1

V

AZ országgyűlésien,'

{{^ff/Írj

áHományából törölve

DELMAGYARORSZAG
y

Alapítva 1910-ben | Péntek, 2009. október 30., 99/254. | Ára: 150 Ft (előfizetve: 75 Ft) | www.delmagyar.hu

KÉSZÜLŐDÉS HALOTTAK NAPJÁRA
Krizantémtengerbe borultak a városok
virágboltjai, piacai: vevő és vásárló
egyaránt készül a hétvégére.

f

VÉGLEGES A DÖMÖTÖR-SZOBOR
A Dömötör-díjat odaítélő társadalmi
kuratórium úgy döntött: állandósítja
Bánvölgyi László kisplasztikáját.

ELŐADÁSOK A DIÁK PULITZER-DÍJON
Harmadszor adták át a diák Pulitzer-díjakat
Makón, ahol neves újságírók előadásokat
tartottak a jövő tollforgatóinak.

7. oldal

5. oldal

ALKOHOL ÉS PÉNZ MIATT VESZEKEDETT AZ IDŐS ASSZONY ÉS A FIA SÁNDORFALVÁN
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Összeverte az édesanyját a városházákat
Az alkohol és a pénz miatt gyakran összeveszett édesanyjával
egy középkorú férfi Sándorfalván. A vita odáig fajult, hogy a 71
éves asszonyt szerdán életveszélyes sérülésekkel szállították
a szegedi klinikára.
SÁNDORFALVA
MUNKATÁRSUNKTÓL
összeverte édesanyját szerdán egy 40 év körüli férfi sán-

dorfalvi házukban. A 71 éves
Magdi nénit bordatörésekkel
szállították a szegedi traumatológiára. A szomszédok szerint nyílt titok volt a környék-

beliek előtt, hogy Árpád kegyetlenül bánik az anyjával.
Úgy tudjuk, mindketten italozó életmódot folytattak, pénzük az asszony nyugdíjából és
a fia alkalmi munkájából
akadt. Ha elfogyott a pénz, a
cigi és az alkohol, Árpád szidalmazta anyját, akit többször
bántalmazott is. Magdi nénit

szerettük volna meglátogatni,
hogy mesélje el, mi történt, de
kezelőorvosa szerint a kialakult légmell miatt egyelőre
nem lehet vele beszélni. A
rendőrség őrizetbe vette a fiát,
és életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított ellene büntetőeljárást.
Résztetek a 3. oldalon

MÉDIATÖRTÉNETI PILLANAT A SZEGEDRŐL SUGÁRZOTT DANUBIUS PIRÍTÓSBAN

Bochkor és Balázs a rádióban
élő adásban kesergett együtt

A szegedi városháza kapujában a biztonsági szolgátat alkalmazottainak
az is a feladatuk, hogy útba igazítsák a városlakókat. FOTÖ: FRANK YVETTE
CSONGRÁD MEGYE. Csak az nem
megy be, aki nem akar - sehol
sincs komoly ellenőrzés a polgármesteri hivatalok bejáratánál a megye nagyobb városaiban. Szentesen és Csongrádon
egyszerű bejutni: nyitvatartási
időben csak portaszolgálat
van, bárki bemehet anélkül,
hogy jövetele célja iránt érdeklődnének. Könnyen jutott be a
makói polgármesteri hivatalba

néhány hónappal ezelőtt az az
asszony, aki a testületi ülésre
érkezett, hogy megzavarja.
Szegeden komoly beléptető
rendszer működött a polgármesteri hivatal kapujában - de
már nincs, jó néhány éve leszerelték. Hódmezővásárhelyen is
portás dolgozik, aki senkit sem
faggat arról, kihez, hová és miért látogat az épületbe,
írásunk a 4. oldalon

Élőben bizonyít a Big Family

A Pirítós műsorvezetői, Vadon János, Sebestyén Balázs és Rákóczi Ferenc nem nyilatkozhattak az ORTT döntéséről. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
Ilyen még nem volt: a Danubius rádió tegnap reggel Szegedről sugárzott műsorába betelefonált a rivális adó reggeli programjának
. meghatározó személyisége, majd Sebestyén Balázs és Bochkor Gábor együtt kesergett. Egy nappal korábban lettek sorstársak: az
ORTT döntése értelmében megszűnik a Danubius és a Sláger rádió.
SZEGED
NAGY ZOLTÁN
Újra megtörtént az, ami korábban már az írisz Tv-vel is: felté-

telezhetően politikai háttéralkuk, pénzügyi mesterkedések
alapján meszelt el az ORTT két
népszerű kereskedelmi rádiót, a
Danubiust és a Slágert. Frek-

venciáikat a jobboldalra húzó
Advenio és a baloldali kapcsolatokkal rendelkező FM1 konzorcium kapta, november közepétől már az ő adásukat hallhatjuk a megszokott beállításokon.
A Danubius Pirítós a döntés
másnapján, tegnap Szegedről,
a Sárosi úti Tisza Autóházból jelentkezett: a reggeli műsorban
csak nyomokban lehetett látni

a szomorúságot. A műsorvezetők, Sebestyén Balázs, Vadon
János és Rákóczi Ferenc úgy
döntöttek, humorral, iróniával,
öniróniával veszik a rossz hírt.
Mosolyogva dedikáltak a szegedi rajongóknak, francia buldogot simogattak, ki-kiszóltak a
jelenlévőknek. Az ORTT döntéséről nem nyilatkozhattak.
Folytatás az 5. oldalon

Orvosok nélkül maradnak az iskolák?

Sok iskolaorvos abbahagyná a munkáját, mert elterjedt: novemberig annyiért kell megújítaniuk a működési engedélyüket,
amennyit egy faluban évente kapnak ezért a feladatért.
CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az ÁNTSZ-nek közel száz Csongrád megyei iskolaorvosnak és is-

kola-egészségügyi szolgáltatónak kell jeleznie hétfőig, hogy
módosítaná a működési engedélyét. Csak azok dolgozhatnak
tovább, akik megfelelnek a

szaktárca által előírt új minimumfeltételeknek. Botrány abból kerekedett pár napja, hogy
egyes regionális ÁNTSZ-ek a
módosításért 20 ezer 700 forintos díjat kértek - közel annyit,
amennyit egy kis falu iskolaorvosa egész évben ezzel a munkával keres. Sokan azt mondták:

nem újítják meg az engedélyüket. Ha nincs iskolaorvos, átmenetileg bezárhatják az intézményt. Az Országos Tiszti-főorvosi Hivatal tegnap úgy foglalt
álíást: nem kell fizetni az engedélyek megújításáért. A probléma ezzel mégsem oldódott meg.
Bővebben a 3. oldalon

Életük legkeményebb hetén vannak túl a szegvári Big Family tagjai:
az erőművészcsapat napi 8-10 órás gyakorlással készült a szombat estére, amikor élő adásban kell bemutatniuk produkciójukat az RTL Klub
Csillag születik című műsorában. Tóthéknak - Tésik Attila felvételén éppen készülődnek - humoros történetbe ágyazott, erőelemekre épülő
attrakciójukkal 3 perc alatt kell elkápráztatniuk a közönséget. Az ötfős
csapat már tegnap elindult Budapestre. Cikkünk az 5. oldaton
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A tiltakozási hullám egyre nagyobb méreteket ölt

Olaszliszkai emberölés

Bocsánatot kért Szögi Lajos családjától a gyilkosság negyedrendű
vádlottja csütörtökön a Debreceni
ítélőtábla büntetőtanácsa előtt. A
fiatatkorú Sz. Gergő Roland előző
nap beismerte, hogy egy alkalommal fejen rúgta a már akkor a földön fekvő Szögi Lajost. A csütörtöki tárgyalás elején a vádlott közötte bűnösnek vallja magát, a korábbi ítélet elleni fellebbezését
visszavonja. Azt mondta: nagyon
megbánta tettét amiért megérdemli a méltó büntetést.
Az olaszliszkai emberölés öt vádlottja esetében az elsőfokú ítélet
sútyosbítását, közülük négy vádlottra életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a
fellebbviteli főügyész csütörtökön.

Az MDF tiltakozik

Az MDF tiltakozik a Fidesz és az
MSZP „nagykoalíciós osztozkodása" ellen és elfogadhatatlannak
tartja a .pártrádiók" alakulását jetentette ki Dávid Ibolya, az MDF
elnöke csütörtökön Budapesten.
Hozzátette: a két nagypárt a színfalak előtt „megszakítja az országot", míg a színfalak mögött, amikor önérdekeikről van szó, akkor
egyetértenek, még akkor is, ha az
országot teszik ezzel tönkre mondta sajtótájékoztatóján az
MDF elnöke. Dávid Ibolya szerint
szomorú sorsot vetít előre a Danubius és a Sláger Rádió sorsa,
helyükön „pártrádiók" alakulnak.

51 vádlott

Természetkárosítás bűntette miatt
51 vádlott ellen folyik per a Kiskunhalasi Városi Bíróságon; a vádlottak strómanok nevére vásárolt
erdőterületeket tarra vágtak,
mellyel 120 millió forintot meghaladó kárt okoztak. A tényállás szerint egy fakitermeléssel foglalkozó
család erdőterületeket vásárolt vagyontalan személyek nevére, majd
az adásvételi szerződés megkötése után, még mielőtt a földhivatalba bekerültek volna a szerződések,
kivágták a fákat.

Kizártak termeifiket?

Rendeletileg kizárta a legrászorultabb termelőket, azaz a kis- és középgazdálkodókat az agrárkormányzat a jövő év januárjában induló iskolagyümölcs-programból,
ők nem kapnak lehetőséget az almaszállításra - közölte Budai Gyula, a Magosz szövetségi igazgatója
csütörtökön. Az igazgató mindezt
rendkívül sérelmesnek tartotta,
mondván, éppen azok nem lehetnek a 600 millió forint értékű
program beszállítói, akiknek minden pénzügyi segítségre szükségük lenne a túléléshez. A programban való részvétett szabályozó
rendelet szerint ugyanis csak a 10
hektár feletti területtel rendelkező
gazdálkodók kapnak lehetőséget a
szállításra az iskolagyümölcs-program keretében, (mti)
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Közületeket is kiszolgálunk
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Sokéves csúcson
a munkanélküliség

Idén július-szeptemberben 10,3
százalékra emelkedett a munkanélküliségi ráta a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint, utoljára 19% első negyedévében mértek 10 százalék feletti
értéket, akkor 10,6 százalék-volt
az állástalanok aránya.
MAGYARORSZÁG
MTI

ponttal nőtt, régiós bontásban pedig a nyugat- és a közép-dunántúli régióban emelkedett leginkább. A munkanélküliek csaknem ötöde a munkaerőpiacon
csak kis létszámban jelen lévő
15-24 éves korosztályból került ki.
Annak ellenére, hogy ez az arány
az előző év azonos időszakához
képest némi, 0,6 százalékpontos
csökkenést mutat, az ilyen korú
fiatalok munkanélküliségi rátája
az elmúlt egy évben 20,8 százalékról 27,7 százalékra emelkedett
A 25-54 évesek munkanélküliségi
rátája is jelentősen nőtt, a 9,3 százalékos érték 2,4 százalékponttal
magasabb, mint 2008. júiius-szeptemberben. A munkanélküliek 42,3 százaléka egy éve
vagy annál régebben keresett állást. Idén a 3. negyedévben a
15-64 éves népesség 61,9 százaléka jelent meg a munkaerőpiacon.

A KSH adatai szerint a 15-64 éves
munkanélküliek létszáma 436
ezer fő volt, 109 ezer fővel több,
mint egy évvel korábban. A munkanélküliségi ráta 10,3 százalékos
értéket ért el, ami az előző év azonos időszakinál 2,6 százalékponttal, az előző negyedévinél 0,7 száRésztvevők haladnak feltartott transzparensekkel 2009. október 28-án este Ausztria fővárosában, Bécsben, a Bécsi Egye- zalékponttal magasabb. Az előző
tem főépülete felől az oktatási minisztérium irányába azon a demonstráción, amelyen mintegytízezer,a felsőoktatási rend- év azonos időszakához képest a
férfiak munkanélkülisége 3,1 szászenei elégedetlen egyetemista tüntetett. Az osztrák fővárosban 2009. október 20-án kezdődtek diáktüntetések, a tiltakozási hullám országszerte egyre nagyobb méreteket ölt; több bécsi és vidéki egyetemen termeket foglaltak el a tiltakozók;zalékponttal, a nőké 2,1 százalékoktóber 22 óta több száz diák tartja zártat alatt a Bécsi Egyetem központi épületének nagy előadótermét később Linzben
és Grazban is elfoglaltak egy-egy termet a diákok. „Szabad képzést mindenkinek", „Képzést kiképzés helyett", „Az egyeFelmérés a cafeteriáról. A munkáltatók 31 százaléka csökkentené jövőre
tem ég, az állam alszik" - hirdették a feliratok. A tüntetők a felsőoktatásirendszerszínvonalának hanyatlásától tartanak a
az
alkalmazottaknak adott választható béren kívüli juttatásokat és csak 15
bolognairendszernéven ismert kétfokozatú képzés bevezetésének módja és a zsúfolt előadótermek miatt. A tandíj eltörszázalékuk tervez (átlag 10,65 százalékos) emelést - derül ki a kutatásból
lésének következtében az idén ősszel húsz százalékkal megnőtt a felsőoktatási hallgatók létszáma Ausztriában. A diákok
melyet a DGS Global Research végzett több mint 650 munkáltató megkérzsúfoltságra panaszkodnak, és arra, hogy túl sok diák jut egy tanárra, s hogy mindez rontja a képzés minőségét. Felmerült
dezésével A vállalatok vezetőinek a béremelés mértékének meghatározásán
a tandíj újbóli bevezetése és a jelenleg csak néhány szakterületen alkalmazott létszámkorlátozás általános bevezetése. A
túl
dilemmát okoz a választható béren kívüli juttatások nagyságának tervetüntetők mindezt elutasítják, több pénzt követelnek a felsőoktatásra, rugalmasabb tanterveket és több beleszólást a felzése - tudatták. Az információk szerint megszűnnek azok az adó- és járusőoktatásirendszeralakításába. FOTÓ MTI - FlLEP ISTVÁN
lékkedvezmények, ametyek sejtették a béren kívüli juttatások alkalmazását
••••••••MHMHMMMMHMMMH^
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s az intézkedés érzékenyen érinti azokat a vállalkozásokat, ahol jelentős forrásokat szántak cafeteriarendszerük kidolgozására és működtetésére. A cégek
31 százaléka csökkentené jövőre a cafeteriát, átlagosan 24 százalékkal A
KÜLFÖLD
közüzemi szolgáltatási szektorban tevékenykedő cégek 46 százaléka tervez
jövőre afeteriaemetésl de a pénzügyi és ipari cégek között is az átlagnál
magasabb, 30, illetve 22 százalékos a növelést tervezők aranya.

EB: a regisztrációs
adó módosítását kéri

Az Európai Bizottság csütörtökön felszólította Magyarországot, hogy változtassa meg a
más tagállamból származó
használt autók regisztrációs
adójának kiszámítási módját.
BRÜSSZEL
MTI
Az unió „kormánya" döntésében azt állapította meg, hogy a
gépjárműadóra vonatkozó magyar jogszabályok továbbra is
hátrányos megkülönböztetésben részesítik a másik tagál-

lamból behozott használt gépkocsik vásárlását. A testület kiemelte: a tagállamok nem vethetnek ki más tagországok termékeire a hasonló jellegű hazai termékre vonatkozónál magasabb belső adót. A bizottság
az Európai Bíróság elé utalhatja az ügyet, amennyiben Magyarország nem tesz eleget indoklással ellátott véleményének.
A
Pénzügyminisztérium
csak a hivatalos iratok kézhezvétele után kívánja kialakítani
álláspontját.

Uniós figyelmeztetés

BRÜSSZEL. Figyelmeztetést,
úgynevezett indokolással ellátott
véleményt küldött Magyarországnak az Európai Bizottság a szülői
szabadságról szóló európai irányelv nem megfelelő alkalmazása
miatt. A testület munkaügyi felelőse, Vladimír Spidla csütörtöki
brüsszeli közleményében kiemelte, hogy a bizottság véleménye
szerint a magyar jog eltér az
irányelvtől a fegyveres erőkre vonatkozóan, mivel esetükben a fizetés nélküli szülői szabadság
csak a szülési szabadság után
vehető igénybe. Spidla leszögezte: az EU irányelvei nem valósulhatnak meg maradéktalanul ha
nem ültetik át őket teljes mértékben és pontosan a nemzeti jogba.
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A kormány részt venne
Végrehajtási utasítás
Duray ellen
a Malév finanszírozásában
MOSZKVA. A magyar kormány
hajlandó részt venni a Malév finanszírozásában a légitársaság további működése érdekében - közölte a Pénzügyminisztérium csütörtökön. Oszkó
Péter pénzügyminiszter tegnap
Moszkvában Viktor Zubkov első miniszterelnök-helyettessel
tárgyalt a Malév helyzetének

rendezéséről. A közlemény szerint a magyar fél jelezte, hogy a
társaság működésének folytatása érdekében kész tulajdonosi, illetve finanszírozói szerepet is vállalni a nemzeti légitársaságban. A felek további tárgyalásokat folytatnak a szükséges intézkedésekről - olvasható a közleményben, (mti)
MHMMMMMMMBI

Emberölés a kollégiumban?
Emberölés miatt nyomoznak egy
fővárosi kollégiumban csütörtökön hajnalban történt haláleset
kapcsán - tudatta a rendőrség. A
rendőrség egy fiatalembert emberölés gyanújával őrizetbe vett.
Az elsődleges információk szerint
a Doberdó utcai kollégiumban
hajnalig tartó rendezvény zajlott,
mely után többen - a későbbi áldozat is - a kollégium lépcsőjén
akartak feljutni a lakószobákhoz,
a kollégisták azonban ezt meg-

próbálták megakadályozni. A fiú
átmászott a lépcső korlátján és a
külső íven kísérelt meg feljutni az
emeletre, kikerülve a rendezőket,

s szóváltásba keveredett a feljutását megakadályozni szándékozóval. Az egyetemista rendező azt
próbálta meggátolni, hogy a fiatal átmásszon a korláton, eközben a 22 éves fiú „egyelőre nem
megnyugtatóan tisztázott körülmények között" 8 métert zuhant
és a helyszínen meghalt, (mti)

POZSONY. Végrehajtási utasítást adott ki Duray Miklós ellen
egy pozsonyi bíróság annak kapcsán, hogy a Magyar Koalíció
Pártjának (MKP) stratégiai alelnöke magyarul kért bocsánatot a
Szlovák Nemzeti Párttói (SNS)
azért, hogy egy rádióműsorban
sértőnek minősített kijelentést
tett rá - közölték csütörtökön
Pozsonyban.

Irán elfogadta
a javaslatot

TEHERÁN, BÉCS. Irán jottányit
sem enged az atomenergia hasznosításához való jogából, de
kész elfogadni a fűtőanyagcserére vonatkozó nemzetközi javaslatot - jetentette ki csütörtökön
Mahmúd Ahmadinezsád. Az iráni
elnök Meshedben mondott beszédében az indítványból azt
szűrte le, hogy a teheráni atomprogrammal foglalkozó nagyhatalmak az együttműködés mezejére léptek, (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az október 29-i kenószámok:
1. 6,12,18, 20, 36. 39, 41, 43,46, 48,49, 51, 52, 65, 68,71, 72, 77, 79.
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ALKOHOLON ÉS PÉNZEN VESZETT ÖSSZE MAGDI NÉNI ÉS ÁRPÁD

Anyját verte össze a fiú

V. FEKETE SÁNDOR
vfekete@delmagyar.hu
Az elmúlt hetekben gyanús volt nekem, amikor szinte
minden reggel celebek mondták el, mennyire szeretik a
Sláger rádiót meg a Bumerángot, milyen jó fejek a műsorvezetők, és mi mindent köszönhetnek neki, nekik. Aztán leesett a tantusz, na persze, most kellett pályázni a
rádiófrekvenciákra, azért a nagy önreklám. Az eredményt már ismerjük, a politikai delegáltakból álló kuratórium tagjai gyanús egyetértésben a Danubiusnak és a
Slágernek fityiszt mutattak - a szadeszes tag nem szavazott, Majtényi László, az ORTT független elnöke kétkedve fogadta a pályázatok betarthatóságát, ezért még döntés előtt távozott a teremből, és azóta lemondott a poszt,
járói. A két befutó kö99 Csíptek jobbra,
z ül az egyiket Fidesz-,
a
csíptek balra, de
másikat MSZP-köze-

leginkább kerülték
a politikát.

Ebben a házban él Sándorfalván Magdi néni és fia. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
Rendre összeveszett idős anyjával egy középkorú férfi Sándorfalván - az alkohol és a pénz miatt. A sorozatos vita és ütleg odáig
fajult, hogy a 71 éves nénit szerda délután életveszélyes sérülésekkel szállították a szegedi klinikára.
SÁNDORFALVA
KISS GÁBOR GERGŐ
Brutális ökölcsapásokkal verte össze édesanyját szerda
délután egy negyven év körüli
férfi sándorfalvi házukban. A
71 éves asszonyt, Magdi nénit
bordatörésekkel szállították a
szegedi traumatológiára.
A sándorfalvi hajlék tegnap csöndes volt és sötét: magányos motor az udvaron, lehúzott redőnyök az ablakokon, semmi mozgás. A szomszédok elmondása alapján ebben a házban élt az idős aszszony 40 év körüli fiával, Árpáddal. Nyílt titok volt a kör-

nyékbeliek előtt, hogy a férfi
milyen kegyetlenül bánik
anyjával. A nénit nemegyszer
látták kezén és arcán kék-zöld
foltokkal; a szomszédok aggódó kérdésére mindig azt
mondta: elesett, azért a duzzanatok a testén.
Az egyik szomszéd elmondta, hogy ő maga is bevitte egyszer a nénit az orvoshoz, amikor az végre úgy határozott,
hogy látleletet vetet fel sérüléseiről. - Útközben azonban
meggondolta magát. Látfiató
volt, mennyire fél a fiától
- beszélt a szomszédasszony.
Kiderült, hogy anya és fia
is italozó életmódot folytatott,

fajultak odáig, hogy az idős nőt
szerda délután életveszélyes
sérülésekkel kellett beszállítani a szegedi klinikára. Volt
szomszédja kísérte be Magdi
nénit háziorvosához, aki ezután értesítette a mentőket.
Szerettük volna meglátogatni, hogy saját szavaival meséljen a félelemben töltött elmúlt
hónapokról és
a szerdán tör99 A nénit nemegyszer látták
téntekről, de
kezén és arcán kék-zöld foltokkal; kezelőorvosa
a szomszédok aggódó kérdésére szerint a kialalégmell
mindig azt mondta: elesett, azért kult
miatt a nénivel
a duzzanatok a testén.
egyelőre nem
lehet beszélni.
A Szegedi RendőrkapitányHa elfogyott a pénz, a cigi és
az alkohol, a fiú nyomdafesté- ság őrizetbe vette a brutális
ket nem tűrő hangon szidal- férfit, és életveszélyt okozó
mazta anyját, akit többször jól testi sértés gyanúja miatt indíhelybenhagyott. Ezek a viták tott ellene büntetőeljárást.
pénzük Magdi néni nyugdíjából és Árpád alkalmi munkájából akadt. Magdi néni férje,
Árpád apja öt éve halt meg,
addig csak kisebb vitáikat
hallották az utcában. A helyzet fél éve vált elviselhetetlenné a szomszédok szerint, akik
Árpád őrjöngésére keltek,
ebédeltek és feküdtek le.

AKI HÉTFŐIG NEM AD BE KÉRELMET, ANNAK MEGSZŰNIK AZ ENGEDÉLYE

Iskolák orvos nélkül?
Számos iskolaorvos abbahagyná a munkáját, mert elterjedt,
hogy annyiért kell megújítaniuk a működési engedélyüket
novemberig, amennyit egy faluban évente kapnak ezért a
feladatért. Bár a megújításért
mégsem kell fizetni, több iskola így is orvos nélkül maradhat.

a védőoltások és zárható szekrényük a legfontosabb láz-, fájdalomcsillapító és görcsoldó
szerek tárolására. Ezek egyébként eddig is megvoltak.
Botrány abból
99 A szeged-mórahalmi kistérség- dett párkerekenapben szinte minden érintett beadta ja, hogy egyes
a módosítási kérelmet, a makó-vá- regionális
a
sárhelyi és a szentes-csongrádiból ÁNTSZ-ek
CSONGRÁD MEGYE
módosításért
TOMBÁCZ RÓBERT
viszont alig volt visszajelzés.
20 ezer 700 forintos
díjat
Közel 100 Csongrád megyei iskértek
közel
annyit,
amenykolaorvosnak és iskola-egész- feltételeknek. Ezek között
ségügyi szolgáltatónak kell je- olyan „lényeges" előírások nyit egy kis falu iskolaorvosa
leznie hétfőig az ÁNTSZ-nek, vannak, mint hogy legyen kul- egy évben ezzel a munkával
hogy módosítaná a működési lancscsipeszük, hűtőtáskájuk keres. Nem csoda, hogy a
megkérdezett
szakemberek
azt mondták: nem újítják meg
az engedélyüket. Viszont ha
Kübeken nem lesz. Kátai Tibor kübekházi iskolaorvos - egyben a fanincs iskolaorvos, átmenetileg
lu háziorvosa - már jelezte: nem vállalja tovább a rengeteg adminisztbezárhatják az intézményt.
rációval járó feladatot, amiért havi 2 ezer forintot kap - tudtuk meg
Molnár Róbert polgármestertől. Kátai doktor annak ellenére is megváTegnap ugyan az Országos
lik az iskolaorvosi feladattól, hogy a polgármester felajánlotta: kifizetik
Tiszti-főorvosi Hivatal úgy foghelyette a működési engedély meghosszabbítását. A polgármester teglalt állást, hogy nem kell fizetnap nem tudta, mit tegyen, kényszeríteni ugyanis senkit nem lehet erni az engedélyek megújításáért
re a feladatra. Kátai doktor 50 óvodás iskolaorvosi ellátását végezte
- a probléma ezzel mégsem oleddig, fejenként havi 40 forintért.
dódott meg. A Csongrád megyében dolgozó közel 100 iskoengedélyét. Erre azért van
szükség, mert csak azok dolgozhatnak tovább iskolaorvosként, akik megfelelnek a szaktárca által előírt új minimum-

Mit csinál

az iskolaorvos?
Az iskolaorvos feladata az óvodások, általános és középiskolások szűrővizsgálatainak elvégzése, a védőoltások beadása vagy például kisebb iskolai
balesetek, rosszullétek sürgősségi ellátása. Csongrád megyében az iskolaorvosok többségének van házi gyermekorvosi
vagy házi felnőtt- és gyermekorvosi praxisa is, elenyésző a
főállású iskolaorvosok aránya.

laorvosnak és iskola-egészségügyi szolgáltatónak ugyanis
tegnapig mindössze 40 százaléka jelezte, hogy megújítaná
az engedélyét.
Úgy tudjuk, a szeged-mórahalmi kistérségben szinte
minden érintett beadta a módosítási kérelmet, a makó-vásárhelyi és a szentes-csongrádiból viszont alig volt visszajelzés. Aki ezt hétfőig nem teszi meg, annak megszűnik a
működési engedélye - az új
kiváltása 30 ezer forint - , azaz
nem dolgozhat tovább iskolaorvosként. így pedig számos
iskola, óvoda maradhat orvos
nélkül. Ennek hiányában viszont nem működhetnek.
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sorpolitika. Több szöveggel, több politikával. Hiszen bő fél év múlva nyakunkon a választás, lehet
adagolni az embereknek, a szavazóknak a fogódzókat, kire is kell majd ikszelni a fülkében. De! Vajon erre kíváncsiak-e a nyájas hallgatók? Mert miért is volt, illetve a következő három hétig miért is lesz sikeres a Danubius és a
Sláger? Szerintem azért, mert szeretnek az emberek vidáman ébredni, jó hangulattal indulni a munkahelyre. Sebestyénék, illetve Bochkorék mintaszerűen elmarháskodtak, aktuális ügyeket boncolgatva, ha úgy adódott,
csíptek jobbra, csíptek balra, de leginkább kerülték a politikát. Ez pedig bejött mindkét adónak. Ja, meg a zene,
amivel puhára bélelték a műsort.
Azt nem lehetne mondani, hogy a két stáb gyakorta
összeölelkezett volna, mivel kemény konkurenciát jelentettek egymásnak. Tegnap a baj összesodorta őket, hiszen Bochkor élő adásban telefonált be „Pirítóséknak",
és egymás vállára borulva siratták a maguk módján azt,
hogy elnémítják a Sláger és a Danubius mikrofonját.
Legalábbis országosan, Battonyától Nemesmedvesig.

Új emléktáblát
készítenek Makón
A valamikori zsidó hitközség
ügyeit intéző ügyvéd szerint elszigetelt jelenség Makón, hogy
megrongálták Kecskeméti Ármin
főrabbi emléktábláját. A táblát
egyébként nem lehet helyreállítani, újat kell készíttetni.
MAKÓ
SZABÓ IMRE
- Elszigetelt eset az, ami az
1944-ben mártírhalált halt főrabbi emléktáblájával történt
Makón - mondta lapunknak
Báron Zsuzsanna ügyvéd, aki
az egykori zsidó hitközség
ügyeiben szokott eljárni. Mint
ismeretes, a Kecskeméti Ármin nevét viselő utca paneltömbjéről vasárnap este valaki
lefeszítette az emléktáblát,
amely aztán a közeli Deák Ferenc utcában, darabokra törve
került elő. A tett antiszemita

„Elszigetelt eset az, ami
az 1944-ben mártírhalált
halt főrabbi emléktáblájávaltörtént."
Báron Zsuzsanna ügyvéd
jellegének egy fekete festékszóróval az emléktábla helyére fújt felirat - „Milyen 6 millió? Hazug disznók!!!" - adott
nyomatékot. A feliratot tegnapra lefestették.
Báron Zsuzsanna lapunknak elmondta: korábban ha-

Kártérítésre kötelezhetik
A rendőrség még nem kapta
meg azt a szakértői véleményt,
amely a kár pontos mértékét határozza meg - tudtuk meg Palicz
András városi rendőrkapitánytól.
Mint ismeretes, a tettes kedden
előkerült. Az ellene folyó bírósági
eljárás során a 22 éves elkövetőt
a bíróság végzésben kötelezheti
nemcsak a felmerült bűnügyi
költségek, hanem az okozott kár
megtéritésére is.
sonló bűncselekményt nem követtek el Makón. A ma már
használaton kívüli zsidó temetőben ugyan májusban feltörtek két sírt - erről lapunk is beszámolt
és a felújítás előtt a
Vorhand téri zsinagógát is rongálták, fosztogatták, ezeknek
az eseményeknek azonban,
úgy tűnt, nem volt zsidóellenes
felhangja. Az egykor népes zsidó közösségéről híres városból
egyébként 1600 embert hurcoltak el a vészkorszak idején, miután gettóba telepítették őket közülük 1200-an nem térhettek
vissza. A városban nagyon kevés izraelita él, a túlélők többsége külföldön, zömmel Izraelben vagy az Egyesült Államokban kezdett új életet.
Az emléktábla helyreállítása
lehetetlen, újat kell készíteni tudtuk meg Karsai Ildikótól, az
önkormányzat művészeti tanácsosától. Becslése szerint ez
50-60 ezer forintba fog kerülni,
de ez a felhasznált anyag minősége és a technológia függvényében változhat. Karsai Ildikó
úgy emlékszik, a városban emléktáblát még sohasem rongáltak meg - a vandálok inkább
szobrokat próbáltak meg tönkretenni, afféle kedvtelésből.

AKTUALIS
KÖRKÉP
Családi nap

CSENGELE. Családi napot rendez a Szeged-Csanádi Egyházmegye november 7-én,
szombaton 9 órától a Szent
Imre-templomban és a faluházban. Az ingyenes rendezvényre, a különféle előadásokra, programokra hívőket és
nem hívőket, katolikusokat és
a testvéregyházakhoz tartozó
híveket is várnak.

Vasárnap zárva
az uszoda, esszéíró
verseny
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. A Török Sándor Strandfürdő és a
Gyarmati Dezső Sportuszoda
vasárnap zárva tart. Az intézmények hétfőtől várják újra a
vendégeket, viszont a strand
nagymedencéje a szokásos
féléves karbantartási és tisztí-
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A L A Z A E L L E N O R Z E S ARA: ELLOPOTT PÉNZTÁRCA, RENDBONTÁS A TESTÜLETI ÜLÉSEN

Portások őrzik a városházát

Sehol nincs komoly ellenőrzés
a polgármesteri hivatalok bejáratánál a megye nagyobb városaiban - csak az nem megy
be, aki nem akar.
CSONGRÁD MEGYE
SZABÓ IMRE
Szentesen és Csongrádon nagyon egyszerű bejutni a városházára: a nyitvatartási időben csak portaszolgálat van,
de bárki bejöhet anélkül,
hogy jövetele célja iránt érdeklődnének. Olyannyira szabad a bejárás, hogy az utóbbi
városban néhány évvel ezelőtt
még Bedő Tamás polgármester pénztárcáját is ellophatta
irodájából egy szemfüles,
vagy még inkább szemtelen
tolvaj - az akciót ugyanis épp
a testületi ülés ideje alatt hajtotta végre. Akkor a jegyző
utasítást adott a hivatali dolgozószobák bezárására, ennél
komolyabb
óvintézkedést
azonban nem tettek.
Hasonlóképp könnyen jutott be a makói polgármesteri
hivatalba néhány hónappal
ezelőtt az az asszony, aki
ugyancsak a testületi ülés időpontjában érkezett - azzal a

Porta a polgármesteri hivatalban. Vásárhelyen sem kérdezik, hová megyünk. FOTÓ: TÉSIK ATTILA
hallgatták a képviselők. Makón is csak portaszolgálat
van, nincs beléptető rendszer
vagy biztonsági őr, és nem
kell előre bejelenteni, ha valaki fel akar keresni a hivatalban egy dolgozót.
Göbl Vilmos, a hódmezővásárhelyi
önkormányzat
sajtóreferense kérdésünkre
nem tudott felidézni a csongrádihoz vagy a makóihoz hasonló városházi incidenst.

Azt mondta, rendész persze
van náluk, de a kapuban
ugyancsak portás dolgozik,
aki senkit sem faggat arról,
kihez, hová és miért látogat
az épületbe. Időpontot természetesen lehet előzetesen
kérni, például az okmányirodába, ez azonban nem kötelező, inkább - ahogyan másutt is - praktikus megoldás
a felesleges sorban állás
megelőzésére.

Készülődés halottak napjára

Pincészetek
pályázatai

céllal, hogy magához ragadva
a szót megzavarja azt. A nőt
végül egy ügyintéző kísérte ki,
miután mondandóját meg-

Cukorbetegek klubja

MAKÓ. A városi cukorbetegklub összejövetelét rendezik
meg pénteken 14 órától a Civil
Szervezetek Házában.

Elviszik a pernyét

MÓRAHALOM. Novembertől
minden hónap első keddjén
lakossági égéstermék- és pernyeszállítást szerveznek a városban. Az elszállítást külön
gépjárművel végzik, csak akkor, ha az égéstermék kihűlt,
és nem tartalmaz parázsló részeket. Ha a lakosok a Móraép
Kft. feliratú, kommunális szállításra rendszeresített zsákokban helyezik el az elszállítandó égésterméket, nem kell fizetniük különdíjat. Az elszállítás az aktuális napokon 7 óra
30 perckor kezdődik.

Bemutatják a megyét

SZEGED. A megyei önkormányzat harmadszor ismerteti
meg szerb és román utazási
irodák képviselőivel a megye
látnivalóit, egy study tour révén. Az aktuális idegenforgalmi adatokat és a térséget népszerűsítő új kiadványokat ma
mutatják be.

M H M M

A szegedi Mars téri árusok széles kínálattal készültek halottak napjára. Az utóbbi napokban krizantémtengerbe borult
a piac - más településeken is.
A virágüzletekben is dömpingéinek.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, SZEGED
BOBKÓ ANNA
Krizantémtenger árasztotta el
Szegeden a Mars téri piacot.
Tegnap ottjártunkkor szinte
minden második árus kínálatában szerepelt a leggyakoribb halottak napi virág,
amelyet szálanként és ötösével összekötve is árulnak.
Csokra jobban megéri, hiszen
úgy minden helyen néhány
forint kedvezményt adnak. A
krizantémok mellett többféle
sírpárna és koszorú közül válogathatunk. Láttunk mohával körbevont, termésekkel,

falevelekkel díszítettet, élő
virággal megtűzött és művirágos koszorúkat is. Egy helyen egészen modern, négyzet és szív alakú, tobozból kirakott díszeket is árulnak. De
a művirágpártiak is találhatnak kedvükre való koszorút.
Ezek ára vetekszik a természetes alapanyagokból készültekkel.
Mindenszentek napja közeledtével a virágüzletekben is

beindul a nagyüzem. Tompái
Marianna, a szegedi Fekete
Sas utcai üzlet tulajdonosa elmondta: vendégeik egyedi elképzelésekkel fordulnak hozzájuk. Általában az elhunyt
kedvenc virágából kérnek a
sírpárnára, koszorúba. A belvárosi üzletekben sem kínálják sokkal borsosabb áron a
halottak napi díszeket. A koszorúkért legkevesebb 2-3
ezer forintot kérnek.

KOSZORÚK, VIRÁGOK
SZEGED

|

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Koszorú élő virágból

1500-4500

1500-4000

Koszorú művirágból

500-4500

500-6000

Mecses

160-2800

100-450

120-180

250-350

Forrás: DM/DV-gyűjtés

DMGRAFIKA

IDEIGLENESEN RADI NORBERT ŐRNAGY ALL A VÁSÁRHELYI KAPITANYSAG ELEN

CSONGRÁD, SZENTES. Borpincék felújítására és turisztikai
szolgáltatások fejlesztésére is
pályázhatnak a csongrádiak
az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesületnél - jelentette
be tegnapi sajtótájékoztatóján
a szervezet elnöke, Bedő Tamás csongrádi polgármester.
A kifejezetten csongrádiak
számára kiírt pályázatokon
közel 22 millió forint osztható
szét, a beruházásokat 60 százalékban támogatná az egyesület. A szentesi és csongrádi
kistérségben élők mezőgazdasági fejlesztésekre, rendezvényekre és azok lebonyolításához szükséges eszközök beszerzésére is támogatást nyerhetnek: november 16-áig lehet
pályázni. December közepéig
falufelújításra, vidéki örökségek megőrzésére, mikrovállalkozások fejlesztésére és turisztikai célokra lehet pályázatot
benyújtani.
HMMMHHMMHMM

Dezső József nyugdíjba vonui Kivezetnék

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. November l-jén nyugállományba vonul
a vásárhelyi rendőrkapitányság
vezetője, Dezső József alezredes,
rendőrségi főtanácsos. A feladat
ellátásával Rádi Norbert őrna-

4 év börtön
ittas vezetésért

HALÁLT OKOZÓ ittas járművezetés miatt a Szegedi Városi Bíróság szerdán 4 év börtönre
ítélte P. Lajost. A férfit a vezetéstől örökre eltiltották, és előzetes letartóztatásba helyezték.
Ahogy azt korábban megírtuk,
2006 júniusában a vádlott ittasan hajtott Tömörkény felől
Csanytelekre Fiat Ducatójával,
amikor a jármű jobb oldali kerekeivel lehaladt az útpadkára, átsodródott a menetirány szerinti
bal oldalra, ahol a vízelvezető
árokba borult. A balesetben a
személygépkocsi utasa a helyszínen életét vesztette. A vádlott 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. P. Lajost a
baleset előtt már négyszer büntették meg ittas járművezetés
miatt. Az ítélet ellen a vádlott
és védője felmentésért, az előzetes letartóztatás miatt szabadlábra helyezés iránt fellebbezett. Az ügyészség a bíróság ítéletét tudomásul vette.

246-tal repesztett

Szegeden leszerelték a beléptetőt. A megyében egyedül Szegeden
működött komoly beléptető rendszer a polgármesteri hivatal kapujában - de már itt sincs, jó néhány éve leszerelték. A portaszolgálatot a
városháza mindkét épületében biztonsági őrök látják el, akik érdeklődnek ugyan, hogy hová, kihez megy az érkező, előre bejelentkezni azonban itt sem kell.
tási munkák miatt csak keddtől használható.
- A Kárász József Alapítvány
irodalmi köre esszéíró versenyt hirdet az író születésének 95. évfordulója alkalmából, két kategóriában. A 7-8.
osztályosoknak a szerző Árva
madár című ifjúsági regényéről, a középiskolásoknak pedig
a Göröngyös út című regényről
kell írniuk. A pályázatokat december 10-éig kell beküldeni
e-mailben (jozsef.feher@freemail.hu), vagy CD-n az irodalmi
kör címére: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 44. Az
eredményhirdetés és a díjátadás a magyar kultúra napján,
január 22-én lesz a Németh
László Városi Könyvtárban.

RENDŐRSÉGI HÍREK

pitány. Rádi tehát egy ideig két
kapitányságot vezet.
Dezső József 1986. január elsején kezdte szolgálatát a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán
nyomozóként.
Tanulmányait
99 Dezső József 23 éves
fejezpályafutása során 32 alkalommal te1990-ben
be a Rendőrrészesült elismerésben, négyszer tiszti Főiskola
bűnügyi szasoron kívüli előléptetésben.
kán - kiváló
eredménnyel.
Ezért
soron kívül
gyot, csongrádi kapitányt bízta
meg ideiglenesen Lukács János főhadnaggyá léptették elő, és
dandártábornok, megyei főka- kinevezték a nyomozói alosz-

tály vezetőjének. Egy évvel később már a közrendvédelmi és
közlekedésrendészeti osztály
élén állt, majd 2000 januárjától a szeghalmi kapitányság vezetői teendőit látta el. A vásárhelyi kapitányságot 2005. január 16-ától vezette. 23 éves
pályafutása során 32 alkalommal részesült elismerésben,
négyszer soron kívüli előléptetésben. Tavaly augusztus 20-án
Sólyom László köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend katonai tagozatának
tiszti keresztjével tüntette ki.

a vizet

SZÉKKUTAS. Egy, a falu vízminőségét javító pályázat segítségével vezetnék ki a vizet a mágocsi úti telepre - tudtuk meg
Varga Sándortól. Megírtuk, elsősorban a víz rossz minősége,
az elavult rendszer miatt nemrég elzárta a vezetékes vizet a
tulajdonos Partiscum XI. Takarékszövetkezet. A falu polgármestere szerint a telepen élők
most fúrt kútjaiból nem ivóvíz
folyik, ezért is fontos, hogy minél hamarabb megoldást találjanak a problémára.

HÁROMSZÁZEZER forintos bírságról érkezik hamarosan határozat annak a motornak az
üzembentartójához, amelyet október elején kapták lencsevégre
a 47-es úton Szeged felé száguldva. Az érintett útszakaszon
90-nel lehetett volna haladni - a
Suzuki GSX vezetője két és félszer ennyivel repesztett. Szintén
300 ezer forintos bírságot kapott
az az autós, aki a nagymágocsi
Szántó Kovács jános utcában zúzott végig 136 kilométeres óránkénti sebességgel a megengedett 50 helyett. A száguldó sofőrökről képeket a www.delmagyar.hu-n találnak olvasóink.

Forgalmi változások
halottak napján

KIEMELT FIGYELMET FORDÍT
a közbiztonsági, bűn- és baleset-megelőzési feladatok ellátására a rendőrség a halottak
napján és környékén megnövekvő autó- és utasforgalom miatt. A főkapitányság és a városi
rendőrkapitányságok munkatársai a polgár- és városőrség bevonásával fokozottan figyelnek
a temetők rendjére - egészen a
jövő hét közepéig. A megnövekedett forgalom és a parkolás
zökkenőmentességét - az előző
évekhez hasonlóan - rendőri
irányítással segítik, különösen a
nagyobb forgalmú helyeken.
Idén a Belvárosi temetőnél egyirányúsítják a Fonógyári utat a
Dorozsmai út irányába péntek
délutántól vasárnapig. A tömegközlekedés kétirányú marad. A
Fonógyári út két végén, a Kálvária sugárút és a Dorozsmai út
kereszteződésében forgalomirányító rendőr segíti majd a közlekedést. A Dugonics temetőnél a
Rózsa utcából az Agyagos utca
irányába szintén egyirányú forgalomra kell számítani a hétvégén. Az autófeltörés elkerülése
érdekében senki ne hagyja a
kocsijában látható helyen az értékeit. A rendőrség felhívja továbbá a figyelmet a zsebtolvajokra. Kérik a sofőröket, hogy a
nagyobb forgalomban is türelmesen vezessenek.

Vezetés közben
telefonált a tolvaj

ELŐZETES LETARTÓZTATÁSBAN VAN az a 28 éves mártélyi fiatalember, aki 21 éves társával a napokban betört egy
környékbeli tanyára. A tolvajok
úgy buktak le, hogy a 21 éves
sofőr vezetés közben telefonált.
Emiatt állították meg a vásárhelyi rendőrök az autójukat.
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PÉNTEK

MÉDIATÖRTÉNETI PILLANAT A SZEGEDRŐL SUGÁRZOTT DANUBIUS PIRÍTÓSBAN
Bébikötvényt osztottak
Makón

KILENCVENHÉT KISBABÁT és
családjukat látták tegnap délelőtt
vendégül a makói Koronában. Az
önkormányzat most azoknak a
makói csecsemőknek nyitott
10-10 ezer forintos bankszámlát,
akik 2008 decembere és 2009
márciusa között születtek. A
pénzt a gyermekek szülei ki is
vehetik, de tehetnek is hozzá,
ezt rájuk bízzák A tegnapi ünnepségen Mandur László, az Országgyűlés alelnöke és Búzás
Péter polgármester köszöntötte
a jelenlévőket, a helyi általános
iskola diákjai pedig rövid műsort
mutattak be. A város 2003 óta
segíti a Maros-parti településen
élő kisgyermekes családokat. Eddig 1374 kötvényt osztottak ki.

Pikkelysömör
- nyílt nap a klinikán

Bochkor és Balázs együtt kesergett

SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A napindító nevetgélésből sláger rádiós kollégáik zökkentették ki őket: háromnegyed
tízkor Bochkor Gábor jelentkezett be élőben, amire még soha nem volt példa. Balázsék
izgatottan várták riválisuk és
ezúttal sorstársuk szavait.
A slágeresek a néhány perces beszélgetés alatt nem tudták leplezni a sokkot, amit frek-

Utána. Hogy mi lesz a döntés utóélete, még nem tudni. A Sláger rádió
honlapján ezt írja: „Mivel politikai döntés született, súlyos kárt szenvedett a magyar demokrácia és sajtószabadság. A hallgatók és Magyarország érdekében minden törvényes eszközt igénybe veszünk, hogy
Önökkel maradhassunk." A Danubius kivár, a határozat kézhezvétele
után alakítja ki álláspontját. Tegnap lemondott az Országos Rádió és
Televízió Testület (ORTT) elnöki tisztségéről és testületi tagságáról
Majtényi László.

A PIKKELYSÖMÖRRŐL TARTANAK NYÍLT ELŐADÁSOKAT, betegbemutatókat ma 13
órától az SZTE Bőrgyógyászati
és Allergológiai Klinikájának
oktatótermében a Szegedi
Pszoriazis Klub szervezésében, a pikkelysömör-világnap
alkalmából. A látványos és kiterjedt bőrtünetekkel járó, de
akár súlyos ízületi gyulladást
is okozó krónikus betegséggel
hazánkban 140-200 ezren
küzdenek, világszerte pedig
csaknem 125 millióan.

Pulitzer József szülővárosának
diját az idén nem kapta meg középiskolás újságíró-növendék
- most először két, a felsőoktatásban tanuló diáknak ítélték
oda tegnap Makón az elismerést,

Kocsiba szállnak
a szentesi légi mentők

MAKÓ
KORMOS TAMÁS

KÍSÉRLETI JELLEGGEL, a
nemzetközi minták alapján
„gyors reagálású" földi mentőegységet alkot a januárban átadott szentesi légimentő-bázis
szakszemélyzete a téli időszakban - tájékoztatott Túri Péter, a
Magyar Légimentő Nonprofit
Kft. vezetője. Ez azt jelenti, hogy
az ilyenkor lecsökkentett helikopteres ügyeleti idő után, illetve a ködös, repülésre alkalmatlan napokon mentőkocsiba száll
a szentesi mentőhelikopter orvosa és ápolója, és közúton sietnek majd a rászorulókhoz. A
mentőegység felszerelése
egyenértékű lesz a helikopterével, irányítását az Országos
Mentőszolgálat irányítócsoportjai végzik a Budapesten már
működő hasonló egység riasztási protokollja szerint. A szakemberek az új egységtől a térség

venciájuk elvétele okozott nekik. Bochkor „Hogy vagytok?"
kérdésére Balázs elmondta,
hogy ilyen pillanatban nehéz
jókedvűnek lenni, de próbálják
túllendíteni magukat. Majd
viccesen hozzátette: „Minden
mindegy
alapon
már
Crystal-számokat játszunk." A
hallhatóan letört Bochkorral
azért megegyezett abban: optimizmusra nincs ok, a hallgatók
támogatása, szeretete ad erőt.
Később Balázs lapunknak

Újságíró-szövetségi
álláspont
Sérti az új frekvenciakiosztás a
demokratikus közélet normáit,
valamint a médiafogyasztó közönség érdekeit - áll a Magyar Újságírók Országos Szövetsége
(MÚOSZ) tegnapi közleményében. A MÚOSZ elnöke, Eötvös Pál
a Pulitzer Emlékbizottság képviseletében Makón volt tegnap délután, az ügyről azt mondta lapunknak „a közélettel szemben
méltatlan dolgot műveltek a pártok, amelyek sokszor összevesznek, de ha mutyizni kell a közjavakkal, akkor össze tudnak feküdni. A politikai elit lejáratta magát".
Nem csak szomorkodtak a reggeli műsorban. Sebestyén Balázs bevallotta, hiányozna neki a korai kelés, FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
elmondta: még nincsenek tervei a jövőről. Mindenképpen
folytatni szeretné a rádiózást,

politikamentesen, ahogy eddig. Még a korai kelés is hiányozna neki.

Főiskolásoké a diák Pulitzer-díj
A makói önkormányzat, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, valamint az Oktatási
és Kulturális Minisztérium
2007-ben írta ki először országos diákújságíró pályázatát. A
cél nem csupán a tehetséges
fiatalok segítése, hanem a Maros-parti város híres szülöttének, Pulitzer József emlékének ápolása is.
A világhírű sajtócézár születésének 162. évfordulóján
emléknapot és díjátadó ünnepséget rendeztek tegnap
délután a Koronában. Búzás
Péter polgármester köszöntőjében kiemelte: a város értékeket ment át a mába azzal,

József Attila szerelme. Az
ünnepségen ismert újságírók
előadásokat tartottak, így a Híradóból ismert Süveges Gergő
is. A Magyar Televízió műsorvezetője elárulta, hogy anyai ágon
makói. Dédnagymamája volt József Attila szerelme, és a költő
első kötetét neki is dedikálta.

ők lettek a legjobbak: Németh Klaudia, Horváth Borbála és Pion István
a díjátadó ünnepségen, FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
hogy a településnek hírnevet
szerző makóiaknak.
A Pulitzer Emlékbizottság
elnöke, Baló György Pulitzer-emlékdíjas újságíró szerint
a zsűri többségének a szívéhez
azok az írások álltak közelebb,
amelyek szerzői az identitásukat keresték. - A tavalyi évhez
képest most jóval gyengébb

munkákat küldtek be a középiskolások, ezért úgy határoztunk, hogy kategóriájukban
nem adunk ki első díjat, hanem helyette két, 18 évesnél
idősebb pályázót jutalmazunk
- folytatta a zsűri elnöke.
Az ország minden pontjáról
összesen 63 diák több mint 100
pályamunkát küldött be. Kiss

Jenő szobrászművész Pulitzer-szobrát és az 500 ezer forintos jutalmat az idén a nyíregyházi főiskolás, Horváth Borbála
Máról tegnapra című írásáért,
valamint Pion István váci egyetemista Folyópartok történetei
című munkájáért kapta. Ebben
a korcsoportban különdíjas lett
Nagy Zsófia (ő tavaly nyert), a
középiskolásoknál pedig Németh Klaudia.
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Deutsch
a makói
Fidesznél
MAKÓ. A Fidesz választókerületi irodájában is képviseletet
nyitott Deutsch Tamás EPhonatya, akinek az a szándéka,
hogy az általa képviselt Csongrád és Békés megye mind a 14
választókerületében elérhető
legyen. A képviselő az irodaavató után fórumot is tartott,
ahol többek között arról beszélt, hogy Magyarország a kormány hibájából a 2007-13-as
költségvetési időszakban elérhető uniós források alig 7-8
százalékához fért csak hozzá
eddig, mert az ügyintézés lassú
és bürokratikus.
Újjáalakult a Fidesz nemrégiben feloszlatott városi szervezete. 68 tagja van, közülük
14-en a régi szervezetnek is
tagjai voltak. Elnökükké a választókerületi szervezetet is
irányító Mágori Józsefnét választották.

Holnap élőben bizonyít
a szegvári Big Family

mentőellátásának javulását vár-

ják, a megszerzett tapasztalatokat pedig tavasszal, az
OMSZ-szel közösen értékelik.

Gyaloglóbajnok
a Regiórában

Már tegnap elutazott Budapestre a szegvári erőművészcsapat
- a Big Family szombaton élő
adásban mutatja be produkcióját a Csillag születik című műsorban. Az erőművészeknek a
falu kultúrházában és a stúdióban is lesznek szurkolói.

A MAGYAR TELEVÍZIÓ 1-es
csatornáján ma 13 órakor ismét
jelentkezik a Szegedi Stúdió
körzeti magazinja, a Regióra. A
műsorban a dél-alföldi bortermelés jellemző vonásait mutatják be. Film készült az 1944-es
délvidéki tömeggyilkosságokról
- a fasisztának nevezett, ártatlan magyar emberek kivégzéséről. A műsor vendégei az alkotók. Minyó Zsolt mezőhegyesi
fiatalember 50 nap alatt járta
körbe gyalog Magyarországot.
Szerkesztő: Sári Zsuzsa.

SZEGVÁR
MUNKATÁRSUNKTÓL

Tóthék már tegnap összepakoltak, és elindultak, FOTÓ: TÉSIK ATTILA

Életük legkeményebb hetén
vannak túl a szegvári Big Family tagjai. Az erőművészcsapat napi 8-10 órás gyakorlással készül a holnap estére,

amikor élő adásban kell bemutatniuk produkciójukat az
RTL Klub Csillag születik című
műsorában. - Jól jött az őszi
szünet, mert így mind az öten
részt tudtunk venni a felkészülés hajrájában - mondta
Tóth József. Attrakciójukról
csak annyit árulhatott el, hogy
humoros történetbe ágyazott
erőelemekkel rukkolnak majd
elő, és mivel 3 perc alatt kell
elkápráztatniuk a közönséget,
másodpercre pontos műsorszámot kell előadniuk.
Az ötfős csapat már tegnap
délelőtt elindult Budapestre,

ahol este a tévétársaság stúdiójában gyakorolhattak. Péntek délután és szombat délelőtt is lesz alkalmuk erre,
délután viszont már a főpróba
következik. Bár nem sok szabadidejük lesz, terveik szerint
kimennek sétálni a Margit-szigetre, hogy a premier előtt kiszellőztessék a fejüket. Hátországuk lesz otthon és a fővárosban is: Szegváron a kultúrházban kivetítőn nézhetik
majd műsorukat az ismerősök, barátok, és 30 szurkolót
magukkal visznek a műsor
helyszínére.

Minden kerti növény
5%-kai o^óbban,

amíg a készlet tart!
N á l u n k l e e s t e k az; á r a k ! '
Szezonvégi kiárusítás október 30-ától, az akció minden kerti növényre érvényes!

VIRÁGPALETTA Kerti Centrum és Dekorációs Áruház - 6728 Szeged, Dorozsmai út 56. - www.viragpaletta.com - Tel: +36 30 632 47 83 - info@viragpaletta.com
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1989. október: búcsú az MSZMP-től
Hogy mennyire rövid az emlékezetünk, azzal mostanság
szinte naponta szembesülünk.
Ezért 2009-ben, a rendszerváltás 20. évében hónapról hónapra azt próbáljuk felidézni,
mi történt Szegeden 1989-ben.
SZEGED
FEKETE KLÁRA
Az utca népe az OTP Klauzál
téri devizafiókjában tolong
1989 októberében. Legalizálni
lehet ugyanis az addig otthon

dugdosott márkát, dollárt,
senki se firtatja az eredetét.
De legalizálni is kell az eredetét, máskülönben nem lehet
vele dolláros üzletben vásárolni, nem lehet nyugati autót
beszerezni.
Az
emberek
ide-oda hurcolják a pénzüket.
Délelőtt berakják a számlájukra, délután kiveszik, mert
rossz híreket hallottak, azt
például, hogy befagyasztják a
devizaszámlákat. Majd másnap újra sorban állnak a
pénzzel. Vagy elköltik a nagy-

áruház passzázs sorának dolláros üzletében legóra, videokazettára, sétálómagnóra.
Az utca népe kezd saját
hétköznapi problémáival foglalkozni, de a szemét azért rajta tartja az országos eseményeken. A helyi pártpolitika
1989 októberében kissé bágyatag: az országgyűlésben
ütik-verik egymást a képviselők. Ne feledjük, október
23-án kiáltják ki a köztársaságot, 31-én felfüggesztik a
bős-nagymarosi vízlépcső-be-

Nagy Sándor 1989-ben egyetemi hallgató, ma Szeged alpolgármestere
„1988-ban az Egyesült Államokban jártam, és máig emlékszem, hogy Chicago környékén vendéglátónk
arra a megjegyzésemre, milyen sokat lehet ott autózni határátlépés nélkül, csak annyit mondott: Ez része a szabadságunknak! Egy szűk év múlva, 1989 tavaszán, a március 15-i szabad ünnepség után érett
meg bennem a döntés, hogy csatlakozom az SZDSZ-hez. Megható volt június 16-án ott lenni a tömegben a Hősök terén Nagy Imre újratemetésén, és persze megtapsoltam Orbán Viktort, amikor a szovjet
csapatok kivonását követelte. Az év az átlagos párttagok számára a négyigenes népszavazás idején
hozta a legtöbb izgalmat: szórólapoztunk, plakátot ragasztottunk, és a végén minden kérdésben nyertünk. A szobafestőtől az egyetemi tanárig mindannyian tudtuk, hogy volt valami kis részünk a kommunista rendszer lebontásában. Két hete, immár nem az SZDSZ politikusaként, de az egyesült Európa
polgáraként konferencián jártam Lengyelországban. Autóval két államhatárt léptem át, anélkül, hogy
megállítottak volna. Ez része a szabadságunknak."

Koha Róbert 1989-ben kertész, az MDF alapító tagja, ma nyugdíjas
„Három - akkor még úgy hittem, sorsfordító - esemény képe jelenik meg előttem 1989-re visszaemlékezve. A szegedi március 15-i ünnepség, amely végül tömegdemonstrációvá vált. Ennek a megmozdulásnak az előkészületeiben, szervezésében vettem részt többekkel együtt. Nagy Imre újratemetésének napján - a rendezőgárda tagjaként - éreztem ugyanazt, amit 14 évesen, 1956. október 23-án az Ady téren, a
Széchenyi téren a városháza előtti tüntetésen. Sajnos nem tudtam végig ott lenni, mert szívroham miatt a
kórházban töltöttem a hátralévő időt a lányaimmal együtt. Augusztus 5-én pedig az időközi választáson
Raffay Ernőt választották meg országgyűlési képviselőnek - a kampány levezénylésében aktív szerepem
volt. Ekkor már tudtuk, hogy a hegyomlás megállíthatatlan. Azt hittem, vértelen forradalmat csinálunk, ma
viszont már tudom, nem az volt, hanem az akkori politikai elit hatalomátmentése a saját és fiatalabb generációja számára. Emiatt csalódott, kiábrándult vagyok. Ma már forradalmi romantikának gondolom az
akkori életérzésünket. Sajnálom. Valamit nagyon elrontottunk!"

ruházást, november 7-ére pedig kitűzik a köztársaságielnök-választást. Óriási viták
előzik meg az összes szavazást! Szegedi hír, hogy Király
Zoltánt is jelölték köztársasági elnöknek, ám a képviselő
végül visszalépett.
Október 6-ától 9-éig, 4 napig tartó kongresszusán megszűnik az MSZMP, és megszületik az új, de jogutód párt, az
MSZP: az elnökség szegedi

tagja a reformkörös Géczi József Alajos és a volt MSZMP
megyei első titkár, Vastagh
Pál is. A kongresszus legsikeresebb felszólalója a szentesi
Keserű Imre, aki többek között
azt mondta: „Itt ül a teremben
az az Annus József, akinek a
folyóiratát betiltották, és az
is, aki betiltotta... Itt ülnek
azok, akik a vagyonátmentő
kft.-ket megalapították, és
azok is, akik egy hatalmas ba-

• •

cimu

2009.

dX j szombaton.

16.00 Emlékező szentmise.a doni
Celebrálja: dr. Kiss Rigó László,
Egyházmegye püspöke a Rókusi katoli

itt Pál, az Európai Parlament alelnöke
leleplezi:
na és Schmitt Pál

16.40 Térzene a Rákóczi tére:
Közreműködik: a Magyar Hon
Hódmezővásárhelyi Helyőrséj

„megáldja:
zló, a Szeged-Csanádi Egyházmegye

17.00 Szoboravatás
Himnusz
Közreműködik: Cseh Aptal operaénekes és a
katonazenekar

tese:

emlékérmeket ad

Köszöntő:

Magyar Anna, a Csongrád

Megyei Közgyűl
Vihar Béla: Egy k&tona megy a hóban. A
elmondja: Sinko
Emlékező beszéd:

dr. Szabó János,
Egyetem rektora

latoni hajóról talán láthattak
valaha pártüdülőt. A társadalom szemében nem lesz többé
hiteles a párt, ha nem történik
meg az elhatárolódás." Szavait vastapssal honorálta a közönség.
A szegedi MSZP október
21-én fesztivált rendezett a
sportcsarnokban, az első új
párttagot, Vincze Jánosnét
Nyers Rezső elnök virággal köszöntötte.

Koszor&j
Önkornlf
emiékeze!

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Szózat
zertyák, virágok elhelyezése

Katonadal
Cseh Antal és a katonazenekar

Megye

adalmi szervezetek helyezik el az
szobor talapzatánál

ányzata

KULTURA
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PÁL TAMÁS RENDEZTE A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ MAI PUCCINI-BEMUTATOJAT

Bohémélet - fiatalokkal

reként arról is örömmel számol be: a legutóbbi énekesi
meghallgatás
kecsegtető
eredményekkel járt. - Bohémélet-produkciónk
két
szereposztásában régi tagjaink mellett - akikhez immár
a Rodolfo szerepében bemutatkozó László Boldizsárt is
számítom - legalább öt
olyan újonc operaénekes
van, aki hangilag és színészileg is vitathatatlanul tehetséges. Speciális ízt adhat az
előadásnak, hogy ugyanolyan fiatalok a valóságban,
mint a darab szereplői hangsúlyozza Pál Tamás, aki
a több szegedi sikerprodukciót jegyző díszlettervezővel,
Székely Lászlóval és Pilinyi
Márta jelmeztervezővel állította színpadra az operát.

Kiss András (Colline), László Boldizsár (Rodolfo), Kónya Krisztina (Mimi), Réti Attila (Schaunard) és Fülöp
Zsuzsa (Musetta) a főpróbán. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
Fiatal énekesek is debütálnak
Pál Tamás két szereposztással
készült Bohémélet-produkciójában, amelynek premierjét
Gyüdi Sándor dirigálásával ma
19 órától tartják a nagyszínházban.
SZEGED
HOLLÓSI ZSOLT
Sokan Pál Tamást tartják az
egyik legjobb magyar operakarmesternek, ezért is meglepő, hogy a nemzetközi hírű dirigens egyik kedves darabját,
a Bohéméletet nem vezényli,
hanem rendezőként jegyzi
most a szegedi társulattal.
Akik régóta követik pályáját,
persze tudják: nem újdonság
ez a „szerepcsere". A 90-es

években beugrással állította
színpadra a félkészen átvett
Verdi-operát, A végzet hatalmát. Később a franciaországi
Albiban
rendezett
egy
Haydn-darabot, majd a raonte-carlói fesztiválon egy Cimarosa-operát, néhány éve Kőszegen Michael Haydn darabjával aratott sikert.
- Mostani „akcióm" is azt
bizonyítja: a karmesteri és a
rendezői munka elválaszthatatlan egymástól. Eddig is azt
szerettem a legjobban, amikor
egy kicsit rendezőként is működhettem. Zenekart alapíthattam, műsorát megszerkeszthettem, olyan darabot
vehettem elő, amit korábban
még nem játszottak - azaz
messze túlment a tevékenysé-

gem azon, hogy pusztán betanítsak és eldirigáljak egy művet. Korán rájöttem arra is: az
operaéneklés lényegéhez nem
lehet hozzáférni az opera dramaturgiájának, szövegének,
drámai céljának részletes ismerete nélkül. Karmesterként
gyakran kerültem olyan helyzetbe, hogy a rendező, aki
máshonnan indult és máshova érkezett - vagy nem is ért
el sehova - kompromisszumokra kényszerített. Most abban a szerencsés helyzetben
vagyok, hogy két régi barátom, Gyüdi Sándor és Kardos
Gábor vezényli a Bohéméletet, velük az első pillanattól
teljes a zenei egyetértés mondja Pál Tamás.
A teátrum első karmeste-

Egy halálraítélt titkai
és Chagall a REÖK-ben
Izgalmas programok várják a
látogatókat a REÖK-ben jövő
héten. Az Operaverseny és
fesztivál a Mezzo Televízióval
közönségtalálkozóján Dávid
Alagna Egy halálraítélt utolsó
napja című előadásának titkaira derül fény. A Chagall-tártatot pedig ingyen
nézhetik meg hétfőtől a diákok.

Az eredeti elképzelés szerint
csak az egyetemisták és főiskolások nézhették volna
meg ingyenesen a világhírű,
képeivel elbájoló, ábrándos
világba repítő festőzseni,
Marc Chagall varázslatos alkotásaiból rendezett tárlatot
az Őszi Kulturális Fesztivál
keretén belül hétfőtől. A
rendkívüli
kedvezményt
azonban a REÖK kiterjesz-

Chagall Profil és vörös gyermek
című képe is látható a Reök-palotában.
tette az általános és középiskolás diákokra is.
Rengetegen
jelezték,
hogy nagyon szívesen hoznának csoportokat is az iskolákból, az őszi szünet miatt azonban ezt a vándorki-

Operafesztivál - közönségtalálkozókkal. Jövő héttől indulnak
az Operaverseny és fesztivál a Mezzo televízióval közönségtalálkozói, amelyeken a résztvevők jegyeket is nyerhetnek az aznapi előadásokra. Először egy halálraítélt titkait ismerhetjük meg. A világpremierként színre kerülő Egy halálraítélt utolsó napja című opera amelyet a népszerű operaénekes, Roberto Alagna testvére, Dávid
Alagna írt - kulisszatitkairól a szerző és a rendező, Nadine Duffaut
mesél november 3-án, kedden 16 órától. November 6-án Richárd
Strauss Ariadné Naxosban című előadásának rendezője, Marék Weiss osztja meg gondolatait az érdeklődőkkel.

állítás utolsó hetén tudják
csak megtenni.
Chagall
ugyanis nem csupán az érettebb diákgeneráció figyelmét kelti fel, a színes, varázsos képek - amelyek akár
egy képeskönyv illusztrációi
is lehetnének - csábító fantáziavilágba röpítik az arra
nagyon is fogékony kisebbeket is.
Az általános iskolás diákok akár maguk is megfesthetik
„Chagall-képeiket",
hiszen a múzeumpedagógiai foglalkozások során
nemcsak könnyen érthető,
élvezetes beszámolót hallgathatnak a festőgéniusz
művészetéről, de ecsetet is
ragadhatnak, hogy vászonra vessék saját elképzeléseiket Chagall mintájára.
A Pingvin Patikák szervezésében és finanszírozásával létrejött Chagall-kiállítást már csak rövid ideig lehet megtekinteni, a lenyűgöző alkotások november
8-án a vándortárlat következő városába indulnak. Érdemes mielőbb ellátogatni a
REÖK-be, ahol Chagall mellett két szegedi festőművész, Aranyi Sándor és Sinkó
János jubileumi tárlata, valamint a Festészet napi kiállítás látható.
(X)

Publikál, blogot ír
- A művészetről folytatott
diskurzus talán soha nem volt
olyan fontos, mint most lenne
- ugyanakkor rémülten azt látom: most csak csordogál az
általam megélt időszakokhoz
képest. Olyan dolgokat kellene ma a művészettel, az operajátszással kapcsolatban napirenden tartani, ami érinti a
legalapvetőbb kérdéseket, a
művészet és a művészek szerepét a társadalomban. Tudjuk-e aktívan befolyásolni
mindazt, ami körülöttünk történik? Nagyon hiányzik az erről szóló párbeszéd - véli Pál
Tamás, aki hol az Élet és Irodalomban, hol a Café Momus.
művészblogjában fejti ki nézeteit - nem csak muzsikáról és
zenei közéletről.

HÍREK
Jazzmozdony
a Grand Caféban

A BUDAPESTI ROMÁN KULTURÁLIS INTÉZET Szegedi Fiókintézete, a Magyar Jazz Szövetség és a Grand Café közös
szervezésében szombaton 19
órakor gördül be a Grand Café
színpadára immár hetedik alkalommal a Jazzmozdony. Fellépnek: Romániából Berti Barbera - ének és ütőhangszerek, Nagy-Britanniából Robin
Hilary Ashe-Roy - fuvola, Magyarországról Gyárfás István gitár, valamint Csuhaj-Barna
Tibor nagybőgő. A belépés díjtalan.

Véglegesítették
a Dömötör-díjat

Bánvölgyi László szobrász műtermében sorakoznak a művészi munkát
elismerő Dömötör-szobrok, FOTÓ. SEGESVÁRI CSABA
A Dömötör-díjat odaítélő társadalmi kuratórium úgy döntött:
állandósítja az elismeréssel járó szobrocskát, Bánvölgyi
László kisplasztikáját. Igy
ezentúl minden évben azt kaphatják meg a Szegedi Nemzeti
Színház kitüntetett művészei.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
A
Pálma
Reklámstúdió
1998-ban alapította a Dömötör-díjat, amit 1999-től minden színiévad végén gálaesten adnak át a nagyszínházban a publikumtól legtöbb
szavazatot kapott művészeknek. 2007-ben a közgyűlés
úgy döntött: önkormányzati
elismeréssé avatja a civil kezdeményezésként indult, és az
évek során szegedi tradícióvá
vált kitüntetést.
Az egyik alapító, Sztáry Erika elmondta: korábban háromévente változtatták a díjjal járó szobrocskát. Az első
években Herczeg Tamás üvegplasztikája, a második periódusban Beliczay Mária szobrászművész bronz körplasztikája, majd bronz domborműve volt a Dömötör-díj.
A társadalmi kuratórium
által kiírt meghívásos pályázatra 2007-ben újszerű díjat
talált ki a Tömörkény-gimnázium művészeti tagozatán
tanító jeles szegedi szobrászművész, Bánvölgyi László. A Szent Dömötört ábrázoló patinázott bronzfigura
carrarai márvány posztamensen áll, jobbjában jellegzetes attribútumát, a lándzsát, baljában a róla elne-

Átéli a győztesek
örömét
- Nagy örömmel fogadtam a
kuratórium döntését, mert
már annak is komoly presztízsértéke volt számomra,
hogy a 2007-es pályázaton az
én Dömötör-plasztikám nyert.
Amikor a díjátadó gálákon a
győztes művészek sokszor
könnyes szemmel magasba
emelik a szobrocskát, én is
átélem az örömüket - nyilatkozta lapunknak Bánvölgyi
László. - Régóta bérletünk
van, a feleségemmel rendszeresen járunk a színház előadásaira. Évről évre sok tehetséges fiatal művészt látok,
aki érdemes lehet arra, hogy
megkapja a Dömötör-díjat. Az
Oscar-szobrocskából is minél
többet szeretnének begyűjteni a filmesek; azt hiszem, a
színháziak sem fogják bánni,
ha több egyforma Dömötör-díj sorakozik majd az otthonukban.

vezett szegedi tornyot tartja.
A kuratórium nemrégiben
úgy döntött: bár letelt a szokásos három év, nem változtat a díjon. A grémium döntését az is befolyásolta,
hogy a posztamenssel együtt
35 centiméter magas Bánvölgyi-kisplasztikát
sokkal
könnyebb kézbe venni, jobban szerették a művészek,
mint a korábbi Dömötör-díjakat, ráadásul jobban emlékeztet a filmvilág vágyott
Oscar-szobrocskájára is, ami
a szegedi színházi díj ötletadója volt.

Alkotóként debütáltak a táncosok

A novellapályázat
díjazottjai

MESÉLJ MÉG, KÉRLEK! címmel, 60 éven felüli szegedieknek hirdetett novellaíró-pályázatot a Somogyi-könyvtár és a
szegedi idősügyi tanács. Az Életem legszebb története kategóriában tízen kaptak díjat: Bálint
Jánosné Ágoston Ilona, Bondár
Zsuzsanna, Csonka Miklós, Dudás Istvánné, dr. Hörcher Andrea, Németh Istvánné, Patik István, dr. Tompa Pál, Turi József,
Várhídiné Szabó Erzsébet. A
zsűri különdíjait Medgyesi Mária és Sáráné dr. Lukátsy Sarolta nyerte el. Szeged idősügyi
tanácsának különdíjait Bakos
Rózsának, Gimesiné dr. Dudás
Irénnek, valamint Merksz Endréné Szócska Viktóriának ítélték oda. A Csemetekorom jó
ízei kategória győztese Bakos
Rózsa.

A Szegedi Kortárs Balett fiatal táncosainak kísérleti darabját, a 3.
műszakot tegnap mutatták be a kisszínház balett-termében. Hatan
debütáltak koreográfusként a produkcióval - az egyórás összeállítás
hét részét alkotóként Horváth M. Gergely, Tóth Andrea, Szarvas Krisztina, Haller János, Tarnavölgyi Zoltán és Palman Kitti jegyzi. A balett
próbatermében berendezett 80 fős nézőtér előtt ma 17 órától újra eltáncolja a társulat a rövid darabokat. Képünkön Csetényi Vencel és
Palman Kitti. FOTÓ: FRANK YVETTE
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IDOUTAZAS A 2010-BEN 100 EVES DELMAGYARORSZAGGAL: 1981 (72. RESZ)

NAPI HIREK

Csövesek és forrongó fiatalok
Huszonnyolc hét múlva lesz 100
éves az 1910. május 22-én útjára
bocsátott Délmagyarország. Lapunk e jubileuma alkalmából,
mintegy visszaszámlálásként,
időutazásra hívjuk olvasóinkat:
hétről hétre egy-egy esztendő
újságtermését átlapozva fölvillantjuk, milyennek láttatta a világot, az országot, a régiót, Szegedet - a Délmagyarország. A
magyar vidék legpatinásabb
lapja sorozatának hetvenkettedik állomása: 1981.
CSONGRÁD MEGYE
ÚjSZÁSZI ILONA
„Korunk problémái a marxizmus-leninizmus fényében című témakörben fiatal oktatók, kutatók kétnapos országos tudományos konferenciája kezdődött tegnap, csütörtök délelőtt Szegeden" - tudatjuk január 9-én.
GÁZBLUES. Ez a hivatalos program. De milyenek a valódi fiatalok? „A csöves jelenség" címmel január 18-ától Tanács István ír lapunknak ötrészes riportsorozatot. Mert „az elmúlt
nyáron Szegeden is elszaporodtak a csövesek. Délutánonként
megszállták a Dugonics téri
szökőkút környékét, fecsegtek,
vihorásztak. Némelyikül utána
köpött a társaságukat bizalmatlanul méregetőknek."
A „kallódó ifjúság" ügye:
„társadalmi kérdés". Ezért a
„városi KISZ-bizottság vitát
rendezett a csövesekről: erre

Kronológia: 1981
Április 12.: A Columbia űrrepülőgép az első újrafelhasználható űreszköz, amely a világűrbe jut. Október 1.: Romániában számos termékre
jegyrendszert vezetnek be.
November 18.: Ronald Reagan amerikai elnök bejelenti
az új fegyverzetcsökkentési
kezdeményezését. December
13.: Lengyelországban bevezetik a szükségállapotot.

meghívták a CPG nevű szegedi
zenekart és a köréje gyűlt csoport néhány tagját. Jelen volt
kéttucat középiskolai KlSZ-vezető, a megyei KISZ- és pártbizottság képviselői". „A CPG-s
társaság nem tekinti csövesnek
magát. (...) Ezek a szövegek
versnek is, társadalomkritikának is primitív kísérletek. (...)
Válaszul a dalszövegekre a megyei KISZ-bizottság első titkára
felolvasott egy részletet a KISZ
Központi Bizottság kongreszszusi leveléből. Ez arról szólt,
hogy ebben az országban gyakori a korrupció, protekciózás
és elvtelen összefonódások léteznek. (...) Van egy számuk,
bizonyos Gázblues, amelynek
első soraiban zsidószagról és
Auschwitzról esik szó. (...) A zenekar mindössze egy hatásos
metaforával akart élni (...), azt
sugallván, hogy ebben az országban a hozzájuk hasonló
bátor társadalombírálók az
auschwitzi áldozatok sorsára
jutnak. A hatás nem maradt el.
A zenekar - érthető - nem léphet fel többször."
„A CPG-ügy csak a vízből
kiálló része a csöves jelenség
jéghegyének, amely megmarad jéghegynek akkor is, ha a
víz alá nyomjuk" - jelenti ki
Tanács István.
FORRÓ ŐSZ. Eszközzé lesz az
ifjúsági parlamentek sora:
olyan fórummá, ahol az ifjú
titánok kiengedhetik a gőzt.
Az egyik legforróbb pont a
„Bölcsészek
parlamentje".
„M. E.", vagyis Mag Edit írásából kiderül: október 29-én
„Mindenki alábecsülte az érdeklődést" - állapította meg a
bölcsészek parlamentjén „dr.
Serfőző Lajos dékán". „Az
Ady téri épület nagy előadója
ismételten jó szolgálatot tett.
Percek alatt megteltek a padsorok." Röviden szól a dékán,
majd „Deák Ágnes
kari
KISZ-titkár szintén röviden,
lényegre törően ismertette a
KISZ-vezetőség állásfoglalását, az oktatás korszerűsítésével, a szociális kérdésekkel, s

Katalin" elmondta: „december
végéig 95 millió forint értékű
áru talált a 160 milliós nyitókészletből gazdára"
(január 11., vasárnap).

tiszteletére rendezett vállalati
ünnepség keretében felavatták
a házgyári rekonstrukció első
ütemében elkészült új gyártócsarnokot, amely lehetővé teszi, hogy a második ütemben
tervezett korszerűsítéseket termeléskiesés nélkül lehessen
majd végrehajtani. (...) Sipos
Mihály, a Délép vezérigazgatója
mondott ünnepi beszédet: A jól

SOKOL-AKCIÓ. „A Szegedi
Elektromos Szövetkezet Lenin
körúti Elektron áruházából az
utcára vitte a portékát, mégpedig egy, a járókelőket megállásra késztető állvánnyal.
Hírverést csapván a töltőkészülék nélkül, kedvező áron
kapható Sokol rádióknak"
(február 5., csütörtök).

A régi Somogyi-könyvtár. Az egyetemisták és főiskolások kedvelt tanulóhelye kiürült a forró ősz, az ifjúsági
parlamentek idején. FOTÓ: SOMOGYI KÁROLYNÉ
a munkahelyi demokráciával
kapcsolatban."
A hallgatók a „krónikus tankönyvhiány orvoslására, jegyzetek írására kérték fel tanáraikat, (...) hiányolták a külföldi
ösztöndíjakat, táborokat. (...) A

tétika és a marxista tantárgyak
korszerűsítéséről". Mivel egy
sor kérdésre, „így a munkahelyi demokráciára, a hallgatói
kedvezményekre, a szociális
helyzetre csak néhány perc jutott", az „ösztöndíjról már nem

Arcél: Chíkán Ágnes (1946-) Chikán Ágnes 1946-ban született Szőregen. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán magyar-történelem szakos diplomát szerzett. Első munkahelyén, a Délmagyarország szerkesztőségében újságíró-gyakornok lett 1970-ben, közben elvégezte Budapesten a MÚ0SZ kétéves újságíró-iskoláját. Ezután munkatársként,
majd több mint 10 éven át főmunkatársként írt főként egészségüggyel,
szociálpolitikával kapcsolatos cikkeket, a szegedi életet bemutató riportokat, egészen 1995-ig. „Fél életem töltöttem a szerkesztőségben,
amikor - máig sajgó érzésekkel - megváltam a laptól, a szegedi olvasóktól, az akkorra jórészt szétszéledt, egykor összetartó, egymás sikereinek is örülő, egymást inspiráló kollegáktól" - emlékezik. Az SZBK
megbízta sajtófelelősi feladatokkal: évek óta rendre jelennek meg ismeretterjesztő írásai - egyebek között - a Népszabadság, a Magyar
Nemzet, a Szabad Föld, a Heti Válasz, a Magyar Tudomány hasábjain.
Eddig hét könyvet írt. 2008-ban Akadémiai Újságírói Díjban részesült.
diákok szerint nincsenek kihasználva a nyelvi laboratóriumok, az oktatási segédeszközök - talán, mert a tanárok
nem ismerik azok kezelését.
Sok szó esett a speciálkollégiumok helyzetéről, (...) a tanárok választhatóságáról, az esz-

Házgyári csarnokavató
SZEGED. „Tíz évvel ezelőtt, 1971.
november 13-án a nagy októberi szocialista forradalom évfordulójának tiszteletére ünnepélyesen üzembe helyezték a szegedi házgyárat. (...) Jelenleg háromezer lakás elemei készülnek évente Szegeden" - emlékeztetünk a november 6-i címlapon. „Tegnap, csütörtökön
délután (...) a november 7-e

ELSŐ HÓNAP. „Ma már több
mint egy hónapot tudhatnak
maguk mögött a Szeged Nagyáruház dolgozói. A ruházati
osztály tanulója, Nagymihály

esett szó", úgy határoztak: „két
hét múlva, november 12-én
folytatás következik".
„T. L.", vagyis Tandi Lajos
szerint „a magyar oktatásügy
jelenlegi helyzetének éppúgy
pontos hőmérője volt a József
Attila Tudományegyetem mi-

PAPP LACI. „Papp László, a
magyar ökölvívó-válogatott
szövetségi kapitánya élménybeszámolót tart holnap, szerdán 3 órai kezdettel Szegeden, az olajipari dolgozók Lenin krt. 47. szám alatti klubjában" (március 31., kedd).

nap megtartott ifjúsági parlamentje, mint ahogy lemérhették a küldöttekkel legalább
azonos számú érdeklődők azt
is, miképpen állunk jogokkal
és kötelességekkel, a szocialista demokrácia lehetőségeivel".
VÁLASZOLÓ KÖNYVTÁR. A diákság visszatér a vizsgaidőszak közeledtével a könyvtár
melegébe. Tanulási körülményeik korszerűsödéséhez hozzájárul, hogy új épületbe készül a Közművelődési palotából a Somogyi-könyvtár. E témát járja körbe február 1-jei
riportjában Horváth Dezső. „A
könyvtárosok bíznak benne,
hogy a Somogyi-könyvtár
mostani épületében való megnyitásának századik évfordulóját már az új könyvtár nyitásával ünnepelhetik. (...) Fontosnak tartja az igazgató megjegyezni, hogy nem luxuspalota épül a Dóm téren, olyan
válaszoló könyvtárat akarnak
létrehozni Szegeden, amelyik
a megnyitása napjától újabb
száz évig tudja szolgálni a betűben lakó bölcsesség iránt
érdeklődőket."

ESZTER NÉNI. „Gémes Eszter
(...) Nyolcvanadik születésnapját ünnepli az a parasztaszszony, aki az őszeszéki tanyából belépett az irodalomba.
(...) Két könyve jelent meg eddig - a Mindig magam és a
Történetek Rúzsa Sándorról"
(október 11., vasárnap).
ELLENFORRADALOM. „Az
1956-os ellenforradalom áldozatairól szerdán kegyelettel
emlékeztek meg a fővárosban.
Koszorúzást tartottak a Köztársaság téren a budapesti
pártszékház védelmében elesettek emléktáblájánál"
(november 5., csütörtök).
HÍDAVATÓ. „A Tiszán, Szentes
és Csongrád között fölavatták
az új hidat. Már 1973-ban elérte átbocsátó képességének
felső határát a század elején
épült, azóta javítgatott közös
közúti-vasúti híd a 451-es
úton. (...) Hegyi János őrmester virággal köszöntötte az első autóst, Dibernardó Ferencet" (november 10., kedd).

A fürdőzőké a Liget termáluszoda

koordinált közös munka eredményeként a mai napig hozzávetőlegesen 25 ezer lakást állítottunk elő gyártósorainkon,
hetvenezer ember kaphatott új
otthont a nagy hatékonyságú
technológia révén. Bebizonyosodott, hogy hozzáértő kezekben a gyárszerű termelés és az
esztétikai színvonal nem egymást kizáró fogalmak".

REKORDFOGÁS. „A néphit is
úgy tartja, hogy Katalin napján szögre akaszthatják a há-

lót a vízi emberek. (...) November végéig a Tisza halászati szövetkezet eredménye
1070 tonna hal volt"
(december 5., szombat).

Az új csarnokban vízszintes rendszerű szovjet panelgyártó gépsort helyeztek el. FOTÓ: SOMOGYI KÁROLYNÉ

„A »Tíz év - tíz medence« fürdőprogram keretében épül az újszegedi
Tisza-parton a Liget termáluszoda" - írjuk január 6-án. „A Tarnai István
építészmérnök csoportjának Déléptervnél készült tervei alapján az »esernyő« kupolájú épületben két úszó- és két ülőmedence épül, összesen
ezerhatvannégy négyzetméter vízfelülettel. Az átadást az 1981-es idény
kezdetére tervezik." Somogyi Károlyné felvétele akkor készült, amikor a
fürdőzők már birtokba vették a „gombának" becézett termáluszodát.

5 NAPOS MUNKAHÉT. „Ebben
az évben 470 ezer dolgozó
tért át az ötnapos munkahétre
- hangzott el az Állami Bérés Munkaügyi Hivatalban"
(december 12., szombat).
ti
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Kalendárium, A hét témája
Hétfő
Gyógyír
Kedd
Gasztrománia
Szerda
Csütörtök Bizalmasan
•ÍkBuIpÍ'' • Léev-Ott
Szombat Szieszta
Hétköznap Humor és receptek
JAKUPCSEK GABRIELLAT ILLEMTUDÓ EMBEREK VESZIK KORUL, LOVASIANDRAS IGYEKSZIK UDVARIAS LENNI

A nő szereti, ha a férfi figyelmes
Laza, rohanó világunkban a férfiak sokszor elfelejtenek udvariasnak lenni a nőkkel
szemben. Jakupcsek Gabriella televíziós műsorvezető szerint a szülők feladata, hogy
mintát mutassanak a gyermekeiknek. Lovasi András úgy véli, a kisközösségi szokások
felülírják az alapvető illemszabályokat.
ETIKETT
KANCSÁR TÍMEA
Illemről kevés szó esik manapság.
Mindenki laza, jó fej és trendi, nem
ragaszkodunk a merev szabályokhoz, de ezzel együtt sokszor elfelejtünk udvariasak és tisztelettudóak
lenni. Az sem igaz, hogy a nők nem
igénylik a férfiaktól, hogy figyelmesek legyenek velük szemben. Legtöbbjüknek mindig jólesne, de tudják, nem szabad elvárniuk. Érdekes,
hogy az erősebbik nem képviselői az
első randevúkon, vagy amikor az
édesanyjuk is látja, tudnak nagyon
illemtudóan viselkedni. Máskor hirtelen mindez elfelejtődik. Jakupcsek
Gabriella újságíró, műsorvezető azt
vallja: neveltetés kérdése az egész.
Amit a gyermek a szüleitől és a
nagyszüleitől lát, azt fogja átadni a
saját gyermekeinek is.

NINCS EGYENRANGÚSÁG
- Természetesen mindig szólni kellett
a fiaimnak: Engedd előre a hölgyet!
Segítsd le a kabátját! Tizennyolc éves
korukig piszkálásnak veszik, utána
már csak jó nézni, milyen illemtudóak és udvariasak - mesélt tapasztalatairól Jakupcsek Gabriella. Azt látja,
ma már nem elvárás, hogy egy férfi
tisztelettudóan viselkedjen egy nővel
szemben, sokan igen flegmán
kezelik ezeket a helyzeteket,
arra hivatkozva, hogy
egyenrangúság van a két
nem között, miközben
ez nem igaz. - A munkahelyen különösen hajlamosak elfelejteni, hogy
nőként kezeljenek, pedig a
férfiban ez belső késztetés
kell hogy legyen. Persze a
nőnek is becsülnie kell azt a
férfit, akitől elvárja az u d v a r i
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lemtudóan köszönjenek - fűzte hozzá a médiaszemélyiség.

A NŐ A FÖLÉRENDELT
Az európai viselkedési forma alapvetően a zsidó-keresztény kultúrkörhöz tartozik. Mária-kultusz uralkodik, a nő elsősorban édesanya - tisztelik, a nő a férfi fölé rendelt. A patriarchális Koreában például pont fordított a helyzet: a nőnek illik átadnia
a férfinak a helyet a buszon. Persze
ezek az alapvető normák ma már változtak, lazultak. Az
1920-as években a
gyengébbik
nem
képviselői nem értek kilincshez, a
XXI. században ez
elég vicces szituációkhoz vezetne.
Görög Ibolya protokoll-szaktanácsadó azonban a modern nőknek is
ajánl egy trükköt,
ha azt akarják,
hogy kinyissák előttük az ajtót: nézzenek a kilincsre, majd
a férfi szemébe, utána ismét a kilincsre!
Tudni fogja, mit szeret
nénk. És csak akkor lép
be először a nő
az ajtón, ha az kifelé
nyílik, ha befelé, akkor a férfi gyorsan
előresiet, és belülről
tartja azt. A kávézókba, az éttermekbe és a kocsmába is
a férfi megy be először, és ő keres asztalt még akkor is, ha
a nő nevére foglalták
azt.

asságot. Szerencsés vagyok,
mert az esetek többségében
illemtudó
emberek
vesznek
körül.
Egyébként pedig
nem szeretem a
felesleges udvariaskodást.
Azt én is el- j
várom, hogy
felsegítsék a
kabátomat,
elvegyék a
kezemből a
csomagomat vagy il-

AZ ÜZLETI ÉLETBEN A RANGSOR
SZÁMÍT
- Igazából másképpen kell kezelni a
tanultember-szerepet, például az üzleti életben a beosztások szerinti
rangsor számít. Attól, hogy valaki nő,
nem szolgálják fel neki hamarabb a
kávét, hacsak nem egy igazgatóról
van szó, aki éppen vendég. De a
gyengébbik nem képviselői sem alkalmazhatnak női praktikákat: nincs
lábrázás és kacér pillantás. „Maszek
szerepben", otthon nő és férfi létezik
- illik udvariasnak lenni.

MINDENKINEK PUSZI JÁR

- Minden társadalmi rétegben más az
etikett szabályrendszere - állapította
meg Lovasi András, a Kispál és a Borz
frontembere. Szerinte a kisközösségi
szokások felülírják az alapillemszabályokat. Sok társaságban például a
lányokat puszival, a férfiakat kézfogással köszöntik, de van, hogy mindenkinek puszi jár. - Ha már az alapvető illemet az ember
nagy nehezen megta
nuita, igyekszik azt betartani - magyarázta
a zenész.

A kamasz lányok soványak akarnak lenni
Koplalnak a kamasz lányok: három étkezésből kettőt kihagynak, csak azért,
hogy olyan vékonyak legyenek, mint a
sztárok - mutatnak rá egy brit tanulmány szerzői.
A 14-15 éves lányok 26 százaléka
rendszeresen kihagyja a reggeli étkezést, 22 százalékuk egyáltalán nem
ebédel, és 10 százalékuk vacsora nélkül fekszik le aludni. A 10-11 évesek
40 százaléka meg van győződve arról,

l Hü

hogy túlsúlyos, ezért állandóan diétázik - jobban mondva koplal.
A kutatók rámutattak arra: a nullás
ruhaméretű, csontsovány modellek, valamint a Victoria Beckham vékonyságú
hírességek szolgálnak példaképül a mai
fiatal lányoknak, ez pedig a kamasz lányokat egészségtelen életmódra sarkallja: a soványság megszállottjaivá
válnak. A kamasz lányok egy részénél
nagyon korán kialakulnak az étkezési

rendellenességek, sokan
válnak anorexiássá. Öszszehasonlítva az eredményeket
egy 1991-ben készült hasonló
tanulmány eredményeivel, a '
kutatók rámutattak arra: egyre
inkább nő azoknak a lányoknak a
száma, akik szinte folyamatosan
fogyókúráznak. Ez a tendencia ma
már az általános iskola alsó évfolyamaiban is megmutatkozik.

10 TANÁCSOK
FÉRFIAKNAK
A nőt védeni
kell, az illemszabályok is
ehhez igazodnak. Ezért a
lépcsőn felfelé
mindig a nő
megy elöl, ha
netán le akarna esni, a férfi
elkapná. Aki
rövid szoknyát
húz, vessen
magára! Lépcsőn lefelé
menet fordítva
működik. Régen nemcsak
felállt a férfi az
étteremben, ha
a nő mosdóba
ment, el is kísérte őt. Ma
már csak az
előbbit illik
megtartani.
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| DEMI MOORE SZÉPSÉGE
SOKBA KERÜL

Egy vagyont költött már eddig is
Demi Moore arra, hogy teste és arca fiatal maradjon. A színésznőt,
í aki a következő hónapban ünnepli 47. születésnapját, legutóbb egy
Los Angeles-i könyvbemutatón kapták lencsevégre. Demi úgy néz ki, mintha egyidős lenne a lányával.
A színésznőről köztudott, hogy rengeteg
pénzt költött szépészeti műtétekre, 20 ezer
angol fontot az arca fiatalon tartására, és
további 180 ezer fontot arra, hogy felvarrassa karjait, megcsináltassa térdeit - innen,
ahogyan a hasáról és a fenekéről, leszívták a
zsírt.
A Charlie angyalai sztárja, aki a nála 15 évvel
fiatalabb színésszel, Ashton Kutcherrel kötött házasságot, mindig is tagadta, hogy valaha kés alá
feküdt volna.
Idén augusztusban azt nyilatkozta a Marié
Claire magazin francia kiadásának, hogy soha
nem volt plasztikai műtétje.
- Ez tévedés. Soha nem feküdtem kés alá mondta
de nem ítélem el azokat, akik
már megtették. Ha valaki úgy gondolja,
hogy számára ez a jó megoldás, én nem
ítélem el.
Sőt, Demi még ennél is tovább
ment: kijelentette, hogy
ellenzi az összes olyan
beavatkozást, amely az
öregedést próbálja lassítani.
Pillanatnyilag úgy
gondolom, inkább vagyok szép érett nő, mint
hogy megpróbáljak harmincévesnek látszani.
Moore-ról egyébként a sajtó nagyon régóta azt állítja, egy vagyont költött már arra, hogy megállítsa az évek múlását, és
megpróbáljon fiatalnak látszani. A műtétek mellett táplálkozási szakértők hadának fizet azért, hogy étkezési és életviteli
tanácsokat adjanak neki, emellett van személyi és kick-box
edzője, valamint jógatanára, akik mind arról gondoskodnak,
hogy karcsú és kívánatos maradjon.
Moore azt is mondta: elképzelhető, hogy lesz közös gyermekük Ashton Kutcherrel, akit nagyon felelősségteljes férfinak
jellemez, és ezt minden lehetséges fórumon el is mondja.
- A legtöbb, Ashtonnal egykorú férfi még egyáltalán nem gondolkodik felelősségteljesen, de ő kivétel. Mindent megosztunk
egymással. Nemcsak a férjem, de a legjobb barátom is - mondta
Demi. - Nagyon hosszú idő áll még előttünk, amit együtt szeretnénk eltölteni, és szeretnénk gyereket is. Nagyon boldog lennék,
ha valóban lenne közös gyermekünk - mondta a színésznő.

KÖTÖTTBEN
TETŐTŐL TALPIG

Október utolsó napjai
hűvösebb idővel jelzik,
hogy fel kell készül| nünk a fagyos éjszap kákra, hideg nappalokra. A divat is ehhez igazodik, kötött pulóverekkel. sálakkal és
színes harisnyákkal
dobhatjuk fel a hétköznapokat. Tehát
hiába rövidebbek a
nappalaink, azok jó
színesek lesznek ebben a szezonban!

AKTUA
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Kedden kezdődik a Mezzo operaverseny döntője, a produkciókat élőben csak Szegeden láthatja a közönség.

SZERKESZTI FARKAS JUDIT

Fábry Sándor
önálló estje
OKTÓBER 30., PÉNTEK
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, FEKETE
SAS BÁLTERME
18.00: Senki ne csodálkozzon
rajta, ha nevetés szűrődik ki
péntek este a Fekete Sas bálterméből. Fábry Sándor, az
ismert és közkedvelt humorista, az Esti Showder című
tévéshow műsorvezetője ad
ugyanis önálló estet Hódme-

Tíztáncverseny

zővásárhelyen. A 90-es éve
elején figyeltek fel elősző
humorára. A legendás Dizájn
Center ötletgazdája 1992 óta
szabadfoglalkozású.
Szeptemberben a Legyen ö n is
milliomos! új műsorvezetőjeként is bemutatkozott. A humorista estjét a hódmezővásárhelyi Tiszta Szívvel Egyesület szervezi.

Kulturális fesztivál A tudomány
OKTÓBER 30.-N0VEMBER 5.,
PÉNTEK-CSÜTÖRTÖK
SZEGED
OKTÓBER 30„ PÉNTEK
SZEGEDI CSILLAGVIZSGÁLÓ
18.00-22.00: Csillagászati-űrkutatási előadások vetítéssel,
sötétedés után távcsöves bemutató (időjárásfüggő)
OKTÓBER 31., SZOMBAT
GRAND CAFÉ

19.00: Jazzmozdony. Fellépők:
Berti Barbera (ének, Bukarest),
Sárosi Petra (zongora, Marosvásárhely), Gyárfás István (gitár, Budapest), Csuhaj-Barna
Tibor (bőgő, Budapest).
NOVEMBER 4., SZERDA
JATIK
18.00: Szabadegyetem - Szeged: Veszélyes anyagok környezetünkben; előadó: dr. Galbács Zoltán egyetemi docens

ünnepe

NOVEMBER 3., KEDD
SZEGED, MTA TERÜLETI BIZOTTSÁG SZÉKHÁZA
17.00: Legendás szegedi muzsikusok... Zenés csevegés
Konrád György brácsaművészszel 85. születésnapja alkalmából. Beszélgetőtárs: Szecsődi Ferenc hegedűművész, közreműködik: Sín Katalin csellóművész, Kosztándi István hegedűművész. A beszélgetés a
Művészeti Szakbizottság, Zeneművészeti Munkabizottság
rendezvénye, de minden tudományterület kitesz magáért
november 30-áig - egész hónapban ünnepeljük ugyanis a
magyar tudományt izgalmas
előadásokkal, beszélgetésekkel. A részletes programfüzetet megtalálják a székház weboldalán:
http://www2.u-szeged.hu/szab/programok.xml.

Fókuszban Operaverseny
az egészség
OKTÓBER 30-31..
PÉNTEK-SZOMBAT
SZEGED, FORRÁSKÚT
Pénteken egészségnapot rendeznek Forráskúton, 10-től 13
óráig véradással, utána előadásokkal az öngyógyításról
és egészségmegőrzésről. 18
órától
Peresztegi
Sándor
szakpszichoterapeuta,
diagnoszta tart előadást öngyógyítás - Az emberi test csodája A rák gyógyítása címmel.
Szombaton a szegedi Somogyi-könyvtárban
tartanak
nyílt napot az emlődaganatokról. Infó: www.sk-szeged.hu.

NOVEMBER 3-4.,
KEDD-SZERDA
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
19.00: Mezzo operaverseny Dávid Alagna: Egy halálraítélt
utolsó napja
A kéthetes Mezzo operafesztivál döntőjét láthatjuk Szegeden november 3. és 17. között
a Szegedi Nemzeti Színházban. A Debreceni Csokonai
Színház előadásában a versenyszerepeket Nyári Zoltán
(Le Condamné, tenor, Magyarország), Donita Volkwijn
(La Condamnée,
szoprán,
USA, képünkön) és Chul Jun
Kim (Le Friauche, basszbariton,
Dél-Korea)
énekelik.

14.00: A Csemete Természetés Környezetvédelmi Egyesülete az Újszentiván térségében
kihelyezett madárodúk őszi felülvizsgálatát végzi el a természetbarátokkal. A Kiskunsági
Nemzeti Park munkatársa is
tart előadást térségünk természetvédelmi értékeiről. Szegedről, az Arany János u. 1. szám
alatti Csemete-irodától 13 órakor indul a csoport, a külön érkezőkkel Űjszentivánon találkoznak. Előzetes jelentkezés:
62/424-392, 20/977-0525.

MNHUHHMHNMMMI

Bugaci túra vasúton
OKTÓBER 31., SZOMBAT
SZEGED, NAGYÁLLOMÁS
8.44: A résztvevők egyórás utazást tesznek a nemzeti parkban, a december
13-ától megszűnő kisvasúton. Tanösvényen jutnak el az ősborókásba, a pusztán
megtekintik a szürkegulyát, a rackanyájat, és lovat is simogathatnak. Jelentkezés:
20/415-4615. Fotó: Joó Ferenc, Indóház.

INDIAI EST
November 5.,
csütörtök
Szeged,
B-612 Kulturális Műhely
19.00: Az indiai klasszikus zene
mesterei zenélnek a kulturális műhely
indiai estjén.
Fellépők: Rajeev Janardan
- szitár, Kamala Shankar
- shankar-gitár, Vinod Lele
-tabla. Jegyár elővételben: 1800 Ft,
helyszínen:
2200 Ft. Információ:
70/266-2790,
30/517-1205,
b612@b612.hu,
www.b612.hu.

Ökölvívótorna
OKTÓBER 30., PÉNTEK
MAKÓ, ERDEI JÁNOS VÁROSI SPORTCSARNOK
16.30-18.30: Erdei János ökölvívó emléktorna
16.30: Felvezető programok: Makó Budo Klub aerobik,
aikido, tékvandó és kick-box szakosztályai
17.00: Ökölvívó-mérkőzések, utána tombolasorsolás: fődíj egy
japán
katana.
Belépő, egyben tombola:
200 forint.

Jegyárak: helytől függően
6600, 4600, 2600, 600 forint.
Infó: www.operaverseny.hu.

Természetvédelem Koncert
OKTÓBER 30.. PÉNTEK
ÚJSZENTIVÁN,
POLGÁRMESTERI HIVATAL

nCÜ

OKTÓBER 31., SZOMBAT
SZENTES,
DR.
PAPP
LÁSZLÓ VÁROSI SPORTCSARNOK
10.00: Tíztánc (angolkeringő, tangó, bécsi keringő, slowfox, quickstep, szamba, csacsacsa,
rumba, paso doble, jive)
kategóriában mérhetik
össze tudásukat a versenyzők,
látványos
tánclépésekre és öltözékekre
számíthatunk.
Szentesen nem ismeretlen a műfaj: a szentesi
László Csaba-Mikes Anna duó negyedik helyen
végzett a spanyolországi Platja d'Aróban megrendezett tíztánc-világbajnokságon.

a Karolina
javára
NOVEMBER S., CSÜTÖRTÖK
SZEGED, KAROLINA-ISKOLA
19.00: Gulyás Dénes operaénekes jótékonysági hangversenye a szegedi Karolina óvoda és iskola javára. Belépőjegyek 500 forintért kaphatók
az iskola portáján és előadás
előtt. További információ:
www.karolinaiskola.hu

DEÁK BILL
BLUES BAND
Október 30.,
péntek
Szeged, fészek2
21.00: A De
ák Bili Blues
Band lép fel a
klubban. Deák
Bili Gyula a
magyar rocklegendák közé tartozik. A
féllábú énekes és bandája októberben
adott ki új albumot A király meséi
címmel.

10 A SZÖVEGED? Akkor mutasd meg a világnak! írj l -t
a 06 20/55 5333-es telefonszámra, és mi megjelentetjük!

A ROVAT TÁMOGATÓJA A PANNON.
pannon

pannon-SMSI

Egyetlen szív kell csak nekem. Egyetlen szó, egy halk igen, melyet egy magányos
csillagnak üzensz. Várok rád. Hercegnőd.
Hercegnőm! Szívemben kicsi lakat, kulcs, ami nyitja, nálad maradt. A. C.
Drágám! Nagyon boldog 39. születésnapot! Csak a Tied: Zs.

(n;i

&&

S t ü s z i V a d á s z

É t t e r e m

.wtaifogi.iás: 62/315-640

Ahol iu m csak vacUul van! • S/cgcd, Maros utca 37. • Http://illespanzio-vadasmtcreni.hu

pannon
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Az ásványok csodálatos világával ismerkedhetünk ma
a Százszorszép Gyermekházban.

SZERKESZTI: FARKAS JUDIT

Budapest Bár és
fc
világzene az IH-ban E
CD
OKTÓBER 30., PÉNTEK;
NOVEMBER 4., SZERDA
SZEGED, IH RENDEZVÉNYKÖZPONT

OKTÓBER 30., PÉNTEK
20.00: A Sheket zenekar világzenei koncertje: „Nem orcátlankodom".

pünkön) októberben dupla élő
lemezzel jelentkezett. A pörgősebb Volume 2-n felcsendülnek
Karády, Jávor Pál dalai, a XX
század első felének slágerei
Közreműködők: Frenk, Kiss Ti
bor, Lovasi András, Németh Ju
ci, Ruttkai Bori, Keleti András
Behumi Dóri, Ferenczi György

BORVACSORA
október 30.,
péntek
19.00: A sze-

NOVEMBER 4., SZERDA
19.00: Budapest Bár Volume 2.
lemezbemutató koncert. A
2007-es Volume 1 CD óriási sikere után a Budapest Bár (ké-

Kollár-Klemencz László, Szűcs
Krisztián, a Farkas Róbert által
alapított Budapest Bár zenekar. Jegyár: elővételben 2800,
a koncert napján 3300 forint.

Ásványkiállítás

OKTÓBER 30., PÉNTEK
SZEGED,
SZÁZSZORSZÉP
GYERMEKHÁZ
9.00-15.00: Az ásványok különleges világával ismerkedhetünk az ingyenes kiállításon.

gedi Roosevelt téri Halászcsárda a
nyárbúcsúztató nemzetközi
halfesztivál
után az őszi
hónapokban
borvacsorákat
rendez. Első
alkalommal a
villányi Sauska pincészet
mutatkozik be
a csárda Dankó-pincéjében. Az ételekhez a borokat Kúcs Gyula birtokigazgató mutatja
be. Egyebek
között rosét,
chardonnay-t
kínál a vendégeknek.

Fóka- és papagájshow

OKTÓBER 30.-N0VEMBER 2.,
PÉNTEK-HÉTFŐ
OKTÓBER
30.-N0VEMBER 2.,
SZEGED,
RÓKUSI TESCO PARKOLÓJA
PÉNTEK-HÉTFŐ
18.00: A fókák és a papagájok viselkedését mutatja be a vásárosnaményi Atlantika Kft. vízi vidámparkja egy oktató, tudatosító, nevelő hatású show keretében, szárazon és vízen. A látványos és tanulságos show már csak november
2-áig, hétfőig látható Szegeden.
AZ ELŐADÁSOK IDŐPONTJA: Hétfő
tői péntekig 18 órakor, szombaton
11, 15 és 18 órakor, vasárnap csak
11 és 15 órakor láthatjuk az ügyes
állatokat. A csoportoknak külön
előadást tartanak. A show-ra jegyet a 30/603-9925-ös telefonszámon rendelhetünk, pénztárnyitás
10 órakor.
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Jazznapok Szegeden Tévedések
NOVEMBER 7-8.,
SZOMBAT-VASÁRNAP
SZEGED, IH RENDEZVÉNYKÖZPONT
19.30: örömmel készülhetnek a következő hétvégére a jazzrajongók. A
műfaj jeles magyar és külföldi képviselői muzsikálnak a közönségnek
két estén át a Szegedi Jazznapokon.
Szombaton 19.30-tól a szegedi Szaniszló Quintet játszik, őket követi a
Marilyn Mazur Trio (DK/S), majd
Larry Coryell, minden idők egyik
legjobb gitárosa. Vasárnap a Bacsó
Kristóf Quartet (Budapest) kezd, utánuk a Dresch-Lukács-Yengibarjan
Trio, majd a dr. Lonnie Smith Trio.
Lonnie Smith, a „Hammond-varázsló" a fekete amerikai soul-jazz egyik

utolsó nagy öregje, két lábon járó
jazztörténelem. Belépő: napijegy
4500, bérlet 7000 forint. Részletes
információ: www.privatemusic.hu.

komédiája

OKTÓBER 30-31.,
PÉNTEK-SZOMBAT
SZEGED, KISSZÍNHÁZ
19.00: Márciusban mutatták be Szegeden a William Shakespeare művéből készült komédiát, amelyet újra
műsorára tűzött a színház. Fiait keresve Efezus városába érkezik Szirakúzából Solinus, a kereskedő, majd
Antifólusznak és szolgájának az
ikertestvére, kiket nem sokkal a
születésük után egy hajótörés elválasztott egymástól. A megérkezéssel
elindul a tévedések bonyodalmas
sorozata is. Rendező: Bodolay Géza.
HMOMMMMS
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RECEPT, HUMOR

A sült gesztenye:
Passzírozva kalácsok, bukták, sütemények tölteléke, de burgonyát és tésztát is helyettesít.
Egyes vidékeken igazi néptáplálék, még kenyeret is sütnek belőle. Advent böjti csemegéje.

SZERKESZT SZABÓ CSILLA, SUDÁR ÉVA

Házi galuska Gesztenyével töltött
rántott pulykamell

Hozzávalók 5 személyre:
25 dkg rétesliszt
25 dkg sima íiszt
2 tojás
só
50 dkg lisztből készítjük. Legjobb, ha fele rétesliszt, a többi pedig sima liszt. Aki szereti
a szép sárga galuskát, az ne
sajnálja hozzá a házi tojást. A
tojások mennyiségét addig lehet növelni, amíg a liszt felveszi, de nem szükséges eltúlozni, mert finom a galuska,
ha csak 2 tojást teszünk a fél
kiló liszthez. A tojásokat felütés után besózzuk, és kevés
vízzel vegyítve tesszük a
liszthez. Elkeverjük, és ha túl
kemény a tészta, kevés vízzel
hígítjuk.
Mindig úgy kell időzíteni a
tészta bekeverését, hogy már
forrjon a víz, mire elkészülünk
vele. Fonásban lévő sós vízbe
szaggatjuk, közben gyakran
megkeverve, nehogy összeragadjon a galuska.

3
Ha sokat áll a tészta, nehéz lesz átnyomni a szaggatón, mert a felduzzadt sikér
szívóssá teszi.
Túlzottan kidolgozni sem
tanácsos, mert akkor nem
szakad, hanem nyúlik a szaggatásnál, és nem lesz szép
apró. A fél kiló lisztből készült tésztát 4 liter vízben,

kétszerre főzzük ki. Mihelyt
feljöttek a galuskák a víz tetejére, és elkezdett forrni,
máris kiszedhetjük a galuskát. Hideg vízzel leöblítjük, és
lecsurgatás után tepsibe rakva olajjal vagy finom házi
zsírral meglocsoljuk.
Beküldte:
Pető István mesterszakács

" Á T Í r X t e ^ í m ű t á í a ^ v a ^ ^ l z n i N V B l N vásárolhatja mej:

NYERS PARADICSOMLÉ

Hozzávalók: 5 kg paradicsom,
50 dkg cukor, fél csomag nátrium-benzoát, 2 púpozott evőkanál só.
Két napig állni hagyjuk, és
üvegekbe átpasszírozva teszszük.
Beküldte: Bíró Istvánné

Hozzávalók:
60 dkg pulykamell
30 dkg gesztenye
4 dkg főtt császárszalonna
1 késhegynyi őrölt
szerecsendió
só
2 tojás
10 dkg liszt
20 dkg zsemlemorzsa, 4 dl olaj

. Pulykamelleié,

előhűtött

1.299
i
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ÉTKEZÉSI UTALVÁNYOKAT ÉS BANKKÁRTYÁT IS ELFOGADUNK
EGYSÉGEINK SCIENNET TERMÉKPARTNEREK
vi

Szeged, Vásárhelyi P. u. 3
Nyitva: h

p. fa—18, s / o 6—13 oraig, v : ZÁRVA.

A megfőtt gesztenyét megtisztítjuk, áttörjük, és a lepürésített császárszalonnával öszszekeverjük. Sóval, szerecsendióval fűszerezzük. A
vékonyra kivert, megsózott
pulykamellszeleteket megkenjük gesztenyepürével. Henger alakúra felcsavarjuk, és fogvájóval rögzítjük a széleit. Először lisztben,
majd felvert tojásban, végül morzsában megforgatva bepanírozzuk. Bő

olajban kisütjük. Hasábburgonyával
és grépfrút héjában tálalt szilvabefőttel tálaljuk. Kiadós étel, a kará-

csonyi
ünnepi asztalon nagyon mutatós is.
Beküldte: Kiss Lászlóné

Burgonyalepény
Hozzávalók:
75 dkg burgonya
12 tojás
1 citrom reszelt héja
25 dkg cukor, csipet só
15 dkg őrölt édes mandula
15 dkg őrölt keserű mandula

A burgonyát csak addig főzzük,
hogy ne lehessen összenyomni.
Meghámozzuk és lereszeljük.
A tojások sárgáját a cukorral
habosra keverjük, hozzáadjuk a
mandulát, és összekeverjük a
burgonyával.

Hozzávegyítjük a tojások kemény habját, és sózzuk.
Lisztezett, kivajazott tepsiben
közepes hőfokon aranyszínűre
sütjük 35 percen át.
Beküldte:
Fegyverneki Sándorné

1 'A/ akció a késilet crcjetg ervenyes. \ i esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk, azokért elnézést kérőnk, t

A legjobb halloweenjelmezek

A NAP MONDÁSA
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Az én kisebb
rendűségi
komplexusom
nem olyan jó,
mint a tiéd.

A

felfedező férfi és nő

A férfi felfedezte a puskát és feltalálta a vadászatot. A nő felfedezte a vadászatot és feltalálta a bundát.
A férfi felfedezte a színeket és feltalálta a festészetet. A nő felfedezte a festészetet és feltalálta a sminket.
A férfi felfedezte a világot és feltalálta a beszélgetést. A nő felfedezte a beszélgetést és feltalálta a pletykát.
A férfi felfedezte a játékot és feltalálta a kártyát. A nő felfedezte a kártyát és feltalálta a jóslást.
A férfi felfedezte a barátságot és feltalálta a szerelmet. A nő
felfedezte a szerelmet és féltalálta a házasságot.
A férfi felfedezte a nőt és feltalálta a szexet. A nő felfedezte a
szexet és feltalálta a migrént.
A férfi felfedezi a kereskedelmet és feltalálja a pénzt. A nő felfedezi a pénzt, és utána megette az egészet a fene.

Családi délután
az állatkertben
~w

Vicces mesterember munkája

KÉRDEZ A GYEREK

A NAP MEGÁLLAPÍTÁSA
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A gyermek lényege: nagy
hangzavar,
rajta némi
kosszal.

Az angol nyelv szépsége
Egy angol család száll meg
egy budapesti hotelben, a
222-es szobában. A férj telefonon rendel két rumot 1.58-ra:

- Two rums to room two two
two by two to two.
A recepciós: - Taram taram tam
tam tam, anyáddal szórakozzál!

Megy a székely a fiával horgászni. Kieveznek a csónakkal, belógatják a csalit, majd
leülnek. Egy fél óra múlva
megkérdi a gyerek:
- Édesapám, miért lebeg a
csónak a víz tetején?
- Azt én nem tudom - mondja az öreg.
Eltelik egy újabb félóra.
- Édesapám, a halak hogyan tudnak levegőt venni a

víz alatt? - kérdi ismét a
gyerek.
- Hát azt én nem tudom - feleli az öreg.
Kis idő múlva:
- Édesapám, miért kék az
ég? - kérdi a gyerek.
- Azt nem tudom - mondja
újra az öreg.
- És édesapám, nem baj,
hogy ilyen sokat kérdezek?
- Nem baj, kérdezz, fiam,
hogy okosodj.

APkOmDEÍE
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pannon

közel hozzád

A kommunikációs mellékletet a Pannon támogatja.

Pannon-eredmények
CÉGHÍREK
MUNKATÁRSUNKTÓL _
A Pannon tegnap közzétette a
harmadik pénzügyi negyedévre
vonatkozó eredményeit. A társaság tovább folytatta mobil
szélessávú beruházásait, és a
nagyobb mobilinternetes forgalommal részben ellensúlyozta a
készülékeladásból, összekapcsolási díjakból és hangalapú
egyéni előfizetői szolgáltatásokból származó árbevétel-csökkenését. A júliustól szeptemberig
tartó időszak 44 milliárd 876
millió forintos árbevétele 3,9
milliárddal maradt el a 2008.
harmadik negyedévitől, elsősorban azért mert a hívásvégződtetés! dijak 2009. januári
csökkentése után visszaesett az
összekapcsolási díjakból származó bevétel, illetve a kezdeményezett hangalapú hívások
utáni árbevétel is mérséklődött.
A kisebb eladott mennyiségből
eredően a készülékértékesítési
árbevétel is csökkent. Az árbevétel gyengülését részben ellensúlyozta a mobil szélessávú internetes forgalom növekedése.
„Úgy gondoljuk, hogy a mobil internet és az értéknövelt
szolgáltatások a jövő útja a

távközlési piac fejlesztésében,
és ezekre a fontos területekre
összpontosítjuk erőfeszítéseinket. Bár harmadik negyedévi
hangalapú eredményeink tagadhatatlanul magukon viselik a jelenlegi gazdasági helyzet nyomát, biztosak vagyunk
benne, hogy a mobil internet
terén a jelenlegi növekedési
pályán haladunk tovább" - jelentette ki Anders Jensen, a
Pannon vezérigazgatója.
Az előfizetések száma 35
ezerrel, 3 millió 542 ezerre
csökkent a negyedévben. A
csökkenés a kártyás szegmensben történt. A 2009. harmadik
negyedév végi 33,25 százalékos
piaci részesedés 0,3 százalékponttal maradt el az előző negyedévitől. A számlás előfizetők aránya 45 százalék volt a
negyedév végén, a Pannon mobil szélessávú internet piaci részesedése pedig augusztus végére elérte a 24,5 százalékot.
A beruházási költség 2,9
milliárd forintot tett ki 2009
harmadik negyedévében, ami
22 százalékkal alacsonyabb a
2008. harmadik negyedévi értéknél. Ebben az időszakban a
Pannon főként a mobil szélessávú technológiára összpontosította beruházásait.

MAR A MAGYAR SZAKÜZLETEKBEN IS KAPHATÓ - HOLNAP LESZ A HAZAI PREMIER

Elstartolt a Windows 7

30 ezer forint
a legolcsóbb. A Windows 7

Csoki mobilok az LG-től
Az LG kedden egy budapesti kávézóban tartotta
új csokimobiljainak hivatalos magyarországi sajtóbemutatóját.
MOBILVILÁG
MOBILPORT.HU
A dél-koreai gyártó 2006 tavaszán mutatta be első európai
Chocolate Phone modelljét, a
KG800-as készüléket, amelyből már több mint 21 millió darab fogyott világszerte. Most
két új csokimobil fedezhető fel
a cég termékpalettáján.
A kettő közül egyértelműen
a BL40 típusjelzésű (képünkön) a felsőbb kategóriás, nagyobb tudású készülék. A
mindössze 10,9 milliméter vastag, 129 grammos telefon egyediségét az előlapot uraló speciális kijelző adja, amely 21:9-es
képaránnyal rendelkezik. A 4
colos átlójú képernyő 16 millió
színárnyalatot képes a szemünk elé tárni, felbontása pedig 345x800 pixel. A speciális,
karcálló bevonatot kapott mobil belső memóriája több mint 1
GB kapacitású, ezenkívül pedig
akár microSD memóriakártyákkal is bővíthető. Az 5 megapixeles felbontású, SchneiderKreuznach optikás AF kamerá-

val maximum 2560x1920 pixeles felvételek készíthetők, sötétben akár LED villanó használata mellett is. Nem hiányzik
továbbá a geotagging (így a
GPS sem), az arcfelismerés, a
mosolydetektálás, illetve a pislogásérzékelés sem. 3,5 milliméteres audió csatlakozó aljzat
és tv-kimenet is van a mobilon,
adatátviteli fronton pedig szólnunk kell a 7,2 Mbit/s-os
HSDPA-ról, a WiFi-ről, illetve a
Bluetooth 2.1-ről. Az LG BL40
ajánlott végfelhasználói ára 149
ezer 9 9 0 forint.

A másik új Chocolate
Phone, a 115 gramm tömegű és
12.3 milliméter vastag BL20 jóval kevesebbet tud. Szétcsúsztatható előlapján egy 2,4 colos
képernyő található, a maga
QVGA felbontásával és 262 ezer
színárnyalatával. Az LCD ezúttal nem érintésérzékeny, de az
alatta elhelyezett gombok már
azok. A hátul található kamerára egyetlen rossz szavunk
sem lehet, hiszen hozza a manapság elvárható szintet: 5 megapixel, autofókusz, LED segédfény. Az elkészült fényképek, videók a 60 MB-os belső
memóriában, illetve microSD
kártyákon tárolhatók el. GPS
ebben a modellben nincs, és a
HSDPA is „csak" 3,6 Mbit/s-os
letöltési sebességre képes. A
BL20 ára 79 ezer 990 forint.
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A Windows 7 New York-i premierjén Steve Ballmer, a Microsoft vezérigazgatója egy rózsaszín burkolatú laptopot ajándékozott Kylie-nak, a számítástechnikai társaság 5 és fél éves szóvivőjének. FOTÓ: MTI/AP/RICHARD DREW

Már Magyarországon is kapható a Microsoft új
operációs rendszere. A Windows 7 hazai közönségpremierjét holnap tartják a budapesti Papp
László Sportarénában.
SZÁMÍTÁSTECHNIKA
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Microsoft múlt héten csütörtökön jelentette be hivatalosan, hogy világszerte megkezdte új operációs rendszerének kereskedelmi forgalmazását. A New Yorkban rendezett
show-n Steve Ballmer, a cég
vezérigazgatója foglalta össze
a Windows 7 legfontosabb újdonságait, majd beszélt az új
alapszoftver várható piaci fogadtatásáról. Nem tartja kizártnak, hogy az elkövetkező
évben 300 millió Windows 7
találjon gazdára, már amenynyiben a mostantól eladott
számítógépeket is beleértjük.
Ballmer beszédében külön köszönetet mondott azoknak az
önkénteseknek, akik az előzetes verziók kipróbálása során
szerzett tapasztalataik visszaküldésével segítették a fejlesz-

tők munkáját - világszerte 8
millióan vettek részt a béta
verzió véleményezésében. Külön érdekesség, hogy a magyar felhasználók kiemelkedő
aktivitást mutattak a tesztelési időszakban: a népesség számához viszonyítva a legtöbben Magyarországról próbálták ki a Windows 7 tesztverzióját. Alighanem ennek is köszönhető, hogy az új operációs rendszer piaci részesedése
itthon már a bejelentés napján 3 százalék fölött volt.
Ugyanezt az elterjedtségi szintet az előd Vista egy évvel a
hivatalos premier után érte el.
S hogy mi az alapvető különbség a korábbi Windowsok
és a Windows 7 között? A sebességen és a stabilitáson túl
nagyon fontos az energiafogyasztás, amely a töredéke a
korábbi rendszerekének. A
program sokkal optimálisab-

Holnap lesz a hazai bemutató. Aki közelebbről meg szeretne

ismerkedni a Microsoft új operációs rendszerével, megteheti a szombati
Budapest GameShow-n, a Papp László Sportarénában. Az évtized
legnagyobb informatikai szórakoztató rendezvényeként meghirdetett
eseményen mutatják be itthon hivatalosan a Windows 7-et. A 9-től 18
óráig tartó show látogatói ezenkívül kipróbálhatják a legújabb
számítógépes játékokat, és kedvezményes áron vásárolhatnak Windows
7-tel telepített noteszgépeket, netbookokat.

ban használja ki a processzor
és az egyéb alkatrészek teljesítményét, így spórol az áramfelvétellel. Teheti mindezt azért,
mert műszaki téren elszakadtak a korábbi korlátoktól. A
Vista soha be nem ismert bukásának ugyanis az volt az oka,
hogy a mérnökök a hardverek
sebességének sokkal gyorsabb
növekedésével számoltak a fejlesztések során, mint ami végül

magyarországi ára 30 ezer és
105 ezer forint között mozog az
egyes szoftverváltozatoktól és
kiadási módoktól függően tájékoztatott a Microsoft
magyarországi képviselete.
A társaság a Home Premium,
a Professional és az Ultimate
változat hivatalos árait közölte.
Ezek között a legolcsóbb az
otthoni felhasználóknak szánt
Windows 7 Home Premium
változat OEM kiadása (az OEM
kiadás jellemzően a
laptopokhoz, teljes számítógépkonfigurációkhoz adott
oprendszert jelenti), ennek ára
29 ezer 990 forint. A Home
Premium dobozos upgrade
kiadása ennél 10 ezer forinttal
drágább, mig a dobozos teljes
termék 64 ezer 900 forint.
A kis- és középvállalatoknak
szánt Windows 7 Professional
OEM kiadásáért 41 ezer 200
forintot, a dobozos upgrade-ért
89 ezer 900 forintot, míg a
dobozos teljes termékért 99
ezer 900 forintot kell fizetni. A
minden funkciót tartalmazó
Windows 7 Ultimate esetében
ez a három ár 56 ezer 800,99
ezer 900 és 104 ezer 900
forint. Az összegek ajánlott,
bruttó végfelhasználói árként
értendők, amelyek az euró és az
amerikai dollár árfolyamának,
illetve a kiskereskedelmi láncok
és viszonteladók árpolitikájának
függvényében változhatnak.

Az új Windows abban is új,
hogy minden eddiginél több
gyári funkciót ki lehet kapcsolni benne. Kívánság szerint lelőhető az Internet Explorer, a Windows Media Player, a beépített kereső és a
Microsoft s a j á t , m i n i a l k a l m a -

zásokhoz írt widgetplatformja
is. Az Európai Unió versenyjogi pere miatt a cég hamarosan
az Internet Explorer 8 mellett

A Pannon az első átálló. Magyarországon a nagyvállalatok közül

elsőként a Pannon vezette be a Windows 7-et, ma már 200 PC-jén fut éles
üzemben az új operációs rendszer. „A jelenlegi tervek szerint egy éven
belül a több mint kétezres PC-park 97 százalékán fut majd az új rendszer"
- nyilatkozta a Népszabadságnak még korábban Koller György, a Pannon
műszaki vézérigazgató-helyettese. Mint elmondta, a társaság számára
fontos alkalmazások kompatibilitási tesztjei is sikeresen lezárultak, így a
váltás semmilyen kockázatot nem jelent számukra. A Microsoft szerint az
első évben a hazai nagyvállalatok 22-30 százaléka frissít Windows 7-re,
2012-ig pedig 75 százalékuk telepíti majd az új operációs rendszert.

bekövetkezett. A Windows 7
hardverigénye viszont gyakorlatilag kisebb, mint a Vistáé, s
a rendszert sokkal figyelmesebben konstruálták.
Fontos újdonság, hogy a
kizárólag netbookokra előtelepítve elérhető Starter változat kivételével mindegyik
Windows 7 tartalmaz biztonsági mentési funkciót, amelylyel lementhető a rendszer állapota egy adott időben, így
ha később probléma akad,
elég erre visszaállni, nem kell
nulláról kezdeni a telepítést,
és minden szoftvert egyesével
felpakolni a PC-re.

az összes többi windowsos
böngésző telepítését is felkínálja majd a Windowsokon
megnyíló választóképernyőn
keresztül.
A Windows 7 több mint operációs rendszer: egy sor hasznos alkalmazás, amiért korábban rengeteget fizettek a felhasználók, immár alapvető részét képezi. A digitális fényképezőgépekről a képek importálása például egyetlen kliekkeléssel lehetséges a Windows
Live Photo Gallery-be, ahol
könnyűszerrel helyrehozhatjuk a fotók hibáit, például a
vörösszem-effektust.
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KAPCSOLATOK

Csörög a telefon

MEGKÉRDEZTÜK SZEGEDI OLVASÓINKAT A DANUBIUS ÉS A SLÁGER RÁDIÓ ÜGYÉRŐL

Mit gondol a megszüntetésükről?

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!

FARKAS PÉTER
logisztikai vezető:
- Nem értek vele egyet. Nem tudom, hogy mi lehet a megszüntetés hátterében, hogy miért
döntött így az ORTT. Számomra
nagyon furcsa, hogy a pályázatot
egy most alakult cég nyerte
meg. Slágerrádió-haltgató voltam, nem fogadom el a döntést.

LIPPAI ZOLTÁNNÉ
óvodapedagógus:
- Nagyon sajnálom, hogy megszüntetik a két rádióadót. Nagyon szerettem a zenei kínálatukat. A Sláger olyan dalokat is játszott, amelyek az én korosztályom kedvencei. A Danubius pedig mindig jó kedvre derített,
szórakoztatott.

TUKARCS FERENC
technikus:
- Sok vizet nem zavartak. Egyik
adó olyan, mint a másik. Bochkorékból meg már úgyis elég volt,
ugyanazt nyomták tíz éven keresztül. Nagyképűek voltak. Hogy
politikai döntés van-e a megszűnés hátterében, az meg idővel
úgyis kiderül.

ELEKES ZOLTÁN,
a Pálma Reklámstúdió
ügyvezetője:
- Picit meglepődtem az ORTT
döntésén. Azt gondolom, hogy
országos sugárzásban ezek a rádiók meghatározóak voltak napjainkban. Hiányozni fognak a rádiós
palettáról. Legfőképpen a Sláger,
azt sokat hallgattam.

CSONGRÁD, CSONGRÁD-BOKROS, FELGYŐ ÉS CSANYTELEK:
FELNŐTTEKNEK munkanapokon
15 órától reggel 7-ig ügyelet, hétvégén 24 órás ügyelet a csongrádi
mentőállomáson (József Attila u.
1. Tel.: 63/481-104 vagy 104). Tömörkény lakóinak ellátása csak
hétvégén és ünnepnapokon.
GYERMEKORVOSI ÜGYELET: hétköznap készenlét 19 órától reggel
7-ig a csongrádi mentőállomáson.
Hétvégén ügyelet 9 órától 12-ig:
Csongrád, Szentháromság tér 10.
Tel.: 63/481-104 vagy 104. A hétvégi rendelési időn kívül készenlét
a csongrádi mentőállomáson.
GYÓGYSZERTÁR: hétköznap 21
órától reggel fél 8-ig (készenléti
ügyelet). Szombaton 13 órától
hétfő reggel fél 8-ig. Munkaszüneti napokon reggel fél 8-tól a következő nap reggel 8-ig november
1-jéig a Jakabházy Gyógyszertár
(Szőlőhegyi u. 19., tel.:
63/483-068), november 2-8-áig:
a Kabay Gyógyszertár (Fő u. 36.
Tel.: 63/483-246) tart ügyeletet.

GEK: traumatológiai szakrendelés,
7-19 óráig (Tisza Lajos krt. 97.).
SEBÉSZET, NEM BALESETI: sebészeti klinika A részlege (Pécsi u.
4.). UROLÓGIA: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt. 57.).
SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS,
FELNŐTT: sürgősségi betegellátó
osztály, 0-24 óráig (Kálvária sgt.
57.) BALESETI SEBÉSZET, GYERMEK: gyermekgyógyászati klinika
gyermeksebészeti osztály (Korányi fasor 14-15.).SZEMÉSZET:
szemészeti klinika (Korányi fasor
10-11). FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET:
hétköznap 16-tól másnap reggel
7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17.
(bejárat a Szilágyi utca felől). Tel.:
62/433-104 vagy 104. SÜRGŐSSÉGI GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET: hétköznap 16-tól másnap reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos
sgt. 15-17. (Szilágyi u. felől). Tel.:
62/433-104 vagy 104. S. 0. S.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: megyeszerte ingyenes:
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
(ünnepnap) 7-7-ig.

MENTŐIRÁNYÍTÓK
Anyázott a mentőirányító címmel
jelent meg cikk lapunk szerdai
számában. Ehhez szólt hozzá
Tóth János. Szegedi olvasónk elmesélte: öt-hat évvel ezelőtt ő is
hasonlóan járt, mint a cikkben
megszólaltatott férfi. Szerinte a
diszpécsernek nem kérdezgetnie
kellene, hanem kiküldeni a mentőautót. Hozzátette: aki nem tud
konfliktushelyzeteket kezelni, az
nem alkalmas a mentőirányítói
posztra. Olvasónk megjegyezte:
az emberek többsége nem szórakozásból hívja a mentőt,
hanem mert szükség van a segítségükre.

ORVOSI ÜGYELETEK A MEGYEBEN
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET: 62/474 374.
FELNŐTTEK ÉS GYERMEKEK részére hétköznap 18-tól reggel 7-ig,
hétvégén 7-től a következő munkanap reggel 7-ig: Vásárhely, Lázár
U. 10 LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT:
62/249-529, ingyen hívható 16
órától 02-ig. GYÓGYSZERTÁR:
hétköznap 20 órától 22-ig ügyelet. 22-től reggel 7.30-ig, szombaton 8-ig. Szombaton 20-tól másnap reggel 8-ig. Vasárnap 20-tól
másnap reggel 7.30-ig készenlét
november 1-jéig az Ibolya Gyógyszertárban (Hódtó u. 17-19., Tesco), november 2-8-áig a Központi
Gyógyszertárban (Szegfű, u. 2.).
SZENTES, KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET: hétköznap
15-től reggel 7-ig, hétvégén reggel
7-től másnap reggel 7-ig: Szentes,
Sima F. u. 29-33. Tel.: 62/474-374
vagy 104 GYERMEKORVOSI
RENDELÉS: hétköznap 15-től
17-ig, hétvégén 9—11-ig: Sima F. u.
29-33. Rendelési időn kívül a kórház gyermekosztályán. GYÓGYSZERTÁR: mindennap 20-tól reggel 8 óráig ügyelet, november
2-áig: Szent Dámján Gyógyszertár,
Sima F. u. 38. Készenléti tel.:
70/356-9920. Hétköznap 7.30-18
óráig, szombat-vasárnap és ün-

nepnap zárva, november 2-8-áig:
Dr. Bugyi István Gyógyszertár, Kossuth tér 5. Készenléti tel:
70/356-9920. Mindennap 8-20-ig.
MAKÓ, FELNŐTT: hétköznap
16-8 óráig; hétvégén 8-8 óráig:
Vorhand rabbi tér 3., tel.: 474-374.
GYERMEK: hétköznap 14-16 óráig
a rendelőintézet gyermekosztályán, 16-8 óráig a kórház gyermekosztályán található az ügyelet.
Hétvégén 8-16 óráig: Kórház u.
2., gyermekorvosi rendelő. 16-8
óráig a kórház gyermekosztályán,
tel.: 511-151 ügyelnek. Az ügyelet
ellátja AMBRÓZFALVA, APÁTFALVA, CSANÁDALBERTI, CSANÁDPALOTA, FERENCSZÁLLÁS, FÖLDEÁK,
KIRÁLYHEGYES, KISZOMBOR, KLÁRAFALVA, KÖVEGY, MAGYARCSANÁD, MAKÓ, MAROSLELE, NAGYÉR, NAGYLAK, ÓFÖLDEÁK, PITVAROS lakosságát is. FOGORVOSI
ÜGYELET: hétvégén 8-tól 11-ig:
Makó, Kálvin u. 24., fogorvosi rendelő, makói lakosok részére.
GYÓGYSZERTÁR: csak sürgős
esetben november 1-jéig: Kígyó
Gyógyszertár, Széchenyi tér 8.
Tel.: 62/211-150, nov. 2-8-áig:
Korzó Gyógyszertár, Széchenyi tér
25. Tel.: 62/510-390. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: 62/212-515,16
órától 02 óráig ingyen hívható.

SZEGED, SZAKELLÁTÁSI ÜGYELET SZTE SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT, BALESETI SEBÉSZET, FELNŐTT
ÜGYELET: traumatológiai klinika
(Semmelweis u. 6.). JÁRÓ BETE-

30/953-0339.

DOMASZÉK, RÖSZKE, MÓRAHALOM, ZÁKÁNYSZÉK: október
30.-november 2-áig: dr. Máthé
Ellák, Zákányszék, Tanya 582.
Tel.: 62/206-128 és
30/638-6740.
BAKS, CSENGELE, DOC. KISTELEK, PUSZTASZER, ÓPUSZTASZER, BALÁSTYA, SÁNDORFALVA, SZATYMAZ: október 30.-november 2-áig: dr. Martinék Vilmos, Szatymaz, Kukovecz Nana
u. 7. Tel.: 62/283-180 és
30/945-1386.
ÁSOTTHALOM, ÖTTÖMÖS,
PUSZTAMÉRGES, RÚZSA: októ
ber 30-november 2-áig: dr. Sümegi Sándor, Ásotthalom. Tel.:
62/291-361.
BORDÁNY, FORRÁSKÚT, ÜLLÉS,

ZSOMBÓ: október 30.-november
2-áig: dr. Sugataghy Ferenc, Szeged, Sándor u. 43. Tel:
62/492-128 és 62/461-265.
DESZK, KLÁRAFALVA, KÜBEKHÁZA, SZŐREG, TISZASZIGET, ÚJSZENTIVÁN: október 30-november 2-áig: dr. Pinnyey Szilárd, Szeged, Tompa Mihály u. 19/B Tel.:
30/336-4440.
Az állatorvos kiszállításáról a hívó
fél köteles gondoskodni.
VÁSÁRHELYEN ÉS KÖRNYÉKÉN:
Belvárosi Állatorvosi Rendelő és

Állatpatika, rendelés: fél 9 órától
11-ig, Bocskai u. 1. Tel.:

62/247-053, 30/346-6539 és
30/262-0105.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS MÁRTÉLY TERÜLETÉN: október
31,-november 1-jéig: dr. Kocsis
László, Hódmezővásárhely, Móricz
Zs. u. 63. Tel.: 30/938-2928.
A Dózsa Gy. u. 2. szám alatti állatorvosi rendelőben szombaton 8
órától 11 óráig dr. Papp Károly tart
ügyeletet. Tel.: 62/241-309.
SZÉKKUTAS TERÜLETÉN: október
31.-november 1-jéig: ifj. dr. Makay
Attila, Hódmezővásárhely, Károlyi
u. 92. Tel.. 30/499-7645.
SZENTES, DEREKEGYHÁZ ÉS
NAGYTŐKE: október 31,-november 1-jéig: dr. Búzás Károly, Szen-

HIÁNYOS KIVITELEZÉS
A 30/518-0957-es telefonszámról
jelezte olvasónk: Sándorfalván
hiányosságokat észlelt az Ady
Endre utcai uniós beruházással
kapcsolatban. Zárt rendszerű
esővíz-elvezető csatornát alakítanak ki, de az utca egyik oldalán

PADOT LOPTAK A TEMETŐBŐL
A 30/629-2371-es számról olvasónk azt mesélte: kedden járt a
Belvárosi temetőben, akkor fedezte fel, hogy hozzátartozója sírjának végéből ellopták a padot. A
műkő lábas, alumíniumlemezzel
bevont ülőalkalmatosság legutóbb, amikor két hete ott járt,
még meg volt. Olvasónk feljelentést tett a rendőrségen. Nem érti,
hogy lehet valaki ilyen, hogy a temetőből lop el egy padot - mondta -, ez felháborító és szomorú.
BUSZVÁRÓT SZERETNÉNEK
Szegeden több buszmegállót felújítanak, ezért a 30/473-7843-as
számról telefonáló olvasónk többek nevében kéri, hogy az újszegedi gyermekkórház előtt is alakítsanak ki fedett buszvárót. Sokan szállnak fel ott a helyi és vidéki buszokra, jó lenne, ha a várakozók a téli hónapokban nem áznának-fáznának a szabad ég alatt.

ELVESZETT, KÖSZÖNET
ELVESZETT KUTYUS
Egy hónapja veszett el Hattyason
egy hároméves, kan magyar vizsla. Limó névre hallgat. Aki látta,
kérik, jelentkezzen a
70/249-3341-es számon.

ban. Csatlakozott hozzá egy
másik nagyi a 20/431-4958-as
számról, aki elmondta: délután
vércukormérés, masszázs, gyógytorna is várta a nagyszülőket.
Óföldeákról telefonált egy másik
kiszombori ovis nagymamája a
62/295-681-es számról. Jelezte:
jól érezte magát, részt vett az
egészségügyi programokon is. Köszöni a szép napot!

KISZOMBORI NAGYSZÜLŐNAP
A kiszombori óvoda nagyszülői
őszi napját dicsérte egy nagymama az október 27-i Csörög rovat-

KERESZTREJTVENY - BESZEDES HALLGATAS

ALLATORVOSI ÜGYELETEK A MEGYEBEN
SZEGEDEN ÉS KÖRNYÉKÉN: péntek este 8 órától hétfő reggel 6
óráig, hétköznap esténként 8 órától másnap reggel 6 óráig: október
30.-november 2-áig: dr. Domán
Gábor. Szeged, Göndör sor 23/B.
Tel.: 30/636-5214.
Péntek este 6 órától hétfő reggel
6 óráig SZEGED VÁROS TELJES
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN ÉS
ALGYŐN, október 30.-november
2-áig: dr. Sikovanyecz János, Szeged, Fürj u. 111. Tel.:

SEMMIBE VESZIK A TÁBLÁT
Pécsek Tiborné szegedi olvasónk
arra hívta fel a figyelmet, hogy
képtelenség közlekedni a Pálfi utcában, ugyanis a Boldogasszony
sugárúti villamossín-felújítás miatt
rengeteg autó parkol ott - annak
ellenére, hogy a sarokra kitették a
Várakozni tilos! táblát. Ezt az autósok többsége semmibe veszi,
így a Pálfi utcába bekanyarodni
sem könnyű.

nem kötik rá a csatornára a házak esővizes kifolyóit.
Kakas Béla polgármester reagált
a panaszra: azon a szakaszon,
ahol olvasónk lakik, tegnap kezdődtek meg a munkálatok. Azon
kívül, hogy ezek a házak is rá
lesznek kötve a csatornarendszerre, az épületek előtt új díszburkolatot tesznek le annak köszönhetően, hogy a közgyűlés
további 2 és fél millió forintot
szavazott meg a felújításra.

tes, Tavasz u. 10. Tel.: 63/313-251.
SZEGVÁR ÉS MINDSZENT: október 31.-november 1-jéig: dr. Gyovai Tibor, Mindszent, Mátyás k. u.
4. Tel.: 30/436-7401.
ÁRPÁDHALOM, EPERJES, FÁBIÁNSEBESTYÉN, NAGYMÁGOCS
TERÜLETÉN: október 31,-november 1-jéig: dr. Olti Antal, Nagymágocs, Móricz Zs. u. 7.18. Tel.:
30/998-2860.
MAKÓ, FERENCSZÁLLÁS, FÖLDEÁK, KIRÁLYHEGYES, KISZOMBOR, MAROSLELE, ÓFÖLDEÁK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN:
október 30-án 16 órától november
2-án reggel 6 óráig: dr. Nádasdi
László, Földeák, Zárda u. 4. Tel.:
62/295-460 és 30/205-7073.
AMBRÓZFALVA, APÁTFALVA,
CSANÁDALBERTI, CSANÁDPALOTA, KÖVEGY, MAGYARCSANÁD,
NAGYÉR, NAGYLAK, PITVAROS
TERÜLETÉN: október 30-án 16
órától november 2-án reggel 6
óráig: dr. Kovács József, Apátfalva,
Templom u. 55. Tel.: 62/260-203
és 20/976-3413.
CSONGRÁD, BOKROS, FELGYŐ,
CSANYTELEK ÉS TÖMÖRKÉNY
TERÜLETÉN: október 31,-november l-jén: dr. Thirring Ákos, Tömörkény, Ifjúság útja 6/B. Tel.:
30/973-4968.

Rejtvényünk számozott soraiban a hallgatásról értekezik egy ókori filozófus.
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PROGRAMPONT - NAPI KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ ÉS TÉVÉMŰSOR

2 0 0 9 . OKTÓBER 3 0 . , PÉNTEK

SZÍNHÁZ
SZEGED
NAGYSZÍNHÁZ
19 óra: Bohémétet. Nemzeti Premier-bérlet.
KISSZÍNHÁZ
19 óra: Tévedések komédiája.
Bérletszünet.

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Fel! - 3D. Színes, m. b. amerikai
animációs családi film: 14,16,18
óra,
Szuberbojz. Színes magyar zenés
vígjáték: 20 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Admirális. Színes, m. b. orosz történelmi film: 16, 20.30 óra,
Utolsó idők. Színes 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 - Pénzváltó: 17
óra,
Rockhajó. Színes, feliratos angol
film.-18.45 óra.
Pandora szelencéje. Színes, feliratos török-francia-német-belga
film: 21 óra.
PLAZA CINEMA CITY
Az időutazó felesége (feliratos):
10.45,13,15.15,17.30,19.45, 22
óra.
Szuperbojz (m. b.): 11,13,14.45,
16.45,18.45, 20.30, 22.15 óra.
Michael Jackson's: This is it (feliratos): 11,13.15,15.30,17.45, 20,
22.15 óra.
Gamer, játék a végsőkig (feliratos): 10.15,12.15,14.15,16.15,
18.15, 20.15, 22.15 óra.
Két nő, egy recept (felir.): 17 óra.

Rémségek cirkusza (m. b.): 13,
15.15,17.30,19.45 óra.
Vakító fehérség (feliratos): 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, 21.30 óra.
Csiribiri (m. b.): 10,11.30 óra.
Hasonmás (feliratos): 21.30 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,
22.15 óra.
District 9 (feliratos): 10.30, 22
óra.
A végső állomás 3D (m. b.):
20.30, 22.30 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.
BALÁSTYA
G-Force - Rágcsávók. Színes, m.
b. amerikai animációs film: 19 óra.
DESZK
Bunyó. Színes, feliratos amerikai
film: 19 óra.

KONCERT
SZENTES
A REFORMÁTUS
NAGYTEMPLOMBAN
18 óra: Jótékonysági koncert.
SZEGED
A KORZÓ ZENEHÁZBAN

(SZÉCHENYI TÉR 9.)
18 óra: A szabadság vándorai
- a Gábor Dénes Gimnázium és
Műszaki Szakközépiskola énekkarának műsora.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A VÁRMÚZEUMBAN
(STEFÁNIA 2.)
15 órakor nyílik Tóth Sándor
Munkácsy-díjas szobrászművész
érmeinek kiállítása, amely 2010.
február 21-éig, hétfő kivételével
10-17 óráig várja látogatóit.
A HELLER ÖDÖN MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN (TÁPÉ, BUDAI N. A. U.
20-22.)
november végéig láthatják az érdeklődők a Régi-réti csoportképek
című fotókiállítást.
A BELVÁROSI KAMARA
GALÉRIÁBAN (VASZY VIKTOR
TÉR 2.)
megnyílt Ricz Géza festőművész
Hazafelé című kiállítása, amely
november 2-áig tekinthető meg.
AZ ÚJ ZSINAGÓGA EMLÉKCSARNOKÁBAN (JÓSIKA U. 10.)
Kovács Tamás grafikus-, szobrászművész és Tundó Klára fotóművész kiállítása látható.

KOZELET
DOMASZÉK
A KÖZTÁRSASÁG TÉREN
14.30 óra: Megemlékezés a hősi
halottakról. AII. világháborúban
elhunyt hősi halottakra emlékeznek (rossz idő esetén a domaszéki sportcsarnokban), majd megkoszorúzzák az elhunyt díszpolgárok
sírjait a helyi temetőben.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
A VISSZHANG UTCAI OLVASÓKÖRBEN (VISSZHANG U. 19.)
18 óra: dr. Lázár János polgármester, országgyűlési tart képviselő
fórumot.

SZEGED
AZ IH RENDEZVÉNYKÖZPONTBAN
10-17 óra: Romanap.
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
(DUGONICS TÉR 12.)
17 óra: A15 éves Tisza Rádió születésnapi műsora.
AZ ALSÓVÁROSI KULTÚRHÁZBAN
10-11.30 óra: Játszószoba várja a
babákat és mamákat,
16-17.30 óra: Ingyenes jogi tanácsadás dr. Pataki Márta Ágnes
ügyvéddel.
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ISMERETTERJESZTES
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A SOMOGYI-KÖNYVTÁR BÜFÉJÉBEN
15 óra: Feltalálók Baráti Körének
előadása.
A SZÁZSZORSZÉP GYERMEKHÁZBAN (KÁLVIN TÉR)
16 óra: A jóga a testedet, a művészet a lelkedet gyógyítja címmel
Kovács Ágnes jógamester ismerteti az elsajátítható, egészségmegőrző programját, gyakorlatait
A SOMOGYI-KÖNYVTÁR
I. EMELETI FOLYÓIRAT-OLVASÓJÁBAN
17.30 óra: Simai-est. Valaki mindent elszeret címmel Simái Mihály
József Attila-díjas költő, író verseiből hangzik el összeállítás.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
AZ SZTE MEZŐGAZDASÁGI KAR
KARI TANÁCSTERMÉBEN
(ANDRÁSSY ÚT 15.)
8 óra: A Magyar Biológiai Társaság szegedi csoportja tartja soros
ülését.

Valaki mindent elszeret címmel Simái Mihály József Attila-dijas költő,
író verseiből hangzik el összeálütás Szegeden, a Somogyi-könyvtár első emeleti folyóirat-olvasójában este fél 6-tól. A szerző műveit Babos
Ágnes adja elő, gordonkán közreműködik Pukánszky Béla.

100 éves a szentesi református nagytemplom orgonája, ebből az alkalomból ma este 6 órától jótékonysági koncertet rendeznek. Fellép
Helmut Kummer nürnbergi operaénekes.

SZENTES
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
18 óra: Noé, aki túlélte a vízözönt
címmel tart előadást Cserbik Attila bibiiaoktató.

G Ő

AHOL A TÁLALÁSBAN

FENSÉGES RÁADÁS VANI
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5.25 Teleshop
5.30 Topshop
6.00 Alexandra Pódium
6.00 Reggeli
10.05 Topshop
Kulturális magazin [12] (ism.)
11.25 Disney-rajzfilmsorozat
6.25 Tények reggel
7.00 Mokka
Szünet
9.00 Stahl konyhája [12]
12.00 RTL-hiradó - Déli kiadás
9.10 Babapercek
12.10 06-91/33-55-33
9.20 Telekvíz Telefonos játék
Hívjon! játsszon! Nyerjen!
10.30 Teleshop
13.30 Fél kettő
11.35 Lányok a szomszédból
t
Magazin a legjobb történetekkel
Amerikai film [12]
14.40 Békavári uraság
13.25 Kvfzió Telefonos játék
Angol családi film
14.20 Parti nyomozók
R.: Terry jones. Fsz.: Eric Idle
Amerikai akdó-vígjátéksorozat,
(Patkány), John Cleese (Varangy
65. A nagy kukkolóshow Oxnardügyvédje), Michael Palin (Napsuban [12]
gár), Steve Coogan (Vakond),
15.20 Amynek ítélve
Terry Jones (Varangy)
Amerikai filmsorozat, 25. Te nem 16.15 Második esély
vagy a főnököm! [12]
Amerikai filmsorozat, 120.
16.20 Bűbájos boszorkák Amerikai
17.20 Mónika - A kibeszélőshow
Smsorozat 21. A szeretem faj [12]
Show-műsor
17.20 )oshi Bharat Talkshow [12]
18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Vacsoracsata
19.05 Áll az alku
Gasztroreality
A játékshow [12]
20.05 Fókusz Közszolgálati magazin

FILMSOROZAT

20.40 Barátok közt
Magyar filmsorozat, 4941-4942.
Közben: RTL-hirek
21.20 CSI: New York-i helyszínelök
Amerikai krimisorozat, 2. évad. 9.
Babák városa
22.20 A szökés Amerikai akcióhlm-sorozat, 4. évad, 20. Végső csere
[16], Utána: RTL-hirek
23.25 A főnök Amerikai krimisorozat,
2. évad. 10. A másik nő [16]
0.25 Reflektor Sztármagazin
0.40 ittHON
Belföldi utazási magazin
1.00 Autómánia Autósmagazin

KRIMISOROZAT

5.45
550
8.00
8.10
9.00

Hajnali gondolatok
Ma reggel
Hiradó
Sporthírek
Afrika gyöngyszeme
Portugál tévéfilmsorozat. 52/4.
9.55 Nappali
10.50 Szomszédok Magyar teieregény
11.25 Szomszédok Magyar teleregény
12.00 Déli harangszó
12.01 Hiróra Benne: Híradó
13.00 Körzeti magazinok
1350 Közlekedő
14.00 Záróra
1455 Átjáró
15.25 Sírjaik, hol domborulnak?
1555 Ablak Közéleti szolgáltatómagazin
16.25 A fagyos folyó lovasa
65/27. A döntés
17.10 Prizma
17.30 Hírek
17.35 Körzeti híradók
1750 6 órai tea
19.00 Párizsi jó barátok
Francia tévéfilmsorozat. 73/28.
19.28
19.30
1955
20.00
20.10
21.10
21.40
22.10
22.20
2355
0.05
1.00

Föld TV
Híradó este
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Önök kérték Kívánságműsor a
nézők levelei alapján
Sztársáv
Péntek este
Mementó
Harold és Maude
Amerikai filmvígjáték [16]
Hírek Benne: időjárás-jelentés
Egy ember tragédiája
Magyar dokumentumfilm
Önök kérték

FILMVÍGJÁTÉK

5.45
550
8.00
8.10
9.00
9.25
955

'57

Gó'ry P i n c e & T e r a s z ,
6733 Szeged, Liszt u. 9.

10.40
11.05
11.30
12.00
12.01
1255
13.20
1350
14.15
14.45
16.15
17.45
1750
18.50
19.00
19.15
19.25
20.30
2050
2055
21.00
21.05
22.00
23.40
1.20

21.20 CSI: NEW YORK-I HELYSZÍNELŐK
Fsz.: Gary Sinise, Melina Kanakaredes, Carmine Giovinazzo, Hill
Harper, Eddie Cahill
Hullát találnak egy játékbababottbra. az
áldozat az üzlet tulajdonosa, a rendkívül
vonzó és sikeres Russell McCulley. A helyszínelő laborokban mindenki babázik,
hogy megtalálják az irxftékot a gyilkosságra. Közben Stella egy húszéves, halálos betegségben szenvedő lány hirtelen
halálának az ügyében nyomoz, akit megmérgeztek.

22.20 HAROLD ÉS MAUOE
Harold átlagos, huszonéves gazdag
gyerek, aki szabadidejében temetésekre jár és szeret öngyilkosságot
színlelni, hogy ráijesszen az őt túlságosan is magához kötő édesanyjára. Maude viszont egyáltalán nem
mondható átlagos nyolcvanéves
hölgynek, hiszen duzzad az életszeretettől és hiszi azt, hogy minden nap hozhat valami újat számára. Amikor
Harold találkozik
Maude-dal, gyökeresen megváltozik az élete.

©
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Hajnali gondolatok
Ma reggel
Híradó
Sporthírek
Hrvatska krónika
Ecranul nostru
Tízparancsolat
Én, az Úr, vagyok a Te Istened
Nem csoda! - Mérnök!
Mesélő cégtáblák
Átjáró
Déli harangszó
Hfröra
A tudás hazája
Árak és energia
Vízerőművek a Tiszán
Sophie - a nem kívánt jegyesség 65/12. Cseppenként
Világjáró 26/15. Mauritánia
Ez történt ma reggel
Heidi 3/3. Heidi hazatér
Az időjárás titkai 26/17. A monszun
Magyar bulizene
Esti mese

Váltó Gazdasági híradó
Gazdakör
Híradó - reggel
Sport - esti
Térkép - reggel
Arcélek
Heuréka! Megtaláltam!
Kikötő
Cario és vendégei
Mezzo Operaverseny és Fesztivál
Tüskevár
Magyar tévéfilmsorozat
10.30 Család-barát
11.30 Kívánságkosár
14.00 Hiradó
14.10 Város a vár alatt
14.40 A fény poétája Alain Guilhot
fényépítész Magyarországon
15.00 Mi vagyunk az unió
15.20 Kupé Vasúti magazin
15.50 Beavatás
16.00 Pédra, riporter határok nélkül
Jean-Pierre Pedrazzini, a Paris
Match fotóriporterének kalandos
élete. Svájci dokumentumfilm

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
12.25 A nagy házalakítás
13.20 Gordon Ramsay - A pokol
konyhája Gasztroreality
14.10 Halálbiztos diagnózis
Amerikai akciósorozat
15.05 Gyilkos sorok
Amerikai krimisorozat
1555 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai krimisorozat
16.45 jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
17.10 |ó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
17.35 A nagy házatakitás
Otthonteremtő show

Pufóka kalandjai
Vizipók-csodapók
A palota ékköve 54/29
Híradó este
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Napló
Szántó Piroska: Forradalmi szvit
Mad Men - Reklámörültek
26/19. A melltartókampány
Nyomortúra
Német-osztrák-svájci film [16]
A kis UU Francia film [16]
Gyanú Olasz bűnügyi tévéfilmsorozat, 6/1.

17.05 Állomás
Magyar tévéfilmsorozat
17.35 Mese
17.50 Példa-képek
18.00 Hiróra
18.25 Térkép
19.00 Labdarúgó-mérkőzés
21.00 Az angol beteg
Amerikai játékfilm
23.40 Váltö Gazdasági híradó
2355 Sport - esti
0.00 Időjárás-jelentés
0.05 Drót Amerikai tévéfilmsorozat
1.00 Vers
1.05 Himnusz

20.00 Beowulf - Legendák lovagja
18.25 Gordon Ramsay - A pokol
konyhája Gasztroreality
Amerikai fantasy
19.15 Főzz éiöben Gordon RamsayR.: Róbert Zemedds Fsz.: Ray
vel Gasztroreality
Winstone, Anthony Hopkins, john
20.10 CSI. A helyszínelők
Malkovich, Robin Wright-Penn,
Amerikai bűnügyi sorozat
Angelina joile
21.00 A 13-as rendőrőrs
2155 Kedd Angol thriller
Amerikai-francia akciőthriller
23.15 Anaconda 3. - Az ivadék
23.05 Las Vegas
Amerikai-román akcióhorror
Amerikai krímisorozat
0.45 A kígyó Francia thriller
0.00 CSI. A helyszínelők
2.4S Derűit égből pornó 1.
Amerikai bűnügyi sorozat
Francia vígjáték
0 5 0 Szex és New York
4.05 Derült égből pornó 2.
Amerikai vígjátéksorozat
5.25 Filmek és sztárok
2.00 Las Vegas Amerikai krimisorozat

BŰNÜGYI SOROZAT

5.25
5.35
6.00
6.05
6.20
7.00
7.15
7.45
855
9.25
955

V Á R O S I TV
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16.20 BŰBÁJOS BOSZORKÁK
Fsz.: Alyssa Milano, Shannen Doherty, Holly Marié Combs
Leo Wyatt, a Fény őre visszatér,
hogy megmentse Daisyt az Árny
őrétől, Alectől. Ő azonban egy mérgezett nyíllal megsebzi. Leo a halálán van, és a három testvérnél talál
menedéket, de Piper csak most
tudja meg, hogy szerelme ki is valójában. Andy segít megkeresni
Daisyt. ám emiatt egyre jobban rászállnak a belügyesek, s végül
kénytelen leadni a fegyverét...

3
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20.15 Jóban-rosszban 1038. [12]
2 0 3 0 Hal a tortán - Teljes gfizzel
Vendégváró valóságshow [12]
21.20 Sztárral szemben
Szórakoztató show-műsor sztárokkal. Közben: kenósorsolás
23.25 Macsótabor [12]
0.05 100 csoda
0.10 Tények este
0.40 Költözés
Amerikai vígjáték [16]
2.10 A Donnelty klán
Amerikai krimisorozat, 6. [16]
2.55 Borkuttusz
Borkultúra-magazin [12] (ism.)

ASZTALFOGLALÁS (6a)

ftf

1.20 GYANÚ
Luca Bartoli egy calabriai kisvárosban
nyomoz a déliek életét behálózó bűnszervezet után, amikor merényletet
követnek el ellene. A golyó azonban
nem őt. hanem az őt kísérő rendőrt
találja el. A rendőr özvegye, Manuéla
a kisfiával együtt Veronába, Luca szülővárosába menekül, és hamarosan
ezt teszi a mély válsággal küzdő Luca
is. Itt újra együtt dolgozhat régi barátjával, Michelével, aki éppen egy nagyszabású pénzmosási ügylet nyomára
bukkant.

Z

E

G

E

D

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0 . 0 0 Képújság 7.30 Szegedi Hírek
7.55 Körút 8.55 Képújság 17.00
Spar Budapest Maraton. Dokumentumfilm 17.30 Kilátó 18.00
Körút 19.00 Szegedi Hírek 19.25
Mese 19.30 Bárka 20.00 Profeszszorok - Dr. Szederkényi Tibor
portréja 20.30 Hírháló - az ország hírei 21.00 Kick-box robotok.
Amerikai sci-fi 23.00 Szegedi Hírek 23.25 Képújság

V Telin
(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és vonzáskörzete)
0.00 Hangos képújság 1.00 Képújság hang nélkül 4 . 0 0 Hangos

képújság 8 . 0 0 Szegedtől karnyújtásnyira - Mórahalom - városi magazin 8 . 3 0 Szó-tér 9 . 0 0
Törzsasztal 9.30 Estető október
23,-i 10.30 Könnyűzene 11.00
Hangos képújság 13.00 Receptvarázs 13.30 Egy út a hegyen át
14.05 Színház 14.30 Könnyűzene 15.15 Szegedtől karnyújtásnyira - Mórahalom - városi magazin 15.45 Szó-tér 16.15 Törzsasztal 16.45 Estelő október 23-i
17.45 Könnyűzene 18.00 Képújság 19.00 Album - Kalmár Márton 19.30 Estelő 2 0 . 3 0 Diagnosztika - válogatás 21.30
Könnyűzene 2 2 . 0 0 Hangos képújság

1 6 . 0 0 Grimm-mese - Hófehér-

6.00 Hajlakk
Amerikai zenés vígjáték
8.00 Felvétel indul!
Amerikai filmmagazin
8.35 Batman - Gotham lovagja
Amerikai animációs film
9.50 Othello
Amerikai-angol filmdráma
1150 Tan-túra
Amerikai vígjáték
13.10 Négy lúzer
Kanadai vígjáték
1455 Tuti lúzerek
Amerikai vígjáték
16.25 Meleg helyzet
Francia romantikus vígjáték
18.00 Longford
Angol-amerikai filmdráma
R.: Tom Hooper. Fsz.: |im Broadbent. Samantha Morton, Lindsay
Dunán, Andy Serkis, Róbert
Pugh
19.30 Mozi! Mozi! Mozi!
Amerikai filmmagazin

ke 17.30 Híradó 17.50 Nap kérdése 17.55 Csillagposta - napi
horoszkóp 18.00 Buksi és barátai - kedvencmagazin. Benne: 1
éves a Buksi és barátai - Születésnapi adás 18.55 Nyugi-torna 19.00 Csillagszem 19.30 Indaba filmsorozat, 24. rész
2 0 . 0 0 Híradó 2 0 . 2 0 Nap kérdése 2 0 . 2 5 Csillagposta - napi
horoszkóp 2 0 . 3 0 Képes sport.
Benne: összefoglaló - II. Hódmezővásárhely Kupa. Nemzetközi Gyermeklabdarúgó Kupa,
Úszó Kupa és III. Hódmezővásárhelyi Futónap 2 2 . 0 0 Csillagszem 2 2 . 3 0 Híradó 2 2 . 5 0 Nap
kérdése 22.55 Csillagposta napi horoszkóp 2 3 . 0 0 Buksi és
barátai
kedvencmagazin.
Benne: 1 éves a Buksi és barátai - Születésnapi adás 0 . 0 0
Képújság

ii

APRÓBÖRZE

ALAPÍTVÁNYOK
• A SZLÁV KULTÚRÁK BARÁTI K Ö R I hálásan köszöni a támogatóitól 2008-ban
kapott 132.616 Ft szjatámogatást, amelyet munkaterve
rendezvényeinek
támogatására
fordított.
Adószám: 19082844-1-06.
(090676094)

2 0 0 9 . OKTÓBER 30.,

• DAEWOO racuma 1 . 6 B,
klímás, 4 4 . 0 0 0 km, egyterű, szervizelt, eladó. 70/
2 0 4 - 2 1 7 1 (090675292)

és

szerviz

személyesen
Önnek!

• ITALAUTOMATÁKAT
üzemeltető
cég
vezető
szervizes kollegát keres
Szegeden.
Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal lehet a vamos@hdlv. hu emailcímen.(0904727)9),

I

Telefon:
3 0 / 4 7 5 - 8 2 2 7

ALLAST KINAL

• A TISZA Palota FelsőTiszaparti
főbejáratánál
nyíló igényes szépségszaJAF Hol* Ungarn Kft.
lonba keresünk fodrászo6750 Algyó, Mol ipartelep, Pf. 22.
kat, kozmetikusokat, műE-mail: etika.roaszlagOjafholz.hu
körmöst. Érdeklődés: 20/
Társaságunk a takereskedelmi 389-38 50(090575956)
tevékenységet folytató
• VIRÁGKÖTŐT
felveFrischeis Holding magyarországi szünk szegedi és makói
leányvállalata.
üzletünkbe. Feltétel: szakiTelephelyünkre az alábbi
rányú végzettség, gyakorpozícióba keresünk munkatársat:
lat. Érdeklődés: 30/5566ajtóértékesítésben
59 7(090473815)
gyakorlott projoktos.
• ÚZLETKÖTŐ-ÁRUTERÍJELENTKEZÉSI FELTÉTEL:
TŐT felveszünk. Szobanö- ajtóértékesltésben szerzett g
vények
ismerete
előny.
gyakorlat
&
- alapfokú németnyelv-tudás ? Fényképes önéletrajzokat
"Virág-090473820" jeligé- legalább faipari technikusi
re a Délmagyarország ügyvégzettség
félszolgálatára:
Szeged,
Jelentkezését szakmai önéletrajzzal
Gutenberg u. 5. (090473620)
a fenti cimre kérjük elküldeni
2009. november 15-ig.

• SZEGED belvárosában, a
Flajnóczy utcában, a Klauzál tértói 200 m-re, 6 lakásos társasház földszintjén 2
db szembe nyíló, 84 m'-es,
3 szobás lakás kiadó. Érdeklődni:
06-20/2407187.(0905766461

• OPEL Kadett.
1 3-as
c s e p p , benzin gázüzemű,
felújított motorral, korrodált, műszaki nélkül eladó.
Tel.:
30/642-4161.
(090473263)

• HÁZIORVOSI
praxisba
(szeged-kertvárosi),
h o s s z ú távra, állandó helyettes orvost keresek, napi
8 órára. Fizetés:
1301 7 0 . 0 0 0 Ft nettó plusz
egyéb juttatások. Tel.: 30/
6 7 7-93 83.(090576411)

értékesítés

A I B E R I E T E T KINAL

AUTÓ

HIR0ETESFELVÉTEL:

62/567-835

(üzenetrögzítő

• PEDAGÓGIAI, pszichológiai é s óvodai gyakorlat
ismeretek oktatására nagy
gyakorlattal
rendelkező
óvodapedagógust
keresünk hétvégi szakképzésre.
Jelentkezés:
krudy
©ChellO.hU. (090574964)
• AUTOFRAME Kft. gyakorlattal
rendelkező
gépjárműkarosszérialakatost
keres
autókarosszéria- és fényezőműhelybe. Érdeklődni: 62/
466-375-ös
telefonszámon. (090576269)

BÚTOR

• TOLLFELVÁSÁRLÁS!
Szeged, Rókusi krt. 2 5 . Tel.:
3 0 / 4 6 4 - 6 1 62.(090165659)

• 2 5 0 LITERES akvárium
teljes felszereltséggel eladó.
Tel.:
20/803-2840.
(090576119)

HASZONÁLLAT
• MAGYAR tarka üsző. 7
hónapos, jól tejelő anyától
eladó. Tel.:
06-30/4953912.(090473)77)

• Töltse ki a megrernlelíis/elvenvL és küldje el t Imiinkre
a hirdetési ősszegről szóló postautalvánnyal együtt, vagy
• Keresse lel s z e m é l y e s e n ügyfélszolgálati irodáinkat,
hirdetéslélvevö helyeinket!
• v ij<kulí'koi.ilv,tn\ i'-íi, k.• KM Ft aii.ii ,i ni-i . ,vu,igttili<b.-i,le-ii válthat bt*
( lm: itelmaKvarország kiadó 1*720 Szegeti, (aitettherg u. 5.
Tefa 62/T67-HIÍ

M F . C R F . N

feliratú bélyegzője

• UTOLSÓ őszi akciós tanfolyamunk november 5 - é n
indull
www.csillagautosiskola.nu
Londoni krt. 1 0 . , 6 2 / 4 2 6 4 3 3 . Nyt. sz.: 0 6 - 0 1 - 6 0 - 0 5
(090474541)

2009.10.10-től

\

ÉRVÉNYTELEN,
nem fogadhaté el!
Á bélyegzőn szereplő adatolt:
FERROÉP

PÁLYÁZATI

4.

Fővállalkozó és Szerelőipari ZRt.

HIRDETMENY

6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/b.

TANFOLYAM

10700062 04354507-51100005

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT

MAGANHAZ

keretében
BÉRBEADJA
a vagyonkezelésében lévő,
Szeged, Széchenyi tér 9.
sz. alatti ingatlanrész
(Szeged Étterem)
helyiségeit étterein
üzemeltetése céljából.
A pályázati felhívás
ü
teljes terjedelmében
|
megtekinthető a Kincstár
www.allamkincstar.gov.hu
honlapján.
A pályázati dokumentáció
díj ellenében átvehető
2009. december 2-ig,
munkanapokon 9-12 óra
között a Szeged,
Széchenyi tér 9. szám alatti
121. sz. irodában.

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
főutcáján, az Andrássy utcában, buszpályaudvartól
1 percre, tehermentes, 95
m 2 -es, összkomfortos ingatlan
eladó.
Irányár:
9 . 5 0 0 . 0 0 0 Ft. Érd.: 06-30/
33 5 4-442.(090576103)

NOVENY
• FENYŐK! Tuják! Fák! Ha a
legszebbet akarja! Szeged,
Szerb u. 79. Tel.: 06-30/
470-91-21.
E-mail:
www.toronyidiszfaiskola.hU (090472916)

Amit kínálunk:
• magas színvonalú átképzés,
• professzionális munka,
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• OKLEVELES műkörömépítő tanfolyam indul novemberben. 3 0 / 3 7 6 - 1 7 0 2
(090473831)
• REIKI l-ll-lll. tanfolyam
indul, gyerekeknek is. Testgyertyatanfolyamot is tartok.
06-70/634-5509.
(090575499)

TERMÉNY, TAKARMÁNY
• KUKORICA, napraforgó,
repce felvásárlása csak kamionos tételben. Érd.: 70/
660-7407. (090576004)

„ Z Á R D O K T O R "
Nonstop

forgalmazás

REDŐNYÖK, RELUXÁK,
SZALAGFÜGGÖNYÖK, s
HARMONIKAAJTÓK, §
SZÚNYOGHÁLÓK
1
AKCIÓVAL
o k t ó b e r 1-31-ig

8

3 0 / 2 2 4 - 9 1 4 5

§

• TÁRSRA vágyik? Nálunk
megtalálja az igazitl Személyre szabottság, diszkréció, országos fényképes
adatbázis. Hívjon most! Érdeklődés:
20/406-9250.
(090473084)

TÉGLAÉPÍTÉSÍÍ LAKÁS
• SZEGED, Budapesti körúton 55 m 2 -es, erkélyes,
gázfűtéses, felújított téglalakás 9.800.000 Ft-ért eladó.
30/696-1835
(090576320)

• SZEGED, Fecske utcai,
nagyméretű,
háromszobás, újszerű társasházi lakás 15 millióért eladó. 30/
2 64-1898.(090576085)
• SZEGED, ősz 27. novemberi átadású társasházban földszinti, 62 m 2 -es
lakás eladó. 2 0 / 9 4 6 0 - 0 8 3
(090576387)

TÜZELŐANYAG
• BIOBRIKETT keményfából, akciósan, ingyenes
házhoz szállítással. 20/
92 4-7 3 94(090473983)
• TŰZIFAAKCIÓ október
31-ig: 8.000 Ft/m 3 -től. 062 0 / 6 1 4 - 9 2 0 1 (090576442)

ÜZLETH., MŰHELY, IRODA
• SZEGEDEN, ipari-gazdasági zónába tartozó, Napos u. 7. sz. alatti, 5.298
m 2 -es telken lévő, 3 szintes,
720 m 2 teljes alapterületű
irodaház, valamint a telken
lévő 3 melléképületben 670
m 2 műhely és raktár eladó.
Ár: 98.000.000 Ft + áfa.
Érdeklődni a 70/312-1914es telefonon. ( 0 9 0 4 7 4 7 1 4 )
SZOLGÁLTATÓK

zárszerviz

telepítés,

8 0

ÉS S Z O L G Á L T A T Á S O K
A MEGYE EGÉSZ

Ajtónyitás 2 0 - 3 0

TERÜLETÉRŐL

percen belül!

Hirdetéséi telefonon h

HANGSZOROCENTRUM

62/567-335

leládhitja:

UahmvÁML
- nangszüruK
- Lemezjátszó-alkatrész

IRHA-, BŐR-,
VELÚRKABÁTOK,
SZŐRMEÁRUK g

- Kábelek, csatlekozók
- Alkatrészek, szaktanácsadás

Szeged, Rétnél krt. 70.
Tel.: 30/229-8587
H.-p.: 9-16, szo.: 9-12

Tel.: 62/640-603
06-30/945-7201

tisztítási, festése, javítása.
bélés- és cipzárcsere

Online

C s o n g r á d , Szentesi út 7/A

K É M É N Y E K

r

javítása, bélelése,
kivitelezése és
forgalmazása
m i n d e n f a j t a tüzeléshez.

Áruház:

www.nefelejcsvirag.hu

Virágküldés
belföldre, külföldre:

FILEP KÉMÉNY KFT.
Mobil: 30/9156-157
TeL/fax: 62/555-018

06-30/325-0005

NÓOI AUTÓMOSÓ
ÉS KOZMETIKA
Teljes körű
gépjármütisztltás
D M 5a»4ek«ti t f á F s J
J®% M n n r f s r

javítása, készítése.

NYITOTT KAPUK a tagintézményekben

Horváth Sándor

E r e d e t i s é g v i z s g á l a t
R

B

T

H

G

H

I

Szeged, Fonógyári úl 11.
62/458-692

C s o n k a J á n o s Tagintézmény

(vo

(Szeged, Temesvári krt. 38.)

N y i t o t t k a p u : 2 0 0 9 . n o v . 4. ( s z e r d a ) , 1 4 . 3 0 ó r a . ~
G á b o r D é n e s Tagintézmény
(Szeged, Mars tér 14.)

Feltételek:
• ambiciózus személyiség,
• érettségi,
• alapfokú számítástechnikai
ismeretek,
• értékesítési tapasztalat,
• ápolt megjelenés,
• saját autó.

N y i t o t t k a p u : 2 0 0 9 . n o v . 9 . ( h é t f ő ) , 15 ó r a .
S z é c h e n y i I s t v á n Tagintézmény
(Szeged, Felső Tisza-part 25.)

A!

Szabó B i t ó f é p i u r r i z
Szeged. Palánkai u. 22.
Telefax: 62/425-030 „
Mobil: 30/912-9050
!
wwwAzahohutotjep.hu
9
Kereskedelmi és lakossági
hűtőberendezések forgalmazása,
szervizelése garaneiával.
Klímaberendezések forgalmazása,
telepítése.
Pihe Toütisztitó Műhely

N y i t o t t k a p u : 2 0 0 9 . n o v . 2. ( h é t f ő ) , 15 ó r a .

Paplan-párna készítés

Információk a www.mkszegcd.hu honlapunkon.
TANULÓT

ÉS

VÁRUNK!

SZÜLŐT

TOLLTISZTÍTÁS:
350

^

H Á Z H O Z
S Z Á L L Í T Á S

Ft/kg

Szeged-Tápé,
Budai N. Antal u. 140.
Tel.: 62/470-041.
0852639.54

Hmv.-hely, Kossuth tár 6.

[

^

B

O

M a k ó , D e á k F. y . 19/A

X

Új és használt
számítógépek, alkatrészek
kereskedelme.

MUNKAVEDELEM!
MUNKAVÉDELMI FELADATOK
ELLÁTÁSÁTVÁLLALOM, a
Kockázatértékelések,
jf
munkavédelmi, egyéni
I
védöeszköz-szabályzat, egyéb
dokumentációk elkészítése.
30/3376-589,

P4 már br. 18 900 Ft-tól
06-70/280-3563

Szeged. Cseegrádi sgt. 9.
62/434-443 • ebox@imritel.hi

HÚSFÜSTÖLÉS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS,

Zsonóé, Szegedi út 103.

CSATORNATISZTÍTÁS

(BENZINKÚT MELLEn)

70 Ft/kg
Nyitva tartáv: k-p.: 14-18, |
u t a 8-16, n u 6-12
I 62/255-627, 06-20/301-2600
Szegedtől 10 km-re!

C E N T R U M

s z ú n y o g h á l ó

SZEGEDI
MŰSZAKI és KÖRNYEZETVÉDELMI
KÖZÉPISKOLA és SZAKKÉPZŐ ISKOLA

E B E D

PÉNZTÁRGÉP-

R E L U X A ,

SZERETETTEL

• GYÓGY- és svédmasszőr
O K J - s képzés indul Szegeden. Gyakorlattal, jegyzettel: 1 9 9 . 0 0 0 Ft. Kérje ingyenes tájékoztatónkat! 30/
377-7797,
www.2007kapos.hu
(090269983)

• KERESI még a nagy Őt? 7
találkozás egy délután,
semmi kockázat: 7x7 villámrandil
www.7x7villamrandi.hu,
20/35 5-2 6 86.(0904745)0)

S z e g e d , J é z s e l A . sgt. 77/A

D E L 6

ÉRDEKLŐDŐ

Javítás,

K

Szeged. Bokor
29.
(Max Konyha mellett)
T e l . : 30/859-4141
2 0 / 9 2 4 - 4 6 2 2 mw;

MINDEN

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

MÁRKASZERVIZ

NEFELEJCS VIRAG-A|ANOÍK ÜZLETEK

• európai színtű fizetés.

lelentkezni 3009. november 4-ig
a megpályázott terület feltüntetésével
és a jelentkezési lap kitöltésével,
amely az alábbi weboldalon érhető el:
http-J/consultont plusactive.com/hu/
£1

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

ÉS K L Í M A S Z E R V I Z

Érd.: 06-30/639-6131 j

SZEGED
területére.

• BOLTI eladó, kereskedő,
boltvezető tanfolyam Szegeden, kéz- é s lábápoló,
műkörömépítő tanfolyam
Csongrádon. 2 0 / 3 5 5 - 2 6 8 6
(090474508)

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

KÖNYVELÉST.
MUNKAÜGYI
SZOLGÁLTATÁST.

Tel.: 6 2 / 4 2 6 - 9 2 8 .
62/426-448.
30/219-3557

mmm

T A N Á C S A D Ó T

könyvelőiroda vállal
társaságok részére

Mosógépek, mosogatógépek,
elektromos tűzhelyek,
televíziók, hifik, kamerák,
fényképezők javítása.

Aláírás:

S Z A K -

Közel húszéves múlttal
rendelkező

KOVÁCS

Feladó neve:

Európában 26 éve működő,
olasz dermokozmetikai cég
keres 1 fő

SZOLGALTATAS

Érd.: 3 0 / 9 8 5 4 - 5 9 0

R E D Ő N Y ,

Spnlaltiá Dermotoninetkhe per Fermacie
Speciel Oenmtcnamellci far Pharmeciat

• SZEGEDEN ? szobás, erkélyes, parkettás, azonnal
beköltözhető lakás eladó.
Panelprogram kifizetve. 70/
3 2 0 - 4 3 60(090473798)

• NÉMET-OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünkl 06-1/
2 1 0-4 9 04. (090473220)

Cfm:

RPUGJ p

PANELLAKAS

KOZLEMENY
• A V.P. birtokába került,
értékeslthetővé vált gépkocsik, egyéb áruk árverése
2009. november 3 - á n 1 0
órakor az Elcometal Kft.,
S z e g e d , Hattyasu. 1 2 / A s z .
alatti telephelyén lesz. E z e n
a napon 8 - 1 0 óráig megtekinthetők. További információ: www.vam.gov.hu weblapon. (090575505)

Szöveg:

Tel.:

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

CIB:

A Magyar Államkincstár

TARSKOZVETITES

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

• GYÖKERET, II. osztályút
(2-2,5 átmérő), 15 c m - e s
gubacsot is. 30/520-8289
(090574772)

Adószám: 11391069 2 06

FELHÍVÁS

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

H Á Z A S S Á G I \ V I ( > K I M J L O . S Z U U H SNAP, N I V N A I ' Í
kVív/iw/tsc s/, ri'lti il ti,i))il.ii>titik<itt kvivsrtOl, es
meoAjántlvkozfuk
egy ti(,)/i ,inni ,i/.'"
• Az üzenet m.tx. 20 szoltól .illh.it
• Ára: 1492 TI, f é n y k é p p e l 4 6 5 h II
• Megjelenés: barmikor
• Leadási, illetve Iteérkezési h a t á r i d ő : m e g j e l e n é s Hóit 1 n a p p a l

A F H R O É P Zrt. alábbi

GEPJARMUVEZETO-KEPZES

SZOLGALTATAS

is)

U J - U J - U J

• TÁJÉKOZTATJUK
az
adományozókat, hogy a
Szeged-Felsővárosi Szent
Miklós Alapítvány részére
2008. évben befizetett adó
egy százalékából befolyt
összeget 2 9 3 . 7 6 7 Ft-ot tartalékoljuk
a
felsővárosi
templom fűtésének átalakítására. (0904743921

S Z E O S D , Római krt.-l, 50
m 2 -es, 2 szobás magánház
kocsibeállási
lehetőséggel,
bútorozottan, egyedi mérőórákkal kiadó. Ar 50.000 Ft.
Érd.:
30/943-3773.
(090372480)

TELEFONOS

o Apróbörze

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, navigáció. Ingyenes
kiszállással.
62/555-777,
30/451-6950,
www.regiogps.hu.
(090166963)

• HALLÁSSÉRÜLT Gyermekekért Egyesület köszönetet mond az 1 %-ból beérkezett 2 1 5 . 7 6 7 Ft-ért, melyet a gyermekek úszásoktatására, hírlapok előfizetésére, hallássérültek felkutatására, iskolai rendezvények támogatására fordított. (0906781621

• SZEGED, Szabadkai úti,
négyszobás, 2 fürdőszobás, exkluzív, galériás, nappalis, medencés magánház
bútorozva, igényesnek kiadó. Azonnal beköltözhető.
Ar: 126.000 Ft + rezsi +
kaució.
06-70/395-4411
(090576396)

NONSTOP

PÉNTEK

Kun Mihály
i
Vásárhely, Oi. Rapcsák András u. 40.
(von Szántó K. J. u. 40.)
Tel 62/246-174, 06-20/9557-964
Új és használt pénztárgépek
forgalmazása és szervizelése

ORTOPEDCIPOKÉSZÍTÉS
egészségbiztosítási
térítéssel,
rövid határidőre.
Telefonhívásra házhoz megyek
62/225-227
06-30/362-3003
ANKER ÓRÁSMŰHELY
Szeged, A t t i l a u. 8.
Tel.: 62/310-230.
Elem-, szíj-, üvegcsere, |
mindenféle órák javítása
garanciával.
C I P O S Z E R V I Z
Vállalok: cipő-, táska-,
sportcikkjavítást,
kés-olló élezést.
Szeged, József A. sgt. 65/A
Tel.: 30/402-0900
H.-p.: 8 - 1 2 , 1 3 - 1 7

peh9lventljiigniajj.com

azonnal, vidékre is!
INGYENES KISZÁLLÁS,
TISZTA MUNKA!

|
|

www.dugulaseiharitass2eged.hu

B A B Y SITTER!
Magyar-angol-szerb-horvát
|

szakképesítéssel,
gépkocsival, referenciával!

30/3939-237.
Költöztetés,
bútorszállítás,
irodák, irattárak komplett ;
átpakolása szakszerűen, ;
referenciákkal.
Precíz munka garanciával.
06-30/280-3442

Joó Kárpitoskellék
Kereskedés
Bútorszövet, belga plüss,
zseníliák, műbőrök, szivacsok,
bonellrugó vasalatok.
M a k ó , Szép u. 4 4 .
62/211-682
20/986-7305
Sí

KEPKERETEZES
KépSzínArt Bt. \
Szeged, Gutenberg

Tel.:

képkeretezés,
biztositói üvegezés, |

06-70/630-3806

nyelvtudással,

U V E G E Z E S ,

u. 10.

30/698-7021

Nyitva: h-p. 9-17 óráig.

Kovács Üvegcentrum K f t
Szeged, S z a b a d k a i út 41.

Tel.: 62/427-255
30/813-8463

Mobil:

GRAFOLÓGIAI
SZEMÉLYISÉGELEMZÉSEK:
pályaorientációs tanácsadás
diákkedvezménnyel! L
Gyermekrajzelemzés,
nevetési-, életvezetési
tanácsadás.
m m m 30/3939-237. m a
CSERÉP-, PALATETŐ K
javítása, felújítása, készítése
bádogos-, ácsmunkákkal.

SzÁMlAKEPCSttt, GARANCIAVAl!
Lapos tetők szigetelését
részletfizetéssel vállaljuk,
kőművesmunkák,
3
külső hőszigetelés!

ORCSIK
MŰHELY
autója doktora
Zöldkártya,
futómű- é s

g

fékhatásmérési akció
www.orcsikmuhely.hu
Te/ 62/543-777

KÖLTÖZTETÉS j
bútorösszeszereléssel,

ÁRUSZÁLLÍTÁS.
70/3232-320
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SZEGED

A Lurkó-Kuckó Pedagógiai Alapítvány

GYÁSZHÍR
SZEGED

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

WENNER LAJOSNÉ

GYÁSZHÍR

S Z A B Ó IRMA
„Adhat az élet márványból palotát, csak egyet nem
adhat kétszer: drága jó Édesanyát."
Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és
ismerték, hogy

Ö Z V . KOVÁCS S Á N D O R N É
SZÉLL M Á R I A
VOLT Ö Z V . R Ó Z S A I M R É N É
szentmihályi lakos, 78 éves korában súlyos betegségben elhunyt. Búcsúztatása 2009. november 4-én 13
órakor lesz az Alsóvárosi temetőben. Gyászoló család

elhunyt. Temetése november 3-án 15
órakor lesz a belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászmisét mondanak érte a temetést
megelőzően 13 órakor a szeged-petőfitelepi Jézus Szíve templomban (Petőfitelep, Főtér).
0057.912
A gyászoló család

Szomorúan tudatjuk, hogy drága szerettünk,

PÉNZES GÁBOR
55 éves korában elhunyt. Végső búcsút
2009. november 2-án 15 órakor
veszünk Tőle a Belvárosi temető
hamvszóró parcellájánál.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

KOVÁCS Á R P Á D FERENC
életének 59. évében hirtelen eltávozott. 2009. november 4-én 11 órakor tartunk búcsúztatót a Belvárosi
temetőben.
90575384
Gyászoló család

90576177

Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

BODÓ ANTALNÉ
CSÁSZÁR ERZSÉBET

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa és testvér,
TAKÁCS J Ó Z S E F
a Magyar Honvédség nyugállományú hivatásos
őrnagya, rövid betegség után váratlanul elhunyt.
Temetése katonai tiszteletadás mellett 2009. november 5-én 11 órakor lesz a belvárosi temető ravatalozójából.
A gyászoló család

87 éves korában, súlyos betegségben
elhunyt. Búcsúztatása november 3-án
11 órakor lesz a Kübekházi temetőben.
9057592,
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

a 2009, március 6-án tartott kuratóriumi
ülésén elfogadta a szervezet
2008. évi közhasznúsági jelentését.
Döntöttek - az alapítvány céljainak
megfelelően-a befolyt
1% felhasználásáról, amit tanulmányi
kirándulások támogatására, papír-írószer,
képesség- és mozgásfejlesztő játékok
vásárlására, valamint
az óvoda műszaki felszereltségének I
fejlesztésére fordítottak.

, .

Boldog szülinapot Szöregre,

Mladin Annának
A nap ma oly fényesen ragyog,
mert ma van a

,

3 . születésnapod.

Wf ' «
4

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 6.30-18,
szombaton: 6.30-13 óráig.
fnz@vnet.hu

www.fnzdiszkont.hu

DISZKONTÁRUHÁZ

ÉLELMISZER ÉS VEGYI ÁRU

AKCIÓ! 2009. október 27-től november 9-ig,
Mennyiség

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

AAA 1

És azok akik szeretnek téged,
| | |
sok ilyen szép napot kívánnak néked. •
Szeretettel: Apuci, Anyuci,
«5öSSSSv
Szőregi Tata, Mama

Szeged,
Vásárhelyi P. u. 3 - 5 .
Tel.: 6 2 / 4 7 8 - 2 9 0

Termék neve

Finomliszt
Zsemlemorzsa (Szegedi)
Sárgabaracklekvár (Medo)
Dreher Classic, dobozos
Méz-mandula eü. papír, 3 rétegű
„A" rizs (Mester konyha)
Csem. uborka, 6 - 9 c m (Medo)
Darált mák (Back Mit)
Pionír rizses tejtábla
Papír zsebkendő (Tre-Fix)

illetve a készlet erejéig érvényes.

Fogyasztói ár

82
59
225
199
552
249
214
279
159
72

Egységár

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

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ. A kártya az üzletben igényelhető.

Lakossági törzsvásárlói kártyára:
6

Hálás szívvel mondunk köszönetet

GRATULALUNK

-4%!

Kereskedői törzsvásárlói kártyára: - 8 % !

REÁL, TICKET RESTAURANT.
CHEQUE DEJEUNER, SODEXHO
ÉTKEZÉSI UTALVÁNYOKAT ELFOGADJUK.

§
s

mindazoknak, akik szerettünk,
„Fogtuka kezed, úgy zokogtunk érted, hittük, hogy
erőnk visszatart majd téged. Lelked mint a fehér
galamb, csendesen messzire szállt, hiába keresünk,
könnyes szemünk már soha nem talál. De tudjuk,
hogy a csillagok közt a legfényesebb Te leszel, utat
mutatsz, mert a szívünkben mindörökké létezel."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
KISS P É T E R N É
MARSAI MÁRIA
59 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2009. november 4-én
13 órakor lesz a belvárosi temetőben.
90576422
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett
édesanya, nagymama,

FEKETE LAJOSNÉ
FARKAS ZSUZSANNA
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
90471818

Gyászoló családja

Köszönetet mondunk mindazoknak
a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik drága szerettünk,
ÖZV. MASA GÉZÁNÉ
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

DR. V I R Á G J Ó Z S E F N É
SÜKET J U L I A N N A
a Csongrád Megyei Állategészségügyi
Állomás vott dolgozója

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szerettünk,

2009. október 25-én, 76 éves korában elhunyt.
Temetése 2009. november 3-án 13 órakor lesz az
Alsóvárosi temetőben. Szerető fia és családja

búcsúztatásán részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

90576290
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Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

IMRI FERENC
(a Volán nyugdíjasa)

J J

87 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése
sm
w
I J r 2009. november 3-án 13 órakor lesz az Újszegedi
r l A temető ravatalozójából.
Gyászoló felesége és családja
k^Jf
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90576366

TÖRÖK IMRÉNÉ

MEGEMLEKEZES
„Életed elmúlt, mint egy pillanat, de
emléked szivünkben él és örökre megmarad!"
Fájó szívvel emlékezünk,

M O L N Á R FERENCNÉ
BITTÓ ERZSÉBET
INCIKE
halálának 4. évfordulóján.
Szerető férje, lánya és unokái

MEGEMLEKEZES
„Bennünk él egy arc és egy meleg tekintet,
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él
a múlt, a végtelen szeretet,
őrizzük, óvjuk emlékedet."
Fájó szívvel emlékezem

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR

MÉSZÁROS JENŐ SÁNDORNÉ
IRIMIÁS I L O N Á R A
halálának 5. évfordulóján.

Lánya

25 éve, ami Neked csend és nyugalom,
nekem örök fájdalom.
Fájó szívvel: feleséged

„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Elfogadni muszáj,
megérteni nem, a hiányod kegyetlen, nem pótol
semmi sem."
Mély fájdalommal emlékezünk

f

M O N O S T O R I DÁVID
halálának 3. évfordulójára.
Szerető családja

„Olyan csendben mentél el,
mint ahogy éltél,
fájó szíved megpihen."
Megtört szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

SZABÓ SÁNDOR
vott vendéglátós szakács ^
57 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása 2009. november 2án 10.30 órakor lesz a Kincses
temetőben.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

SZABÓ LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

DIGI Kft.-Hazánk egyik
legdinamikusabban fejlődő távközlési cége
Egyszerű a választás.

A CÉG JELENLÉTE A NEMZETKÖZI ÉS
HAZAI PIACON
A DIGI cégcsoport Közép-Európa
meghatározó telekommunikációs vállalata, amely jelentős szerepet tölt be
hazánkon kiviül Csehországban, Horvátországban, Romániában, Szerbiában és Szlovákiában.
Magyarországi leányvállalata, a DIGI
Kft. (korábban: Egyesült Magyar Kábeltelevízió Kft.) 2000-ben alakult
hat kisebb kábeltelevíziós cég összeolvadásából. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően jelentek meg
teljes körű szolgáltatásai: kábeltévé,
internet és telefon.
A cég ügyvezető igazgatója és egyben tulajdonosa az erdélyi születésű,
magyar származású Teszári Zoltán.
Budapesten egyre több kerületben,
valamint Dorog, Debrecen, Dunaújváros, Esztergom, Gyöngyös, Hatvan,
Kiskunhalas, Szentistván, Bátonyterenye, Miskolc, Pécs, Székesfehérvár,
Várpalota, Tatabánya, Veszprém,
Szolnok, Győr, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Békéscsaba, Salgótarján és
Oroszlány városokban látjuk el előfizetőinket televíziós műsorokkal. Hamarosan Kecskemét, Eger, Komló, Tiszaújváros és Szeged lakosainak is
lehetősége lesz szolgáltatásunk igénybevételére.

lességet biztosító kábelmodem.
A további fejlesztéseknek köszönhetően internetszolgáltatásunk sávszélessége folyamatosan növelhető.
Üzleti előfizetőink részére rugalmas
és személyre szabható internetelérési lehetőségeket kínálunk.
Telefon
Telefonszolgáltatásunk az úgynevezett
VoIP (Voice over IP - internetprotokoll alapú hangátvitel) technológián
alapul. Előfizetési és kapcsolási díj
nélkül, valamint másodperc- alapú
számlázással vehetik igénybe ügyfeleink szolgáltatásunkat. Kábeltévévagy internetcsomag előfizetése esetén havonta ún. „ingyenes percek"-kel
ajándékozzuk meg előfizetőinket,
amely előfizetéstől függően akár havi
2000 percet is jelenthet.
I D I C . I

tot élvezhet változatlan havidíjon. Panelprogramunkat már számos lépcsőház igényelte a Retek utcában,
Szilléri és József Attila sgt.-on, Tápai
és Ortutay utcában.
Központi műholdas vételű televíziózásra bármely 8-10 lakásos társasházban lehetőség van, ahol legalább
3 előfizető igényli a szolgáltatást.
A közeljövő tervei közé tartozik még,
hogy a lakótelepek mellett a társasházas övezetekbe is eljussunk mindhárom szolgáltatásunkkal.
Fontos fejlesztéseket hajtunk végre
műholdas és kábeles területen, aminek köszönhetően növelni tudjuk
majd a csatornák számát, és egyre
több kiegészítő szolgáltatással tehetünk eleget előfizetőink növekvő igényeinek, a mai kor elvárásainak megfelelve.

IV

- Digitális műholdas televíziózás
A DIGI Kft. egyik legnépszerűbb terméke a parabolaantennáiról ismertté vált DIGI Tv. Az ország egész területén lehetővé teszi a televíziózást
egyéni és üzleti előfizetőink részére.
Zajmentes képminőséget és dinamikusan bővülő csatornaválasztékot
biztosítunk rendkívül alacsony áron.
Több mint négyszázezer előfizetőnk
jelenleg 53 csatorna közül válogathat.
Szegeden a Kossuth Lajos sgt. 85.
szám alatt található műholdas
SZOLGÁLTATÁSAINK
ügyfélszolgálatunk, antennaátvéO I C . I Kábel
teli helyünk, ahol ügyfeleink bővebb
- Kábeles szolgáltatások
tájékoztatást kaphatnak és a szolgálKábeltévé
Jelenleg folytatunk kábeles műsor- tatás igénybevételével kapcsolatos
és jelszétosztó szolgáltatást a legmo- ügyeket intézhetik.
dernebb műszaki rendszer, az optikai Szeged lakosainak mielőbb szeretszálas technológia segítségével. nénk elérhetővé tenni minőségi káKínálatunkból mindenki kiválaszt- beles szolgáltatásainkat Szegeden az
hatja a számára leginkább megfele- idén indítjuk kábeltévé-, internet- és telő csomagot, valamint a család lefonszolgáltatásunkat az északi váegyszerre több televíziókészüléken rosrészben, a Csongrádi sgt.-i, Gáz és
élvezheti a teljes csatomaválasztékot Gáspár Zoltán utcai területeken.
Egyre növekvő beruházásainknak
kiváló képminőségben - mindezt
további, a vételhez szükséges eszköz köszönhetően 2010 első negyedévénélkül. Természetesen, akik arra ben további hálózatkiépítési és hálóalkalmas televíziókészülékkel és bel- zatra való csatlakozási lehetőség nyítéri egységgel rendelkeznek, digitáli- lik majd a lakótelepeken. Azon lépcsősan, illetve HD minőségben is élvez- házakban, ahol a csillagpontozást
hetik a vételre alkalmas csatornákat. már elvégeztük, de a kábeles szolgáltatásunk csak a későbbiekben indul,
Internet
Mivel hálózatunk kiépítésénél a leg- ott is lehetőség van a televíziószolfejlettebb technológiát alkalmazzuk, gáltatásunkat igénybe venni. Ez egy
így akár 80/25 Mbit/sec le- és feltölté- ún. „panelprogram" keretén belül vasi sebesség érhető el, rendkívül ked- lósulhat meg. A tetőre egy központi
vező áron. Ennek lényege, hogy a lép- antenna kerül elhelyezésre addig,
csőházakig optikai szálon keresztül, míg kábeles szolgáltatásunk nem elmíg onnan a számítógépig ún. UTP- érhető. Amint eléri a lépcsőházat opkábel bevezetésével csatlakozik a tikai szálunk, a szolgáltatást díjmenvilághálóra, ehhez már nem szüksé- tesen átkötjük, aminek köszönhetőges a hagyományos, kisebb sávszé- en ezután megnövelt csatomakínála-

NÉHÁNY HASZNOS TUDNIVALÓ
CÉGÜNKRŐL
Cégünk saját fejállomással rendelkezik, amely teljes mértékben biztosítja az önálló műsorszórást. Ezenkívül az összes lakóházban elvégezzük
a csillagpontozást, hogy a lakásokban
egymástól függetlenül, személyre
szabható csomagokkal tudjuk biztosítani az adást.
Hűségnyilatkozat nélkül is kedvező árakat biztosítunk és ezen a jövőben sem szándékozunk változtatni.
Kizárólag sávszélességet emelünk,
ahogy ezt az elmúlt hónapokban is
megtettük. Cégünkfilozófiája,hogy
a minőség és az alacsony ár a biztosíték arra, hogy ne kelljen hűségidővel lekötni ügyfeleinket. A biztos
tulajdonosi háttér garancia arra, hogy
hosszú távon is kedvező áron és kiváló minőségben szolgáltatunk.
Értékesítőink személyesen felkeresik
az elindított lépcsőházak lakóit, hogy
segítségükkel kiválaszthassák a számukra legmegfelelőbb csomagokat.
Kollégáink minden esetben megbízólevéllel rendelkeznek, és fényképes
azonosítókártyájukról is könnyen felismerhető, hogy a DIGI Kft. szolgáltatását értékesítik. Szerelőcsapataink
mindent megtesznek azért, hogy szolgáltatásunk lakásokba történő bekötését zökkenőmentesen, Önökkel
egyeztetve, minél nagyobb igényességgel, pontossággal hajtsák végre.
Amennyiben a DIGI Kft. szolgáltatásaira szeretnének előfizetni, vagy információra lenne szükségük, keressék
képviselőinket, ill. érdeklődjenek személyesen Szegeden, a Csongrádi
sgt. 29. szám alatt található ügyfélszolgálati irodánkban.

SPORT

2 0 0 9 . O K T Ó B E R 162., SZOMBAT

Krivo ikszre mentette
PÁPA. A magyar férfi kézilabda-válogatott nagy csatában
pontot mentett a tunéziai csapat
ellen a Pannon Kupa tegnapi első fordulójában, Pápán. Az első
negyedórában egyik csapat sem
tudott elszakadni a másiktól,
majd amikor a védekezésük feljavult, minimális lépéselőnyhöz
jutottak a magyarok. Szünet
után felpörgették a játékot az afrikaiak, ennek eredményeként
fordítottak. A hajrá izgalmasan
alakult, vezettek a tunéziaiak,
de az utolsó pillanatokban a
Pick Szeged játékosának, Krivokapicsnak (rajta kívül a Szegedből még Katzirz kapott lehetőséget Csoknyai István szövetségi

kapitánytól) a lövésével sikerült
az
egyenlítés:
Magyarország-Tunézia 28-28 (15-13).
A mieink ma Szerbiával, szombaton Romániával játszanak.
Puljezevics: Bundesliga. Elhagyja a szerb Kolubara együttesét a Pick Szeged egykori kapusa, Puljezevics Nenad, és a
Bundesligában folytatja pályafutását. A magyar válogatott
hálóőre a jövő héten csatlakozik új német együtteséhez, a 18
csapatos bajnokságban sereghajtó TSV Hannover-Burgdorfhoz, amellyel az évad végéig
kötött szerződést.

A BENNMARADAS KIHARCOLASA A FELADATA

Éles: Kiskunhalas

KISKUNHALAS. A játékosként
tízszeres magyar bajnok Éles Józsefet nevezték ki a női kézilabda NB I-ben szereplő Kiskunhalas-Bravotel vezetőedzőjévé.
Rik Gabriella, az egyesület
alelnöke nem kívánt részleteket elárulni a tegnapi megállapodásról, úgy fogalmazott:
„egyelőre nem publikus, hogy
mennyi időre szól a korábbi
kétszeres világválogatott Éles
megbízatása".

- Első és legfontosabb célunk az élvonalban maradás,
ezen kívül azt várjuk Éles Józseftől, hogy a csapat az irányításával mérkőzéseket tudjon nyerni, és fejlődjön - tette
hozzá Rik.
A kiskunhalasiak jelenleg a
tabella utolsó helyén állnak,
eddigi hét találkozójukat elveszítették. A korábbi szakvezető, Zsadányi Sándor október
14-én mondott le posztjáról.

Papesz mindig szakít időt ikerfiaira, Benedek Manóra és Lóránd Hugóra, de feleségének, Noéminek is besegít a házimunkában, FOTÓK FRANK YVETTE

Több mint presztízscsata
Szombaton 18.30-kor az újszegedi sportuszodában játsszák a férfi
vízilabda OB I évadbeti első rangadóját, a Beton-Domino Honvéd
meccset. A találkozó érdekessége, hogy a fővárosiakkal hat bajnoki aranyat begyűjtő Molnár Tamás a nyáron hazatért, és immár
a szegedieket vezényli. Papesz
már nagyon várja a mérkőzést.
SZEGED
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

bejutott a magyar kupa legjobb
négy csapata közé, címvédőként a második helyen végezve
került a LEN-kupa második körébe, a bajnokságban pedig két
magabiztos győzelemmel (Szentes, Újpest) nyitott. Az évadbeli
eddigi legfontosabb meccse viszont holnap este vár a társaságra: fogadja a Dominót!
- Ez lesz az első olyan mecscsünk, amelynek igazi tétje van
- magyarázta a kiváló center. Az mk-ban kikaptunk a Szolnoktól, de másnap volt lehetőségünk javítani. A LEN-kupában, Splitben a Jadran elleni
mérkőzést is elveszítettük, de a
továbbjutásunk akkor már rég
eldőlt. A bajnokság viszont
más, ebben a sorozatban a
négy közé kerülni pokolian nehéz. Muszáj szombaton nyernünk! A meccs sokkal több
mint presztízscsata!
Amióta a riválist Domino-Honvédnak hívják (2000),
a Szeged még sohasem győzött ellene. Döntetlent is csak
egyszer, idén tavasszal (Pesten 10-10) sikerült kiharcolni.
- A mostani Dominót nem
lehet összehasonlítani a régebbivel - folytatta Tamás. Korábban velem együtt nyolc

Csemege a javából a Szeged-Domino férfi pólóütközet!
Mindkét csapatban klasszisok
sora, akik közül kiemelkedik a
CSONGRÁD MEGYE HÉTVÉGI SPORTMŰSORA
háromszoros olimpiai (2000,
2004, 2008) bajnok Molnár Tamás. Papesz fantasztikus pályafutása szülővárosából, SzegedPÉNTEK
TÁNC
ről indult, de a legnagyobb sikeÖKÖLVÍVÁS
Felnőtt, ifjúsági tiztánc és
reit a Honvéd centereként érte
junior standard ranglistaErdei János-emléktorna, Mael.
A Kőér utcaiakkal többek köverseny, ifjúsági standard és
kó, Erdei János Sportcsarnok, 17.
zött zsinórban hat bajnoki aralatin-amerikai magyar bajnyat szerzett, arról nem szólva,
SZOMBAT
nokság, Szentes, Dr. Papp
hogy csapatával 2004-ben a
ASZTALITENISZ
László Sportcsarnok, 10.
Bajnokok Ligájában is a legMazda Móczás-kupa serdülő
VÍZILABDA
jobbnak
bizonyult.
és ifjúsági országos bajnokOB I, férfiak: Szeged Beton-Doság, Szeged, Topolya sor, 10.
mino-Honvéd, újszegedi sportA nyáron mégis váltásra
KÉZILABDA
uszoda, 18.30. Bodrogi Bau-lOSszánta el magát, tizenegy eszSzentes-Vasas, Szentes, ligeti
ASA-Consolis-HNKC-Dunaferr,
tendőt követően
visszatért
uszoda, 18.30. OB I, nők: HungeHódmezővásárhely, Balogh
anyaegyesületébe, a Szegedbe.
Imsi Aréna, 18.
rit-MetalCom-Szentes-Dunaújvá- Az indítás sikeres volt: a Beton
NB II, Délkeleti csoport,
ros, Szentes, ligeti uszoda, 16.30.
nők: Marosmenti NKSEOBI/B, férfiak: SZVPS-Cegléd,
KSZSE-Szeged, Makó, Erdei Jáújszegedi sportuszoda, 16.
nos Sportcsarnok, 16.
LABDARÚGÁS
VASÁRNAP
ASZTALITENISZ
Megyei I. osztály, 12. forduPAKS. Paks adott otthont a diák ményeik,
Siklós,
TenMazda Móczás-kupa serdülő
ló: Kiszombor-Röszke, KisA korcsoportos cselgáncs orszá- kes-kupa nemzetközi verés ifjúsági országos bajnokzombor, 14 (ifik: 12). Tápégos bajnokságnak. A Szatymazi seny, U13, 30 kg: 5. Guba Leság, Szeged, Topolya sor, 10.
SZVSE-Gyálarét, Tápé, 14 (12).
SE két versenyzője, Kopasz Ben- vente, 41 kg: 1. Gábor Ádám,
LABDARÚGÁS
Csanádpalota-Szentesi Kinice (49 kg) és Gábor Ádám (41 kg) 49 kg: 1. Kopasz Bence; U15,
zsi, Csanádpalota. 14 (12).
is nagyszerűen szerepelt. Persze 45 kg: 3. Kovács Ákos, 5. Vass
NB II, Keleti csoport, 13. forMindszent-Balástya, Mindmindez nem volt véletlen, hi- Frigyes. Atom-kupa nemzetduló: Makó FC-Mezőkövesd,
szent, 14 (12).
Makó, Erdei Ferenc téri sportszen az évben mindketten végig közi viadal, Paks, diák B, 29
telep, 13.30.
remekeltek. A sorsolás aztán kg: 2. Guba Levente; serdüMegyei II. osztály, 12. fordunem kedvezett a két fiatalnak, lők, 50 kg: 1. Ohát Ottó, 81
Megyei I. osztály, 12. forduló, Homokháti csoport: Uniló: Mórahalom-Nagymágocs,
hiszen már a második forduló- kg: 1. Ohát Zalán; ifik, nők,
versitas-Tömörkény, Szeged,
Mórahalom, 14 (ifik: 12).
Kisstadion, 11. Tisza-Maros
ban összekerültek legnagyobb 57 kg: 2. Guba Henrietta. FelÁsotthalom-Csongrád, Ásottcsoport: CONTITECH-Makó
riválisukkal, a súlycsoportjuk készítők: Kovács Szabolcs,
halom, 14 (12). Sándorfalvabajnoki címvédőjével. Ezen a Bürgés Mihály. A Szegedi JUII.-Székkutas, Makó. MAK-páKistelek, Sándorfalva. 14 (12).
versenyen a szatymaziakat nem DO SE eredményei a paksi
lya, 14 (ifik: 12). ÚjszentivánTiszasziget-Károlyi-KiskundoFábiánsbebestyén, Újszentlehetett megállítani, azaz a baj- Atom-kupán, serdülők, 40
rozsma, Tiszasziget, 14 (12).
iván. 14 (12).
nok után következő valamennyi kg: 3. Dobó Márkó, 50 kg: 5.
Megyei II. osztály, 12. forduló,
ellenfelüket legyőzték, és Ko- Kormányos Erik, 60 kg: 5.
Megyei III. osztály, 13. forHomokháti csoport: Forrásvács Szabolcs tanítványai a do- Kiss Marco; ifik, nők, 44 kg:
duló: IKV-Alsóváros-Földeák,
kút-Baks. Forráskút. 14 (ifilt
bogó tetejére állhattak.
2. Szeiman Erika, férfiak, 60
Szeged. Szabadság tér, 14. Zá12). Bordány-Üllés, Bordány, 14
kányszék-Csongrád II., ZáA klub dzsúdósai még két kg: 5. Kiss M. Felkészítő: Bür(12). Zsombó-Csanytelek,
kányszék. 14. Balástya ll.-HFC
viadalon vettek részt, ered- gés Mihály.
Zsombó, 14 (12). Szatymaz-FK
III.-Bercsényi, Balástya, 14. Ti1899 Szeged, Szatymaz, 14 (12).
szasziget ll.-Károlyi-KübekháTisza-Maros csoport: Szőregza, Tiszasziget, 14.
Szegvár, Szőreg, 14 (ifik: 12). AlOrszágos utánpóttás-bajgyő
ll.-Apátfalva, Algyő, 14. HFC
nokságok: Tisza Volán-Cegll.-Bercsényi-UTC, Hódmezőváléd, Szeged, Felső Tisza-parti
sárhely, 14 (12).
stadion, U13/B: 10, U15/B: 12.
Sándorfalva-Karcag, SándorMegyei III. osztály, 13. forduló:
falva. U15:10, U13:12. HFCPusztamérges-Ruzsa, PusztaÚjpest, Hódmezővásárhely,
mérges, 14. Domaszék-Öttömös,
U15:11, U13:13.
Domaszék, 14.
Interliga gyermektorna, Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 11.
HÉTFŐ
RÖPLABDA
FUTSAL
Extraliga, férfiak: HPQ-SzeNBI, férfiak: Legrand-Metalged-Veszprém, újszegedi
Com-Szentes-Csömör, Szentes,
sportcsarnok, 16.
Dr. Papp László Sportcsarnok, 20.
Kopasz (kékben) és Gábor legyőzhetetlen volt. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Szatymazi bajnokok

olimpiai bajnok szerepelt benne, ebből mára Gergely és Székely maradt hírmondónak.
Most is erősek, nem a véletlen
műve, hogy az Euroliga athéni csoportjából az első helyen
jutottak a 16-os főtáblára, de
ki merem jelenteni: hazai medencében mi vagyunk az esélyesebbek!
Azt mondja, nincs benne
nosztalgia, szép és eredményes éveket töltött a fővárosiaknál, de nyártól kizárólag

az foglalkoztatja, hogy minél
sikeresebb legyen a Szeged.
- A mostani Honvédból
csak Gergely Pistával és SZÍVÓS Marcival tartom a kapcsolatot, de a héten természetesen nem beszélgettünk. Arra
számítok, hogy Gór-Nagy és
Paján felügyel majd. Jó bekkek, meg egyébként is minden
ellenfelemet tisztelem, de
nem tartok tőlük, egészséges
önbizalommal várom a volt
csapatom elleni találkozót.
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Vindisch Ferenccel már tudják, hogyan győzheti le a Beton a Dominót.

CSAK AZ ELSŐ JÁTSZMÁBAN VOLT ESÉLYE A HPQ-NAK

Papírforma-vereség

KECSKEMÉT. A férfi röplabda
magyar kupában a nyolcaddöntő első mérkőzésén Kecskeméten lépett pályára a HPQ
Szeged. Jól kezdődött a vendégek számára a meccs, az első
szettben 14-8-ra is vezettek
Csányiék. Az esélyesebb hazaiak 18-18-nál érték utol a vendégeket, onnantól pedig már az ő
akaratuk dominált. A második
játszma elején is jól röplabdáz-

tak Petheőék, csakhogy 9 - 9
után rövidesen már 16-9-re vittek a házigazdák, majd az utolsó felvonást is könnyedén hozták. Kecskemét-HPQ Szeged
3:0 (21,11,17).
Nusser Elemér: - Nyitásfogadó szélsőütők nélkül ezt a
játékot nem lehet játszani. Miért pont nekünk sikerülne?
A visszavágót november
10-én rendezik.

Edzőképzés indul
CSONGRÁD MEGYE. A Csongrád
Megyei Diáksport-szövetség segédedzői, sportoktatói tanfolyamot indít. Jelentkezni az alábbi
sportágakban lehet: aerobik, aikido, akrobatikus rock and roll,
asztalitenisz, atlétika, birkózás,
búvárúszás, evezés, fallabda,
görkorcsolya, gyorskorcsolya,
íjászat, jégkorong, dzsúdó,
ju-jitsu, karate (ezen belül: karate-do, shotokan, shitoryu, wadoryu, gojuryu, kyokushinkai,
ashihara), kajak-kenu, kempo,
kerékpározás,
kézilabda,
kick-box, kosárlabda, kungfu,
labdarúgás, lovassport, műkorcsolya, ökölvívás, ritmikus gimnasztika, rögbi, röplabda, sakk,
síelés, sportlövészet, súlyemelés, sportrekreáció, szinkron-

úszás, tékvandó (ITF, WTF),
thaibox, tájékozódási futás,
táncsport, teke, testépítés-fitnesz, tenisz, tollaslabda, torna
(női és férfi), triatlon, úszás és
vízilabda. A jelentkezési lap
beszerezhető a Csongrád Megyei Diáksport-szövetség irodájában (Szeged, Tábor u.
7/B), bővebb információ a következő
telefonszámokon
kapható: 06-62/548-094 és
06-30/359-8193.

A Csongrád Megyei Röplabda Szövetség alapfokú röplabda játékvezetői tanfolyamot
indít 2009-ben. Jelentkezni az
alábbi telefonszámokon lehet:
62/548-094, 548-095.
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SZEGEDEN KILENC SPORTCSARNOK VAN, AMELYBEN ELFÉR EGY MÉRETES KEZILABDAPALYA

A vásárhelyi a legújabb

Nem pihenhetnek
Nem sok pihenő jutott a Szeviép-Szegednek: a szerdán még
Franciaországban Euroligameccset játszó együttes ma 19
órától már a női kosárlabda
NB I A csoportjában szerepel
Cegléden.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

A legfiatalabb. A Balogh Imsi Sportközpont a megye legújabb, kézilabdapálya méretű sportcsarnoka. FOTÓ: TÉSIK ATTILA
A megye öt nagyobb városában 15 olyan sportcsarnok található,
amelyben elfér egy méretes kézilabdapálya. Szegeden van a legtöbb (kilenc), Vásárhelyen pedig a legújabb, a tavaly átadott Balogh Imsi Sportközpont. Az összes létesítmény kisebb-nagyobb
nézőtérrel ellátott, és rendszeresen otthont ad bajnokiknak, különböző sport- és kulturális eseményeknek.
CSONGRÁD MEGYE
IMRE PÉTER
Vásárhelyen az idősebb, de
még a középkorú drukkerek is
a Porcelán-csarnokba jártak,
ott játszott a város első NB I- es
női kézilabdacsapata. Ma is
sport- és rendezvénycélokat
szolgál, főként a vállalat dolgozói számára, de mostanában
- szigorúan ideiglenesen és
kényszerből - raktárként hasznosítják - tudtuk meg Hideg
Gábortól, a Villeroy & Boch
ügyvezető igazgatójától. Az
utóbbi 15 esztendőben két új
aréna épült: 1994-ben a Hódtói
Sportcsarnok (befogadóképesség: 1400-1500 fő), tavaly az
eddigi legújabb, a Balogh Imsi
Sportközpont (800-1000 fő).
Az oktatási funkción kívül
előbbi a férfi kosárlabda, utóbbi a női kézilabda bázisa lett.

A
Tápai Hagyományőrző
Egyesület
köszönetét fejezi ki
a 2008-ban befolyt
1%-os felajánlásokért, mely
összeget a tápéi, dél-alföldi
hagyományok ápolására,
hozzáférhetőségének
biztosítására fordította.
18455340-1-06

mos egyéb rangos sportesemény és koncert otthonát
2001-ben átépítették, bővítették, azóta 3600 széken foglalhatnak helyet a szurkolók, de
nem ritka a 4000 feletti látogatottság. A másik nyolc léteAmint várható volt, Szeged sítmény: Csonka, Fodor, Déri,
vitte el a pálmát: a megye- Deák, Orczy, Lila iskola, Etelszékhelyen az újszegedi sport- ka sori munkacsarnok és az
csarnokkal
együtt
kilenc * egykori Délép, ma a Gellért
olyan létesítmény található, Szabadidőközpont területén
amelyben elfér egy szabvány- található aréna. Utóbbi a véméretű - ez volt vizsgálódá- dőzónák hiánya miatt első
sunk alapja - , vagyis 40x20 osztályú minősítést nem kapméteres kézilabdapálya. A hat. Az oktatási feladatokon
kívül
több
sportág edzé99 A megyeszékhelyen az újszege- seinek, bajnodi sportcsarnokkal együtt kilenc
ki mérkőzéseiolyan létesítmény található, amely- nek a helyszínei, s mindeben elfér egy szabványméretű
nütt található
kézilabdapálya.
közel 200-400
szurkoló befogadására
alkalmas
lelátó, olyspori
históriája
érdekes:
kor
galériás
megoldással.
1975-ben adták át, és mint
köztudott, uszodának indult,
Makón 1999-ben épült fel a
annak álmodták először a ter- József Attila Gimnázium 560
vezők. A Pick, a Szeviép, a nézős csarnoka - addig csak a
Medikémia (az egykori sikeres Hollóssy Kornélia úti ma már
röplabdagárda), valamint szá- sátortetős küzdőtér volt - ,

ÉRTESÍTÉS ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy
a Szeged-Belvárosi, Gyálaréti, Tápéi és
Kiskundorozsmai temetőben lévő lejárt
és újra meg nem váltott, különböző típusú temetkezési helyeket társaságunk

folyamatosan elkezdi kiüriteni, újra értékesíteni 2009. december 31-től. A SzegedBelvárosi, Tápéi, Gyálaréti temetőben

található sírhelyek újbóli megváltásáról,
részletfizetésről tájékoztatás kérhető a
Szeged-Belvárosi temető irodájában s z e -

Szeged-Belvárosi,
Kölcsey-Kelemen
utca sarkánál lévő,

3 4 m 2 -es
üzlet kiadó:
4 . 5 0 0 Ft/m 2
rezsivel.

mélyesen vagy telefonon a 62/543-745
és 62/543-746 telefonszámokon 8-15 óra
között; a Kiskundorozsmai temetőben
található temetkezési helyekről a Kiskundorozsmai temető irodájában személyesen vagy a 62/463-035 telefonszámon
8-15 óra között,
w w w. t e sja m e n t u m . h u
*#
'
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LEENDŐ ELSŐSÖKNEK!
A z Arany János Általános Iskola
a 2010/2011. t a n é v b e n Induló
Playschool osztályába (új típusú
angol t a g o z a t r a ) jelentkezők számára
n o v e m b e r 7 - t o l szombatonként
10 órától nyelvi előkészítőt tart.

INFORMÁCIÓ:
www.araiiyj-ueged.5ulinet.hu,

CHy
2 d á n ®

c e n t r u m

J j L

Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat,
hogy a szeged-belvárosi, tápéi és
kiskundorozsmai temetőben lévő
- 2005-ig lejárt és újra nem váltott különböző típusú urnatemetési helyeket, továbbá a korábban 10 éves
megőrzésre leadott - hamvakat tartalmazó - urnák további őrzését a hatályos jogszabályokban foglaltak alapján
társaságunk 2009. december 7-ével
megszünteti.
A fentiekről tájékoztatás kérhető a szeged-belvárosi temető irodájában személyesen vagy telefonon a 62/543-745 és
62/543-746-os telefonszámokon, illetve
a www.testamentum.hu weblapon.

telelőn: 62/469-634
VARJUK JELENTKEZÉSÜKET!

ícötrtincHtiim
f

t e m e t t e ycöi

ftft.

84034908

Leszervezett előadások
megtartására vállalkozói
igazolvánnyal, gépjárművel
rendelkező előadókat keresünk.
Kereseti lehetőség:
3 0 0 - 5 0 0 ezer

Ft/hó.

Választható díjazás:
elóadasonkéat fix, vagy Magyarországon
a legmagasabb, akár 25 % Jutalék.
Érdeklődni
a 30/605-3830 telefonszámon lehet

ahol NB l-es „korukban" emlékezetes meccseket vívtak a
kézilabdás lányok. Manapság
is a sport- és a kulturális élet
egyik központja. Ez a megállapítás igaz a szentesi Jövendő
utcai Dr. Papp László Sportcsarnokra (600-600 ülő- és állóhely) és a csongrádi Sághy
Mihály
Szakközépiskola
(mintegy 200 férőhely van a
lelátón) létesítményére is.
Előbbi 13, utóbbi 16 éves. Öt
város, 15 sportcsarnok, amiben elfér egy szabványos kézilabdapálya, így minden más
sportág küzdőtere is. Nehéz
megmondani: kevés, sok vagy
éppen elég.

Két nappal azután, hogy a
Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata
Euroliga-találkozón egypontos vereséget szenvedett Tarbes-ban, az együttes a hazai bajnokságban is
pályára lép: ma 19 órától a
bajnokság utolsó helyén álló
Ceglédhez utaznak Fürészék.
Bár gyanítható, hogy kevesebb mint 48 órával a franciaországi meccs után még benne
van a lábakban a fáradtság,
Bencze Tamás együttesének
nem okozhat gondot a magabiztos győzelem a bajnokin.
A Tarbes ellen játszott szoros meccs után (81-80 a hazaiaknak) egyébként nemcsak
hazánkban, a nemzetközi sajtóban is elismerően szólnak a
Szeged debütálásáról. A francia sportnapilap, a L'Équipe

kiemelte, hogy a Szeviép hét
perccel a vége előtt, 72-56-os
állásnál sem adta fel a találkozót, míg a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA)
honlapján a csapat jó dobószázaléka mellett a hajrában
nagyszerű teljesítményt nyújtó, 22 pontig és 9 lepattanóig
jutó Vaida Sipaviciute teljesítményét méltatják.
Euroliga, B csoport: MiZo
Pécs 2010-Famila Shio (olasz)
55-58.

Rátgéber távozott
November l-jétől nem Rátgéber
László irányítja az Euroliga-tímvédő Szpartak Moszkva női kosárlabdacsapatát, a Szeviép csoportjában szereplő együttes így
a magyar szakember nélkül érkezik jövő szerdán Szegedre.
Rátgéber a Bmo elleni Euroliga-mérkőzés előtt mondott le
posztjáról, mivel a klub tulajdonosa, Sabtaj von Kalmanovics
közölte vele, hogy a jövőben
csak másodedzőként számítana
rá. A szakember utódja a klubnál
2007 óta másodedzőként tevékenykedő Pokey Chatman lesz.

Másutt a megyében
Nemcsak a nagyobb városokban, kisebb településeken is
található méretes kézilabdapályát befogadó csarnok. A
teljesség igénye nélkül: információink szerint ilyen a röszkei, a deszki, a domaszéki és
a kisteleki. Utóbbit a HNKC
női kézilabdásai avatták.

A két irányító, Lepron (balra) és Ciglar párharcát utóbbi nyerte a szerdai
Tarbes-Szeviép Euroliga-találkozón. FOTÓ: DM/DV

NEGY HÓNAP ALATT FELSOFOKU
- TIZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ
NYELVVIZSGA
Interjú Kovács Blankával és Szekeres Georginával
- Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogyan lehetséges ilyen
rövid idő alatt nulláról felsőfokú nyelvvizsgát tenni. Talán az is szerepet
játszott ebben, hogy Ön gyakorló nyelvtanár?
- Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a sikerhez vezető úton a döntő
tényezőt egy számomra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette.
-Tüdtommal pontosan négy hónappal azután, hogy először kezébe vette a tananyagot, 90% körüli eredménnyel a nap legjobb
szóbeli vizsgáját produkálta - felsőfokon!
- így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, amikor még heti 35-40 órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sőt, a sikerélmény, hogy már az első lecke után rengeteg
mondatot tudtam aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb leckékbe fogjak bele és hogy megismerkedjem a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.
- Ön egy személyben „kreatív" nyelvtanuló és a hagyományos módszereket is tökéletesen ismerő nyelvtanár. így ritka rálátása
lehet a szakmai kérdésekre és hiteles véleményt mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitől igazán újszerű
és hatékony a Kreatív Nyelvtanulás?
- Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem találkoztam ennyire logikus szerkezetű tananyaggal, személyes meggyőződésem, hogy
ma ez a legjobb nyelvkönyv a piacon kezdők/újrakezdők számára, ill. akik rendszerezni vagy felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat.
- Ön pedig, kedves Gina, tíz hét alatt sikeres középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segítség nélkül,
egy egyedi nyelvtanulási metódussal. Igaz?
- Valóban így történt. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájával
a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon.
- Mitől más és mitől ilyen sikeres ez a módszer?
- Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvű tananyag segítségével folyamatosan
ellenőrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. így gyorsan kialakul a beszédkészség,
ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! A két öktatócsomag és a CD-minőségű hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit
veszik célba.
- Milyen nyelvekből hozzáférhető a Kreatív Nyelvtanulási Módszer, és mennyibe kerül?
- Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, dán és norvég nyelvre készült tananyag, az oktatócsomag ára hanganyaggal
együtt 19.900 Ft, ez alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
- Úgy tudom, Szegeden is lesz vásárlással egybekötött termékbemutató.
- Igen, 2009. november 5-én (csütörtök) és november 12-én (csütörtök) 17-19 óráig a Százszorszép Gyermek- és Ifjúsági
l Mázban a tananyagokat bárki megtekintheti.
- Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!
Szeretettel várunk minden tanácsot kérő érdeklődőt akár kérdéseivel, akár problémáival!
Behring6 Balázs
90575089

Gaál Ottó nagy sikerű tankönyvének bemutatója! Ú J Ú T A N Y E L V T A N U L Á S B A N !

Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, az egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, NORVÉG, DÁN.
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VALTOZOAN FELHŐS IDO

ISTEN ELTESSE!
ALFONZ, ZENÓBIA
Az Alfonz germán eredetű név.
jelentése: nemes, készséges,
harcra kész. A Zenóbia görög
eredetű női név, jelentése: Zeusztól származó.
Ma ünnepel még: FARKAS.

EZT IRTUK

Margaret Daalman gyomrából kerültek elő ezek a kések és villák a többórás műtét során. FOTÓ: DAILY MAIL

78 evőeszközt nyelt le
HOLLANDIA
DAILY MAIL
Margaret Daalman gyomorfájdalmakkal jelentkezett a rotterdami kórházban. Beutalták
röntgenre, és az orvosok elhűlve látták, hogy az asszony
gyomrában 78 kanál és villa
van. Az 52 éves holland nőt
azonnal megműtötték. 52 kanalat, valamint 26 villát szedtek ki a gyomrából.
Mindez harminc évvel ezelőtt történt, de a kórház csak

most hozta nyilvánosságra az
esetet. Az egyik orvos, aki annak idején részt vett a többórás, meglehetősen szokatlan
műtéten, az újságíróknak azt
mondta: először azt gondolták, valamiféle megszállottság lehetett az oka annak,
hogy páciensük ennyi evőeszközt lenyelt. A nő szerintük
valamilyen okból utált enni,
és az étel helyett az evőeszközöket nyelte le.
Az asszony viszont bevallotta az orvosoknak, hogy az
evéssel egyáltalán nem volt

semmi problémája, viszont
minden alkalommal ellenállhatatlan vágyat érzett arra,
hogy lenyelje az ezüsteszcájg
egy-egy darabját. Semmit
nem tudott tenni a késztetés
ellen. A kórházban akkor jelentkezett, amikor már nagyon fájt a gyomra a bordája
alatt.
A holland nőt a műtét után
pszichiáterhez utalták, és az
orvosok arról számoltak be: a
terápia sikeresen zárult, mert
az asszony leszokott az evőeszközök elfogyasztásáról.

VARSÓ, ötévnyi küldemény halmozódott fel egy falu postaládájában Lengyelországban, mert a
postás lusta volt kiüríteni. Rzedziny lakosai nem értették, miért nem kapják meg címzettjeik
leveleiket. A minap egy 80 éves
férfi nyomozni kezdett, és kide-

rült: öt éve nem ürítették a falu
postaládáját. A postaforgalom
visszafele sem működött: több
száz levél került elő a raktárból,
a postás azokat lusta volt kivinni. A lakosok panaszt tettek a
posta igazgatóságánál. A postás
nem érzi magát vétkesnek.
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A napos oldalról
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Melegfronti hatás okozhat fejfájást, vérnyomás-ingadozást.

, többórás napsütés mellett a délutáni órákban kevés gomolyfelhő is képződhet, d
zekből csapadékot nem várunk Az élénk északkeleti szeleterős lökések kísérik.
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kilátások
2 időszak nagy részében anticiklon biztosítja a napos, száraz, nyugodt időt Ugyan
kkor a derüli éjszakák miatt megjelennek az első éjszakai fagyok is. Keddtől lass
áltozás kezdődik: délnyugat felől enyhébb, nedves légtömegek érkeznek fölénk.

VÍZÁLLÁS
A TISZA Szegednél 201 cm
(hőfoka 10,3 ° C ) , Csongrádnál 155 cm, Mindszentnél
200 cm.
A MAROS Makónál -49 cm.
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BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!

dona

nokságot. Itt lőtte a sporttörténelem egyik leggyönyörűbb
gólját: hat játékost és a kapust
kicselezve szerzett gólt az angolok ellen - pár perccel azután,
hogy kézzel is bevitt egyet.

1991-ben drogtesztje pozitív
lett, eltiltották. 37. születésnapján visszavonult a futballtól.
2000. december 11-én Maradonát a FIFA jelölte az évszázad
legjobb játékosának.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Tegyen valamit a hitközösségért,
ha tagja egynek! Idejét töltse
nagyvonalú segítséggel és adakozással! Egy szervezet élére is választhatják!
SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Próbálja
meg felvértezni magát, igyekezzen
minden téren védekezni, kedves
Szűz! Számos téren érhetik ugyanis ma támadások. Versenytársakra
akadhat.
MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Talán
egy ismerőse vagy szomszédja
szeretne önnel együttműködni.
Bármiről legyen is szó, a végeredmény kiváló lehet.
SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Le-

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.): A szűk
séges teendőket ne halogassa! Ha
az orvossal időpontja van. mindenképpen menjen el! Javasolt
egy teljes kivizsgálás és egy vitaminkúra elkezdése.
BAK (XII. 22.-1.20.): Ötletei
kreatívak, eredetiek és használhatóak lehetnek. Javasolt azonnal
papírra vetni őket. Akár azonnal
neki is állhat egy új, ígéretes projektnek, ha van hozzá ereje.
VÍZÖNTŐ (1.21.—II. 20.): Ritka,
ám kihagyhatatlan lehetőség kínálkozhat a mai napon. Legyen
hát kihegyezve az effélékre! Kreatív adottságai még szerepet kaphatnak.

gyen kedves azon idős ismerősé-

H A L A K ( I I . 21.—III. 2 0 . ) :

Diego Mara-

Sörfürdő

BÉCS. Sörfürdőhely működik
Ausztriában, méghozzá gyógysörfürdő 7 medencével. A létesítmény Starkenbergben van,
medencéi nem nagyok, 4 méter
hosszúak és bő két méter szélesek. Inkább heverészésre, mint
úszásra vagy ivásra valók, már
csak azért is, mert nem túl hideg a sörük.
Az üzemeltető szerint a meleg sör jót tesz a bőrnek, kitágítva a pórusokat, a vérkeringésnek, és még a sebek begyógyulását is gyorsítja.

Pillangók

A szegedi Vujkovity L. Valentina 22 éves. Júniusban végzett mint fogtechnikus, jelenleg hoszteszkedik. Az egészségügyben vagy a szépségiparban szeretne elhelyezkedni. Kedvenc idézete: „Az vagyok, aki bárki
más is lehet, ha hallgat a szívére. Olyan ember vagyok, aki leborul az
élet titokzatossága előtt, aki nyitott a csodákra, aki derűsen és lelkesen
viszonyul mindenhez, amit csinál." FOTÓ: NÉMETH NORBERT

1 ÉVE: Akár 20 ezer szegedit
is érinthet a kormány 13. havi
fizetést megvonó intézkedése.
5 ÉVE: Kito/oncolták Szerbiából a szegedi Toroczkai Lászlót, a Hatvannégy Vármegye
Ifjúsági Mozgalom elnökét.
10 ÉVE: Vendéglátó-ipari tanműhellyel gazdagodott a szegedi Hansági Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola.

1960. október 30-án született
Buenos Aires külvárosi nyomornegyedében
(képünkön). Gyerekkori
szegénység, stadionok, pódiumok reflektorfényei, vitatható
sportmaffia-kapcsolatok, kábí„Ez az egész nem az én hibám. tószer, politika, viharos szerelElőször szabadságon voltam, mi élet, rengeteg pénz: Maradoaztán elvesztette egy tanüló a na élete dióhéjban. „El pibe de
postaláda kulcsát, amit én je- oro" - az aranykölyök - az Arlentettem a főnökeimnek, de gentinos Juniorban kezdte pásemmi sem történt. Utána meg lyafutását, majd a Boca Juniorsmegbetegedtem" - nyilatkozta hoz igazolt, 1979-ben az Argentin ificsapatot vezette győzea 39 éves férfi.
lemre. Két szezont a Barceloná••••••••••••MHaeaeeeeeUUeUi
ban játszott, majd a Napoliba
"került. Maradona mindenki
bálványa, Argentína hőse lett:
megnyerték a mexikói világbaj-

Ötévnyi posta került elő egy faluban

Késztette

6.24
16.30
14.38
2.33

PÁRIZS. Fiatalok, csinosak voltak, és szemérmetlenül túllépték a számlakeretüket: a francia
rendőrség által őrizetbe vett
banda vonzó nők segítségével
csalt
ki
pénzt
tizenkét
észak-franciaországi banktól:
két év alatt egymillió eurót meghaladó összeget. Tizenhét ember ellen indult eljárás, közülük
hatukat már őrizetbe is vették, a
többiek szabadlábon védekezhetnek. A 30 év körüli bandavezér dekoratív bűntársait párizsi
night clubokban toborozhatja
A lányok 10 ezer euró letét elhelyezésével számlát nyitottak,
majd jócskán túllépték azt.
Módszerük egyelőre ismeretlen.

HOROSZKÓP
KOS (III. 21.-IV. 20.): Egy jelentős társasági eseményen való
részvétel foglalhatja le. Csodásan
kell kinéznie, az alkalom ünnepélyessége megkövetelheti ezt. Kedves barátokat szerezhet.
BIKA (IV. 21.-V. 20.): Néhány
fontos elintéznivaló várhat ma a
Bikára. Ne féljen a szokásosnál
impulzívabban viselkedni! Főnökével szemben nem használ az agresszió.
IKREK (V. 21.—VI. 21.): A bolygóállás kedvez a bevásárlásoknak, a
külsejére fordított időnek. Most jó
döntéseket hozhat, kiváló ízlése
dominál. Az este kecsegtető programok várhatják.
RÁK (VI. 22.-VII. 22.): Család
tagok számos megjegyzést tehetnek, csupa jóindulattal. A társasági életben a Rák dominálhat. Kerülje a túlzásokat!

A NAP VICCE
Egy taxis elviszi az utast, ahová az kérte.
Mikor megérkeznek, azt
mondja, kétezer forint az útiköltség. Az utas odaad neki
egy ezrest. A taxis csodálO r i a á g g y ű l é s i Könyvtár

áHorfc&n#toÖl törölve

- Hát mit gondol? A maga részét is én fizessem?

hez, aki az ön tanácsát kéri! Jelen
viselkedése a jövőre nagyban kihathat. Anyagi téren tegyen átgondolt, ne szórja a pénzt!

Izgalmakkal teli lehet a levegő. Emlékezetes órákat tölthet el a Halak.
Az esetleges tehetőségeket ragadja meg, a bolygóállás kedvező!

MAGYAR AUTÓKLUB

Szeged, Kossuth L. sgt. 114. Tel.: 62/474-874
Hódmezővásárhely, Lévai u. 48. Tel.: 62/533-220
Szentes, Villogó u. 20. Tel.: 63/560-130

MŰSZAKI VIZSGA, ZOLDKARTYA
AJÁNDÉK DISZKONT KLUBTAGSÁG!
A részletekről érdeklődjön a műszaki állomásokon!

