzőre.

Szenzációs akciós árak
Sopronban!

.

DÖNTETLEN A RANGADÓN
A férfi kézilabda NB li délkeleti
csoportjának rangadóján: Szolnoki Főiskola-Makó KC 30-30
(17-14), a legjobb makói gólszerzők: Dombegyházi és dr. Fekete-Szabó 9 - 9 góllal. Ifik: Szolnoki
Főiskola-Makó KC 27-31.

Gábor-emtékversenyen. Molnár |á-

Tökkelütött árak...

'

REFLEKTOR

KECSKEMÉTEN A HPQ
Magyarkupa-mérkőzésen szerepel ma 18 órától Kecskeméten a
HPQ Szeged extraligás férfi röplabdacsapata. Nusser Elemér tanítványai a legjobb nyolc közé jutásért
megrendezett párharc első összecsapását vívják a hírős városban.
A találkozó tétje azért is nagy, mert
a továbbjutó az elődöntőért a másodosztályú Kunhegyessel csaphat
össze, amely ellen esélyesként indulna a legjobb négy közé jutásért.

SZEGED
GYÚRÓS ISTVÁN
A legtöbb sportágban a versenyzők pályafutásának csúcsát a húszas-harmincas éveik
fordulójára teszik, nem ritka
azonban, hogy valaki akár egy
évtizeddel idősebben is a legjobbak között szerepel. Harmincöt éven felüli élsportolókból Szeged sem áll rosszul,
többen is sokad virágzásukat
élik a negyedik iksz küszöbén.
Bajusz Sándor, a kézilabda
NB I-ben szereplő Kecskemét
kézilabdázója pályafutása legsikeresebb időszakát a Pick
Szegedben töltötte, ám 38 éves
korában váltott, de nem a viszszavonulást, hanem az élsportot választotta. - Több mint két
évtizede kézilabdázom, valószínűleg a mentalitásom miatt
vagyok képes még mindig az
élvonalban szerepelni. Minden
egyes meccsen bizonyítani szeretnék magamnak, meg akarom mutatni, hogy képes vagyok felvenni a versenyt a fiatalokkal - mondta a múlt szerdán a Kecskemét-Pick Szeged
meccsen hat gólig jutó átlövő.
- Jelenlegi csapatomnál még
egy évvel meghosszabbítható a
szerződésem, ám utána sem
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A Szegedi Kerékpáros SC versenyzői két versenyen vettek részt. Tahitótfaluban rendezték a magyar egyetemi és főiskolai országos időfutam
bajnokságot országúti kerékpározás szakágban, amelyen Révész Anikó
(SZTE Juhász Gyula pedagógusképző kar, III. évfolyamos testnevelő-edző
szakos hallgató) a szakadó eső és a csúszós aszfalt ellenére nagyszerű
versenyzéssel, 25:25 perces időeredménnyel, több mint 41 kilométer/óra
átlagsebességgel a leggyorsabban teljesítette a 18 kilomé;eres távot, és
2007 után immáron második alkalommal szerezte meg a bajnoki címet.
Szegeden két szőregi, a Szerb és a Magyar utca adott otthont hat korosztályban a 14. Misik László nemzetközi emlékversenynek. A Szegedi KSC
sportolói közül Hemmert jános (képünkön) az elmúlt évhez hasonlóan megnyerte a felnőtt igazolt kategóriát (13 kör, 60,45 kilométer), a csapatversenyben is élen végzett, míg a felnőtt pontversenyben harmadik lett, így ő
kapta a Misik László-emlékkupát. A klubból az amatőröknél (13 kör, 60,45
kilométer) Csorvási Zoltán végzett az élen, míg a KDE Szeged fiatalja, Szvitelj Szonja a nők mezőnyében (10 kör, 46,5 kilométer) második helyen zárt.

EZÜSTTÁNCOSOK
A Kecskeméten rendezett táncversenyen a Papíron Szeged Versenytáncklub duói közül Csikós Péter és
Móga Mónika a felnőtt B osztály latin-amerikai kategóriájában második,
Fáskerti Zsolt és Ocsovszki Eszter
pedig ugyanitt, csak a standard kategóriában negyedik helyezést ért el.
SZURKOLÓI BUSZOK
A közeljövőben három szurkolói
busz is indul különböző mérkőzésekre, mind a Szeged étterem elől:
november 13-án (péntek) 13.30-kor
az iTC-Honvéd (labdarúgó Soproni
Liga), november 25-én (szerda) 15
и.akor a Dunaferr-Pick Szeged (Budapest Bank férfi kézilabdaliga), valamint december 2-án (szerda) 5
órakor: C?ttburg- Lazio (labdarúgó
Európa Liga) találkozóra. Jelentkezni
a 30/912-2957-es számon lehet.

20 MOZAIK
KALENDARIUM
A Nap kél:
A Nap nyugszik:
A Hold kél:
A Hold nyugszik:

SOK FELHŐ, KISEBB ESÓ, ZÁPOR
6.23
16.32
14.21
1.28

ISTEN ELTESSE!
NÁRCISZ
Görög eredetű név, a Narciszszusz férfinév női párja. Jelentése: maga a virág.
Ma ünnepel még: ZÉNÓ,
MELINDA.

EZT IRTUK
1 ÉVE: Szegeden lezárták a
Széchenyi tér környékét, és
több házat kiürítettek a CIB
Bankot ért fenyegetés miatt.
5 ÉVE: Kitoloncolták Szerbiából a szegedi Toroczkai Lászlót, a Hatvannégy Vármegye
Ifjúsági Mozgalom elnökét.
10 ÉVE: Megtisztították a szegedi Gyevi temetőt, több mint 3
évtizede temettek oda utoljára.
Fehér kesztyűben, kalapban és nyakkendőben táncoltak a tegnapi szegedi flash mobon az elhunyt popsztár
rajongói, FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Jacksonra emlékeztek
SZEGED
BOBKÓANNA
Michael Jackson ötvenkoncertes fellépéssorozattal készült
a nagy visszatérésre, amelynek a This Is It (Ez az) címet
adta. Négy hónappal a halála
után mutatták be azt a filmet,
amelynek kockáin a felkészülés pillanatait láthatja a közönség, s amely ugyanezt a címet viseli. A popsztár halála
az egész világot megrendítette, rajongói szerettek volna

Bank nőknek
IRAK. Megnyílt az első kizárólag hölgyeket kiszolgáló magánbank a Bagdadtól 150 kilométerre található Nedzsefben,
a síita muzulmánok egyik legszentebb városában. A Bábel
Bankban a hölgyeket kizárólag
női alkalmazottak szolgálják
ki. A pénzintézet vezetője férfi,
de előre be kell jelentkeznie, ha
el szeretne látogatni az általa
vezetett intézménybe, ahová
kizárólag a hátsó bejáraton lopakodhat be.
- A bankban a női ügyfelek
kényelmesebben
érezhetik
magukat ügyeik intézése közben - hangsúlyozta Mazen
Abdul-Razzak, a Bábel Bank
helyettes igazgatója. Hasonló
szellemben nyilatkoztak a
megkérdezett ügyfelek is.

emléket állítani az énekesnek,
ezért rendezték meg az első
Michael Jackson flash mohot.
A flash mob magyarul villámcsődületet jelent. Lényege, hogy az emberek előre
megbeszélt időpontban és helyen összegyűlnek, és valami
különös, figyelemfelkeltő dolgot csinálnak. Torontóban
például párnacsatáztak, Budapesten több százan nyitották ki egyszerre esernyőjüket.
Majd a csoportosulás amilyen
gyorsan összeverődött, olyan
gyorsan fel is oszlik.

A szegedi Kovács Edit és
barátnője, Jéga Szabó Judit
Budapesten vett részt az első
Michael Jackson flash mobon,
ahol az utcán kezdett el táncolni a popsztár számaira a
tömeg. Elhatározták: Szegeden is megszervezik ugyanezt.
Első akciójukra - amelyen
csaknem százan vettek részt
- néhány héttel ezelőtt a Kárász utcán és a Dugonics téren
került sor. Tegnap pedig a
Szeged Plazában adták elő a
koreográfiát, amellyel hatalmas sikert arattak.

ORVOSMETEOROLOGIA
Ma fronthatásra nem kell számítani. A hőingás miatt figyeljünk oda az öltözködésünkre!

VÍZÁLLÁS
A TISZA Szegednél 196 cm
(hőfoka 11,5 °C), Csongrádnál
145 cm, Mindszentnél
190 cm.
A MAROS Makónál -37 cm.

A NAP VICCE
- Egész éjszaka engem szidtál
álmodban - mondja a nő a
férjének. Mire a férj:
- Honnan veszed, drágám,
hogy aludtam?

HOROSZKOP
KOS (lll. 21.-IV. 20.): jelentős
problémákra számíthat a nap folyamán. Munkája megerőltető, teljes embert követelhet. Estére kifáradhat, pihenésre lehet szüksége.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Egy önnek fontos projekttel kapcsolatos jó híreket kaphat, a hallottak, olvasottak feldobják. Egy esti
látogatóval megbeszélheti terveit.

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Nehezen láthatja most át a dolgokat.
Talán elfogult, talán fáradt, kimerült, de ne döntsön semmiről!
Kapcsolatait aknázza ki!

BIKA (IV. 21.-V. 20.): A bolygóállás kedvez a ruhavásárlásnak. A
javítanivalókat szerelje meg, főleg
az autót, a gyermekeket lepje meg
valami kedves dologgal!

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Előfordulhat, hogy néhány feladatot elfelejt elvégezni. Ez felboríthatja a
terveit. Igyekezzen később listát
írni, ne legyen ilyen figyelmetlen!

BAK (XII. 22.-1.20.): Csodás,
tartalmas levelet kaphat ma a
Bak. Hibát követ el, ha azonnal
megpróbál rá válaszolni. Eméssze
először meg az olvasottakat!

IKREK (V. 21.—VI. 21.): A mai nap
nem kedvez önnek, kimondottan
rosszul sikerülhet a napja. Pénzveszteség érheti, megrongálódhat
néhány értékes holmija is.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Hosszű
távú terveit illetőn megváltoztathatja a véleményét, talán egy társasági esemény miatt. Az este különösen romantikusra sikeredhet.

VÍZÖNTŐ (1.21.-11. 20.): A ritka,
ám kihagyhatatlan lehetőségek
egyike ütheti ma fel a fejét. Legyen hát kihegyezve az effélékre!
Kreatív adottságai még egy lehetőséget kaphatnak.

RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Az elkövetett hibákon ne rágódjon túl sokat, kedves Rák! Várja ki mindennek a végét. A félreértett szavak
tisztázódhatnak, és a végén minden a helyére kerülhet.-

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Néhány ingóságát jelentős haszonnal
adhatja el. A papírokat lehetőleg a
mai napon írja alá, kedves Skorpió! Jelentős pénzösszeghez juthat. Este koronázza meg a napot!

Ha időnként elő-előbukkan is a nap, többnyire erősen felhős lesz az ég, elszórtan
kisebb eső, zápor is előfordulhat. Azészakkeleti szél időnként megélénkül.
Szeged
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További kilátások
Többé-kevésbé napos időre van kilátás, ha lesznek is erősebben felhős helyek és
időszakok, csak elvétve fordulhat elő jelentéktelen eső, zápor. Fokozatos lehűlésre
számíthatunk.
Péntek

Szombat

Vasárnap

Hétfő

Max:12°
Min:4°
Változó

Max:ll°
Min: 2°
Változó

Max:10°
Min:l
Változó

Max:9°
Min:2°
Változó

Zsíradó Amerikában
EGYESÜLT ÁLLAMOK. Az új amerikai egészségügyi reformnak
fontos része lehet a kövérséghez
vezető tényezők megadóztatása. Az amerikai Élettani Társaság vezetője, Anton Julius Carlson javasolta először 1941-ben,
hogy az amerikaiak fizessenek a

túlsúlyért kilónként 40 dollárt.
Most nem a súlytöbbletet, hanem a túlságosan hizlaló élelmiszer-ipari termékeket sújtanák adóval. A bűnösök élén a
cukros üdítőitalok állnak. A fogyasztási adó 15-20 százalékos
áremelkedéssel járna.

A napos oldalról

HALAK (II. 21.—lll. 20.): Csodás
nap várhat önre, élvezheti az emberek táraságát, a tartalmas beszélgetéseket. Telefonon meghívást kaphat estére. Nyugodtan fogadja el!

SKANDINAV LOTTO
A: 6, 8,17,18, 22, 24, 26
B: 3, 6, 7, 8, 9,17, 32

Halálsor
USA. Halálra akarja ítéltetni
magát egy rab az Egyesült Államokban, mert úgy hallotta,
hogy jobb az élet a halálsoron.
A 46 éves férfi 45 esztendős
börtönbüntetését tölti gyilkosság miatt Kalifornia egyik börtönében. Ügyvédje úgy számolt, ha halálra ítélik, 65-70
éves lesz, mire az összes fellebbezési lehetőség kimerül, és kivégzik. A férfi ennél tovább
viszont ezt a
Az a|ánlat 2009 októtor 19-töt november 30-rg, vagy a készlet ereiéig tart A tájékoztatás nem teljes körű. részletekről és az akcióban
£ DÖOtÖS^Ít szeretné jobb börérdeklődjön márkakereskedésünkben A kép iUuaztrtciö. Vegyes átlagfogyasztás (1/100 km): 5.9-14.4; C02-kibocsatí?Tg:£f|^ o ^£fly
tönkörülmények között eltölteH Y U N D A I H O V Á N Y Szeged, Algyői út 39. (Baktói sor 3.) Tel.: 62/551-800
ni. Ezért magára vállalt két máE-maiI: hyundaihovany@szeged.dealernet.hu
sik gyilkosságot is.

Lázár Mónika 19 éves, idén érettségizett kereskedelem és vállalkozás
szakon Királyhelmecen. Jövőre a sárospataki főiskola óvodapedagógia
szakára készül. A tanulás után szeretne óvónő lenni, mellette modellkedne. Móni számára a három legfontosabb dolog az életben a boldogság,
az egészség és persze a családja. Mottója: „Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy,
mink van, az sosem lesz elég." (Dan Millman). MODELL ÉS FOTÓ: EREE FACES

