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A részleteket keresse a 12. oldalon!
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Nehéz közlekedni
a sártól csúszós utakon

Sólyom László a barbárság
ellen tiltakozott Makón
Sólyom László köztársasági elnök tegnap Makón megkoszorúzta Kecskeméti Ármin főrabbi
új emléktábláját. Ily módon tiltakozott az erőszak és a barbárság ellen. Az államfő az SZTE
egyetemnapi ünnepén két köztársasági gyűrűt adott át.

CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL

A köztársasági elnöki hivatal
k e z d e m é n y e z t e Sólyom László

tegnapi makói útját: az elnök az
erőszak és a barbárság ellen tiltakozva megkoszorúzta Kecskeméti Ármin főrabbi a város központjában, egy panelház falán
található új emléktábláját. A régit egy 22 éves fiatalember két
héttel ezelőtt törte össze, a falra
kegyeletsértő mondatot írt fel.
Nemcsak Sólyom helyezett el
koszorút az emléktáblánál, hanem Búzás Péter, Makó polgármestere, Ferge Zsuzsa szocioló-

gus, az 1944-ben elhunyt főrabbi unokája, valamint a Kecskeméti Ármin Egyesület tagjai is.
Az államfő a Szegedi Tudományegyetemen a köztársaság
címerével ékesített aranygyűrűt adott át két kutatónak, Dör-

nyei Ágnes v e g y é s z n e k és Sztriha László n e u r o l ó g u s n a k . Mar-

ton Éva operaénekes díszdoktori címet kapott.
Búzás Péter (balról) Sólyom Lászlóval beszélget a makói zsinagóga előtt, Ferge Zsuzsa társaságában, FOTÓ: KARNOK CSABA

Tudósításaink a 3. oldalon

Arzénvita:
elmérgesedő
viszonyok
CSONGRÁD MEGYE. Az Unió ha
rapófogóba kényszeríti a térségben élőket - mondta Szirbik Imre, Szentes polgármestere a vízminőség-javító
programmal
kapcsolatban. Azt fejtegette lapunknak, hogy a tisztítómű működtetése miatt a vízdíj akár 50
százalékkal is emelkedhet. Ráadásul még azt a 200 millió forintos önerőt is elő kell teremteni, ami a 2 milliárd forintos beruházás várost megillető része.
A Dél-Alföldön végre kell
hajtani az ivóvízjavító programot, mivel az arzéntartalom
miatt nagy a baj. Most éppen a
határidő halasztását kéri a térség, 2012-ig szeretnék befejezni a fejlesztéseket idén év vége
helyett. Ezzel párhuzamosan a
kételkedők is megszólaltak,
több polgármester szerint nincsenek olyan problémák a vízzel, amelyek indokolnák a
költséges programokat.
Részletek a 6., jegyzet a 3. oldalon

Araszolnak az autók a csillogó aszfalton. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

SZEGED. A csaknem egy hete
tartó esős idő tovább nehezíti
a terelések miatt lelassult
közlekedést a városban. A
még mindig zömmel nyári gumikkal felszerelt
autósok
óvatosan araszolnak, hiszen
az út csúszik az aszfaltra felhordott sártól és a hulló fale-

velektől.
A
nagykörúton
nincs zöldhullám, lámpától
lámpáig állnak a sorban az
autók és a buszok. A legnehezebben á t j á r h a t ó és a legtöbb
bosszúságot okozó szakasz a
Csongráditól a Kálvária sugárútig tart.
Bővebben a 4. oldalon

CIKKÜNK KIVERTE A BIZTOSÍTÉKOT A VÁROSHÁZÁN

15 százalékkal
csökken a távhő ára
SZEGED.

Botka László polgármester tegnap, látva l a p u n k

deményezi a hődíjak csökken-

táblázatát, amelyben a vidéki
nagyvárosok nettó távhődíját
hasonlítottuk össze, bejelentette: elfogadhatatlan, hogy Szegeden a legdrágább a távfűtés.
Elfogadhatatlan, hogy a Szegedi Hőszolgáltató Kft. nem kez-

a földgáz ára, valamint erősödött a forint is. Ezért januártól
15 százalékos díjcsökkentést
szeretne elérni, egyeztetve a
hőszolgáltató másik tulajdonosával, az Alfa-Nova Kft.-vel is.

tését, h i s z e n i d ő k ö z b e n l e m e n t

További információk az 5. oldalon

MELENGETŐ ARAK
A TÉLI HÓNAPOKRA!
AZONNAL KÖLTÖZHETŐ ÚJ, KULCSRAKÉSZ,
KŰMATIZÁLT, IGÉNYESEN KIALAKÍTOTT
LAKÁSOK ELADÓK A TISZA PALOTÁBAN!
1 szobás lakás bruttó

8.100.000 Ft-tól

Amíg felesége aludt, felgyújtotta közös házukat, majd felakasztotta magát egy idős férfi a vásárhelyi
Szent László utcában. Az asszony, amikor észlelte a tüzet, először a szomszédot értesítette, aztán visszament a házba, hogy férjét megmentse. Ez nem sikerült. Eközben olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett,
hogy mentőhelikopterrel szállították Budapestre. Tésik Attila felvételén egy nyomozó vizsgálja a kedd este
történt tragédia helyszínét. írásunk az 5. oldalon

1 + 1 fél szobás bruttó
8.900.000 Ft-tól

T: 62/ 555 821 • 70/312 1914

Szeged, Etelka sor 1. Tisza Center I. emelet

1 + 2 fél szobás bruttó
14.155.000 Ft-tól

r.realhungary.hu

Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-19h • szombaton 8-l2h
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BELFÖLD-KÜLFÖLD

JÓ MINŐSÍTÉST KAPOTT A WHO-TÓL A MAGYAR VAKCINA, INGYENESSÉG A KÖZÉPISKOLÁSOKNAK IS

KÜLFÖLD
Google-oltáskereső

SAN FRANCISCO. Online kereshetik meg az Egyesült Államokban élők a nekik legmegfelelőbb oltási helyet a Google
keresőszolgáltatásával. Erre a
szolgáltatók szerint azért volt
szükség, mert a vakcinagyártás
a vártnál lassúbb. Az internetes
cég októberben bővítette ki további 16 országra pandémiakövető rendszerét, melyben nyomon követhető a vírus terjedése.

H1N1 a világban

NAGYVILÁG. Járványhelyzetet
hirdetett ki Szerbia. Rohamosan
terjed az influenza Németországban, tanácskozást is hívtak
össze, mert kevés az oltóanyag
és ismét csökken a lakosság oltási hajlandósága. A GlaxoSmithKline brit gyógyszergyártó a megrendelt vakcinának
csupán egy részét szállította le.
Ukrajnában 189-en haltak meg
influenzában és felső légúti
megbetegedésekben, ahol az
elnök és a kormányfő egymást
vádolja a válság rossz kezelésével. Október vége óta több
mint 1,12 millió ukrán betegedett meg. Bukarestben az
egészségügyi hatóságok több
mint 2 ezer fertőzött személyt
tartanak nyilván, akik vélhetően az új vírust hordozzák magukban. Huszonnégy óra alatt
Románia területén 56 személy
fertőződött meg a H1N1-vírussal, így a betegek száma elérte
az 1057-et.

Heves összecsapások

VARSÓ. Heves összecsapások
robbantak ki szerda este a
lengyel fővárosban anarchista
tüntetők és a rendőrség között. A zavargások a belvárosban robbantak ki, ahol az
anarchisták utcákat zártak le,
hogy megakadályozzák a szélsőjobboldali Radikális Nemzeti
Tábor nevű szervezet néhány
száz hívének felvonulását.

Kivégezték
a „washingtoni rémet"

WASHINGTON. Méreginjekcióval kivégezték kedd este Virginia államban a „washingtoni
rémet", vagyis John Allén Muhammadot, aki 2002 októberében tíz, teljesen találomra
kiválasztott embert ölt meg.
Volt egy tettestársa, a történtek idején még csak 17 éves
Lee Boyd Malvo, aki jelenleg
életfogytiglani börtönbüntetését tölti. Muhammadot Virginiában 2004-ben halálbüntetésre ítélték (Marylandben
pedig, ahol nincs halálbüntetés, hatszoros életfogytiglanra), majd most hétfőn az amerikai legfelsőbb bíróság elutasította utolsó fellebbezését is.
(mti)
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ITTHON

Újabb két iskolát zártak be

Már három oktatási intézményt kellett bezárni
hazánkban az új influenza miatt. Közben a WHO
bejelentette: elégedett a
magyar vakcinával, a
kormány pedig kiterjesztette az ingyenes oltást
a középiskolásokra is.

Takarítanak, fertőtlenítenek a móri Perczel Mór Szakképző Iskolában és
Kollégiumban, ahol egyhetes rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el a
vírusos megbetegedések miatt. FOTÓ: MTI

Jő minősítést kapott a magyar oltás. Nagyon jó minősítést kapott a
H1N1-vírus elleni magyar védőoltás az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) londoni laboratóriumában - közölte a világszervezet magyarországi irodája. A magyar oltóanyag, mivel teljes vírusból készül, kiváltja azt az
immunválaszt, amelyet a természetes immunitás adna egy, a H1N1-fertőzésen átesett emberben, és egy dózis elegendő a megfelelő immunválasz
kiváltásához - tartalmazza az irodavezető közleménye. Pusztai Zsófia
hozzátette: az eddigi klinikai tapasztalatok azt igazolják, hogy a magyar
vakcina hatásos, biztonságosnak tekinthető, minden korosztálynak beadható 12 hónapos kortól, és nem okoz több mellékhatást, mint a szezonális influenzaoltás. Április óta 423 ember halálát okozta a H1N1-vírus
Európában és összesen 6592 emberét a világban. Amerikai adatok szerint
az áldozatok 30 százalékánál nem igazoltak krónikus alapbetegséget, azaz egészséges, fiatal felnőttek voltak - áll a közleményben.

Spórolós karácsony

MAGYARORSZÁG. Bajnai Gordon

a válság miatt spórolós karácsonyt rendelt el az államigazgatási szervezeteknél - közölte a
kormányszóvivő. Szollár Domokos elmondta: a miniszterelnök
úgy tartja helyesnek, ha a közigazgatás nagyon visszafogottan
ünnepli meg a karácsonyt. Bajnai Gordon határozottan arra
kérte a kormánytagokat, hogy a
gazdasági válságra és az abból
fakadó nagyon szigorú költségvetési intézkedésekre tekintettel

sem a minisztériumokban, háttérintézményeikben, sem a többségi tulajdonú gazdasági társaságaiknál hivatali keretből ne
ajándékozzanak karácsony vagy
év vége alkalmából. Mindez vonatkozik mind a külső partnereknek szánt, mind a belső kollégákat megcélzó tervezett ajándékokra is - tette hozzá. Hangsúlyozta: karácsonyi üdvözlőlapokat sem lehet megrendelni, gyártatni és küldeni, a köszöntést írják meg inkább e-mailben, (mti)

Moszkva figyelmeztet
MOSZKVA. Oroszország csökkenteni fogja az Ukrajnán keresztül
Európába
szállított
földgáz
mennyiségét, amennyiben Kijev
a számla kiegyenlítése nélkül,
törvénytelenül megcsapolja a
szállítmányokat - figyelmeztetett szerdán Vlagyimir Putyin
orosz kormányfő. Putyin szerint
amennyiben Ukrajna fizet Oroszországnak a belső fogyasztásra
szánt földgázért, megkapja, ha
viszont nem fizet, nem kap gázt.
Ez utóbbi esetben Kijev valószí-

nűleg megcsapolja majd a tranzitvezetékeket - amint ez bekövetkezik, Oroszország csökkenteni fogja a tranzitvezetékekbe
pumpált gázmennyiséget. Az
Európai Unió (EU) földgázigénye
negyedét Oroszországból fedezi.
Ennek a mennyiségnek a 80 százaléka Ukrajnán keresztül jut el a
közép-európai
fogyasztókhoz,
ezért az EU-t aggasztja a szállítások kérdésében Moszkva és Kijev
között felmerülő bármiféle feszültség. (mti)

Holttest a csomagtartóban
BUDAPEST. Saját édesapja találta
meg 26 éves fiának holttestét
szerda délután kocsijának csomagtartójában a főváros XTV. kerületében. Az apát egy ismerőse
értesítette, hogy a XIV. kerületben parkol az autó. A férfi pótkulcsával kinyitotta a kocsit, és a

csomagtartóban rábukkant a fia
holttestére. Ezután értesítette a
rendőröket és a mentőket, akik
megállapították a halál tényét. A
rendőrség további részleteket
nem közölt az üggyel kapcsolatban, mindössze annyit, hogy emberölés miatt nyomoznak, (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a november
11-i kenószámok: 1, 8,9,10,11,16, 21, 24, 27, 32, 33,44,
52, 55, 57, 68, 72,74, 77,79.

Már nem működtetnek

Rövid időn belül teljesen felszámolja szerződéses kórtiáz-üzemettetői tevékenységét a Hospinvest Kft.-ből korábban kivált Medisyst Kft, így nem működteti tovább a mezőtúri, a tapolcai, a
körmendi és a kőszegi intézményt. A konzorcium képviselői
azzal indokolták lépésüket, hogy
az elmúlt három évben olyan
mértékű pénzkivonás történt a
magyar egészségügyből, hogy a
helyzet mára kezelhetetlenné vált
számukra.

Járványveszély vagy járvány
esetén az óvodák, általános iskolák működésének felfüggesztését, bentlakásos gyermekintézmények működésének korlátozását, továbbá egyéb helyi közösségi célokat szolgáló intézmények, helyi jelentőségű rendezvények működésének megtiltását rendelheti el az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat kistérségi intézete; a
középfokú oktatási intézmények, szakmunkástanuló-intézetek (iskolák), tanműhelyek, nevelőotthonok működésének korlátozását vagy bezárását az
ÁNTSZ regionális intézete; a felsőfokú oktatási intézmények,
valamint az egyetemi (főiskolai)
diákotthonok működésének felfüggesztését, település elhagyásának tilalmát az országos tiszti
főorvos rendeli el. A közoktatási
törvény alapján lokális szintű
járvány esetén a nevelési, oktatási intézmény vezetője rendkívüli tanítási szünetet rendelhet
el - olvasható az oktatási tárca
honlapján.

MTI

A Fejér megyei Móron a Perczel Mór Szakképző Iskola és
Kollégiumban tegnap egyhetes
rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el. A diákok 25-30 százalékánál s a tantestület egyharmadánál észleltek influenzaszerű megbetegedést, s néhányuknál a HINl-vírust is kimutatták.

Sólyom László köztársasági elnök Erményi Lajost nevezte ki
a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettesévé. A poszt április óta
volt betöltetlen, akkor vonult
nyugdíjba Kaposvári Bertalan.

Tegnap döntés született: a
kormány kibővítette azoknak a
körét, akik ingyenesen kaphatják
meg a H1N1 elleni védőoltást:
mostantól minden középiskolást
is ingyen beoltanak. Az iskolákban december 18-ig kell befejezni
a gyerekek beoltását.

MAGYARORSZÁG
Bezártak egy Esztergom megyei
lábatiani általános iskolát, hogy
megelőzzék a járvány. Az ÁNTSZ
helyszíni vizsgálata után, a minták eredményei alapján a tiszti
főorvos az iskolában tanítási szünet elrendelését javasolta, amely
november 23-ig tart. A megbetegedés az intézmény tanulóinak
mintegy harmadát érinti, 434 tanuló közül 143-an hiányoztak, öt
tanulótól vett mintában kimutatták a HINl-vírust.

Kinevezés

Érettségi-felvételi

Várhatóan 2014-től lehet a felsőoktatási intézményekbe való belépés feltétele egy vagy két tantárgyból az emelt szintű érettségi - az erről szóló módosító indítványt szerdai ülésén hagyta
jóvá az Országgyűlés Oktatási és
Tudományos Bizottsága. A javaslat szerint az emelt szintű érettségi követelményét első alkalommal a 2014 szeptemberében
induló alap-, illetve osztatlan
képzések első évfolyamára jelentkezőknél kell alkalmazni,
majd ezt követően felmenő
rendszerben lépne életbe, (mti)

M A V

PALYAZATI FELHÍVÁS
ingatlan értékesítésére

A MÁV Magyar Á'lamvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.)
(továbbiakban: Kiíró) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő alábbi ingatlanok értékesítésére.
A pályázat lebonyolítója a MÁV Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest, Pannónia u 11.) (továbbiakban: MÁV Vagyonkezelő Zrt.), a Kiíró képviseletében.
Település
Szeged

'

(

Helyrajzi
szám

Művelési ág
Kivett

25588

kollégium

A pályázat célja, az esélyegyenlőség elvének biztosításával, a MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlan
értékesítése.
A pályázaton való részvétel feltételeit, az ingatlan
adatait, terheit, azokkal kapcsolatos jogokat és
kötelezettségeket a „Részletes Pályázati Tájékoztató"

tartalmazza. A pályázaton való részvétel egyik feltétele
a dokumentáció saját néven történő megvásárlása.
A Részletes Pályázati Tájékoztató 50.000 Ft + 25% áfa,
összesen: 62.500 Ft, azaz hatvankettőezer-ötszáz
forint összegnek a MÁV Vagyonkezelő Zrt. K&H
10201006-50043509-00000000 számú bankszámlára
történő befizetését, illetve átutalását követően vehető
át a MÁV Vagyonkezelő Zrt. 6720 Szeged, Tisza Lajos
krt. 28-30. sz. alatt, 2009. november 13-tól, munkanapokon 9.00-14.00 óra között.
A pályázati anyag megvásárlásánál az eredeti befizetési bizonylat bemutatása szükséges.
A pályázat fordulóinak száma: A pályázat egyfordulós.
A pályázatok beadásának határideje, helye és

módja: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30., 2009.
december 15-én 10 óráig, zárt, a pályázóra történő
utalás megjelölése nélküli borítékban „Pályázat a
Szeged 25588 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására"

jeligével ellátva, a boríték belsejében három példányban készült pályázati anyag, eredeti cégeljárásban
feltüntetett módon aláírva.

Ajánlati biztosíték összege: 20.000.000 Ft, azaz

húszmillió forint.

A pályázónak az ajánlati biztosítékot a pályázat előtt
kell a MÁV Vagyonkezelő Zrt. K&H 1020100650043509-00000000 számú számláján - ajánlati biztosíték jogcímén - letétbe helyeznie oly módon, hogy

Szeged, 2009. november 12.
www.mav.hu

Terület
(ha. m')

Ajánlati
biztosíték (nettói

3126

20.008.000 Ft

az a benyújtási határnapig átutalásra kerüljön. Az
ajánlati biztosíték letétbe helyezését a pályázat
benyújtásakor igazolni kell az átutalás tényét rögzítő
banki bizonylattal.
A pályázat nyilvános bontásának ideje és helye: A

MÁV Vagyonkezelő Zrt. Szegedi Területi Központ I.
emeleti tárgyalótermében, a Szeged, Tisza Lajos krt.
28-30. szám alatt 2009. december 15-én 11 óra 00
perc kezdettel.
A pályázat eredményhirdetésének ideje és helye: Pályázatbontástól számított 30 nap kiértesítéssel, melyet
a Kiíró egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghoszszabbíthat.
Az ajánlati kötöttség időtartama 90 nap.
A pályázati eljárással és az ingatlanok megtekintésének lehetőségével kapcsolatban információval
szolgál a MÁV Vagyonkezelő Zrt. Szegedi Területi
Központjánál Pap János Dániel központvezető a
06-1/516-1232, ill. Takó Zoltán értékesítési előadó a
06-1/516-2337 telefonszámon munkaidőben,
9.00-13.00 óra között.
A pályázati eljárás és a benyújtandó pályázat nyelve
magyar. A MÁV Vagyonkezelő Zrt. a pályázati felhívást indoklás és költségtérítés (kivételt képez a
megvásárolt dokumentum árának kamat nélküli viszszafizetése) nélkül visszavonhatja. A MÁV Vagyonkezelő Zrt. a pályázati felhívást és a Részletes Pályázati Tájékoztatót kiegészítheti, illetve módosíthatja, viszszavonhatja a pályázat beadási határidejét megelőző
7. napig.
A Kiíró és a képviseletében eljáró MÁV Vagyonkezelő
Zrt. fenntartja azon jogát is, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

MÁV Vagyonkezelő Zrt.
•

www.mavvagyonkezelo.hu
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AZ ELNÖK FEJET HAJTOTT A FŐRABBI HELYREÁLLÍTOTT EMLEKTABLAJANAL

Tiszta víz a pohárban

Sólyom László a barbárság m
ellen tiltakozott Makón

Az erőszak és a barbárság ellen tiltakozott Sólyom László köztársasági elnök Makón: megkoszorúzta Kecskeméti Ármin főrabbi új
emléktábláját. A régit két hete törte össze egy fiatalember. A rendezvényen volt autós ellentüntető is, a hátsó szélvédőre ragasztott felirattal üzent.
MAKÓ
BAKOS ANDRÁS

Nem a város kezdeményezte a
tegnapi rendezvényt, a köztársasági elnöki hivatal kereste
meg az önkormányzatot azzal,
h o g y Sólyom László s z e r e t n é le-

róni kegyeletét a összetört tábla
helye előtt. Az önkormányzat
azonban tegnapra helyreállíttatta a feliratot, amely egy panelház falán áll, viszonylag forgalmas helyen: itt a közelben
az autóbusz-pályaudvar, egy
sarokra van a tűzoltóság, a
mentőállomás és a rendőrkapitányság. Esett az eső tegnap negyed tizenkettőkor, mégis so-

unokájával -

y,
//

é s Búzás Péter

polgármesterrel együtt átsétált
az emléktáblához. Először a
köztársasági elnök, majd a polgármester, a család és a Kecskeméti Ármin Egyesület koszorúzott, hajtott fejet. Beszédet nem
mondtak, mégis nyilvánvaló
volt, mindez miért történik.
A koszorúzás után az elnök
azt mondta az újságíróknak,
úgy érezte, szükség van arra,
hogy tiltakozzon a barbárság
ellen, és ezzel a gesztussal ellensúlyozza egy részeg fiatalember tettét. Sólyom László
fölhívta a figyelmet arra, hogy
Magyarország és az itteni zsidóság közös történelmét érdemes
megismerni, kerüljön be a köztudatba, hogy
például Kecskeméti
Ármin, aki 46
évig volt makói
rabbi,
köztiszteletnek örvendett városszerte, az itteni zsidóság pedig sokat tett Makóért.

kan eljöttek. Sólyom László
megnézte az ortodox zsinagógát, m a j d Ferge Zsuzsa szocio-

lógussal - Kecskeméti Ármin

A történelemtanítás
kudarca
Kecskeméti Ármin makói főrabbit, irodalomtörténészt, a szegedi egyetem magántanárát deportálták, 1944-ben halt meg, hazájától távoL Emléktábláját egy 22
évesfiatalemberaz október
26-ára virradó éjszakán leverte,
összetörte, és felírta a falra a holokauszt áldozatainak számára
utalva: „Milyen 6 millió? Hazug
disznók!" A bíróság rongálás és
kegyeletsértés miatt 20 nap közérdekű munkára ítélte a tettest,
aki nem fellebbezett.

- Volt még egy személyes
okom is arra, hogy eljöjjek: amikor néhány éve Izraelben jártam, fölkerestek a makói zsidók
leszármazottai. Ma is összetartanak, rendszeresen hazajárnak, és ezekben a családokban
a második, harmadik generáció
is beszéli a magyar nyelvet. Ragaszkodnak a szülőföldjükhöz.
Őelőttük is akartam tisztelegni
- nyilatkozta Sólyom László.
A polgármester azt mondta,
örül annak, hogy akik eljöttek különböző pártállású helyi képviselők, díszpolgárok, tisztségviselők, járókelők - megmutatták: a város meghatározó többsége elítéli azt, ami az október
26-ára virradó éjjelen itt történt.

Sólyom László maga helyezte el koszorúját Kecskeméti Ármin főrabbi új
emléktáblájánál, FOTÓ: KARNOK CSABA

Ferge Zsuzsa szerint országos jelentősége van annak,
hogy az elnök fejet hajtott a
tábla előtt.
- Az előzmények után nem
mondhatom azt, hogy örülök,
de megnyugtató, hogy ez a
végtelen butaságot tükröző
epizód ilyen módon zárult le mondta Ferge Zsuzsa. - De vajon lezárult-e? Ez a kérdés. Hiszen itt volt az az autó: most is
látszott, hogy valakik szervezkednek, szítják a gyűlöletet.

A szociológus arra a fehér
Reanult Megane-ra gondolt,
amely az ortodox zsinagógával
átellenben állt meg, úgy, hogy
a járókelők lássák a hátsó szélvédőjére belülről felerősített
transzparenst: „Adóm 100 százalékát ajánlom tolvaj zsidóbérenc kormányainknak!"

Jovábbi FOTÓK

a nptpn'

www.delmagyar.hu

Marton Éva az SZTE díszdoktora lett

Az államfő volt a díszvendég a
tegnapi egyetemnapi ünnepen:
Sólyom László két köztársasági
gyűrűt adott át. A Szegedi Tudományegyetem 6-féle elismerését kapta meg 16 kitüntetett.
SZEGED
ÚjSZÁSZl ILONA

Szabó Gábor. A r e k t o r e m l é -

keztetett: az egyetem napján a
szegedi univerzitás 1581-ig
visszavezethető szellemi örökségét is ünnepli. Ez alkalomból azért éppen november
11-én tart ünnepi ülést a sze-

Marton Éva operaénekes Szabó Gábor rektortól vette át a díszdoktori
oklevelet. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

nátus, mert 1872-ben ezen a
napon kezdődött el az oktatás
az SZTE jogelődjének számító
kolozsvári egyetemen. Az idei
egyetemnapi ünnepet meg-

f f Veszelyes dolog

hurcolnak be magukkal a moziba is Nem

csapvizet töl ene z

!
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egyszer mar kiürült
flakonba, mert úgy
gondolják, jobb a
szervezetüknek a gyári buborékos vagy mentes. Tényleg jól mehet az ásványvízgyártó cégeknek.
És jól mehet mellesleg azoknak a cégeknek is, amelyek
az uniós szabvány miatti vízminőség-javító beruházásokban részt vesznek. Az ivóvíz arzénmentesítése ugyanis
drága beruházásokkal jár, persze, hogy berzenkednek a
költségek miatt a kisebb települések vezetői. Hiszen hogyan, honnan gazdálkodjék ki a szükséges összegeket?
Nem csoda, ha megszólalnak olyan hangok is, amelyek lobbit gyanítanak az arzénmentesítés mögött. „Az
arzénes vizet őseink is itták, mégis 100 évig éltek!" - ezt
a szöveget az interneten találtam. A szerző egyik egyetemi professzorára hivatkozott, akinek emlékezetes
mondása volt: veszélyes dolog olyan helyre nősülni,
ahol magas az ivóvíz arzéntartalma, mert könnyen lehet, hogy az anyós túl fog élni bennünket. Az a szervezet ugyanis, amelyik nem szokott hozzá, sokkal hamarabb megbetegszik, a generációkon keresztül ott élők
azonban már megszokták a helyi körülményeket, rájuk
kevésbé hatnak a káros anyagok.
Hát akkor most mi az igazság?

SÓLYOM LÁSZLÓ ADTA ÁT A KÖZTÁRSASÁGI GYŰRŰT AZ EGYETEM NAPJÁN

„Az egyetem jövője a tudomány megbecsülésére, hasznosságára épül. A Szegedi Tudományegyetemen
elkötelezetten valljuk: a tudás nyomán értéknek kell teremtődnie - szellemi és anyagi gyarapodásnak. A tudás legjavát
adni a katedrán az új generációkat nevelve, a tudományos
siker hasznosítása megfelel az
universitas eszméjének"
hangsúlyozta köszöntőjében

A napokban éppen háttérrádióztam, amikor az ütötte
meg a fülemet, hogy az egyik kutatóintézet felmérése
szerint mindenből kevesebbet fogyasztottunk, mint a
korábbi év hasonló időszakában. Kivéve egy cikket, az
ásványvizet. Ásványvízből, ha jól emlékszem, 20 százalékkal többet ittunk, mint egy esztendővel ezelőtt.
Ezen a bejelentésen elgondolkodtam, és azt mondtam magamban, lehet benne valami. Az emberek manapság úgy járkálnak az utcán, hogy az egyik kezükben
a táskájukat viszik, a másikban az ásványvizes flakont,
így mennek be a munkahelyükre, ülnek fel a buszra,
vonatra, ásványvizet

olyan helyre nősülni,
ahol magas az ivóvíz
»
arzéntartalma.

f f Volt még egy személyes okom
is arra, hogy eljöjjek: amikor
néhány éve Izraelben jártam,
fölkerestek a makói zsidók
leszármazottai.
Sólyom László

FEKETE KLÁRA
fekete@delmagyar.hu

tisztelte jelenlétével Sólyom
László köztársasági elnök.
Kitüntetéses doktori címet
v e h e t e t t á t Dörnyei Ágnes veg y é s z é s Sztriha László n e u r o -

lógus. Mindkettőjüknek Sólyom László nyújtotta át a
köztársaság címerével ékesített aranygyűrűt. Ezt a különleges elismerést azzal érdemelték ki az ifjú tudósok,
hogy tanulmányaik idején
minden zárójegyük jeles, és
doktori vizsgájukat, védésüket is maximális eredménnyel
zárták.
Díszdoktori címet először
adományozott az SZTE kimagasló előadóművészi teljesítményért: Marton Éva operaénekes, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzora elismerésével az ünneplő
közönség úgy fejezte ki egyetértését, hogy vastapssal köszöntötte a világsztárt. Rajta
kívül négy tudós kapott díszdoktori címet, közte Francois

Peeters h o l l a n d f i z i k u s , Dávid

W. Busija amerikai orvos-kutató. Három Senator Honoris
Causa címet, három Pro Universitate, egy Klebelsberg Kunó-, s két egyetemi sajtódíjat
adtak át - az SZTE-napon.

100 szegedi orvos
megy demonstrálni
Nagyjából 100 fiatal szegedi orvos és rezidens demonstrál ma
- 900 pécsi, debreceni és pesti
kollégájával együtt - a fővárosi
Szent István-bazilika előtt kilátástalan helyzetük miatt. Még
sosem volt ekkora orvosmegmozdulás Magyarországon.
SZEGED, BUDAPEST
TOMBÁCZ RÓBERT

Az ország 4 orvosképző központjának - Szeged, Pécs,
Debrecen, Pest - képviseletében több mint ezer, fiatal orvos és orvostanhallgató alkot
majd gigantikus élőképet ma
kora délután a fővárosban, a
Szent István-bazilika előtt.
A főszervező Magyar Rezidens Szövetség szerint az
egyedi kommunikációs eszköz
célja az, hogy felhívják a közvélemény figyelmét a fiatal orvosok tarthatatlan helyzetére.
Mint a szövetség elnöke, Papp
Magor közölte, nem külföldön
akarnak boldogulást találni,
hanem itthon követelnek a

"

munkavégzéshez
szükséges,
élhető körülményeket.
- Nagyon nagy a baj. A fiatal orvosok helyzete jelenleg
kilátástalan. A nettó 95 ezer
forintos bérért rengeteg túlmunkát végeznek, kialvatlanok, és ilyen körülmények
között nincs lehetőségük családot alapítani sem. A túlhajszoltságnak - ami miatt gyorsan kiégnek - idővel a betegellátás is kárát láthatja, mivel
a második, harmadik műszakban már nem képesek
u g y a n a z t a figyelmet biztosí-

tani. Ezért a megmozdulással
a betegek iránti felelősségérzetünket is szeretnénk kifejezni - fejtette ki az elnök.
A performance-szerű megmozduláson - amelyhez hasonló
nagyságú
orvosdemonstráció még nem volt Magyarországon - körülbelül 100
fiatal szegedi orvos, illetve orvostanhallgató jelezte a részvételét. A szegedi demonstrálók buszokkal és autókkal érkeznek a rendezvényre.

2009. november 11. - 21.
Sertés máj
—
2
9
9
«/*.
Sertés csontos tarja
8 6 9 Ft/kg
Sertés lapocka
9 2 9 Ft/kg
Sertés rövidkaraj szűzpecsenyével
1 1 9 9 «/*
Sertéscomb
1 1 9 9 Ft/kg
Sertés karaj csont nélkül
1 2 9 0 »/•<•
2009. november 1. - 30.

Borjú májas isog
PICK Körtálcás téliszalámi szei.vg.80s
PICK Sertés párizsi soog
Míves parasztkolbász vg. 4oog
Pannon sonka
PICK Rákóczi szalámi midi
Várjuk Önt Márkaóruházainkbarv
PICK Kereskedők Háia. Szeged. Horgosi 01 33. T S67-34)
PICK Húsáruház. Szeged. Maros utca 21. Te 42' S79
PICK Húsbolt Szegea Mart tér Vásárc .ornok T : 420-210

1 5 9 pt/db

(íoeo ft/ko)

4 1 9 pt/db

(S23b Pt/ke)

5 9 9 pt/db

( l i g g Ft/kg)

9( 294 998 Ft/db
Ft/kg)
2 3 8 9 Ft/kg
2 8 4 0 Ft/kg

| AKTUÁLIS
KÖRKÉP
Innovációs klub,
jeltolmács a közgyűlésen

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. A kamara innovációs klubja a Pólus
Programiroda Kht. helyi képviselőjével és az Enterprise
Europe Network - Szeged
együttműködésben közös fórumot szervez Hódmezővásárhelyen ma 14 órakor a Delfin
Computer Zrt.-nél. A klubot és
a kamara iparjogvédelmi tanácsadói rendszerét Horváth
Lajos, a CSMKIK alelnöke, a
gépipari klasztert Farkas László, a Hód iparos klaszter vezetője mutatja be. Innováció és a
klaszterek témában Makón november 17-én a járműipar,
Szentesen november 24-én az
élelmiszeripar terén tevékenykedő vállalkozókat várják.
- Mostantól jelnyelvi tolmács dolgozik a vásárhelyi
közgyűlésen. A képviselő-testületi ülést a városi tévében követő hallássérültek
számára ezentúl mindent fordítanak a jeltolmácsok. November végére a város hivatalos honlapjának vakbarát
verziója is elkészül.

Új helyen a recepció

MÓRAHALOM. A Móra Vitái
Nonprofit Kft. gyógyászati recepciós részlege a mai naptól
átépítés miatt átmenetileg az
Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő 2007-ben átadott összekötő épületében kap helyet. A
gyógyászatra érkezők a Szent
László park felőli oldalon léphetnek be az épületbe.

Nyugdíjas séta,
egyetemi gólyabál
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SÁROSAK ÉS CSÚSZÓSAK AZ UTAK, A NAGYKÖRÚTON NINCS ZÖLDHULLÁM

Nehéz közlekedni a városban

HÍREK

Vita a büntetésről

„TAKÁCS RÓBERT SZDSZ-es
települési képviselő szerint
elegendő büntetés-e a pénzbírság annak, aki egy pedagógust a gyerekek szeme láttára
felpofoz?" - tette fel a kérdést tegnap sajtótájékoztatón
három vásárhelyi képviselő.
Havasi Katalin, Tóthné Kecskeméti Katalin és Hegedűs
Zoltán a Varga Tamás Általános Iskolában történt tanárverés kapcsán szólalt meg. Megírtuk: a szülő - védője Takács
Róbert ügyvédjelölt -, aki
megpofozta a pedagógust, hat
hónap, két évre végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Takács Róbert a
képviselők felvetésére reagálva elmondta: a bírósági tárgyaláson az ügyészi indítvány
enyhítését kérte, nem pénzbírság kiszabását.

Lassan egy hete esik az eső,
azóta még nehezebb közlekedni a városban. A forgalom lelassult, az utak beálltak, sár és
falevél borítja az aszfaltot.
SZEGED
FEKETE KLÁRA

Amióta esik, egyedül a kötöttpályás közlekedés működik Szegeden: ma az jár jól,
aki villamosra száll. A buszok
és az autók ugyanis csak lassan araszolhatnak előre a hatalmas, az eső és a sáros utak
miatt teljesen lelassult forgalomban.
A nagykörúton, a Bertalan
hídtól a Boldogasszony sugárútig tartó 10 perces utat most
olykor - például a reggeli
csúcsforgalomban - háromnegyed óra alatt tesszük meg.
A Csongrádi sugárútig még
csak-csak eljutunk viszonylag
egyenletes tempóban, ha szerencsénk van, zöldet kapunk
a József Attila sugárúti kereszteződésben. Utána viszont lebénul a forgalom: piros lámpa
állítja meg az autókat a
Csongrádi sugárútnál, és ettől
kezdve minden lámpás csomópontnál várakozhatunk. A
Csongrádi kereszteződésében
álldogálva előre felkészülhetünk arra, ami ránk vár: láthatjuk annak a kocsisornak a
végét, amelyik gyakorlatilag
összefüggő sort képez, egészen a Kálvária sugárútig.
A Kálváriáig tartó kálváriában az a legidegesítőbb, hogy
zöldet mutat a lámpa, mégsem halad a sor. És amikor
végre átmehetnénk a zöldön,
akkor is meg kell állni, hiszen

Külön küzd Szentes
és a megye

Hiába zöld a lámpa, áll a sor. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

A sár az úr
Porlódon most a sár az úr: az
építkezések miatt keletkezett
por sárrá állt össze az utakon,
amit az autók mindenfelé
széthordanak. A lehullott falevelek, az eldugult csatornák
miatt áll az iszap és a víz,
amelyben óvatosan gurulnak a
még nyári gumikkal felszerelt
autók. Nyakig koszosan.

félő, hogy bent ragadunk a
kereszteződés kellős közepében. Csak azok a sorok haladnak, amelyeket nem állítanak
meg a közlekedési lámpák:

így a nagykörútról a Bajai út
felé lekanyarodó sávnak elfogadható a tempója. Ugyanakkor pont itt, ebben a kereszteződésben látni igazán, hogy
aki az ellenkező irányból nagy
ívben balra akar kanyarodni a
Kálvária sugárútra, mennyit
várakozik. Legfeljebb két autó
fér át ugyanis a zöldön.
A Belvárosi temetőnél is

hatalmasak a dugók - napszaktól függetlenül. Egyrészt
jó, hogy közlekedési lámpa
irányítja a forgalmat, hiszen
máskülönben a Fonógyári útról szinte lehetetlen lenne kikanyarodni az 55-ösre és a város felé. Ugyanakkor a derékszögben találkozó két úton,
mindkét irányban hatalmas
dugók keletkeznek.

Ma oszlopcsere. Ma 20 és 24 óra között az Izabella híd és a Rókusi
körúti kereszteződés között váltakozó lesz a forgalom oszlopcsere miatt. Ezen a szakaszon jelzőőrök irányítják majd a forgalmat, aki teheti,
az útszakaszt az említett időintervallumban kerülje el - áll a Csongrád
Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

KÖZEL NÉGYMILLIÁRD FORINT megszerzéséért külön
akar pályázni a szentesi és a
megyei önkormányzat, pedig a
cél a szentesi kórház fejlesztése. Szirbik Imre polgármester
tegnapi sajtótájékoztatóján
közölte: a város készen áll a
tervekkel, míg a megye rendkívüli előterjesztésként nyújtja
be a mai közgyűlés elé a pályázati szándékról szóló határozatot. A polgármester hangsúlyozta: tavasszal elvi megállapodás született az együttműködésről, így a megye jelenlegi szándéka, az önálló pályázás szerinte nem szolgálja
a kórház fejlődésének érdekeit. Önrészként Szentes 400
millió forintot már félretett erre a célra.

Sétálóövezet lesz az Árpád Csempészeket fogtak
és a Dugonics tér
OK KISERHETTEK A TISZABA FULLADT ALBANOKAT

SZEGED. Ma délután 3 órától
ismét sétálnak a nyugdíjasok
az újszegedi ligetben. A mozogni vágyókat szemerkélő
esőben is várják.
- Gólyabált rendez ma a Szegedi Tudományegyetem rendhagyó módon az új helyre
költözött JATE-klubban. 20
órakor nyílnak a kapuk,
21.30-kor lesz a nyitótánc,
majd a Kiscsillag koncertezik.
Éjfélkor gólyaeskü, utána tombolahúzás. A báli hangulatról
a Zsomboy's gondoskodik. A
rendezvényen csak alkalomhoz illő öltözetben lehet megjelenni. Jegyek az egyetemi
ajándékboltban kaphatók, elővételben 2000, a helyszínen
2500 forintért.

SZABADKA
MUNKATÁRSUNKTÓL

Bemutatják ma a nyilvánosságnak a szegedi belváros úgynevezett kettes ütemére készült
terveket. A klinikák előtt jövőre kezdődik, az Árpád és a Dugonics téren két év múlva fejeződik be a nagy átalakítás.
SZEGED
DOMBAI TÜNDE

A szegedi belváros-rehabilitációs program első üteme a megvalósítás előtt áll. Többször
megírtuk: ez magyarul a REÖK
előtti tér, a Kölcsey utca, a Gutenberg utca és a Mars tér fej-

lesztését jelenti. A kivitelezésre
kiírt közbeszerzési pályázaton
nemsokára nyertest hirdetnek,
2,1 milliárd forintos uniós támogatással, összesen 3,3 milliárdból valósul meg. A belváros-rehabilitáció második ütemének előkészítéséről is határozott már korábban a közgyűlés: ebbe beletartozik a Semmelweis utca, Árpád tér, Dugonics tér rendezése. A 2,5 milliárd forint értékű fejlesztésre
megszülettek a tervek. Az őszszeg kétharmadára a város hamarosan beadja az uniós pályázatot, hogy az építkezés jövő év

Százmilliós kerékpárút

ÜLLÉS, BORDÁNY. Üllést és
Bordányt köti össze az a 4 kilométeres kerékpárút, amelyet
ma adnak át. A 9 települést
összefogó Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a
Dél-alföldi Regionális Operatív
Program 73 millió forintos uniós támogatásával valósította
meg a tavaly májusban kezdődött, 106 millió forintos beruházást. A Dorozsma-Halasi II.
belvízcsatornán kerékpáros
híd épült. A két települést
összekötő úton naponta 2500
jármű közlekedik. Cél, hogy a
környező településeket, Rúzsát, Forráskutat, Zákányszéket is bekapcsolják a kerékpárút-hálózatba.
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Megszűnnek a parkolók, kizöldül a Dugonics tér. LÁTVÁNYTERV

elejétől fokozatosan elindulhasson. Az elképzeléseket ma
délután 4-kor közmeghallgatáson mutatja be a városházán a
tervező, Vesmás Péter v e z e t t e

Tér és Forma Építésziroda.
Az építkezés a Semmelweis
utca új klinika és épülő klinikai tömb előtti részén infrastruktúrakorszerűsítéssel kezdődik, és a város magára vállalta
egy kisebb decentrum kialakítását. A klinikaépítés után a
projekt a tereprendezést is mag á b a f o g l a l j a . Nagy Sándor al-

polgármestertől megtudtuk, a
belváros-rehabilitáció továbbhalad a nagyáruház előtti Árpád térre, és a vele összeforrt
Dugonics tér megszépítésével
zárul 2011-ben. Az átalakításon
azt kell érteni, hogy sétálóövezet lesz mindkét tér, díszburkolattal, parkosítással. Megszűnnek a parkolók, helyettük
a kis Dugonics téri volt Domus
előtt terveztet mélygarázst az
önkormányzat a jövő évi költségvetéséből. Vagy városi forrásból, vagy üzleti vállalkozásként épül meg.
Ennek az átrendezésnek a része: ha a jövő év végére renoválják az egyetem Dugonics téri
épületét, a környező utcákat is
rendezi az önkormányzat. A Somogyi utcát például lecsendesítik, megszüntetik az átmenő forgalmat. Helyette az Aradi vértanúk tere felé érhetjük el a Zrínyi
utcát, ami egyszerűsíti és gyorsítja a Belvárosi hídra jutást.

A szerb belügyminisztérium
bűnügyi rendőrsége egy tízfős
bűnbandát fogott el szerdán
Szabadkán - írja a vajdasági internetes hírportál. A bűnszövetkezet tagjai a gyanú szerint fegyvercsempészéssel, kábítószerkereskedelemmel és emberkereskedelemmel foglalkoztak.
A Press című belgrádi napilap úgy tudja, hogy az őrizetbe vett bandának köze lehet
az október közepén Szegednél
Tiszába fulladt albánok tragédiájához. A gyanú szerint ők
kísérték a 19 koszovói határsértőt a magyar határig.
Ahogy azt korábban megírtuk, a röszkei Tisza-töltésnél találtak rá két kihűlt kisgyerekre
a szegedi határrendészek járőrei, miután a gyerekek apja
egy röszkei nyilvános fülkéből
kért segítséget. Elmondta, hogy
többen indultak útnak egy bárkán Magyarország felé, de hajójuk a vízbe borult, a többiek
megfulladtak. Később kilenc
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holttestet találtak meg a folyóban - nyolcat a szerb, egyet a
magyar oldalon. A most elfogott bűnbanda ellen csak a
fegyvercsempészésre van megdönthetetlen bizonyítékuk a
szerb rendőröknek - közli az újság. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságot - amellyel
együtt nyomozott a szerb hatóság a Tiszába fulladt albánok
ügyében - az elfogásról talán
ezért sem tájékoztatták.
Az összehangolt akcióban
részt vett a belgrádi és a szabadkai rendőrség, valamint a
terrorellenes egység 30 tagja. A
gyanúsítottaknál 12 puskát, 2
pisztolyt, lőszert, kábítószert,
és nagyobb mennyiségű műszaki árut találtak. A Blic című
újság azt írta, hogy a fegyvereket és a muníciót Magyarországon keresztül Nyugat-Európába
akarták csempészni. A bandának egy szabadkai rendőr is
tagja volt. A szerb hatóságok
előtt már nem ismeretlen férfiakat álarcos kommandósok fogták el, hermetikusan lezárva
előlük több szabadkai utcát.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.
november 12-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST
tart a Szeged, Széchenyi tér 10.
házasságkötő termében.

A k ö z m e g h a l l g a t á s témája: V á r o s r e h a b i l i t á c i ó II.,
a k c i ó t e r ü l e t : D u g o n i c s tér - S e m m e l w e i s utca.
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CIKKÜNK KIVERTE A BIZTOSÍTÉKOT A VÁROSHÁZÁN

15 százalékkal
csökken a távhő ára
januártól 15 százalékkal csökkennek a távhődíjak Szegeden
- ezt Botka László közölte lapunkkal. A polgármester tegnapi cikkünkre reagált, amelyben megírtuk: a vidéki nagyvárosok közül nálunk kell a legtöbbet fizetni a távfűtésért.

szolgáltató nem érvényesítette
áraiban a földgáz drágulását.
Emiatt akkor veszteségesen
gazdálkodott a cég. Ez viszont
nem indok arra, hogy most,
amikor csökkent a földgáz ára
és a forint is erősödött, a cég
nyereségessége érdekében drágábban fűtsenek az emberek.
Az önkormányzat azt javasolja a Szegedi Hőszolgáltató
Kft.-nek, hogy január l-jétől a
hődíjat 7, a melegvíz-díjat 10
százalékkal csökkentse, változatlan alapdíjjal. Mivel január
l-jétől a távhő áfája 5 százalékra csökken a jelenlegi 18 százalékról, a díjcsökkentések mértéke együttesen 15 százalékkal
olcsóbb távfűtési díjakat jelent
majd a lakosságnak.
Botka László azt is elmondta: a vidéki nagyvárosok távhőcégeinek többsége 100 százalékos önkormányzati tulajdonban van. Szegeden 51 százalékos a város tulajdoni hányada, mert korábban a fideszes szegedi városvezetés a cég
49 százalékát eladta. Az önkormányzat mozgástere a többségi tulajdonlás ellenére korlátozott, mivel a díjakról egyhangú
döntéssel állapodhatnak meg
a felek, álláspontjából azonban nem enged a város.

SZEGED
FEKETE KLÁRA

Botka László p o l g á r m e s t e r teg-

nap, látva lapunk táblázatát a vidéki nagyvárosok nettó távhődíját hasonlítottuk össze - ,
bejelentette: elfogadhatatlan,
hogy Szegeden a legdrágább a
távfűtés,
elfogadhatatlan,
hogy a Szegedi Hőszolgáltató
Kft. nem kezdeményezi a hődíjak csökkentését.
Ezért januártól 15 százalékos díjcsökkentést szeretne
elérni. Az önkormányzat mint
a hőszolgáltató 51 százalékos
tulajdonosa tegnap már jelezte a másik tulajdonosnak, az
Alfa-Nova Kft.-nek, valamint
a szolgáltató menedzsmentjének, hogy az elhatározásból
nem akar engedni.
A polgármester hozzátette:
2008-ban Szeged a legolcsóbb
városok közé tartozott a távfűtés árai tekintetében, mert a hő-

Felgyújtotta a házukat,
majd öngyilkos lett
Míg felesége aludt, felgyújtotta
házukat, majd felakasztotta
magát egy idős férfi a vásárhelyi Szent László utcában. Életét
már nem tudta megmenteni felesége, akit súlyos égési sérülésekkel mentőhelikopter szállított Budapestre.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
TÖRÖK ANITA

Hálóingben, mezítláb rohant
kedden késő este segítséget kérni a szomszédoktól a vásárhelyi
Szent László utcában a 75 éves
Marika néni, miután észrevette:
kigyulladt a házuk. „Gyertek,
segítsetek, az uram felgyújtotta
a házat, és felakasztotta magát!" - kiabálta kétségbeesve az
idős asszony - idézte fel tegnap
a t r a g é d i á t Krajcsovics László-

né. Marika néni hozzá csöngetett be segítségért.
- Este 10 óra lehetett, tévét
néztem, amikor zajt hallottam.
Kimentem az udvarra, csöngettek. Rögtön meghallottam Marika néni hangját. Az utcán láttam, hogy füstöl a házuk. Azonnal kopogtam a szomszédnak, Krajcsovics Lászlónéék összejártak az idős házaspárral. Magdika szerint szépen éltek. FOTÓ: TÉSIK ATTILA
hogy hívja a tűzoltókat - mondta Krajcsovics Lászlóné, aki azt zassági évfordulójukat. Egymás- nap is érezni lehetett a füstsza- nem gondoltam, hogy ez lesz a
még látta, hogy Marika vissza- sal jól kijöttek, a családjukkal got. Az utcára néző ablak fake- vége - mondta döbbenten.
megy az égő házba, hátha meg nem, de erről nem akarok be- rete elszenesedett. A szoba faAz idős házaspár családja
tudja menteni férje, a 76 éves szélni. Nem tartották velük a lai, a bútorok koromfeketék - érthetően - nem akart beJános bácsi életét. Az idős férfin kapcsolatot - tette hozzá a 63 lettek. A sarki ház közelében szélni a tragédiáról. A Csongazonban a kiérkező mentők éves Magdika, aki alkalmanként néhányan a tragédiáról beszél- rád Megyei Rendőr-főkapiosztálya
vetődött fel, Muki állításait ha- már nem tudtak segíteni. A fe- összejárt a házaspárral. - Még gettek. Köztük az a szomszéd, tányság bűnügyi
nyomozást rendelt el, az eset
mis vádként támadta meg az leség is sürgős ellátásra szorult, arra is kértek, legyünk a párom- aki értesítette a tűzoltókat.
ügyészség. A 19 éves fiatalem- súlyos égési sérüléseket szen- mal a gondviselőjük, de nem
- Nagyon sajnálom az idős pontos körülményeit szakérber a szerdai tárgyaláson fenn- vedett, mentőhelikopterrel Bu- vállaltuk - jegyezte meg az asz- házaspárt - jegyezte meg a tők bevonásával tisztázzák.
tartotta korábban a bíróságon dapestre szállították.
szony, aki úgy tudta, a házaspár szomszéd, aki azt kérte, ne írjuk
tett vallomását, azaz a hamis
- Marika elaludt, János pedig pszichiátriai kezelés alatt állt.
le a nevét. - Ha találkoztunk,
FOTÓK
vád bűntettében nem érzi ma- felgyújtotta a házat, majd önBár a tűzoltók percek alatt a köszöntünk egymásnak. Azt vi- L J
a neten!
gát bűnösnek. Zavarosan elő- gyilkos lett. Pedig szépen éltek. helyszínre értek, a kis ház szo- szont hallottam, hogy egészwww.delmagyar.hu
adta, hogy egy másik elítélt is Nemrég ünnepelték az 51. há- bája teljesen kiégett. Még teg- ségügyi problémáik voltak,
mondta: „Muki, téged felültettek", majd megerősítette, fenntartott vallomása őszinte, nem ESTE MEG MENEKÜLT, REGGEL ONKENT JELENTKEZETT A RENDORSEGEN
HÍREK
ő gyújtotta fel a lányt.

Muki újra bíróság előtt
A gyilkosságért elítélt Kurai
András, azaz Muki ezúttal hamis
vád miatt állt bíróság elé. Fenntartotta korábbi verzióját, 10 hónapot kapott még, felfüggesztve.

PSttovábbi

SZEGED
NAGY ZOLTÁN

A 2007-ben Pénzes Henrietta
meggyilkolásáért 15 év szabadságvesztésre ítélt makói fiatalember annak idején két verzióban adta elő a történteket. A
nyomozás során azt mondta, S.
Norbert vitte őt motorral a gyilkosság helyszínére, majd különváltak. Lángnyelvek csaptak fel a távolban, S. Norbert
visszatért, majd elhajtottak. Ezzel szemben később a bíróság o n a z t vallotta, ő locsolta le

benzinnel a 18 éves Henriettát,
de nem ő gyújtotta fel, hanem
S. Norbert.
Mivel a bíróság Kurai Andrást tette felelőssé a borzalomért, és a lány barátjának, S.
Norbertnek a bűnössége nem

Az ügyész az alapügyben
hozott ítélet alapján felfüggesztett börtönt indítványo-'
zott, Kurai védője az ellentmondó bizonyítékok miatt felmentést kért.
A Szegedi Városi Bíróság a
korábban hozott ítéletből következően bűnösnek találta Kurai
Andrást hamis vád bűntettében, és 10 hónap fiatalkorúak
fogházában letöltendő szabadságvesztésre ítélte, 2 év próbaidőre felfüggesztve. Az ügyész
és a védőügyvéd is igénybe veszi a 3 napos gondolkodási időt.

Két kerékpárost is elütött
a jogsi nélküli ámokfutó

Közlekedésfejlesztés
a Homokháton
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B E J E L E N T J Ü K , HOGY T Á R S A S Á G U N K 6729 S Z E G E D ,
S Z A B A D K A I ÚT, M Ű J É G P Á L Y A T E L E P H E L Y É R E
2009. N O V E M B E R 9-ÉN H A J N A L B A N B E T Ö R T E K , É S A L E Z Á R T
P Á N C É L S Z E K R É N Y T E L L O P T Á K , A M E L Y B E N AZ A L Á B B I
S Z I G O R Ú S Z Á M A D Á S Ú BIZONYLATAINK VOLTAK:

Nyugta, egysoros. 1 tömb, AI8NB 4043751 4043800
Nyugta, egysoros, 1 tömb, AI8NB 4043801 4043850
Nyugta, egysoros. 1 tömb, AI8NB 4043851 4043900
Nyugta, egysoros. 1 tömb, AI8NB 4043901 4043950
Nyugta, egysoros, 1 tömb, AI8NB 4043951 4044000
Nyugta, egysoros, 1 tömb. BA7N-A 222151 222200
Nyugta, egysoros, 1 tömb, BA7N-A 222201 222250
Nyugta, egysoros, 1 tömb, BA7N-A 222251 222300
• Nyugta, egysoros, 1 tömb, BA7N-A 222301 222350
- Nyugta, egysoros, 1 tömb, BA7N-A 201401 201450
» Készpénzfizetési számla, 1 tömb, AJ7E-P 390651 390700
- Készpénzfizetési számla, 1 tömb, AJ7E-P 390701 390750
A tömbökből méfj nem került felluisználásrs egyetlen bizonyült sem>
P E f J Z T A q I E L E N T E S B K I S K E R 104. R. S Z .

1
1
1
1
1
1

tömb,
tömb,
tömb,
tömb,
tömb,
tömb,

SC
SC
SC
SC
SC
SC

927601
927626
927651
927676
927701
927726

927625
927650
927675
927700
927725
927750

P É N Z T Á R J E L E N T E S - S A J A T NYOMTATVÁNY

1 tömb, 001251 001300
1 tömb, 001301 001350
A TOMBOKBOL AZ UTOLSO FELHASZNÁLT BIZONYLATOK SORSZAfAA
• S C 927624
S C 927699
001263
• 001313

-J

A letört tükrű és betört szélvédőjű Opel, illetve a sérült bicikli, A SZERZŐ FELVÉTELE
Egy kerékpárost elsodort, egy
másikat elütött, majd segítségnyújtás nélkül elmenekült autójával egy 30 éves vásárhelyi
férfi kedd este. Országos körözést adtak ki ellene, de tegnap
reggel önként jelentkezett a
rendőrségen.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KOROM ANDRÁS

Két kerékpáros szabályosan,
kivilágítva közlekedett az újvárosi Szoboszlai utcán kedden
este. Egy bordó Opel Vectra a
Fáncsy utca kereszteződésénél
érte utol az egyiküket, és elso-

dorta a kocsi jobb oldali visszapillantó tükrével. A sofőr nem
állt meg, hogy segítséget nyújtson az 51 éves, helybeli aszszonynak, mi több, néhány
méterrel odébb hátulról nekihajtott a másik kerékpárosnak
is. A 38 esztendős nő az ütközés következtében a kocsi szélvédőjére zuhant, betörte azt,
majd visszaesett az úttestre. A
gázoló még ekkor sem állt meg,
elmenekült a helyszínről.
A bordó Vectrát a rendőrök
nem sokkal később a közelben, a Görbe, a Tavasz és a Bálint utca kereszteződésénél találták meg - üresen. A kocsi itt

ugyanis felakadt egy árokszéli
földkupacon, amiről a sofőr
nem tudott lefarolni. Sokáig
nem is próbálkozhatott, mert
a környéken lévő házak lakói
semmit sem vettek észre az
egészből. A sofőrt a rendőrség
gyorsan azonosította, országos elfogatóparancsot adott ki
ellene. P. Cs. - akinek sosem
volt még jogosítványa - tegnap délelőtt önként jelentkezett a Vásárhelyi Rendőrkapitányságon, ahol beismerő vallomást tett. Ellene többek közt
cserbenhagyás vétsége, valamint segítségnyújtás elmulasztása miatt indult eljárás.

276 MILLIÓ FORINTOS uniós
támogatásban részesült a Homokháti Önkormányzatok Kistérség-fejlesztési Társulása jelentette be tegnap mórahalmi
sajtótájékoztatóján Nógrádi
Zoltán, a szervezet elnöke. A
projekt célja a homokháti önkormányzatok közösségi közlekedéshez kapcsolódó összehangolt infrastruktúrafejlesztése. Ásotthalmon, Domaszéken,
Mórahalmon, Pusztamérgesen,
Röszkén, Rúzsán és Zákányszéken felújítják a központi
buszvárókat, akadálymentesítik
azokat, bel- és külterületi buszvárók, új megállók épülnek,
buszparkolót alakítanak ki.

Kampány, de még
nem választási

AZ MSZP ŐSZI KAMPÁNYÁT
ismertette Kozma József országgyűlési képviselő, a párt szegedi elnöke tegnap. Szerinte nem
választási kampányról van szó,
csupán informálni szeretnének
arróL hogy mit tett a kormány a
válság hatásainak, és az emberek terheinek csökkentéséért.
Szerinte ezeket: adó- és járulékcsökkentés, út a munkába program, intézkedések a banki hitelesek védelmében, a közbiztonság megerősítése, a forint árfolyamának stabilizálása. Hozzátette: jövőre több mint 4 százalékkal nőnek a nyugdijak.

6

2 0 0 9 . NOVEMBER 12., CSÜTÖRTÖK

Arzénvita: elmérgesedő viszonyok
Megnöveli a vízdíjat a vízminőség-javító program, pedig sok helyen nincs is rá szükség - mondja több megyei polgármester. A
program ettől függetlenül halad, december 15-éig meg kell alakítani az ivóvíztársulásokat.

CSONGRÁD MEGYE
GONDA ZSUZSANNABÍRÓ DÁNIEL

Halasztást kért 2012 végéig
Magyarország az ivóvíz arzéntartalmának csökkentésére az eredeti határidő idén decemberben jár le - , de a vízminőség-javító program előkészítése nem állt meg. Október 15-éig kellett nyilatkozni
minden kistérségben arról,
hogy milyen műszaki megoldást választanak a tisztább víz
érdekében, december 15-éig
pedig meg kell alakítani az
ivóvíztársulásokat. A régióban - azaz Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyében a vízminőség-javítás összesen
90 milliárd forintos beruházás. Az önkormányzatokra jutó önerő 10-15 százalék. A

dél-alföldi vízzel az arzén miatt van a legnagyobb baj, de
több településvezető szerint
nem akkora, amely indokolná
a költséges programot.
A magyar szabvány 50
mikrogramm arzént engedélyezett egy liter vízben, az
uniós határérték viszont 10
mikrogramm. Ennél a megye
hatvan
települése
közül
43-ban magasabb az ivóvíz
arzéntartalma, de van, ahol
alig: Újszentiván térségében
például 12-16 mikrogramm.
A felhasznált víz nagy részét
egyébként sem megisszák az
emberek, hanem fürdenek,
mosnak benne, öntöznek vele - é r v e l t Putnik Lázár

pol-

gármester.

Szentes az utolsók között
hagyta jóvá, hogy a város is
részt vegyen a regionális ivóvízjavító programban. Az ön-

kormányzat legutóbbi ülésén
nem volt olyan képviselő, aki
ne fenntartásokkal kezelte
volna ezt a kötelezettséget,
ami 200 millió forintos kiadást jelent Szentesnek. Ez
csak az önrész, a teljes beruházás 2 milliárdra rúg. Elhangzott az is, hogy a tisztítómű működtetése miatt jelen-

Eperjesen nem kell a tartályos víz. Eperjesen egy éve korlátozták
az ivóvízfogyasztást a magas arzénkoncentráció miatt: azóta lajtos
kocsi jár a faluba. Kiss Csaba polgármester elmondta, egyre csökken
a lakossági igény a tartályos vízre. Szerinte lobbiérdek húzódhat meg
a háttérben, mert annak a 150 millió forintnak a tizedéből meg lehetne oldani a problémát, amit az ő esetükben egy 6 kilométeres vezeték építésére szánnak a program kidolgozói. A polgármester otthonába és a falu konyhájára is szereltek fel már viztisztító berendezést:
hasonló telepítése háztartásonként mintegy 100 ezer forintos beruházást igényelne, és a vízdíjat sem kellene megemelni.

tős, akár 50 százalékos vízdíjemelkedés várható. Szirbik
Imre polgármester lapunknak
úgy fogalmazott, az Unió harapófogóba kényszeríti a térségben élőket, hiszen a prog-

VÍZSZENNYEZŐ ANYAGOK
VÍZSZENNYEZŐ ANYAG

Érintett lakosságszám (érintett települések száma)
BÁCS-KISKUN

BÉKÉS

CSONGRÁD

ÖSSZES

Arzén 10-30 MK/i

253490(51)

227994(30)

307014(29)

788498(110)

Arzén 30-50 Mg/l

60666(21)

13957(6)

35058(11)

109681(38)

0(0)

0(0)

697(1)

697(1)

Bér 1 mg/t felett

920(1)

10620(3)

7260(9)

18800(13)

Ammónia 0,5 mg/l felett

111107(27)

120187(29)

75620(18)

306914(74)

Arzén 50 pg/l felett

Forrás: ivovizunk.hu

ram több sebből vérzik,
ugyanakkor alkotmányos kötelezettség, hogy tiszta ivóvíz
kerüljön a háztartásokba.
Putnik Lázár arról beszélt,
hogy a 10 mikrogrammos határértéket úgy állapította meg
az Unió, hogy figyelembe vette: a nyugat-európai országokban sok tengeri halat fo-

DM-GRAFIKA

gyasztanak, azok húsa pedig
tartalmaz arzént.
- Technológiai szempontból nagy kihívás a 10 mikrogrammos határérték, ugyanakkor a nemzetközi trend szerint egyes országok még ez alá
is mennek - mondta Medgyesi
Pál, a Makó Térségi Víziközmű Kft. vezérigazgatója. Hozzátette: lehet cél, hogy ne legyen bonyolultabb és drágább
a rendszer a mostaninál. Annál már csak az a fontosabb,
hogy amit megiszunk, egészséges legyen.
- Nem vagyok orvos. Tény
azonban, hogy a magyar Kiss Csaba polgármesternél is felszerelték a víztisztítót. FOTÓ: TÉSIK ATTILA
egészségügy átvette, és kitart
a 10-es határérték mellett - össze a dél-alföldi ivóvízminő- lenti, a szabvány meghat'ározm o n d t a Király Zoltán, a DARség-javító programot. Hozzá- za az ammónia, a bór, a nitrát,
FÜ Kht. régiófejlesztési igaz- tette: a minőségjavítás nem- a fluorid, a vas és a mangán
gatóhelyettese - ők fogják csak az arzénmentesítést je- koncentrációját is.

Mégsem lett Dallas Óföldeákból
Mesés helyi iparűzésiadó-bevétett, új munkahelyeket, a falu fellendülését várta Óföideák attól,
hogy a település határában bő 3
éve megindult a kutatás a földgáz
után. A polgármester még bízik
abban, hogy mégiscsak lesz kitermelés, a gázmezők hozta nyereség eddig meglehetősen szerény.
ÓFÖLDEÁK
SZABÓ IMRE

Magyarország
reménybeli
Dallasaként emlegette a sajtó
az elmúlt években Óföldeákot,
amelynek
határában

A Mol még nem döntött
„A makói medencében kevésbé
perspektivikusak a földgázkutatások, mint azt a program elején
a Mol remélte" - nyilatkozta a
hvg.hu-nak tegnap Hernádi
Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója. A cégvezető hozzátette, az
eddigi kutatási eredmények értékelése még tart. „Ez egy nem
konvencionális kutatási program,
ami lefordítva azt jelenti, hogy az
eddigi gyakorlatunktól eltérő
szakmai és technológiai megoldásokat kíván. A gáz ott van, ezt
tudjuk harminc éve. A probléma
az, hogy nem tudjuk, hogyan
hozzuk fel s hogy megéri-e. Ha a
döntés mégis az, hogy egyelőre
nem hozzuk fel. az nem azt jelenti, hogy soha nem hozzuk fel,
hanem azt, hogy a mostani technikai tudásunk szerint, a mostani
piaci környezetben még nem
szabad" - mondta a Mol első
számú vezetője.

nagyjából 600 milliárd köbméternyi, 6000 méteres mélységben rejtőző földgázkincs
után indult kutatás jó 3 esztendeje. Az óföldeáki fúrás
után több hasonló indult az
úgynevezett Makó-árok térségében. Mára Óföideák közelében már a kutatás is abbamaradt, mert kevés gáz és sok víz
jött fel. A falu csalódott: munkahelyeket és komoly iparűzésiadó-bevételt remélt.
- Most 30 milliós iparűzésiadó-bevételünk folyt be, ez
azonban csak egyszeri befizetés volt a koncessziós jog
megszerzése után, amit az
érintett települések között

arányosan osztottak szét mondja a polgármester, Hajnal Gábor. Amúgy Óföldeáknak jutott a legnagyobb hányad, és az összeg sem kevés,
hiszen az éves költségvetés 42
millió, sok örömre azonban
nincs ok. Ezzel a pénzzel
ugyanis az önkormányzat elveszítette az éves szja-kiegészitést, ráadásul mivel a befizetés késedelmesen érkezett a
számlájukra, a korábban már
megkapott központi támogatást kamatokkal együtt kell
visszafizetniük. Ezt követően
jó, ha néhány millió marad
belőle - hogy mennyi, csak
jövő ilyenkorra derül ki. Hogy

ezenkívül mit nyertek még? A
falu iránt megnőtt médiaérdeklődésből azonban például
nem profitáltak, nem indult
roham a telkekért, az árak
sem emelkedtek.
Hajnal Gábor nem adott fel
minden reményt. Bízik abban,
hogy folytatják a gáz utáni keresést a falu szomszédságában. A
terveiket át kell gondolniuk,
hosszú
távú
elképzelésük
ugyanis az volt, hogy a gázkitermelés és a már épülő M43-as
együtt alapozza meg a jövőt. Bár
a fúrásokban esetleg még lehet
reménykedni, az már kiderült,
hogy az új sztrádának Óföideák nál nem lesz leágazása.

NINCS PÉNZÜGYI AKADÁLYA AZ ÚJ FÜRDŐ ÉPÍTÉSÉNEK

Makó megnyerte
az 1,5 milliárdot
Megérkezett a makói fürdőfejlesztés 1 milliárd 543 millió forintos brüsszeli támogatásáról
szóló hivatalos értesítés - jelentette be tegnap Búzás Péter
polgármester.
MAKÓ
KORMOS TAMÁS

- A dél-alföldi SPA-gyűrű, vagyis az itt található termálkincs
kiaknázása lehet a régió kitörési
pontja, amelyhez szorosan kapcsolódik az új makói élményfürdő is - mondta tegnap délelőtti
s a j t ó t á j é k o z t a t ó j á n Búzás Péter

makói polgármester.
A makói 3,6 milliárd forintos
megaprojekt egyik legfontosabb célja a munkahelyteremtés. A város első embere szerint
nem csupán az új fürdő, hanem a köréje épülő szállodák,
panziók, illetve különféle szórakozóhelyek közel 500 helyi
fiatalnak biztosítanak majd kereseti lehetőséget. Búzás bizakodó, mivel szakemberek is azt
mondják: a turisták kitermelik
a beruházás költségét.
- Brüsszeltől 1 milliárd 543
millió forint támogatást kapunk, a teljes beruházás költsége pedig 3,6 milliárd forint. Ebben az összegben már benne
van minden: az előkészítő
munkán át egészen az építésig
- v e t t e át a szót Fodor GabrielA gázmező csak alszik, lehet, hogy nem halt meg. FOTÓ: KARNOK CSABA

la, a projektet lebonyolító cég,
a Makói Fürdőfejlesztő Kft. ügy-

„Csak hecckampány!" Németh Pál több fórumon is kifogásolta a leendő makói fürdőt,
illetve feljelentette a várost. A
makói lakos nemtetszését még
Brüsszelbe is eljuttatta. - A
fürdő elleni kirohanás nem
több mint hecckampány, amely
egyáltalán nem befolyásolja a
projekt megvalósítását - reagált rá Búzás Péter. A polgármester hozzátette: ha Brüsszelben hitelt adtak volna ennek a
támadásnak, akkor nem ítélték
volna oda a 1,5 milliárdot.

vezetője. A marosi gyógyiszapra, illetve a termálvízre alapozott gyógyfürdő, kiegészülve a
t ö b b i f ü r d ő v á r o s i szolgáltatás-

„A dél-alföldi SPAgyűrű, vagyis az Itt
található termálkincs
kiaknázása lehet a
régió kitörési pontja."
Búzás Péter

sal új energiákat adhat a településnek - állítják egybehangzóan a felkért szakemberek.
Az új makói fürdő kivitelezője a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. lesz. A bontási
munkálatok hamarosan megkezdődnek, és a létesítményt
várhatóan 2011 nyarán adják át.

MEGYEI TÜKÖR
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PÁL ATTILA SZERINT INKÁBB A TERHESEK KÖRNYEZETET KELL BEOLTANI H1N1 ELLEN

Professzori tanács

Nincs pánik a kismamák közt

A hétvégén kitudódott eset után sem akarja több szegedi kismama beoltatni magát a H1N1 ellen - mondják a háziorvosok. Az általunk megkérdezett várandósok óvatosak: nőgyógyászuk, háziorvosuk tanácsára legfeljebb családjukat oltatják be, magukat
nem. Ezt javasolja a női klinika vezetője is.
SZEGED
TOMBÁCZ RÓBERT

- Éppen mára vagyok kiírva
szülni. Most már biztosan nem
oltatom be magam a H1N1 ellen.
Közösségbe nemigen járok, másik gyerek sincs, akitől esetleg
könnyen elkaphatnám, ezért a
nőgyógyászom tanácsára inkább nem veszem fel az oltást magyarázta tegnap a női klini-

kán'várakozó, mindenórás Deli
Mónika. Azért faggattuk, mert
érdekelt, hogy a hétvégén kitudódott szegedi eset kapcsán egy kismamát a H1N1 szövődményei miatt múlt szerda óta
kezelnek a körintenzíven - növekedett-e az oltási kedv a terhes nők körében. A fiatal nő
hozzátette: arról még megkérdezi a nőgyógyászát, hogy szoptatás előtt beoltassa-e magát.

re került szegedi kismama esete után sem jelentkezik több
terhes nő az új influenza elleni
védőoltásért. Kicsivel több az
érdeklődés körükben, de oltatni még senki sem jött. Egy-két
olyan nőről hallottunk, aki
még csak tervezi a gyereket ők viszont a nőgyógyászuk javaslatára beoltatnák magukat.
Egy másik háziorvos azt mesélte, a 7. hónapban lévő kismama inkább kivette kisebbik
gyermekét az oviból - elkerülendő az oktatási intézményekből könnyen „hazahozható" fertőzést - , oltást azonban
nem kért egyiküknek sem.

- Két gyerekem van, most
várom a harmadikat. A 20.
hétben vagyok, de én a háziorvosom tanácsára nem oltatom be magam - jelentette ki

a m a k ó i Tóth Istvánná. - Azt

viszont kértem - folytatta a
nő - , hogy a gyerekeimet oltsák be az iskolában, mert hallottam, hogy az intenzívre került kismama is a saját gyerekétől kapta el a HINl-et. A férjemet egyelőre még nem sikerült meggyőznöm, hogy ő is
vegye föl az oltást - mesélte.
Több, általunk megkérdezett szegedi háziorvos is úgy
nyilatkozott, hogy az intenzív-

Megkerestük Pál Attilát, a szegedi női klinika vezetőjét, hogy
adjon tanácsot a kismamáknak:
mit ajánl az oltással kapcsolatban nekik. A nőgyógyász professzor szerint a szakirodalmi
adatok ellentmondóak, és
nagyjából azonos arányban javasolják, illetve nem javasolják
az oltást. Az egyik utolsó, általa
ismert tanulmány szerint fejlődési rendellenességeket is
okozhat az oltóanyag - nemcsak a hazai, az összes. Az ellentmondó szakirodalmi adatok
miatt Pál Attila szerint más módon kell csökkenteni a kockázatokat: inkább a kismamák környezetét kell beoltani, illetve a
lehető legkevesebbet szabad
közösségben, zsúfolt helyeken
tartózkodniuk.

A mindenórás Deli Mónika nem oltatja be magát. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

MARCO TUTINO MAGYARORSZÁGI PREMIERJE

Rákbeteg tudós
az operaszínpadon
csípős humora távol tartja tőle
tanítványait. Minden megváltozik körülötte, amikor petefészekrákot
diagnosztizálnak
nála, és szembe kell néznie a
rémisztő tragédiával. A 17. századi költészet világából kiszakítva a 21. századi kísérleti orvoslás gépezetében találja magát. John Donne mutat neki
utat, Vita pedig kezelőorvosai,
ápolói segítségével próbál új
értelmet találni kedvenc költője szavainak. Halandóságát
büszkeséggel, humorral dolgozza fel.
Humorral dolgozza fel egy rákbeteg irodalmár saját halandóságát Marco Tutino Vita (Élet)
című operájában. A darabot ma
19 órától magyarországi premierként játssza az ostravai teátrum a Mezzo-fesztivál keretében a nagyszínházban.
SZEGED
HOLLÓSI ZSOLT

Margaret Edson P u l i t z e r - d í j a s

drámájából, a Witből 2003b a n írta Marco Tutino (kis ké-

pünkön) a Vita című operáját.
Az olasz zeneszerzőt 1995-ben
ismerhette meg a szegedi közönség, amikor Szonda Éva
címszereplésével, Galgóczy
Judit rendezésében, Pál Tamás dirigálásával sikerrel mutatták be a nagyszínházban La
Lupa című egyfelvonásos darabját.
Tutino új operájának főhősnője egy irodalomtudós aszszony, Victoria Bearing, akit
barátai Vitának
becéznek.
John Donne költészetének elismert szakértője, szenvedélyesen tanít, de intelligenciája,

tájékoztató

| (\\HURY

Férfi bőrkesztyű

Overlock varrógép
Modell 644*

elegáns, valódi bór.
különböző modellek
méret: S-L

•
•
•
•

szabadkaros-/laposágyas gép
beépített kelmetovábbító és varrólámpa
süllyesztett cérnavezetés, süllyeszthető kés
változtatható öltésszélesség
és-hosszúság
—tf~
• beépített tartozékfiók
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Thinsulate m
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Férfi öv*

Dunajcanova

KXRCHER

3 V

Gőztisztító SC1200*

von Dohnányi vezényli.

Közönségtalálkozó
a REÖK-ben
Marco Tutino részt vesz darabja magyarországi bemutatóján - ma 16 órától pedig a
Reök-palotában találkozik a
közönséggel. Vele és Telihay
Péter rendezővel Pál Tamás
karmester beszélget. A közönségtalálkozón a szerencsések
belépőjegyeket nyerhetnek az
előadásra.

y

y

3 499 Ft/db

- 39990S/db"

konyhák, fürdőszobák, WC-k, padlók stb. tisztítására
• gőzmennyiség-szabályozóval
• vegyi anyagok nélkül tiszté, higiénikus és környezetbarát
• betölthető vízmennyiség: 1,61

alakítja

Vitát, a francia tenorista, Marc
Hafjner játssza dr. Posnert, a
kanadai basszbariton, Chad
Armstrong John Donne-t. A
közreműködő szegedi szimfonikusokat az ostravai teátrum
művészeti igazgatója, a nemzetközi hírű karmester, Olivér

kiváló minőségű
marhabőrből,
különböző
modellek
méret:
A
85 -105 cm
A

/darab

Az ostravai Morva-sziléziai
Nemzeti Színház Telihay Péter
rendezésében magyarországi
bemutatóként játssza ma és
holnap 19 órától az operát a
nagyszínházban. A Mezzo-operaverseny döntősei a főszereplők: a szlovák mezzoszoprán,
Zuzana
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fürdőköntös*
100 9b pamut,
puha anyagból
méret: S-XL

Női vagy férfi
tollkabát*

A

ig
Bér
^

sportos, funkcionális, rejtett,
kivehető kapucnival és
számos praktikus zsebbel
méret: S-XL
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kényelmes
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' ,darab
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100% pamut
női méreti szoknya
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törülköző: kb. 70 x 140 cm.
férfi méret: szoknya:
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törülköző: 70x140 cm
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Kisgyermek télikabát*

strapabíró anyagból, víz- és szélálló.
légáteresztő, meleg polár béléssel
méret: 74-104
, darab
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Női vagy férfi bakancs*

kiváló minőségű bőrből készült
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valódi bőrből
készült párná«
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Kisgyermek téli nadrág

strapabíró anyagból, víz- és szélálló,
légáteresztő, a nadrág feléig béléssel,
különböző modellek, méret: 74 -116

2 999 Ft/pár

k.dvogy ádott le
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elvi napján elfogynak. úgy

Zuzana Dunajcanova és Marc Haffner a színpadon. TOTŰLDM/OV
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A VOLT SZEGEDI KÁBELGYÁR TERÜLETÉVEL KIVÁR A TULAJDONOS

Csönd van a Rigó utcában

Napjainkra még csak
a zuhanás ért véget

A nagykereskedelmi raktár két
hónapja kiköltözött a volt szegedi kábelgyár Rigó utcai területéről. Eltűnt a zajos teherforgalom, a tervezett lakóparkra
még éveket kell várni.

A gazdasági válság kirobbanása utáni hazai helyzetet értékelte Inzelt Péter, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetének igazgatója a múlt héten Szegeden
megtartott előadásában.

SZEGED
DOMBAI TÜNDE

SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

Két hónapja kiköltözött a szegedi Rigó utcából a Hansa-Kontakt
Kft. nagykereskedelmi raktára
az új logisztikai központban épített saját bázisára. Megszűnt a
Huszár utca-Bakay Nándor utca-Mura utca által határolt, közel 6 hektáros telephellyel
együtt annak zajos teherforgalma. Tíz év alatt kinőtte az élelmiszer- és vegyiáru-nagykereskedés az egykori kábelgyár betonhangárjait. A cég saját teherjárműveit és a hozzájuk szállító kamionokat - amelyek naponta
százasával jártak be és ki az áruval - megelégelték a környék lakói. Számtalan panasszal ostromolták a városvezetést és a
nagykereskedést, hogy szüntessék meg a zajt.

„Ez az amerikaiak problémája, nem a miénk" - mondtuk
2008 nyarán, amikor pénzügyi válság robbant ki az
USA-ban. Aztán Európára is
áthúzódott, és a pénzügyi válság egy reálgazdasági krízisbe
torkollott - taglalta előadásá-

Megszűnt a nagykereskedés,
vele eltűnt a zajos teherforgalom, síri csend honol a Rigó ut-

b a n Inzelt Péter

mérnök-köz-

gazdász, a műszaki tudomány
kandidátusa.

Mára kiürült a Hansa-Kontakt telephelye - elnéptelenedtek a raktárak. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

cai komplexumban. A hat hangár elnéptelenedett, a minap
egyetlen teherautót és néhány
személykocsit láttunk a szebb
napokat megélt telepen. Az udvaron feltornyozott polcrendszermaradványok emlékeztettek az épületek raktárjellegére.

Laktanya, kábelgyár, raktár, lakópark. 1999. okt. 10.: Negyvenéves sikertörténete után lehúzta a rolót a kábelgyár az egykori huszárlaktanya
helyén. Ingatlanjait a Huszár '99 Kft. vásárolta meg, nagykereskedelmi
raktár lesz. 2008. dec. 16.: Egy évtized után új, kétszer nagyobb logisztikai bázist épít magának, és elköltözik a nagykereskedés. Az ingatlanra
a terület tulajdonosa és az önkormányzat szabályozási tervet készít; lakóövezet lesz lakóparkkal, közparkokkal. 2009. márc. 17.: Tiltakoznak a
környékbeli utcák lakói a tervezett lakópark háromemeletesnél magasabb házai ellen. 2009. máj. 16.: Elfogadta a közgyűlés a kábelgyári ingatlan rendezési tervét; lakópark lesz többségében 2-3 emeletes, a belső részén 4-5 emeletes házakkal. 2009. aug. 15.: Átadták a Hansa-Kontakt Kft. új telephelyét, költözés után szeptember 14-én nyitottak.

A szélső hangár üvegablakain át is látni: odabent semmi. Kinyittattuk. A lakatlan
csarnok falai mentén lekerített helyiségek idézik: ott
nemrég még iroda, öltöző, vécé volt. A megszüntetésre ítélt
betonkolosszus így mutatja
meg magát igazán; a hatvanas
években az ott prosperáló kábelgyárnak technikatörténeti
újdonságot húztak fel. A hat,
egyenként 25-ször 108 méter
alapterületű és 5 méter magas
létesítményt 6 centi vastag
boltíves vasbeton héjjal fedték be. Ezt, látszik, deszkazsaluzással oldották meg. A természetes világítást a 7-8 méter
magasra ívelő üvegezett kupolával biztosították.
Ebből a vasbeton mamutból egy részletet és a mellette

álló, helyi védettséget élvező
régi lovardaépületet tartja
meg a területre elkészített szabályozási terv. A közgyűlés
döntése lakóövezetté nyilvánította az ingatlant, de nem
szabott meg a beépítésre semmiféle határidőt, mert nem
frekventált hely.
A terület tulajdonosa, a
Huszár '99 Kft. egyelőre kivár.
A cég vezetőjétől megtudtuk,
a mostani gazdasági helyzet
nem kedvez sem az ingatlan
eladásának, sem a raktárak
bontásának és az építkezésnek. Ezért néhány évig bérleteztetnek, most néhány kisebb céggel és egy nagyobb
gyár készáruraktárával állnak
szerződésben. Elenyésző a
forgalom, mégis használják a
területet.

Mit lehetett lépni válsághelyzetben? - tette fel a kérdést a szakértő. A válasz nem
egy bűvös szó volt, hanem
sokrétű
intézkedéscsomag,
amely éppúgy tartalmazta az
állami nagyberuházások elindítását, az adókedvezmények
bevezetését, a vállalati költségcsökkentéseket, mint az új
iparágak megszületését.
Egyelőre azonban
csak
odáig jutottunk el - hallhattuk az előadáson - , hogy a zuh a n á s ugyan véget ért, de a
növekedés még nem kezdődött el. Így hát problémák jövőre is lesznek - többek között az infláció miatt. Inzelt
Péter azonban a legnagyobb
veszélyt abban látja, hogy tartósan magas marad a munkanélküliség.
Szerinte a cégek sokat áldoztak arra,
hogy végkielégítésekkel
elküldhessék
az embereiket, s ha valakitől egyszer már
megszabadultak, kicsi a valószínűsége, hogy újra felveszik. Inkább az automatizálásban, a számítógépek alkalmazásában gondolkodnak.

99 Nem a gazdasági mutatók
javultak, a felhalmozódott
készpénz, valamint a spekuláció
a tőzsdei mozgatórugó.
Inzelt Péter mérnök-közgazdász

Ez nagy baj volt, ez már
túlmutatott egy „egyszerű"
pénzügyi válságon - folytatta
az előadó, hiszen mindenkit
érintett: zuhant a tőzsde, a
nyugdíjalapok 20 százalékos
veszteséget
produkáltak,
emelkedtek a devizahitelek
törlesztőrészletei.
Elkezdődtek a leépítések a cégeknél, a
családok spórolásba fogtak, s
mivel csökkentek az igények,
kevesebb szállodai szobát,
külföldi utat, autót, televíziót
adott el a kereskedelem. Aztán a pénzügyi és reálgazdasági válságot egy bizalmi válság is követte: kiderült, hogy
még azok is „füllentettek",
akinek nem illett volna.

Inzelt Péter szerint a részvényárfolyamok emelkedése
sem azért következett be,
mert javultak a gazdasági
mutatók, hanem a felhalmozódott készpénz, valamint a
spekuláció a mozgatórugó.
Mit hozhat a jövő? Az előadó
kifejtette: nem tér vissza a
pénzbőség, marad a tartós
munkanélküliség - amelynek
Magyarországon óriási a politikai veszélye - , és nagy lesz
az árverseny.

•nMMU

A REÖK-É LEHETNE A TELJES REÖK-PAL0TA, DE NINCS RA PENZE

Elhagyja a terepet a Raiffeisen Bank
2007-ben adták át a felújított Reök-palotát, azóta a szegedi szabadtéri
a ház kezelője. A páratlan műemlék épület földszintjére a Raiffeisen
Bank is beköltözött, nemrégiben azonban bezárt a fiók.

SZEGED
FEKETE KLÁRA

A Raiffeisen Bankot a Reök-palota 2007-es átadása után sokan kakukktojásnak tartották
az állami és önkormányzati
pénzen kulturális célokra felújított szegedi művészetek palotájában.

Raiffeisen - hiszen mindig is támogatta a kultúrát - visszaadhatná a városnak a helyiséget.
Mit tervez a pénzintézet? „A
Rantal János építész, a palota Raiffeisen a szegedi REÖK műtervezője már akkor kifejtette: a vészeti központban található
pénzintézet helyére a ruhatár kí- 260 négyzetméteres bankfiókjávánkozott volna egy emlék- nak bérleti jogát értékesíteni kítárgyüzlettel, ehelyett ma a pin- vánja - közölte lapunk érdeklőcébe kell levinni a kabátokat. désére Petheő Ildikó, a pénzinMost is azt vallja: a földszint ide- tézet marketing főosztályának
ális helye lenne a szabadtéri vezetője. - A REÖK kulturális
igazgatóságának is, amely a má- tömb vezetőségével ezzel kapsodik emeletre volt kénytelen csolatban már lezajlott egy első
költözni. Úgy gondolja, hogy a körös egyeztetés."

Bátyai Edina fesztiváligazga-

tó elmondta, tárgyaltak a Raiffeisennel, hiszen a bank már ki
is írta a pályázatot a bérleti jog
értékesítésére. Pénz híján azonban csak azt tudták felajánlani,
hogy a bérleti jogért cserébe felsorolják a Raiffeisent a támogatóik között, és kommunikációs
szolgáltatást nyújtanak. Hozzátette: remélik, hogy nem „profilidegen" cég költözik a bankfiók
helyére, könyvesboltnak például örülnének. „Sajnos csak
gyenge érdekérvényesítésre van

lehetőségünk" - fogalmazott a
fesztiváligazgató.
A bank által fizetett bérleti díj
a szabadtérihez kerül, s nem az
IKV-hoz, az összeg hozzájárul a
palota fenntartási költségeihez.
Kiderült: a Raiffeisen mindaddig fizeti a bérleti díjat, amíg
nem talál vevőt. Ennek összege
éves szinten 5 millió forint.
Solymos László v á r o s p o l i t i -

kai alpolgármester két évvel
ezelőtt azt nyilatkozta lapunknak, hogy a helyzetet örökölte
a város. Amikor a kulturális

Előzmények
A Reök-palota tulajdonosa a város, benne kapott helyet a REÖK
- Regionális Összművészeti Központ -, az épület kezelője a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft. A palota földszintjén még a felújítás
előtt, 2005-ben vett 2020-ig szóló bérleti jogot a T+T Kft. Ezt a céget vásárolta meg bérleti joggal
együtt a Raiffeisen 2006-ban.

minisztériumhoz beadták a
pályázatot a palota rekonstrukciójára - ezen 300 millió
forintot nyertek - , tudomásul
kellett venniük, hogy a főbejárattól jobbra eső négyzetméterek bérleti joga már elkelt.

A versenyképességen és a géptámogatáson a hangsúly
A mezőgazdasági termékek fel-

dolgozását és értékesítését segí-

tő Mezőgazdasági termékek értéknövelése című támogatás újra
igényelhető az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA). Módosult a géptámogatások kifizetési kérelmeinek beadási határideje.
BUDAPEST
ÚMVP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGA

A pályázat vidéki nyertesei hét év
alatt 1300 milliárd forintot használhatnak fel az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)
keretében.
A gazdák október 20. és november 30. között fordulhatnak
támogatási kérelmeikkel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-

gozóüzemek új
vatal (MVH) kirendeltségeihez. A2 UMVP LEADER-progvágópontok létA támogatás a ramjának beadási időrehozására vagy
halászati termé- szakát meghosszabbía már meglévő
kekre nem vo- tották: a pályázatokat
korszerűsítésére
natkozik.
pályázhatnak. A
2009. november 16-ig
A három cél- lehet benyújtani.
gépek beszerzéterület közül az
sénél az október
első a verseny13-án
lezárt,
képesség javítását és a termék- „Élelmiszer-ipari gépek és techszerkezet átalakítását szolgálja. nológiai berendezések" elnevezéIde sorolható például egy hűtő- sű katalógusban szereplő, első
ház építése, új mezőgazdasági üzembe helyezésű gépek, techgépek vásárlása. A második cél- nológiai berendezések megvétele
terület a vállalkozás korszerű támogatható.
működésének feltételeit finanszíA mezőgazdasági termelők jorozza: az élelmiszer-biztonsági és gosultsági feltételei között szerekörnyezetvédelmi feltételek javí- pel, hogy az üzemméretük haladtását, az energiafelhasználás ra- ja meg a 4 EUME-t, és az értékecionalizálását, az üzemirányítás sítésből származó árbevételükkorszerűsítését. A harmadik cél- nek legalább 50 százaléka nem
csoportban az állattartó és feldol- feldolgozott mezőgazdasági ter-

forrásösszeg 1
millió 600 ezer
eurónak megfeA
frissen
lelő forint lehet.
megnyílt „MezőA
támogatási
gazdasági terkérelmet októmékek értéknöber 20. és novelése" című tá- ~
~ 7
vember 30. között postai úton
mogatás mértéke mezőgazda- VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM kell benyújtani
sági termelő ese2007-2013
a hivatal illetékes regionális
tében az elszámolható kiadások 40 százaléka, kirendeltségeihez. A támogatás
nem mezőgazdasági termelő ese- további részleteit a 47/2008. (IV.
tében pedig a kiadások 50 száza- 17.) számú FVM-rendeletből és a
léka lehet. A legkisebb igénybe www.umvp.eu oldalon lehet elolvehető támogatási összeg 8 ezer vasni.
eurónak megfelelő forint, legmaA géptámogatási program kigasabb összege vágópontok lét- fizetési kérelmeinek beadási harehozása és korszerűsítése kap- tárideje módosult: november vécsán 480 ezer euró lehet. A másik géig lehet beadni a kifizetési kékét célterületen a legmagasabb relmeket az „önálló, építéssel
mékek értékesítéséből származzék.

UJ MAGYARORSZAG

nem járó gépek, berendezések
beszerzése" jogcímre, azaz géptámogatásra - jelezte az MVH. Csak
a kifizetési kérelem benyújtási
határideje változott, minden
egyébben továbbra is a támogatás kifizetésének igényléséről
szóló közlemény az irányadó.
Készült az Európai Unió, a
Magyar Köztársaság kormánya
és az ÚMVP Irányító Hatósága
támogatásával.
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.
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MELLEKLETE

ADÉLMAGYARO

Hétfő
Kedd
Szerda

Kalendárium, A hét témája
Gyógy-ír
Gasztrománia
Bizalmasan

Péntek

Légy-Ott

Hétköznap Humor és receptek

Rutkai Bori:
Hátradőlök
a zenében

KATE HUDSON AZ ELLE-BEN
Kate Hudson legújabb fotósorozatán - amely az Elle
amerikai számában jelenik meg - úgy néz ki, mint a
lány a szomszédból. Akár mi is szerepelhetnénk ezeken a fényképeken, legalábbis ezzel próbálják reklámozni a színésznő legújabb fotóit. A szőke szépség
olajosra kent bőrével pompázik fekete fürdőruhájában. A 30 éves Kate, akinek édesanyja a
hollywoodi sztár, Goldie Hawn, na-

gyon élvezte a fotózást. Az eredményt szemlélve mi is úgy
gondoljuk, a felvételek bizonyára tetszettek barátjának, a
New
York
Yankees sztárjának, Alex Rodri-

gueznek, akivel hat hónapja
randizik. Mellesleg ez a férfi
volt az, akinek a kedvéért a
sztár felhagyott az ivászattal.
Rengeteg alkoholt magába bírt
dönteni minden este. „Imádom a bort. Imádom a tequilát. De mivel már két hete vagyok New Yorkban Alexszel,

„Lubickoláshangulata" támad a Budapest
Bárban, radikális frontember a Specko
jednóban, kedves énekes a Hébe-Hóba
Bandában Rutkai Bori, aki ha mesehős
lenne, manólány volna.
zött. Az énekesek
élő díszletként segítik a zenekart. Sokkal aktívabbak vagyunk, mint az első
produkcióban, sokkal
jobban koreografáltak
a számok, de nem táncban, hanem cselekményben. Látom, hogy a társaim nagyszerűen lubickolnak ebben, nagyra nőtt
óvodásként nagyon aranyos
kis színészekké válnak. Mindig olyan csodálkozva nézem,

Mesefigurának lenni sokkal jobb, mint a civil sors! - vallja Rutkai Bori.
FOTÓ: 5CHMIDT ANDREA
SZTÁRHÍREK
GONDA ZSUZSANNA
- Mi hiányzik a Specko Jednóból
vagy a Hébe-Hóba Bandából, amit
megkap a Budapest Bárban?

- Ha a saját zenekarommal
lépek föl (a Specko és a HébeHóba ugyanazokból a tagokból áll - a szerk.), mindig
anyáskodó vagyok és izgulós.
Nem tudom elereszteni magam
| annyira, mint a Budaj pest Bárban, ahol
„lubickoláshangu1 latom" van, ahol
hátradőlök a zenében.
Nincs
akkora felelős-

ség rajtam, csak az énekléssel
foglalkozhatom. És kicsit a díváskodással - amire nem vágyom mindig, mert sokkal radikálisabb énekesnőnek szeretem mutatni magam a Speckóban vagy kedves, anyukakorú
énekesnek a Héba-Hóba Bandában. A nőiességet a Budapest Bár kupléiban sokkal jobban meg lehet élni.
- A Budapest Bár a második lemezzel turnézik, ezúttal nemcsak
énekebiek, de színházat is csinálnak a színpadon. Ez mit jelent?

- Nincsenek jelenetek vagy
párbeszédek, egy-két kellékkel, díszletelemmel játszunk.
Inkább a kellékekkel alakul ki
párbeszéd, mint egymás kö-

- Gyerekként milyen meséket,
dalokat hallgatott?

- A Weöres Sándor-versek
voltak az abszolút kedvencek.
Nagy divatja volt a bakelit meselemezeknek,
én Lázár Erf f Rutkai Borit nemigen ismerik vin-mesékre
fel az utcán, mégsem bánja.
emlékszem,
például A fájós
Szereti az észrevétlenséget.
fogú oroszlánhogy milyen sok játékosság ra. Nagy hatással volt rám egy
zseniális gyerekmusical, a
lappang bennük-bennünk.
- Valahol olvastam, hogy ha a va- Minden egér szereti a sajtot. A
ló élet mese lenne, ön manólány világa, a hangulata most is
lenne benne. Erre az aranyos bennem él. Halász Juditot is
imázsra a Hébe-Hóba Banda szá- hallgattunk, és nagy kedvenmai, a Vacka-dalok is erősítenek. cem Mosonyi Aliz könyve, a
Ez nem zavarja?
Mesék Budapestről. Félig szür- Hogy prolongálva van az én reális, félig reális képet nyújt a
óvodás, játékos lényem is, az a városról, egy nagyon jó „kelegjobb, ami velem történhet. vercset" Háy Ágnes rajzaival.
Mesefigurának lenni sokkal jobb, Nekem az illusztrációk is „hozzátettek az agyamhoz" - én is
mint a civil sors!
- Milyen mesehős tenne legszíve- rajzolgatok - , ezért az is fontos
sebben?
volt, hogy jó kis képek legye- Ez a manólány teljesen fek- nek a könyvben.
szik. Ha pedig majd kezdek öre- - Amikor telefonon hívtam, villagedni, remélem, átváltozom jóté- moson utazott. Felismerik jártákony anyókává.
ban-keltében a Specko jedno,
- Milyen dalokat énekel a Budapest Bár-turnén?

- Az egyik pont egy elvarázsolt dal. Sajnos nem sokan értik, mert franciául énekelem, de

a Hébe-Hóba Banda és a Budapest Bár énekesnőjét?

- Szerencsére nem.
Szeretem az észrevétlenséget.

Hogyan látsszunk vékonyabbnak?
Nem mindenkinek adatik
[meg a karcsúság, de ha
| jól választjuk meg ruhat á r u n k darabjait, soványabbnak tűnhetünk.
.Ezért érdemes alapos a n átgondolni, mit
\ vásárolunk! A haj,
ja smink is sokat
tehet azért, hogy
nyúlánkabbnak
tűnjünk. Egy nő
gardróbjában a legfontosabb viselet - bármilyen
meglepően hangzik is - a
fehérnemű. A jó szabású

melltartó és bugyi valóban
ápol és eltakar, megemeli a
melleket - és a feneket is.
Ezért fehérneműből mindig
csak minőségi darabokat
vásároljunk, ne sajnáljuk
rá a pénzt! Válasszuk ki az
arcunkhoz leginkább illő
frizurát. A kerek arc vékonyabbnak tűnik, ha a haj
lépcsőzetesen vágott. Súlyfelesleggel küzdőknek nem
áll jól a rövid frizura, a
hosszú viszont igen: megnyújtja az alakot, legalábbis optikailag. Brit szakértők

szerint Jennifer Aniston fri-

zurája áll a legjobban a
súlyfelesleggel küszködő
nőknek. Ami a ruhákat illeti: nem muszáj a legutóbbi
divatot követni. A bokacsizma nagyon szerencsétlen választás: rövidebbnek
és vastagabbnak tűnik benne a láb. A magas sarkú,
hagyományos cipők azonban szintén optikailag vékonyítanak - főleg, ha térdig érő szoknyát viselünk
hozzá.
A kiegészítők terén el kell

kortyot
sem ittam. És ezt soha nem gondoltam
volna magamról."
A botoxszal kapcsolatban a színésznő
azt nyilatkozta: mindenki
megszállottja
ezeknek az injekcióknak. Szerinte nagyszerű dolog, hogy a nők
általa elkerülhetik a
sebészkést. Kate legújabb filmje, a Nine
decemberben kerül a

remélem, átjön a hangulatából,
hogy tavaszi, nagyon szerelmes,
égbe röpködős varázsdal. Az is a
címe, hogy Elvarázsolt út: La
route enchantee. A másik szlovén eredetű, Ne várd a májust
volt körülbelül a címe, most
Ne várj reám címmel éneklem
saját szövegemmel. Lehet rá táncikálni.

mondanunk, hogy a hírességek is azért hordanak
óriási méretű táskákat,
mert így vékonyabbnak,
törékenyebbnek látszanak.
Sebastian Manes, a lon-

doni Selfridges igazgatóhelyettese azt mondta: aki
magasnak akar látszani, extra magas sarkú cipőt válaszszon, valamint óriási fülbevalókat és hosszú nyakláncokat. Ezek ugyanis mind
vékonyítanak.
(Forrás: Daily Mail, fordította: Nyemcsok Éva)

m o z i k b a az Egyesült Á l l a m o k b a n . (Forrás: Daily
ail, fordította: Nyemcsok Éva)

AZ EGÉSZSÉGES TINCSEKÉRT

•

Hetente kettőnél gyakrabban a szakemberek nem ajánlják a hajvasalást. Védhetjük tincseinket, ha hővédő termékeket használunk, hetente egyszer felteszünk egy tápláló pakolást, és gyakrabban használunk száraz hajra kifejlesztett sampont és balzsamot. Ha frissen, hajmosás után szeretnénk egyenesíteni, csak teljes száradás után tegyük!
f Vasalás előtt ne használjunk se habot, se
lakkot, mert beleégnek és roncsolják a szálakat.
Azzal is ártunk, ha túl sokáig tartjuk a tincseken a
forró vasalót! A tönkretett hajon sajnos nem lehet
segíteni. Meg kell barátkozni a hajvágás gondolatával. Egy-két év és úgyis megnő!

JOHN TRAVOLTA VISSZATÉRT
John Travolta először vett részt filmbemutatón fia,
Jett ez év eleji halála óta. A színész feleségével, Kelly
Prestonnal és kislányával, Elle Bleu-vel vett részt
Los Angelesben az Old Dogs című film premierjén.
Travolta azért ment el a bemutatóra, mert 9 éves
t
" kislánya vele együtt szerepel a filmben. - Úgy
döntöttünk, itt az ideje, hogy újra a nyilvánosság
elé lépjünk fiunk halála után. Ez a nap nagy nap
Elle Bleu-nek, így fontosnak éreztük, hogy mi is itt
legyünk vele - mondta Travolta.
Hozzátette: sokat tettek azért, hogy feldolgozzák fiuk elvesztését, ami nagyon nehéz. Egyik
nap már jobban érzi magát az ember, aztán
újra
mélypontra kerül.
m
Ezt úgy lehet leginkább feldolgozni, ha
az embert szerettei veszik körül, azok, akik
fontosak
számára.
Időnként persze a magány is jó. Travolta azt
is elmondta: az elmúlt
időszakban sok támogatást kapott barátaitól, kollégáitól és rajongóitól is. (Forrás:
Daily Mail, fordította:
Nyemcsok Éva)

10

2 0 0 9 . NOVEMBER 12., CSÜTÖRTÖK

BIZALMASAN
SZABÓ CSILLA

Plutarkhosz a házasságról:

Akik nem élnek derűsen feleségükkel, s nem vonják be őket a játékba és nevetésbe,
arra tanítják őket, hogy külön keressenek maguknak gyönyöröket.

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

Cél a hatalom
VEISZNÉ KORBÉLY ÉVA

kineziológus, NLP-terapeuta,
pszichológusmenedzser
veiszevi@korve.t-online.hu
Konfliktusok akkor jönnek létre, amikor saját igényeink és
kívánságaink kielégítése keresztezi mások ugyanilyen célú tevékenységét. Minthogy mindenkinek más és más igényei, kívánságai vannak, a konfliktus minden emberi kapcsolat természetes és egészséges velejárója. Ha ezt a fajta
normális konfliktust nehezen viseljük el, az szorongásaink komoly forrásává válhat.
Amikor konfliktushelyzetbe kerülünk, háromféleképpen viselkedhetünk: önfeladó, agresszív vagy magabiztos
módon. Konfliktusainkat csak akkor kezelhetjük hatékonyan, ha megértjük e három megközelítésmód közötti különbséget. Ma az agresszív magatartásról írok, mivel munkámban megtapasztalom, hogy nagyon sok probléma forrása. Az agresszív magatartás célja a kontroll- vagy hatalomszerzés. Ha agresszíven viselkedünk, igényeinket és
kívánságainkat nyíltan, de ellenséges, tapintatlan vagy
indulatos módon fejezzük ki. Kiállunk saját jogainkért és
azon vagyunk, hogy kielégítsük szükségleteinket, vágyainkat. Ugyanakkor figyelmen kívül hagyjuk mások jogait,
igényeit és kívánságait, valahányszor azok keresztezik a
miénket.
Az agresszív magatartás a legtöbb helyzetben épp anynyira önromboló, mint amennyire önfeladó is. Azok, akikre az agresszív viselkedés irányul, rendszerint megtámadva érzik magukat. Ez néha megfélemlíti őket és megteszik,
amit az agresszív személy kíván. Más esetekben azonban
az agresszivitás ellenségessé teszi őket és elzárkóznak az
agresszív személy kiszolgálásától vagy megsegítésétől. Az
ilyen személyt mindkét esetben kerülni fogják. Ennek következtében az agresszív emberek gyakran épp annyira
szenvednek attól, hogy nem képesek barátokra szert tenni
vagy azokat megtartani, mint a
félénk emberek. Néha, miután másokkal rosszul bántak és nem sikerült kielégítő
módon megoldaniuk másokkal közös ügyeiket,
bűntudat és csüggedés
vesz erőt
rajtuk.

Babahoroszkóp

Joshi Bharat
műsora délutánonként
újra a
TV 2-n.

Herczeg Álmos Bendegúz
Szeged, 2009. 07.15. 0.11
Hihetetlenül sokrétű személyiség. Egyszerre van szüksége az
állandóságra és a változatosságra, az ölelésre és az elengedésre. Amíg picike, fontos,
hogy csak a saját kiságyában
aludjon, ne legyen körülötte
egyszerre sok látogató, és stabil, kiszámítható legyen a napirendje. Ahogy nyílik a szeme
a világra, úgy szeretné jobban
és jobban megismerni. Egyre
éberebb, mozgékonyabb, érdeklődőbb. Környezete hatásaira azonnal reagál, racionális, az értelme által vezérelt.
Sok barátja van, szeretetét a
másik iránt azzal fejezi ki,
hogy élénken
érdeklődik,
kommunikál. Könnyen létesít
kapcsolatot, de nem szereti a
kötelező dolgokat. Bátor, merész, nagy akaraterővel rendelkezik. Nem annyira a tetteivel,

MONDD, TE KIT VÁLASZTANÁL! Dilem-

ÍRION NEKÜNK, HA
GONDJA VAN!
A TV 2 elérhetőségeire
küldheti leveleit, vagy várjuk véleményét és problémáit a bizalmasan@lapcom.hu címre.

mája érthető. Ön mint nő már eldöntötte, hogy kit választ. Amennyiben
mint három gyermek anyja is eldöntötte, hogy így jobb
mindenkinek, önnek,
a gyerekeinek és az új
párjának is, akkor
nincs min gondolkodni. Ha önben a döntés
véglegesen megszületett, akkor határozottan, de türelmesen ki
kell tartania álláspontja
mellett, mert ha a férje
érzi, hogy ön elbizonytalanodik,
akkor „elszántsága" növekedni fog. Biztosítsa őt arról, hogy
a
gyerekeit
nem veszíti el,
mert ön is azt
szeretné,
hogy a gyerekek számára az
apa-anya szerep
változatlan maradjon. A férjének tud-

nia kell, hogy az új párja gyermekei
barátja lesz csupán.
CSAK IDŐ KÉRDÉSE. A f é r j é n e k is b ő -

erőszakos eszközzel. Természetesen
az ember megijed, amikor valaki öngyilkossággal
fenyegetőzik,
de
mondja meg neki, hogy felelős apaként nincs joga ebben az irányban
gondolkodni. Egyébként szerintem

ven akad tanulnivalója ebből a történetből, mert ha az ember nem értékeli, amije van,
akkor csak idő ff A férjének is bőven akad tanulnivalókérdése, mikor ja ebből a történetből, mert ha az ember
veszíti el. Mondja
meg bátran a fér- nem értékeli, amije van, akkor csak idő
jének, hogy ha a kérdése, mikor veszíti el.
következő kapcsolatában megbecsüli a szerelmét, senki nem lehet boldog egy olyan
akkor már megtanulta a leckét. A kapcsolatban, ahol érzelmi vagy
férjével ne csak közölje, hogy el- egyéb zsarolás kényszeríti bennmahagyja, hanem magyarázza meg az radásra a feleket.
egész folyamatot. Mondja meg NINCS VISSZAÚT. Úgy kell elvállalnia
neki, hogy hány- ezt a kapcsolatot, hogy ha a későbszor próbált jelzé- biek folyamán ez a kapcsolat kudarseket adni, hogy cot vall, akkor sem akar majd visszavalami
nagyon menni volt férjéhez. Ha ennyire elnincs
rendben. szánt, akkor biztos lehet abban,
Győzze meg őt arról, hogy a házasságának vége és helyes
hogy az önök házas- döntést hoz új párját illetően.
sága nem azért esett
Sok boldogságot és szerencsét kíszét, mert jött valaki, vánok további életéhez!
hanem azért jöhetett
valaki,
mert a kapcsolatuk már rég a
A GYEREKEK A LEGFONTOcsőd szélére juSABBAK
tott.
Önnek mint anyának meg kell győSENKI NEM FENYEGETŐZHET.

Tudnia
kell,
hogy elhalt érzelmeket
újraéleszteni nem lehet sem zsarolással, sem egyéb más

ződnie arróL hogy az új párja tisztában van a gyerekekkel járó felelősséggel, nemcsak elviseli, hanem tiszta
szívből el is fogadja őket, törődik velük. Bízom benne, hogy tisztában van
azzal a ténnyel hogy aki az ön gyermekeit nem szereti, ahhoz a férfihez
semmilyen köze nem lehet.

•HM

A gyermek boldogságot okoz
HÁROM A

BŰVÖS

SZÁM

A legnagyobb
örömet a

gyerekek szá-

mát illetően a
három gyerek

okozza, és a
nők sokkal

inkább elége-

dettek a szü-

lői szereppel,

mint a férfiak.

Jelentkezzen! A kancsart@lapcom.hu-ra várjuk a jelentkezéseket. Az elemzéseket
Sári Marian okleveles asztrológus készíti el, elérhető a
70/380-0002-es telefonszámon.

Erőszakkal nem
lehet újrakezdeni

ni, de ő hajthatatlan. Mindig azt mondja, ha elha^
gyom, azt nem éli túl,
megöli magát. A házasságunk már nem fog
rendbe jönni, bár ő nagyon
akarja. Most jött rá, hogy mit
veszít, eddig nem is nagyon
foglalkozott velünk. Kérem, segítsen, mit tegyek, hogyan
f > szabaduljak meg tőle? B.
Vera

Babahoroszkóp rovatunkba várjuk
olvasóink 0 - 3 éves korú
gyermekeinek és unokáinak
portréfotóit, illetve születési
adatait a születési hely, év,
hónap, nap, óra és perc pontos
megadásával, hogy segítségükkel
elkészítsük a picik rövid asztrológiai elemzését.
mint inkább a gondolataival
cselekszik. Diplomatikus és jó
taktikus. Pont annyira érzelmes, mint amennyire szükséges. Fontosak számára az
anyagiak, az értékek, mind fizikálisan, mind szellemileg.

Kedves Joshi Bharat!
Háromgyermekes
anyuka vagyok. Két
évvel ezelőtt megismerkedtem egy férfival, akibe nagyon szerelmes lettem; már ott
tartunk, hogy szeretnénk összeköltözni. A
férjemnek elmondtam,
hogy el akarom hagy-

H

Jó hír azok számára, akiknek a
gyerekekről álmatlan éjszakák
pelenkahegyek jutnak eszükbe
gyermekek boldoggá
tesznek! Ez derül ki egy
friss tanulmányból.
Több ezer brit szülőt kérdeztek meg a tanulmány készí- '
tői, és több korábbi tanulmány eredményét egybevetették. Ami kiderült:
azok a párkapcsolatok a
legboldogabbak és a legkiegyensúlyozottabbak,
amelyekből gyermekek is
születtek. De csak abban
az esetben, ha a szülők
házasok.

A kutatók majdnem 90.000 apát és anyát kérdeztek meg életkörülményeikről és -minőségükről, valamint arról, mennyire elégedettek az
életükkel.
Kiderült: a házasságban élők
sokkal nagyobb örömmel néztek
gyermekeik születése elé, mint az
élettársi kapcsolatban élők. A felmérés során kiderült, hogy a házaspárok sokkal jobban örülnek a várandósság tényének, mint a csak
együtt élők. Ennek nyilván az is az
oka, hogy a házasság szüárdabb
kapcsolatnak tűnik sokak szemében, egyfajta garancia arra, hogy a
gyermeket a felek együtt nevelik fel mondta dr.
Luis Angeles,

a kutatócsoport vezetője.

MEGYEI TÜ
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BIZALMASAN
SZABÓ CSILLA

Divat:

A divat egy adott kultúra vagy kor irányzata, amely leggyakrabban az öltözködést, protokolláris szokásokat és a társas érintkezés szabályait befolyásolja.

Sokba kerül
trendinek lenni

& Amiben
ö- nincs pardon
cu
M

Kis gyerek kis gond, nagy
gyerek nagy gond. A
mondás igaz, főleg, ha a
szülők a pénztárcájukra
gondolnak, meg a
ruházkodásra. Képzeletbeli
hétéves gyermekeinket
öltöztettük fel tetőtől
talpig - a rend
ruháért akár egy
minimálbérnyi összeget is
kifizethetünk.
A GYEREKRUHÁK ÁRAI
A FELNŐTTEKÉVEL VETEKEDNEK
Mára a választék kiegyenlített,
ugyanis a
gyártók rájöttek arra, hogy
a nehéz időkben a szülők
inkább saját
új cipőjükről
mondanak le,
de a gyereknek akkor is
jót, márkásat
vesznek.

EGY-KÉT ÉVTIZEDDEL
EZELŐTT
MINDEN
ANYA AZT
MONDTA:
f f
a kislányokat
könnyebb öltöztetni, fiúruhák alig
vannak a
piacon.
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ÉLETMÓD ÉS VÁSÁRLÁS
NYEMCS0K ÉVA

Manapság szemünk fényére is majdnem annyit kell költeni, mint egy
felnőttre, ha eljön a szezonváltás.
Bár sokan azt mondják: a gyerekek
hamar kinövik a ruhát és a cipőt,
mégis érdemes ezekre is pénzt áldozni, mert az olcsó viselet gyakran
megbosszulja magát. A cipők talpa
hamar leválik, a pólókat szétnyújtja
a mosógép, az ingeknek pedig fesleni kezd a varrása. A néhány hét alatt
tönkremenő kabátcipzárról pedig
már ne is beszéljünk...
KIT KÖNNYEBB ÖLTÖZTETNI? A gyer-

mekruhadivatban jó néhány éve jellemző az a trend, hogy a gyártók felnőtteket utánzó holmikat dobnak piacra. Répanadrágot, magas sarkú
csizmát vásárolhatunk hétéves kislányunknak, koptatott farmert, kockás
inget hétéves kisfiúnknak.
VÁLASZTÁSI SZEMPONTOK A VÁSÁR-

LÁSNÁL. Képzeletbeli gyermekeink
első osztályba járnak, ruhaméretük
116-os, illetve 122-es, cipőméretük
29-es, illetve 30-as. Egy rend téli ruhát vásárolunk nekik, alsónadrágtól,
bugyitól kezdve a télikabátig. A város legnépszerűbb áruházaiba kukkantottunk be, hogy megnézzük,
mennyibe kerül egy-egy gyerek felöltöztetése. Választásunk szempontjai voltak: jó minőség, divatos szabás, minőségi kivitelezés - és az ár-érték
arányt is szem előtt tartottuk.
RUHAVÁSÁRLÁS

TÍZEZRE-

KÉRT. Az egyik hipermarket ruházati osztályán

t a l á l k o z t u n k Kőhalmi
Lászlóval é s f e l e s é -

gével, Judittal. Két kisfiúk és egy kislányuk van, s mint risnyát kaphatunk már háromszámondják, több tízezer forinttal indul- zért, de a száz százalékban pamutból
nak el, ha ruhát kell venni a gyere- készült, színes, mintásért akár 1200
keknek.
- A lányunk ül A gyermekruhadivatban jó néhány éve
már
iskolás, jellemző az a trend, hogy a gyártók felnőttízéves,
neki
nem mindegy, teket utánzó holmikat dobnak piacra.
milyen
farmert, cipőt vásárolunk. Szereti a hím- forintot is elkérnek egy frekventált
zett nadrágokat, a rózsaszín felsőket, helyen lévő üzletben. A vastagabb
és idén már magas sarkú csizmát sze- farmernadrágokat háromezer forintretne, de ezt én nem támogatom, nem
tól kínálják, zömében övvel
akarom, hogy úgy nézzen ki, mint a
együtt. A pulóver - anyafelnőtt nők - mondta Judit. - Az
gától, mintázattól függően
óvodás fiainknak még jó a mici- öt-tizenkétezer forint.
mackós vagy Thomas és barátai-s
póló, kapucnis pulóverből most
HA A LEGDRÁGÁBBAT VESZverdásat vettünk nekik. A
SZÜK... Ha képzeletbeli
ruhák nagyon drágák, főkisfiúnknak és kisláleg, ha minőséget keres az
nyunknak a legolcsóbb
ember.
termékekből
vásárolunk, akkor a kisfiú ruhatárának teljes felfrisMl MENNYIÉRT? Valósítésére
minimum
ban, mi is erre a követ22.260 forintot, a kiskeztetésre
jutottunk.
lányéra 20.870 forintot
Egy pár jó cipő legalább 7
kell költeni. Ha az áltaezer forint, a lánycsizmák
lunk látott legdrágább ruközött találtunk olcsóbbat
hát, cipőt és fehérneműt
is: ötezerért. Akciós téli fiúvesszük meg, a kisfiúra
dzsekit ötezer forintért kínál
61.050 forintot, a kisaz egyik sportáruház, de állányra 64.100 forintot
talában 7-8 ezer forintnál
kellene
szánnunk.
kezdődik a kapucnis téli kabáVagyis
majdnem
egy minitok ára. A kislányokét sem tudmálbérnyi összeget.
nánk olcsóbban megvenni. Ha

GYERMEKRUHAK
Forint

A gyerekdivat egyre inkább hason! a felnőttekéhez. A fiatalok ikonjai is rájátszanak
erre: az ötvenéves Madonna nem titkolja, hogy
egy gardróbból öltözik tizenhat éves lányával A
gyártók mindent megtesznek azért, hogy egyre fiatalabbakat tegyenek rendszeres fogyasztóikká, és nem is
gondolkodnak rosszul hiszen a szülő a gyereknek többnyire nem mond nemet. A gyerekeknek tervezett kollekciók ma már stílusukban nem, legfeljebb csak színükben
és mintázatukban
térnek el a felnőtteknek készült ruháktól A színes,
mintás harisnyák,
térdzoknik, az
élénk színű gumicsizmák, a virágos,
hímzett farmerszoknyák egyaránt
ott díszelegnek a
gyeimekosztály és
a női osztály polcain.

KISFIÚ

harisnya/zokni

300-1800

250-750

bugyi/alsónadrág (3 db)

350-1600

420-1300

szoknya

800-6200

nadrág

3000-6700

3000-9700

póló

470-1700

800-1700

400-1100

200-700

400-2200

750-4500

3100-7900

2800-6700

430-1400

430-1400

5000-12 000

6990-14000

4900-13700

4900-12 500

450-3900

450-3900

520-1200

520-1200

750-2700

750-2700

top/ing
öv/szíj
P

M

P

kabát

kesztyű
Forrás: DM/DV-gyfijtés

DM-GRAFIKA

DARVASI LÁSZLÓ
TÁRCÁJA

Az életnek sok ilyen területe, kertje, rezervátuma van. Úgy értjük, ahol nem érdemes vitatkozni. Ahol nem érdemes alternatívákat állítani,
ahol felesleges opponálni, vagy éppen csak szerény és nagyon halk ellenvéleményt artikulálni.
Ha egy nő táskájában rendetlenség van, akkor
legyen úgy. Neki így kell az a retikül, a kézitáska, ő nyilván átlátja a káoszt, ah, nem is nyilván, hanem biztosan. Egy nő jobban tudja a
mélyvénás érzéseket, a láthatatlan érzelmi jeleket, és mert ha egy nő érzelmi denevér, akkor a
férfi függőhídra tévedt elefánt, ráadásul
nagy-nagy szél is van.
Hanem van egy csodás, mondhatni eucharisztikus pillanat, amikor a nő tekintetével föl lehet
vágni a januári tűzifát, plusz le lehet vele döfni a
kétszáz kilós vérdisznót a szűz hóban.
Mondjuk, elmegyünk vendégségbe. Vendégségbe azért megyünk általában, hogy ne legyünk
otthon, hogy másnál legyünk, hogy...
Egy-két nap, hét, másfajta ablakszínek, az
utca, a lakás zajai, szeretik az embert. Ez jó.
De aztán bekövetkezik, mondhatni a lélek tükörvékony jegére szakad ama pillanat, amely véget vet minden
szépnek, jónak.
És ilyen a mosogatógép betárazása is, úgy értem, menj el vendégségbe Valahová egy-két napra, használj
bögréket, lábasokat, kis- és nagytá, nyérokat, és aztán, mert állatira jól
\| nevelt tag vagy, rakd be őket szépen
az ásítozó mosogatógépbe, és aztán,
amikor hazatipeg a házigazda
asszonyod az aranyfonalszövő gyárból, gonosz kisbabák szülőotthonából, mutasd
meg neki. Egy férfi
nem érti.

EXTRA MINŐSÉGŰ ARU!

AJÁNDÉK:

MINDEN DARAB BŐRÁRUHOZ

BŐRRUHÁZATOT ADUNK!

BOR- és
RUHAPIAC

CSAK 2 NAPIG!

ÚJSZEGEDEN,

2009. nov. 14-15-én (szombat-vasárnap) 8-17 óráig

A BÁLINT SÁNDOR MUVELODESI HÁZ 2. TERMEBEN,
TEMESVÁRI KRT.42. AZ ÚJHÍD LÁBÁNÁL
HASZNÁLT, VALÓDI BŐRÁRUBÓL VÁSÁROLHAT!

Női-férfi bőrdzsekik
1.500-4.000
Női-férfi bőrzakók, vadászkabátok 1.500-3.000
Női-férfi hosszú bőrkabátok
1.500-6.000
Női-férfi 3/4-es bőrkabátok
1.500-5.000
Bőrszoknyák, nadrágok, mellények 1.500-3.000
Irhabundák
2.000-12.000
Motoroskabátok, nadrágok
8.000-16.000
Egyedi bőráruk
5.000-16.000
Farmernadrágok, zakók, joggingok, ingek,

Ft-ig
Ft-ig
Ft-ig
Ft-ig
Ft-ig
Ft-ig
Ft-ig
Ft-ig

IRIL.

téliesített ballondzsekik-kabátok,
selyemblúzok, ruhák, gyerekáru, pólók.
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DÉLMAGYARORSZÁG BEVASÁRLÓNAP
UJABB BEVASARLONAP: NOVEMBER 13., PENTEK

Legalább 20 százalékkal olcsóbban!
A nagy sikerre való tekintettel ismét bevásárlónapot
szervezünk olvasóinknak.
Most sem adjuk alább 20 százaléknál - az akcióban részt
vevő kereskedők, szolgáltatók legalább ekkora szuperkedvezménnyel várják a Délmagyarország és a Délvilág
olvasóit. Az újabb bevásárlónap ideje: november 13.,
péntek - lám, még a szerencse is mellénk szegődött! A
kupont azért ne felejtsék el
kivágni az újságból, és magukkal vinni.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

Olvasóink továbbra is arra biztatnak bennünket, folytassuk
bevásárlónapos akcióinkat.
Kérésük nekünk parancs, nagy
kedvvel szervezzük, készítjük a
kuponokat a kereskedők, szolgáltatók által felajánlott extrakedvezményekhez. Erre legalkalmasabbnak a fizetés utáni
péntek bizonyult, amely hagyo-

mányosan a legerősebb vásárlási napnak számít Csongrád
megyében - az üzletek közül
is többen tartanak nyitva, mint
szombaton. Mostani bevásárlónapunk tehát november 13.,
péntek. Erre a napra együttműködő üzleti partnereink extra
akciós kedvezményekkel várják olvasóinkat: minimum 20
százalékot elengednek bizonyos termékeik, szolgáltatásaik
árából.
Továbbra is van mire készülni vásárlónapokon, hiszen a
napi fogyasztási cikkek mellett
már ruházatban is készülhetünk az őszre, s az időjárás
miatt egyre inkább beszorulva
a lakásba több figyelem jut a
belső szépítészetre, bútorokra
is. Tervezgetés közben lebegjen szemünk előtt a legalább 20
százalékos kedvezmény!
Mert továbbra is igaz, nehezebb időkben leleményes igazán az ember, hiszen minél többet szeretne megtartani abból,
ami jó, amit már megszokott.
Másképp fogalmazva, minél ke-

vesebbet kelljen feladni abból,
amit már egyszer sikerült elérni. Óhatatlanul pénztárcaérzékenyebbek lettünk, talán
soha nem figyeltünk annyira a kereskedők, szolgáltatók akciós áraira, engedményeire, mint mostanság.
Okosan is tesszük, hiszen
éppen ezekkel a kedvezményes lehetőségekkel élve nyerhetjük vissza mindazt a réven,
amit elvesztettünk a vámon. Ebben az életrevaló gondolkodásban kíván segíteni a Délmagyarország és a Délvilág továbbra is
oly módon, hogy bevásárlónapokat szervez olvasói számára.
Immáron az ötödiket.
A kedvezmény igénybevételéhez semmi mást nem kell
tenni, mint kivágni az oldalon található kuponok bármelyikét, é s vásárláskor
bemutatni a kedvezményt
biztosító üzletben, szolgáltatónál.
Ne feledjék, legalább 20 százalékot spórolhatnak a családjuknak!

VAGJA KI A KUPONOKAT,

„LÍNEA",
„POLLY"
ÉS EGYEDI
1

?f

*

m

szemüveglencse

Minden
napszemüveg

3<y

A

A f j
JfJu^JLr

'jBJ
™»É5

AaLAKOYAjrrAfr-AmVftKOLASTWCHMKA

6728 Szeged, Fonógyári üt 9. • Tel.: 62/407-1]}
Fax.: 62/550-907 • www.rollo-mr.hu
"

'

'

KOMÓDOK

Szeged, Felhő u. 8. • Tel.: 62/444-792 • w w w . f e n y o f a h u t o r . h u
Nyitva tartás: h—p. 10—17, szo. 9—12 óráig.
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ÉS VÁSÁROLJON KEDVEZMÉNNYEL!
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ROLLÓ-MR OPTIMÁL

^ROLLÓ MR Kft.

FENYŐ

• J í J j SZEKRÉNYEK

látásvizsgálat!

70 mm-es,
5 kamrás
0LÁSZÁRÓKRA
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Ingyenes

ESZIK OPTIKA Szeged, Tisza L. krt. 75. • Tel.: 62/420-042
www.eszikoptika.hu
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STEILMANN NŐI DIVAT • Szeged, Kígyó utca 3.

yonrm

iMP.r.Yst,

Erényi Optika
AZ AKÁR 5O%-0S
KEDVEZMÉNY
ENY MELLÉ

BERLINI BÚTOR • SZEGED, BERLINI KRT. 10.
(Berlini krt. és Hullám ti. sarkán)
• TEL.: 6 2 / 4 2 2 - 8 8 7
MAKÓ. SZEGEDI UT. 23. • 6 2 / 2 0 9 - 2 1 7 • w w w . b e r l i n i b u t o r . l i u
lAriÜJMJU l^iiii

K E D V

AZ ÚJ ŐSZI,
TELJES ÁRÚ KOLLEKCIÓRA!

LA SCARPETTA • Szeged, H o r v á t h Mihály u. 7.

Szeged, Kárász utca 9.
szám alatti Triumph
^a, márkaboltban!

20

(Egy vásárlásnál egy kupon
használható tel. A kupon más
kedvezményekkel nem vonható
össze, kivéve a kürdcruhákat.
ott a kedvezmények
összeadódnak!)

PALFY OPTIKA LATSZERESZ SZAKÜZLET
Gogol u. 4. • Tel.: 62/423-322 • Nyitva: h—p. 9—17 óráig.

A kedvezmények e mindenkori HstaárbőMalapiárbótj-értendők. a készlet erejéig. A hirdetések tartalmáért a Délmagyarország Kiadó felelősséget nem vállal.

KAPCSOLATOK

MEGKÉRDEZTÜK SZENTESI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 6. OLDALON

Szokott csapvizet inni?

13

Csörög a telefon
Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Kancsár Tímea újságíróval oszthatják meg.
Az ügyeletes újságíró hétfőtől péntekig 9 és 21 óra kőzött
hívható a 06-30/218-1111-es mobiltelefonszámon.
E-maik 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!

CSÁKÓNÉ ZSUZSA
hivatalsegéd:
- Igen, de csak ha nagyon muszáj.
Ásványvizet fogyaszt a család. Nem
tudom, hogy jobb lesz-e az ivóvizünk attól, ha nagyberuházásokkal
sok pénzt költünk szűrésre, tisztításra. Ez az uniós előírás felesleges.
Nem örülnék, ha a vízszűrés miatt
jelentősen megemelnék a vízdijat.

MÁRTÉ MIHÁLY
állattenyésztő:
- Igen. Mivel egyszer sem tapasztaltam, hogy káros lenne az egészségemre, bennem sohasem volt félsz,
mert csapvizet iszom. Szerintem sok
olyan uniós rendelkezés van, ami felesleges, sok pénzbe kerül, ráadásul
egy részét be sem tartjuk. Ezek közé
tartozhat ez az ivóvízkérdés is.

ORVOSI ÜGYELETEK
Baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u.
6.). Járó betegek: traumatológiai
szakrendelése, 7-19-ig (Tisza L.
krt. 97.). Sebészet, nem baleseti:
sebészeti klinika A részlege (Pécsi
u. 4.). Urológia és felnőtt sürgősségi betegellátás: sürgősségi
betegellátó osztály (Kálvária sgt.
57.). Baleseti sebészet, gyermek: traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi fasor
10-11). Felnőtt sürgősségi
ügyelet: 16 órától reggel 7.30-ig,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. Tel.:
62/433-104. Sürgősségi gyermekgyógyászati ügyelet: hétköznap 16-tól reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17. Tel.:
62/433-104 vagy 104. Gyógyszertár: SZTE ÁOK Korányi
Gyógyszertár (Korányi fasor 8.,
tel.: 62/545-440), hétfő-szombat
22—7-ig, vasárnap 20-7-ig.

KAZAI SÁNDOR
nyugdíjas kereskedő:
- Persze. Ha pedzegetik, veszélyes
lehet az egészségre, visszakérdezek:
manapság miben nincsen káros
anyag? Néha úgy érzem, Magyarország az Unió azon részéhez tartozik,
amit nyomás alatt lehet tartani,
könnyen rá lehet erőltetni bizonyos
érdekeknek megfelelő szabályozást.

Elhagyott ívek

SÁRGA CSEKKEK
A hírekben hallotta szegedi olvasónk, Varga Pál, hogy jövő májustól
a sárga csekkeket az eddigiektől eltérően, a rajtuk szereplő dátumnál
legalább két nappal korábban kell
befizetni a postán. A módosításra
azért van szükség a pénzügyi szakemberek szerint, mert az átutalás a
postán keresztül mintegy két napig
tart. Olvasónk ezzel kapcsolatban
megjegyezte: nem egyszerre kapják
a csekkeket, a hónap elején és végén is jönnek befizetnivalók. A nyugdíjak huszadika körül érkeznek. Honnan veszik a szabály kiötlői, hogy a
nyugdíjasok tudnak annyi pénzt tartalékolni, hogy a megszokottnál korábban fizessék be a csekkeket? Olvasónk nem tartja jónak az új rendelkezést.

Elhagyott ívek - ezt a címet adta fotójának olvasónk, aki felvételét Szegeden készítette. FOTÓ: PUSZTAI DÁVID

MEGJÖTTÜNK

ELVESZETT, MEGTALALTAK
CICA
A tompaszigeti kiskertekből veszett el
hétfőn egy vörös-fehér kiscica. Aki
látta, hívja a 30/862-8441-es számot.

szítette nagyméretű kulcscsomóját Szegeden, a Retek és a Sás utca között. Várja a becsületes megtaláló hívását.

KULCSCSOMÓ I.
A 20/452-8903-as számról telefonáló olvasónk szombat este elve-

KULCSCSOMÓ II.
Háromkulcsos karikát találtak hétfőn
Szegeden, a József Attila sugárút ele-

jén. Érdeklődni a 20/926-0009-es
számon lehet.
KERÉKPÁR
Hosszabb ideje áll egy kerékpár Szegeden, az egyik Csefkó utcai társasház előtt. Akinek hiányzik a barna szí-

SZEGED
SZÖGI NOAH
MILÁN
November 10., 9 óra 40 perc,
4240 g. Sz.: Bálint Erika Judit és
Szögi Roland (Szeged).
ÁRVA DÁNIEL

nű bicikli, hívja a 459-538-as számot.

N o v e m b e r 10., 13 óra 4 0 p e r c ,

KERESZTREJTVÉNY - CSILLAGTALANUL
Rejtvényünk számozott soraiban Eva Siegel aforizmája olvasható.
Fejetlen Metszegeti
kefe!
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November 10., 18 óra 33 perc,
2920 g. Sz.: Király Edina és Deák
Gábor (Szeged).
ÁDÁM BALÁZS
November 10., 19 óra 54 perc,
3010 g. Sz.: Kiss Krisztina és
Ádám Csaba (Szeged).
PAMUK LILI

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
ASZTALOS PATRIK
November 11., 1 óra 25 perc, 4720
g. Sz.: Dékány Anita és Asztalos
józsef (Vásárhely).

Ilona
becézve

Román
jármű

Deciliter

4160 g. Sz.: Borsos Edina és Árva
Stefán (Szeged).
MÁRTA DOMINIK
November 10., 19 óra 23 perc,
3340 g. Sz.: Dobó Renáta és Márta Gábor (Bordány).
DEÁK BIANKA

November 11., 2 óra 33 perc,
2850 g. Sz.: Ferkovics Katalin és
Pamuk István (Tiszasziget).
ÁBRAHÁM GRÉTA
November 11., 9 óra, 3510 g. Sz.:
Huczek Helga és Ábrahám Zsolt
(Kisszállás).

Körülbelül
Vágják

Világvégel
Egyes!

szó

Szól a
rovar
Kirándulás

Ismert
szobrász

Harapás
összeeső
—

Bokavédő

Eeeee!
Kézvégek!

LTagadó-

TÓTH GÁBOR
kirendeltségvezető, ÁNTSZ
- Szentesi csapvizet iszom, de
egyetlen hazai ivóvíztől sem ódzkodom, mert ismerem a vízminőséget:
a legtöbb helyen megfelelő. Tudomásom szerint nem készült még olyan
átfogó tanulmány, ami bizonyította
volna, hogy a csapvíz rendszeres fogyasztása betegséget okoz.

CSERBENHAGYTÁK A
GÖRKORCSOLYÁS FIÚT
A 30/408-8681-es számról hívta fel
rovatunkat egy anyuka, hogy elmesélje: hétfő este Szegeden, az Oskola
utcán elütötte görkorcsolyázó fiát
egy motoros. Sem a baleset okozója
nem állt meg, sem az az autós, aki
akkor haladt át a zebrán. Olvasónk
azt mondta: nem keresi, hogy ki a hibás, azt azonban nagyon szomorúnak tartja, hogy az autós és a motoros is továbbhajtott anélkül, hogy
megnézték volna a fiút, és tájékozódtak volna arról, kell-e mentőt hívni hozzá. Az anyuka csak annyit kér:
bár most az ő gyerekét cserbenhagyták, fogadják meg, hogy legközelebb nem cselekszenek így.

T

MAKÓ
LŐRINCZ ALEXANDRA
November 10., 16 óra 45 perc,
3100 g. Sz.: Nagy Anita és Lőrincz
Sándor (Makó).
GRATULÁLUNK!

KAMERÁK
Kovalik Gáborné szegedi olvasónk
azt mondta: nagyon jó ötletnek
tartja, hogy bekamerázzák a belvárost. Szerinte a Mars téren, a
Sing-Sing környékén is szükség
lenne egy-két kamerára.
13. HAVI
Olvasónk a 30/753-4923-as számról
a hétfői parlamenti ülés kapcsán azt
mondta: nagyon sok kisnyugdíjasnak
megnehezítette az életét, hogy elvették a 13. havi nyugdíjat. Miért nem a
nagyfizetésű képviselők járandóságát
csökkentik? Nekik biztosan nem esne
rosszul, ha ekkora összeggel csökkenne a fizetésük - meg sem éreznék.
Nagyon sok nyugdíjas 50-60 ezer forintból él, olvasónk is havonta 20 ezret fizet ki gyógyszerre. Az unokáknak
sem fog tudni ajándékot venni karácsonyra, mert ennyi pénzből azt már
nem tudja kiszorítani.
AKTSZOBOR A TEMPLOMNÁL
A 637-482-es számról olvasónk
másképpen közelítette meg a szobor értelmezését: szerinte a templomban házasodó vőlegényben a
szobor azt a képzetet keltheti,
hogy hamarosan ő is ilyen szép
női testet tarthat a karjaiban. Olvasónk hozzátette: úgy látja, az
utóbbi időben megszaporodott a
„műértők" száma Szegeden.
ÉRDEMES SZÓLNI
A 30/323-5198-as számról telefonáló olvasónk vasárnap a nagyállomáson azt tapasztalta, hogy se
kora délután, amikor elindult Szegedről Pestre a vonata, se este,
amikor hazaérkezett, nem működött a mozgólépcső, de a lift sem.
Az idős embereknek nagyon nagy
megterhelés megmászni a lépcsőket. Korábban a Ferihegy 1-es repülőtér vasút feletti átjárójánál is

azt tapasztalta, hogy a négy lift
közül egy sem működött. Akkor
szólt az illetékeseknek, és amikor
legközelebb ott járt, örömmel tapasztalta, hogy működtek a felvonók. Lehet, hogy a MÁV ezzel próbál spórolni, mindenesetre olvasónk azt reméli, hogy kérése meghallgatásra talál, és legközelebb
működni fog a szegedi állomáson
is a lift, valamint a mozgólépcső.
KÜBEKHÁZI GÖDRÖK
Nagy László Szőregről arra panaszkodott: Kübekházán van egy
kis földje, és a település főterén
az út szörnyen gödrös. A minap
majdnem leért a terepjárója alja,
ráadásul csapadékos időben ezek
a gödrök megtelnek vízzel. Az útpadka tíz centivel alacsonyabban
van, mint maga az úttest, lehet,
hogy ez is gond. Kéri az illetékeseket, javítsák ki a kátyúkat.
KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS
Szegedi olvasónk, Petre Béláné a
biciklisek közlekedési moráljára
panaszkodott. November 6-án
reggel egy kerékpáros nem állt
meg a stoptáblánál, és kihajtott
olvasónk elé az útra. Még ő volt
felháborodva, amikor ijedt olvasónk rádudált. Gyakran tapasztalni azt is, hogy áthajtanak a zebrán, ahol nincs számukra kijelölve
kerékpárút.
NEM KAPTAK SZÁMLÁT
Dósai Molnár Zsuzsanna Makóról
jelezte: többen nem kapták meg a
környékükön a szeptemberi számlaegyenleget az Erste banktól. Olvasónk megkérdezte a kézbesítőt
és a helyettesét: ők nem kapták
meg az egyenlegeket. Kiderült,
hogy a banknál történt technikai
hiba, csakhogy utólag sem küldték
ki az egyenlegeket. Olvasónk nehezményezi, hogy a számlavezetési díjat beszedik, a kötelességüket
pedig nem teljesítik.
KÉT KANNA ZSÍR

S z e c s k á r I s t v á n az e g y i k s z e g e d i

húsboltban meg akart vásárolni
két kanna zsírt, amelyek a hűtőre
voltak kitéve. Az eladó azonban
kulturálatlan hangnemben közölte:
csak az egyik eladó, a másik megy
a cég másik boltjába. Olvasónk
beírt a panaszkönyvbe, nem találta túl vevőbarátnak az eladó modorát. Elvégre nem tudhatta, hogy
nem eladó a pult mögötti termék.
Jobb lenne, ha egy üzletben nem
tennék ki azt. amit nem vehetnek
meg.
NÉVTÁBLÁT A SOFŐRNEK
A 20/995-0940-es számról szegedi olvasónk azt panaszolta,
hogy amióta zajlanak a városban a
felújítások, nemhogy késnek, de ki
is maradnak buszjáratok és villamospótlók. Ráadásul a sofőrök akkor is ragaszkodnak az első ajtós
felszállításhoz, a szakadó esőben
is, ha jócskán késve érkeznek a
megállóba. Olvasónk szerint a
buszsofőröknek és villamosvezetőknek ugyanúgy kis névtáblát
kellene viselniük, mint az eladóknak az üzletekben. így tudni lehetne, kit kell felelősségre vonni. Olvasónk azt is felvetette: ha csak
csökkentett szolgáltatást tudnak
nyújtani a közlekedési társaságok
a felújítás alatt, csökkentsék a
bérlet és a jegy árát is erre az időszakra!

PRÓBAÚTON A VOLVO V50 1.6D DRIVE M O D E L U É V E L

Családi és zöld a kombi

• Az autóipar célja a minél kisebb üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás. Ezen az úton a Volvo is
az élmezőnyben autózik
DRIVe modelljeivel, amelyek lelke a Start/Stoprendszer. A V50 1.6-os dízelével a gyakorlati vizsgán is
jól teljesített a zöld Volvo.
KOVÁCS ANDRÁS

Kezdjük mindjárt a közepén: a
Start/Stop funkció megállítja a
motort, ha piros lámpánál üres
sebességi fokozatban várakozik az autó a szabad jelzésre.
És újraindítja azt a kuplungpedál benyomására, s mire egyesbe tesszük a sebességváltót, mehetünk is. A rendszer nem csupán a piros lámpánál, hanem a
dugóban araszolásnál is nagyon
jó szolgálatot tesz.
Budapesten sikerült egy rendesebb szombat délelőtti íoigalomtorlódást elcsípni, az Erzsébet híd budai hídfőjétől a Blaháig. Már korábban is araszolt,
ahogy jöttünk le a Gellérthegyről. Hol állt, hol gurult, hol motorral ment a Volvo, a teljes
összevisszaságban is harmonikusan.

A motor leállt, ha üresbe tettem, s elindult, ha szabad lett az
út néhány autónyira. Érdekes,
hogy akkor is üzembe helyezte a motort a rendszer,
amikor „szabadon
futottam", azaz
üres fokozatban gurultam.
És
ezt jól tette, így a
biztonságos,
b ő harmincéve
is
azt
mondta
már az oktatóm: N e m gurulunk álló motorral üresben, fiam!
Több tucat paramétert figyel
a DRIVe Start/Stop funkciója,
például ha hideg téli reggelen
éppen óvodába menet párátlanítjuk az üveget, nem állítja meg
a már üzemmeleg motort sem.
Nem
hagyja,
hogy
az
ak-

kumulátor töltöttsége egy kritikus szint alá süllyedjen. A rendszer ugyanis egy önálló akkumulátort kapott, ez csak az indítómotorra dolgozik, így
n e m halkul a zene,
n e m csökken a
|
műszerfalvilágítás fénye a motorindításkor.
Akétségkív ü 1
üzemanyag-takarékos és
környezetkímélő rendszer
gyakorlati működéséhez alapfeltétel
egy n a g y o n ü z e m b i z t o s és
hosszú élettartamú indítómotor, s a Volvónál ez adott. Továbbá a mai m o d e r n motorok már
nem kérnek annyi üzemanyagot újraindításkor, mint régen,

ez nem gátja tehát Start/Stop
funkció hasznosságának.
A V50 ezzel a 109 lóerős, 240
N m maximális nyomatékú motorral átlagosan 3,9 liter gázolajat fogyaszt 100 kilométeren,
CC>2-kibocsátása c s u p á n 107
g / k m . A Start/Stop rendszernek köszönhetően a városi fogyasztás gyári adata alatta is
marad az 5 liternek. Országúton
könnyű lábbal 3,6 literrel is beéri, azaz elméleti hatótávolsága
több mint 1400 kilométer. Ennek tükrében a 11,4 másodperces százas gyorsulás és a 190-es
maximális sebesség korrekt egy
1,4 tonnás saját tömegű autótól.
A gyakorlati fogyasztásról
annyit, hogy sztrádán a tempomatot 130-ra állítva három
felnőttel is hat liter alatt maradt
a Volvo V50 étvágya, ebből a
szempontból is családi autó a
DRIVe modell.
Az autó alapára 6,99 millió
forint, á m ebben már számos
kényelmi és biztonsági extra
benne van.

BMW: négy kerékkel
•

Budapestet is érintette a
B M W xDrive Tour 2009, a
bajor márka négykerékmeghajtású modelljeinek
roadshow-ja, amely egyúttal az új X1-es és az összkerékhajtású 7-es hazai bemutatója is volt.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az elméleti bevezető illendően
rövid volt, d e belefért az új XIes, valamint a BMW zászlóshajójának, a négykerékhajtással
először jelentkező 7-es zanzásított műszaki tartalma. Az XIest éppen úgy sikerült megfuttatni, mint a hosszított tengelytávú összkerekes 7-est. A legki-

a témáról
az interneten!

sebb négykerékhajtású is teljesen rendben volt, bár magasabb a sima egyesnél, üléspozíciója korántsem olyan, hogy
felülről n é z z ü k belőle a világot - kicsit olyan 3-as kombi,
legalábbis a s z a k m a szerint,
persze emelt hasmagassággal.
Alapára a 143 lóerős dízellel
és hátsókerékhajtással 9 millió, plusz 600 forintért ugyanezt már összkerékkel szállítja a
BMW.
Szépen mentek a négykerékhajtású 3-asok és 5-ösök is, a
nagyágyú azonban a 7-es volt.
Teljes nevén: BMW 750Li xDri-
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AZ ÉLET N E M G A K A VOLVÓRÚL SZÚL AZ XC60 NEMCSAK

Szeged, Romai kii 30. W.: (62) 324-360
Kecskemét, Halasi út 22. TéL (76) 415-003
Baja, Szent Antal a. 36. W.: (70) 427-250

EGY GYÖNYÖRŰ AUTÓ. AMELY ELÁLLÍTJA LÉLEGZETÉT.

SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ

VÉSZFÉKEZ.

HANEM OLYAN AUTÓ IS, AMELY VIGYÁZ RÁM. ÖSZTÖNÖSEN
KÁVÉSZÜNETET JAVASOL AMIKOR MÁR FÁRADOK. ÉS
MIELŐTT BELEROHANNÉK

VALAKIBE

EZÉRT SZERETEM VEZETNI.

ömalakkumulator.hu

maiakkumulator@t-onllne.hu

ve, 4,4 literes duplaturbós benzinmotorral, négyszáz lóerő feletti teljesítménnyel. Az, hogy
a hosszított tengelytávú, xDrive 7-es nagyon meggyőző volt,
n e m kifejezés, mégsem vadállat b e n y o m á s á t keltette, sokkal inkább a n y u g o d t erőét.
Elég pocsék idő volt a bemutatón, csúszott is az út itt-ott,
vagyis segített az összkerékhajtás, ha sokszor észrevétlenül
is. Ennél direktebben m e g m u tatkozott azonban egy rendőrségi kiképzőpályán, ahol különböző r á m p á k a t kellett legyűrni, esetenként úgy, hogy
az a u t ó átlósan két kereke a levegőben volt, s csak a másik
kettő vitte előre. De azok húz-

wvvw.delmagyar.hu

ták-tolták derekasan, a nyomatékot ugyanis mind ide, a tapad ó k e r e k e k r e irányította az
xDrive.
Voltak még egyéb akadályok
is, valamint egyenes haladás
és szlalom a vizes m ű g y a n t á tól c s ú s z ó s p á l y á n . M i n d e z
úgy, hogy a kocsi egyik pár kerék alatt „ t ü k ö r j é g " , m í g a
másik jól t a p a d ó aszfalton futott. Gyorsult, fékezett az a u t ó
az egyenesben moccanás nélkül, s n é m i odafigyeléssel a
t e m p ó s szlalom is sikerült e g y s z e r kifejezetten m e g is
dicsért az instruktor.
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a hirdetés felmutatójának a szerelés díjából!

Hódmezővásárhely, Jókai u. 17.
Telefonszámunk: 06-62/242-820

*
Magazin
ntntctak az awték
kadvalóinakl
Újdonságok itthonról
s a nagyvilágbóll
www.dalmagyar.hu
/videó

RONCS
AUTÓ £

ÚJ V O L V O X C 6 0 R - D E S I G N C S O M A G G A L M Á R
11.470.000 Ft-TÓL M E G R E N D E L H E T Ő A Z AJÁNLAT
A 2009. D E C E M B E R 31-IG M E G R E N D E L T A U T Ó K R A
É R V É N Y E S WWW.HOVANY.HU

Forgalomból történő végleges
kivonás teljes körű ügyintézéssel.
Tel.: 62/541-277
Bontott alkatrész értékesítése:

62/461-687
6728 Szeged. Kollégiumi út 8.,
info @ roncsautokft.hu
Web: www.roncsautokft.hu

.

VOLVO

Érdeklődjön személyesen márkakereskedésünkben,
Szegeden a nagy Tesco mögött!

6 éve az Önök kereskedése!
Nélkülünk ne döntsön! - Válassza a hazait!

HOVÁNY AUTÓ PLANET KFT.
6727 SZEGED, ALGYŐI ÚT 39.
TEL.: 62/425 481, FAX: 62/556 302
VOLVO@SZEGED.DEALERNET.HU
Vegyes fogyasztás: 4,9-13.31/100 km C02-kibocsátás 129-317 g/km

* 50% kezdőrészlet befizetése és 00 hónapos futamidő esetén az Induló éves
ügyleti kamat és az Induló éves THM értéke 0%. A hitel változó kamatozású, forint
alapú. Az akció szeptember 15-től november 30-lg tart, minden hazai gyártású GU(
modellre érvényes. Az üzemanyag-fogyasztás: 5,5-6,01/100 km;
C0,-kibocsátás: 131-163 g/km.

Tisza 2005 Autóház Kft.

Szeged, Sárosi u. U/B. Telefon: (62) 540-676, 540-677
www.suzukitisza.hu • E-mail: suzukitlsza@tvnetwork.hu
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Csütörtök, 2009. november 12.

Frissebb lett az SX4
• A Suzuki megújította városi sport-crossoverét, az SX4et. A csapott hátú változat
vonzó külsővel és a korábbinál „zöldebb" motorokkal kíván hódítani.

lon immár digitális kijelzők
tájékoztatják a vezetőt, a klímaberendezés kezelőfelülete
is átalakult. A vásárlók igényeinek megfelelően a Suzuki kormányára szerelte audiovezérlőgombokat, a reflektormagasság-állító a kezelését
p e d i g háttérvilágítás teszi
kényelmesebbé.
A ferdehátú SX4 nemcsak a
városban, h a n e m terepen is
ideális társ. Kétkerék-meghajtású (2WD) illetve összkerekes (i-AWD) változatai között
m i n d e n k i megtalálhatja az
életmódjának megfelelő változatot. A „rácfelvarrás" fontos eleme az ú j erőátviteli
megoldás: az 1,9-es DDiS
helyett a kocsiba kétliteres,

KOVÁCS ANDRÁS

A Suzuki külseje m e g ú j u l t ,
anélkül hogy radikálisan
megváltoztatta volna korábbi jellegzetes arcát. A ferdehátúra új első lökhárító és hűtőrács került, ezenkívül az autó
olyan első és hátsó védőlemezeket kapott, amelyek jobban dacolnak majd a zord
terep- és időjárási viszonyokkal.
Belül, a megújult műszerfa-

turbófeltöltésű DDiS motor
került, aminek köszönhetően
az eddigi 280-ról 320ra nőtt a maximális nyomaték. Az autó
átlagos fo- j h j T
gyasztása
ic
m i n d -

oszsze
4,91/100
km.
A
hazai piacon
a
ferdehátú,
ötajtós változat h á romféle, m í g a
négyajtós - mert ilyen is van
- kétféle felszereléssel rendel-

Szervízkommandó
hivatalos márkaszervizekre.
Van olyan autókereskedő,
amelyik m á r arról beszél,
hogy együttesen kellene fellépniük a
sufnijavítók
ellen a márka
szervizeknek,
m e r t ezt az
engedékeny
hivataloktól
n e m várhatják el.

Az é l e l m i s z e r k o m m a n d ó
mintájára s z e r v i z k o m m a n dóért kiáltanak a márkakereskedők, ami részükről érthető is. Soha nem látott mélységbe zuhant az új személygépkocsik eladása, s ezzel
e g y ü t t a hitelkihelyezés,
melynek sikerdíja - persze az
árréssel együtt - ugyancsak
hiányzik a kasszából. A túlélésért küzdve szívesen koncentrálnának a szervizre, a
javításra, de a gazdasági válság a használt autók tulajdonosait is sújtja. Egyszerűen
nincs pénzük a drágább, d e
kétségkívül szakszerű, munkájukért garanciát vállaló

„A
feketén
munkát vállalóknak
nincs hivatalos telephelyük,
működési engedélyük, szakképzettségük a mai elektronikákhoz. Számla nélkül szerzik be az alkatrészeket, segédanyagokat, támogatva

GRATULALUNK
| Rúzsán

H

elképzelhető jót
és egészséget
kíván

g

"u

iJ^^fck^

menye: Anikó-,. ••>yVÉR
unokái:

•

Norbert

és Ancsa,
Szilvia és Szabolcs,

KEZIAUTOMOSO

Amennyiben nem járt még nálunk,
lemossuk autóját.*

INGYEN

Ajánlatunk 2009. december 31-ig érvényes.

Szeged, Dorozsmai út 9.

Bejelentkezés: Koncz Tamás, +36 20 263 54 39
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 8 - 1 8 óráig
* A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.
Autószerviz '96 Kft.
Szeged, Dorozsmai út 9.
Hódmezővásárhely, Szántó K. J . u. 178.

TOYOTA
IVmk
www.tmax.hu

Stüszi Vadász É t t e r e m

Asztaifog^: 02/315-040

NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL:
j?
§

,
^

m i n d veszélyes hulladék,
amit a szakszervizek kemény
pénzért kezelnek, illetve szállhatnak el."
N e m én értek ennyire az
autókhoz, egy márkakereskedés vezetője sorolta egy
szuszra sérelmeit, s valóban
n e h é z vele vitába szállni.
Szerinte n y u g a t o n ez ú g y
néz ki, hogy összekötik a karbantartást a műszaki vizsgával. M i n d e n k i hivatalos
műhelybe vagy márkaszervizbe h o r d j a az autóját és
számlát k a p a szolgáltatásról. És b e f i z e t n e k m i n d e n
adót, n e m terhelik a környezetet. H a ott próbálkozunk,
hogy lehetne-e számla nélkül, egyszerűen n e m értik a
kérdést. Náluk ilyen nincs,
mert az „életével játszik", aki
megpróbálja.

ELFOGADUNK
ÜDÜLÉSI CSEKKET IS!

|

alkalmából sok szeretettel
köszönti és minden

ezzel a feketegazdaságot.
Veszélyes körülmények között dolgoznak, fittyet hányva a munkavédelmi előírásokra. N e m fizetnek adót,
tb-t, helyi adót, nem adnak
számlát, n e m vállalnak
garanciát. H o z z á
nem értő munkájukkal
bajba
V sodorhatják az
ügyfelet, veszélyes hulladékkal szennyezik
a környezetet.
|F Csak e g y n a gyobb szerviz alkalmával 4-5 liter fáradt
olaj, olajszűrő, fél-másfél liternyi fékfolyadék, olajosflakon,
jó pár liter hűtőfolyadék, olajosrongy keletkezik, amit a
kommunális hulladékba illetve a csatornába tesznek. Ez

A h o l n e m csak vadétel van! • S z e g e d , M a r o s u t c a 3 7 . • H t t p : / / i l l e s p a n z i o - v a d a s z e t t e r e m . h u

PAPP ISTVÁNT 80. születésnapja

^ ^

62/567-835

(üzenetrögzítő

is)

© Apróbörze

^

Ha üzenetet s z e r e t n e k ü l d e n i , k e r e s s e f e l
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkat
vagy h i r d e t ö i r o d á í n k a t !

BABA-MAMA

• 1+2 szobás, bútorozott
lakás kiadó Szegeden, Hajnal utcában. Érd.: 30/866-

• GYERMEKFELÜGYELETRE keresek középkorú
óvónőt vagy tanítónőt, gya9 2 0 0 . (090574947)
korlattal. Fényképes válaszát
várom
• SZÉKELY soron 54 m2- gyermekrefelugyelet
es, 2 külön bejáratú szobás, ©gmail.com
címen.
IV. emeleti lakás kiadó.
(090680087)
Érd.:
70/450-2146.
(090780441)

ALLAST KINAL
• ITALAUTOMATÁKAT
üzemeltető
cég vezető
szervizes kollegát keres
Szegeden.
Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal lehet a vamos@hdlv. hu email elmen. (090472719)
• SZEGEDI cég állandó futárja mellé tapasztalattal,
helyismerettel rendelkező,
megbízható, precíz biciklisfutárt keres. Fontos, hogy a
jelentkező
rendelkezzen
saját biciklivel és megfelelő
védőfelszereléssel.
www. factory. co.hu/
állásajánlat. (090678270)

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, navigáció. Ingyenes
kiszállással. 62/555-777,
30/372-5740
www.regiogps.hu.
(090678446)

ERDO

• SZENTES,
Magyartési
kövesút mellett 1 HA 20 éve
telepített,
gondozott
fenyőerdő eladó villanybekötési lehetőséggel. 06-30/
630-3 1 76(090679099)

GAZDIT KERES
• LABRADOR jellegű, nagyon okos kan kutya szerető gazdát keres. 06-30/
303-6331,
06-30/6201889(090679129)

• LABRADOR, német juhász, puli szerető gazdát
keres a szentesi állatmenhelyen.
06-30/303-6331
(090679126)

HASZONÁLLAT
• AKI nem eszik a héten a
kacsámból és a libámból,
egész évben éhezni fog.
06-30/3455-460.
(090780208)

Az apróMrdatásak tartalmáért
a DÁlmagy«ror»Ag Kiadó nnm vállal falalÓnzáyat!

SUBARU
www.aubarusun.hu

TANFOLYAM
• TANULJON az EU-ban
elfogadott szakmát! OKJ-s
képzéseink:
www.2007kapos.hu. Kérje
ingyenes tájékoztatónkat!
(090780582)

TARSKOZVETITES
• KEDVES: gyedülélőkl Az
év végi ünnepeket legjobb
társsal eltölteni. Minden
korosztálynak segítünk! Országos adatbázis. Hívjon
most! Tel.: 20/406-9250.
(090678205)

Szabolcs és Bea!

ALBERLETET KINAL

DDiS. Az ötajtós
változat i n d u l ó á r a 3 millió
forint alatt marad, ami kategóriájában versenyképes.

mmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmm

MUNKATÁRSUNKTÓL

hető. A motorválaszték ötajtósnál 1,5-ös és 16-os benzi-

nes, az
1,6-os dízel, valamint a vadon a t ú j fejlesztésű, kétliteres

KOZLEMENY

MAGÁNHÁZ

• A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
Egyesületének
Szeged Városi Csoportja
2009. november 14-én
(szombaton) 9 órai kezdettel tartja éves beszámoló
közgyűlését Szeged, Eszperantó u. 1. alatt. Kérjük
tagjainkat, hogy minél nagyobb számban jelenjenek

• SZEGED-SZENTMIHÁLYI, 4 szobás, gáz-vegyes
tüzelésű, padlófűtéses, új
ház, befejezetlen, utcára
nyíló garázzsal eladó. 30/
2 62-46 80(090679021)

NOVENY

PÉNZ, ÉRTÉKPAPÍR

• OSZLOPOStuják, gömbtuják, díszfák, egyéb dísznövények széles választéka! Bolgár Díszfaiskola,
Szeged-Kecskéstelep, GeraS. 18.,62/427-991.Nyit2
• SZEGED-TÁPÉI, 90 m - va: egész nap, vasárnap
es, négyszobás, földszin- délig. (090474367)
tes, téglaépítésű magánház melléképülettel, 300 m2
m e g . (090576756)
telekkel, beköltözhetően.
16.900.000-ért eladó. 30/
• NÉMET-OSZTRÁK ügy508-90 06(090780154)
feleink részére eladó ingat• SZENTES-FELSÖRÉT
lanokat keresünk! 06-1/
• APÁTFALVÁN beköltöz- exkluzív helyen tanya szán- 2 1 0 - 4 9 04.(090678051)
hető, jó állapotú, összkom- tóval, legelővel kockaház
fortos kis parasztház eladó. áráért eladó. 06-20/315• SZEGED,
Csongrádi
Irányár: 3.900.000 Ft. 62/ 12-58(090761071)
sgt.-l, 47 m2-es, 1,5 szo2 1 3-632.(090371696)
• SZENTESEN jó elrende- bás, I. emeleti, erkélyes
• BELVÁROSTÓL 20 perc- zésű emeletes családi ház panellakás 6.490.000 Ftre, mélyen áron alul, nívós, akár más tevékenységre is ért eladó. 20/420-5816.
06-20/315-12-58 (090780138)
emeletes. 6 szobás ház eladó.
16.000.000 Ft-ért eladó. (090781066)
• SZEGEDEN, a Csillag té70/505-7 1 34(090473418)
• SZENTESEN padláste- ren panelprogramos lakás
• MAKÓN 1970-ben épült, res családi ház sürgősen eladó. Azonnal beköltöz3 szobás ház melléképület- eladó. Ár megegyezés sze- hető. Tel.: 70/320-4360.
06-20/982-77-08 (090678699)
tel 10 M Ft-ért eladó. 06-30/ rint.
(090781079)
60-29-0 1 6(090780873)

PAN ELLAKAS

MAGANHAZ

• PETŐFI-TELEP
központjában 100 m2-es ma2
gánház 40 m -es, lakható
melléképülettel, 250 négyszögöl telken eladó. 30/
6 5 5 - 5 5 36(090473630)

• RÖSZKÉN 2+2 szobás,
régi építésű, részben felújított magánház 8.900.000
Ft-ért eladó. Azonnal beköltözhető. Érd.: 30/477-

• ÚJSZEGED,
Derkovits
fasor melletti, 2x3 szobás,
kétlakásos
magánház,
nagy telekkel, csendes környezetben, 36.500.000-ért
eladó.
20/420-5816.
(090780134)

3 5 5 6.(090676750)

• ÚJSZEGED, Fő fasor
melletti, 290 m2-es, 5+2
szobás, kétlakásos, igényes magánház eladó. 30/
508-90 06. (090780131)

• SZEGED-BÉKETELEP,
Csallóközi u. 5/A, kétszobás, felújított ház melléképülettel, kerttel eladó. Ár:
15.000.000 Ft. 62/488926,
06-30/365-1068.

• ÚJSZEGED, marostői városrészben
160 m2-es,
négyéves, egyszintes, exkluzív kivitelű magánház
55.000.000 Ft-ért eladó.
Tel.:
30/508-9006.

(090678006)

(090760136)

• KÁRPÓTLÁSI jegyet veszek. Tel.: 70/296-4935.

(090781261)

SZOLGALTATAS
• CLASSIC ÜVEG. Üvege
zés, képkeretezés. Pulcz u.
4 6 . , 6 2 / 4 99- 1 1 1 . (084036806)

D U G U L A S E L H A R I T Á S garanciával. mindennap. É r d . :

06-30/945-7577. 62/533-999,
S z á s z Péter. (090576529)

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

TANFOLYAM
• OKLEVELES műkörömépítő tanfolyam indul november 21-én. 30/3761 702(090781294)

OKTATAST VALLAL
8. OSZTÁLYOSOK!
Tudod-e, hogy Szegeden
van olyan gimnázium:
• ahová szívesen j á r n a k a diákok,
• ahol max. 16 fősek az osztályok,
• ahol minden diák személyre szóló figyelmet k a p ?
Tájékoztató a gimnáziumról: november 16-án 16 órakor.
Nyílt n a p : november 18-án 8 - 1 1 óráig.
Táltos Iskola, Szeged. Pósz J . utca 2.
Tel.: 459-563, 30/562-6527.

ÉRETTSÉGIZZ NÁLUNK!

TÉGLAÉPÍTÉSÍÍ LAKÁS

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

SUZUKI
www.suzuklsun.hu

TEGLAEPITESU LAKÁS
• SZEGEDEN, a Franciahögyön, a Sík S. utcában
földszinti, 58,56 m2-es, 2
szobás lakás azonnal beköltözhetően eladó. Ár:
13.500.000 Ft. Tel.: 62/
555-821,
70/312-1914.
(090780241)

TÜZELŐANYAG
• AKÁC tűzifa 9.000 Ft/m3től.
06-30/517-6674.
(090679847)

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

• SZEGED, ősz 27., no- 7 8 1 6(090370713)
vemberi átadású társas3
házban 48-60-74-82 m2- • TŰZIFA 8.000 Ft/m -töl,
es. erkélyes lakások el- Beri Max Kft.-nél. 30/94230/715-3170.
adók.
06-20/9460-083 4 1 3 8 ,
(090574908)

• SZEGED, Osz 27., novemberi átadású társasházban 62 m2-es, földszinti
lakás eladó. 06-20/9460083.(090780166)

• SZEGED-BELVÁROS,
Hajnóczy utcai, 68 m2-es,
kétszobás, I. emeleti, egyéves, erkélyes téglalakás
azonnal beköltözhetően eladó.
30/508-9006
(090780148)

• SZEGED-BELVÁROSI,
72 m2-es, háromszobás,
szép társasházi lakás nagy
lodzsával, klímával, zárt udvari parkolóval eladó. 30/

(090678722)

• VEGYES tűzifa: 8.500 Ft/
m3-től, akác: 9.500 Ft/m3tői. 06-20/610-4941, 0630/753-7 7 7 4.(090676675) :

UDUIO, HÉTVÉGI HAZ
• CSERKESZÖLŐ gyógyfürdőtől 50 m-re céges
üdülőnek is alkalmas vendégház eladó. 5 stúdióapartman berendezve (18
fő, pótágyazható), zárt parkoló,
grillsátor.
Ár:
24,500.000 Ft. 06-30/9431316.
www.cserkeimesterek.hu
(090679107)

6 4 2 - 4 1 6 1 (090781259)

• SZEGED-BELVÁROSI,
L'ZIETH., MŰHELY, IRODA
kétszobás, amerikai konyhás, nappalis, 66 m2-es, jó f Mérey utcai irodaházban)
beosztású, padlófűtéses,
igényes lakás sürgősen eladó.
30/5399-414
nagyon kedvező Aron

IRODÁK

(090781197)

• ÚJSZEGED, Vedres utcai, 2+1 szobás, konvektoros, felújított, erkélyes téglalakás garázzsal vagy anélkül eladó. Tel.: 20/2406 9 1 5.(090679753)

• VÁSÁRHELY, belvárosban II. emeleti, téglablokkos, egyedi gázfűtéses, 52
m2-es lakás eladó. Érd.:
70/2 03-43 1 0. (090780739)
• ÚJSZEGEDI, 50 m es,
kétszobás, teljesen, frissen
felújított, fiatalos téglalakás belvárosi hídnál, azonnal beköltözhetően eladó.
30/5 08-90 06(090780145)

KIADOK.
Érdeklődni: 20/9371-381,
e-mail: delprodukt a gmail
iail.com

• SZEGEDEN, ipari-gazdasági zónába tartozó, Napos u. 7. sz. alatti, 5.298
m2-es telken lévó, 3 szintes,
720 m2 teljes alapterületű
irodaház, valamint a telken
lévő 3 melléképületben 670
m2 műhely és raktár eladó.
Ár: 98.000.000 Ft + áfa.
Érdeklődés
a
70/3121914-es
telefonon.
(090780238)

HIRDETÉS

KíJSEM i n j f r j í

2 0 0 9 . N O V E M B E R 12., C S Ü T Ö R T Ö K

Z(s)EPPELIN KÖRUTAZÁSOK
Szeged, Feketesas u. 17. *Tel.: 62/426-084
Online foglalás: www.zseppelin.hu

• Adventi varázslat Bécsben 12.05., 12. és 19., 2 nap, reggeli (fak. vacsora és koncert)

23.500 Ft

• Bécs-Mariazell-Baden (lálogatás adventi vásárokban) 11.27.. és 12.113 nap, FP.

42.800 Ft

• Graz: adventi hangulatban (orgonazenével) 12.05. és 12., 2 nap. FP.

27.000 Ft-tól

• Nürnberg és Prága adventkor (Plzen...) 11.27. és 12.11., 3 nap, reggeli

38.500 Ft

> Salzburgi karácsony (csillagtúrák: Hallstatt. Bad Ischl,..) 12.23.. 4 nap. reggeli

60.800 Ft

• Karácsony Linzben (kirándulás Cesky Krumlovba) 12.23., 4 nap. reggeli (fak. vacs.)
• Szilveszter Párizsban 12.29., 6 nap, reggeli (lak.: 2 vacs. + szilveszteri vacsora)

54.800 Ft
89.000 Ft-tól

• Szilveszter Londonban 12.30., 4 nap, repülő, reggeli (fak.: 2 vacs. + szilveszteri vacsora).. 115.000 Ft

INGYENES SZAKKÉPZÉSI LEHETŐSÉG!
N a p p a l i t a g o z a t o n (22 éves korig)
E s t i t a g o z a t o n (22 év felett)
- P é n z ü g y i - s z á m v i t e l i ü g y i n t é z ő 1,5 é v
- Logisztikai ügyintéző 2 év
- Marketing- és reklámügyintéző 1 év
- S p o r t s z e r v e z ő - m e n e d z s e r 1 év
- V á l l a l k o z á s i ü g y i n t é z ő 1,5 é v
FELTÉTEL: A képzésekhez érettségi bizonyítvány szükséges
KEDVEZMÉNYEK: családi pétlék, diákigazolvány igényelhető
INDUL: Szegeden, 2010. február 1-jén
JELENTKEZÉS A MAI NAPTÓL A KERETLÉTSZAM BETÖLTÉSÉIG!
JELENTKEZÉSI CÍM: Perfekt Szakközép- és Szakiskola Szegedi Tagintézmény (0M: 102591)
6722 Szeged, Mérey u. 6/b. • web: www.perfektszakkozep.hu • e-mail: szegedszkieperfekt.hu

A repülős utak ára az illetéket nem tartalmazza. Inlormációt kérjen irodánktól!
Csatlakozás: Szeged-Budapest-határátkelö útvonalon vagy transzferrel!

Legyen mindig nalad a Radlo Plusz
nyerokariya, mert a nyeroszamoddal

m

y

szerezd be ma 14-15 ora közöli
a Mars teren. a pluszosoktol!

CHANGE
Valuta vétel-eladás
06

70

380

02
City
centrum

www.radi0plus2.hu
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Gyaszkozlemenyek
SZEGED
GYÁSZHÍR
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
FÓRIÁN LAJOSNÉ

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünk,

SZEKERES ZSOLT

temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Ezúton mondunk
köszönetet kezelőorvosainak.
Gyászoló család

30673653

Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünk,

KOVÁCS MÁRIA
(RIA)
80 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása 2009. november 16-án 13 órakor lesz
az Alsóvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
KÉRI PÁL
(taijáni tökmagos)

JUHÁSZ ISTVÁN
temetésén megjelentek, részvétükkel
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
Gyászoló család

ORODÁN ANDRÁSNÉ

GODÓ ETELKA
73 éves korában elhunyt. Kérésére
szűk családi körben elbúcsúztattuk.
Gyászoló család

31I67H337

„Nem hal meg, akit eltemetnek, csak
az, kit elfelednek."
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
KÓCS IMRE LAJOS
életének 88. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2009. november 17-én 11 órakor lesz a Dugonics
temető ravatalozójából.
Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

IFI. RÁCZ GÁBOR
52 éves korában elhunyt. Temetése
november 16-án 11 órakor lesz az
Üllési temetőben. Gyászmise 10 órakor.
30781324

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
FÜSTÖS IMRÉNÉ
BORSODI TERÉZ
88 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2009. november 17-én 11 órakor
lesz az Algyői temetőben.
30780122
Gyászoló család, Algyő

KISS FERENC
volt MÁV-dolgozó
84 éves korában elhunyt.
Temetése 2009. november 17-én 13
órakor az Alsóvárosi temetőben lesz.
Gyászoló család,
Pancsovai u.

'

„Nyugodj csendesen, legyen békés
álmod, találj odafönn örök boldogságot."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
CSILLAG MIHÁLY
a Textilművek nyugdíjasa
életének 73. évében elhunyt. Utolsó
útjára 2009. november 16-án 13 órakor kísérjük a Belvárosi temető ravatalozójából.
30678044

Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
VALKAI LÁSZLÓ JÁNOS
nagyhegyj lakos, 61 éves korában
elhunyt. Búcsúztatása november 13án 10 órakor lesz a Szeder temető ravatalozójából.
Gyászoló család
rmioillo

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Értünk éltél, bennünket szerettél, a
halál sem választ el tőlünk. Tovább
élsz szívünkben, s bárhová nézünk,
csak Rád emlékezünk."
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a közeli és távoli rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek,
szomszédoknak, akik drága szerettünk,
KANFI HORVÁTH JÓZSEF

KACSÁNY ERZSÉBET

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban osztoztak.

halálának 2. évfordulóján.
Szerető családjaik:
Szentes, Bokros

3078,,,,

Gyászoló családja

MAKÓ
MEGEMLÉKEZÉS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet.
Már 6 éve nem láthatunk és nem beszélhetünk Veled.
Az Idő múlása nem hoz enyhülést,
mert a fájdalmat elviselni egy élet is kevés.
Egy váratlan percben életed véget ért,
mint vihar a rózsát, a halál tépte szét.
Egy fénykép, mely őrzi emléked,
s egy út, mely elvitte az életed.
A hiányod kegyetlen, nem pótol semmi sem."
Örök gyásszal a lelkünkben emlékezünk gyermekünk
és testvérem,

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
KUN SÁNDOR
Maroslele, Táncsics Mihály u. 15. szám
alatti lakos, 69 éves korában elhunyt.
Temetése 2009. november 13-án 9
órakor lesz a vásárhelyi katolikus
temetőben.
30781331

_..

Gyászoló család

' f f

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÁDÁR SÁNDOR

IMVIII I ÍTO

halálának 10., Édesanyja

30474388

93 éves korában elhunyt. Búcsúzta-

lesz a Belvárosi temető ravatalozójából. Gyászmise a temetés napján 15
órakor a Dóm Dömötör Kápolnájában.
Gyászoló család

f—

MEGEMLEKEZES

halálának 2 éves évfordulóján.
Szerető szüleid, fiad, élettársad, testvére
és a rokonság

SZOBONYA ANNA
tása 2009. november 17-én 13 órakor

Gyászoló családja

KOVÁCS ZOLTÁN

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,

ÖZV. DR. VÁRKONYIT1BORNÉ

KÓRÓGYI ILONA
Nagymágocs, Mátyás kir. u. 71.
szám alatti lakos, türelemmel
viselt, hosszú, súlyos betegség
után, 69 éves korában elhunyt.
Temetése november 13-án, pénteken 10 órakor lesz a nagymágocsi temetőben.
9078132!

„Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök fájdalom és szeretet. De számunkra Te soha nem leszel halott, mert a jók
örökké élnek, mint a csillagok."
Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre,

g

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy drága
jó édesanyánk,

HEGEDÚS BÉLÁNÉ

Fájó szívvel emlékezünk

90781319

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett halottunk,

utolsó útjára elkísérték, részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

) Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

GŐG TIBOR GYÖRGY

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünket,
KONDÁSZ
ISTVÁN PÉTERT

z— z —

Gyászoló család

79 éves korában elhunyt. Temetése 2009. november
14-én, szombaton 11 órakor lesz a Szőregi katolikus temetőben.
Gyászoló családja

GYÁSZHÍR

FÜLÖP GÉZÁNÉ

MEGEMLEKEZES

76 éves korában, rövid, súlyos betegségben
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2009.
november 16-án 11 órakor lesz a Dugonics temető ravatalozójából. Kérjük, kegyeletüket csak egy
szál virággal róják le.

BAGI ILONA

SZENTES

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága gyermekünk,
temetésén részt vettek, akik gondolatban vagy szóban fájdalmunkban
osztoztak. Gyászmise: 2009. november 29-én 9 órakor lesz a rókusi templomban.

ÍBÉ

perfekt

A DÉLMAGYARORSZÁG
ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

EXCLUSIVE

EGY ÉVEN ÁT
BÁRMELYIK NAP
NYERHETSZ!
FIGYELB A NAPI NYERŐSZÁMOT!
NINCS MÉG NYERÓKÁRTYÁR?

íL

Infovonal: 62/481-060

A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG
HŰSÉGPROGRAN AJÁNLÁSÁVAL

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja

„Adhat az élet márványból
palotát, de nem adhat kétszer jó Édesanyát."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
OIÁH JÓZSEFNÉ
(LEÁNYKORI NEVE:
SZITÁS ZSUZSANNA)

BORKA ATTILA

Téglagyár 16. szám alatti lakos
hosszan tartó, súlyos betegség után,
november 7-én, 41 éves korában
elhunyt. Temetése november 13-án,
pénteken 9 órakor lesz a Kincses
temetőben.
Gyászoló család

1980-2003

tragikus halálának 6. évfordulóján.

MEGEMLEKEZES

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
MÉSZÁROS JÓZSEF

Csillag utca 9. szám alatti lakos, súlyos
betegségben 54 éves korában váratlan hirtelenséggel elhunyt.
30781.307
Gyászoló család

„Bennünk él a múlt,
a végtelen szeretet,
míg élünk, őrizzük emlékedet."
Életünk legfájdalmasabb napjára
emlékezünk
SZECSEI GYULA
halálának 4. évfordulóján.
3078,330

Szerető családja

Szüleid és Testvéred, Pitvaros

GYÁSZHÍR
Tudatjuk, hogy
SZÉNÁSI LÁSZLÓKÉ
KOVÁCS ERZSÉBET
55 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése november 16-án 15 órakor lesz a római katolikus temetőben.
Gyászoló gyermekei
m m m

CSONGRÁD

Megrendülten tudatjuk, hogy drága
édesapánk,

Hálás szívvel mondunk köszönetet

LAKATOS PÁL
volt vendéglős

ID. MIZERE JÓZSEFNÉ

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Anikó Virágüzlet (Rekviem Temetkezés)
6900 Makó, Czuczor u. 23. Tel.: 62/637-247
Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382
Cs. M. Kegyeleti Kft. 6900 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840
Rekvium Temetkezés, 6900 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514

76 évesen elhunyt. Temetése november 13-án, pénteken 15 órakor lesz a
csongrádi temetőben.
Gyászoló családja

temetésén megjelentek, részvétüket
együttérzésüket bármilyen formában
kifejezték.
Gyászoló családja

Tiszteli Hirdetőink) Gyászközleményeket a megjelenés előtti
munkanapon 9 őráig tudunk elfogadni.
Gyászkőzlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

GYÁSZHÍR

9U78I230

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
mindazoknak, akik drága szerettünk,
ÚJSZÁSZI ETELKA

QfY7U I 7 I U
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KONCERT ES BULI

Szobafogság (feliratos): 16.30 óra.

14 ó r a : A Dr. Bali Mihály Kiállító-

Az időutazó felesége (feliratos):

terem és az olimpiatörténeti em-

SZEGED

13,17.15,19.30 óra.

lékkiállítás megnyitója.

SZEGED

NAGYSZÍNHÁZ

Szuperbojz (m. b.): 14.15,18.45 óra.

Díszvendégek: janics Natasa, Mol-

AZ IH R E N D E Z V É N Y K Ö Z P O N T B A N

19 óra: Vita - opera, Mezzo.

Gamer, j á t é k a v é g s ő k i g

nár Tamás és Vajda Attila olimpiai

19.30 óra: Balkán Hangja Feszti-

Bérletszünet.

(feliratos): 16.15,18.15, 20.15 óra.

bajnok.

vál.

KISSZÍNHÁZ

R é m s é g e k cirkusza (m. b.): 13,

A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARON

A JATE-KLUBBAN

19 óra: Háztűznéző. Bérletszünet.

15.15,17.30,19.45 óra.

(EGYETEM U. Z, FÖLDSZINT)

2 0 óra: Gólyabál - Kiscsillag és

Fel! - 3 0 (m. b.): 14.30,16.30,

11 órától: I. Magyar-katalán Nap.

Zsomboy's.

10 óra: Színház a Kíváncsi Hör-

18.30 óra.

A Z S Z T E J G Y P K TSTI

A P O R T ROYAL É T T E R E M B E N

csöghöz fogadóban. Bambi-bérlet,

A csúf igazság (feliratos): 15,

( H A T T Y A S S O R 10.)

este: Borvacsora Polgár Zoltánnal.

14.30 óra: Az égő ház. Jó a pala-

19.30 óra.

14-18:30 óra: Testnevelés, sport,

AZ AFRICA CAFÉBAN

csinta-bérlet.

H a s o n m á s (feliratos): 15,15, 20.30

rekreáció, életmód, életvitel című

Buli az Atissal.

SZÁZSZORSZÉP GYERMEKHÁZ

óra.

szakmai tudományos ülés.

A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN

SZÍNHÁZ

KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ

10 óra: Csipkerózsika - zenés

District 9 (feliratos): 14 óra.

A BÁLINT SÁNDOR

( D U G O N I C S T É R 12.)

mesejáték a győri Holle Anyó

A végső állomás (m. b.): 20.30 óra.

MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

2 0 óra: Stand Up-koncert.

Színház előadásában.

M á s n a p o s o k (m. b.): 13,17 óra.

15 óra: III. Szegedi és Szeged Kis-

A JUGYU-KLUBBAN

SZEGED

térségi Nyugdíjas Ki mit tud?

( H A T T Y A S S O R 10., 3. É P Ü L E T

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

- szólóének kategória, elődöntő.

ALAGSOR)

A csúf igazság. Színes, feliratos

A MILLENNIUMI KLUBBAN

A Youthwerk együttes koncertje.

amerikai vígjáték: 17.45 óra.

( D U G O N I C S T É R 12.)

Szerelem második látásra. Színes,

18 óra: Sakk-klub.

feliratos amerikai film: 20 óra.

A RÓKÁS ÓVODÁBAN
( S Ó L Y O M U. 6.)

SZEGED

SZENTES

jótékonysági céllal Farkas Gyula

AZ A L S Ó V Á R O S I KULTÚRHÁZBAN

20 óra.

Férj é s féleség. Színes, feliratos

festőművész olajfestményeinek

18 órakor nyílik a Szentesi Palet-

B e l v á r o s i mozi, Zsigmond V i l m o s Terem: 1 4 , 1 8 , 2 0 óra.

Fel! - 30. Színes, m. b. amerikai

angol-amerikai film: 17.30 óra,

vására megnyílt. Megtekinthető

te Alkotó Kör Képzőművészeti ki-

K a r á c s o n y i é n e k - 3D. A Disney egész estés, 3D animációs filmje,

animációs film: 16 óra.

K í s é r t e t j á r á s Connecticutban.

november 13-áig, naponta

állítás, amely november 26-áig,

Charles Dickens klasszikusa alapján készült. A történet központi figurája

BALÁZS BÉLA TEREM

Színes, feliratos amerikai horror:

7-16.30 óráig.

hétköznap 10-19 óra között várja

Scrooge, a szívtelen és fösvény vénember, aki karácsony éjjelén kap

M i c h a e l J a c k s o n : This is it. Szí-

20 óra.

látogatóit.

egy utolsó lehetőséget, hogy az elmúlt, a jelen, és a jövendő karácsonyokba bepillantva átértékelje életét.

BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
K a r á c s o n y i é n e k - 3D. Színes, m.
b. családi animációs film: 14,18,

KIÁLLÍTÁS

nes, feliratos amerikai koncertfilm:

MAKÓ

A MEGYEHÁZA AULÁJÁBAN

16, 20.30 óra,

A Z A L M Á S I UTCAI I S K O L A É P Ü -

( R Á K Ó C Z I T É R 1.)

KOZELET

LET T O R N A C S A R N O K Á B A N

megnyílt a Művészetek határok

tos amerikai-spanyol vígjáték:

SZEGED

10 óra: Óvoda az iskolában

nélkül 2 0 0 9 kiállítás, amely de-

18.15 óra.

A Közéleti Kávéház rendezvénye

- sportdélelőtt.

cember 2-áig, hétköznapokon

CSÖKE JÓZSEF T E R E M

AZ SZTE ÁLLAM- É S JOGTUDOMÁ-

Két szerető. Színes, feliratos

NYI KAR II. SZ. ÉPÜLET RÁKÓCZI

amerikai romantikus film: 16.15,

TÉR 1. FÖLDSZINTI TÁRGYALÓBAN

18.30 óra,

17 óra: Egészség Bár újság be-

SZENTES

SZETTÖRTÉNETI TANSZÉKI

1. Színes és ff magyar krimi:

szélgetéssorozat.

A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

GALÉRIÁJÁBAN

20.45 óra.

A HANSÁGI F E R E N C VENDÉG-

18 óra: A stressz - egy „gyilkos"

( B R Ü S S Z E L I KRT. 37.)

G R A N D CAFÉ

LÁTÓ-IPARI É S IDEGENFOR-

portréja című filmet vetítik.

megnyílt Pataki Tibor festőművész

Juhász G y u l a Filmklub: 15 óra,

G A L M I S Z A K I S K O L A É S SZAK-

S z l o v á k filmhétköznapok

KÖZÉPISKOLÁBAN

SZEGED

10-18 óráig várja látogatóit.

- Hogyan fő a történelem: 17 óra,

( K E N Y É R G Y Á R I ÚT 8 . )

A NEMZETISÉGEK HÁZÁBAN

A Z S Z T E N É P R A J Z I É S KULTURÁ-

S z l o v á k filmhétköznapok

18 óra: Az évszázadokig jól mű-

16.30 óra: Az újkori Görögország

LIS ANTROPOLÓGIAI TANSZÉK

A B u d a p e s t S a x o p h o n e Quartet ad koncertet ma 19 ó r á t ó l az S Z T E

- Tangó szúnyogokkal: 19 óra.

ködő Magyarok Szövetségének

története című előadás-sorozat.

FOLYOSÓGALÉRIÁJÁBAN

Z e n e m ű v é s z e t i K a r F r i c s a y - h a n g v e r s e n y t e r m é b e n a X . Kamaraze-

P L A Z A C I N E M A CITY

megújítása - beszélgetés a közös-

Előadó: dr. Balogh Ádám,

megnyílt A vizek ölelésében: Ti-

nei Fesztivál keretében. A műsorban Vivaldi, Marcello, Király László,

P á r o s m e l l é k h a t á s (m. b ): 13.30,

ségépítésről.

18 óra: Bolgár-magyar kapcsola-

szazug az objektíven keresztül cí-

Mike Curtis, Tűzkő Csaba és Kovács Béla művei csendülnek fel. A Bu-

15.45,18, 20.15, 22.30 óra.

A VÁROSI SPORTCSARNOK

tok - történelmi-kultúrtörténeti

mű fotókiállítás, amely december

dapest Saxophone Quartet Magyarország egyetlen komolyzenei szaxo-

K a r á c s o n y i é n e k (m. b.): 14,16,

ELŐCSARNOKÁBAN

előadás.

11-éig, hétköznaponként 8 - 1 6

fonkvartettje. A hangszerekből adódóan az együttes repertoárja a

18, 2 0 óra.

( T E M E S V Á R I KRT. 33.)

Előadó: Farkas Baráth Mónika.

óráig látható.

dzsesszt, népzenét és a klezmert is felöleli.

Görögbe f o g a d v a . Szines, felira-

8 - 1 8 óráig, szombaton 8-12 óráig látható.

ELOADAS

AZ S Z T E J G Y P K RAJZ-MŰVÉ-

kiállítása, amely november 15-éig,

DUNA
5.25 Teteshop
6.00 Segíts magadon!
6.25 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája
9.10 Babapercek
9.20 Telekvíz Telefonos játék
10.20 Teteshop
11.25 Trója - Az elveszett város nyomában
Német kalandfilm [12]
13.15 Kvfzió Tetefonos játék
14.15 Szentek kórháza
Ausztrálfilmsorozat,2. [12]
15.15 Amynek ítélve Amerikai filmsorozat, 34. Érzelmek [12]
16.20 Bűbájos boszorkák
Amerikaifilmsorozat,30. A múlt
ismétli önmagát [12]
17.20 joshi Bharat
Talkshow [12]
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Áll az alku A játékshow [12]
20.15 jóban-rosszban
Magyarfilmsorozat,1047. [12]
2050 Hal a tortán - Teljes gőzzel
Vendégváró valóságshow [12]
21.25 Csajozós film
Amerikai-svájci vígjáték [16],
Közben: kenósorsolás
22.55 jerkho
Amerikaifilmsorozat.21. [12]
2355 100 csoda
aOO Tények este
0.30 Csillagkapu. Atlantisz
59. Bosszú [12]
120 Csillagkapu. Atlantisz
60. Első csapás [12]
2.10 Drága testek 140. Félelem és
reszketés Palm Beachen [16]
VÍGJÁTÉK

5.30 Topshop
6.00 Reggeli
10.05 Topshop
1125 Disney-rajzfilmsorozat
Szünet
12.00 RTL-híradó - Déli kiadás
12.10 06-91/33-55-33
Hívjon! játsszon! Nyerjen!
13.30 Fél kettő
Magazin a legjobb történetekkel
1420 Túlélők háza
Angol film
R.: Richárd Loncraine. Fsz.: Maggie Smith (Mrs. Emily Delahunty), Cfiris Cooper (Thomas
Riversmith), Giancario Giannini
(Girotti felügyelő), Emmy Clarké
(Aimee)
16.10 Második esély
Amerikai filmsorozat, 129.

1720 Mónika - A kibeszélőshow
Show-műsor
18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
19.05 A széf
Vetélkedő
20.05 Fókusz Közszolgálati magazin
20.40 Barátok közt
Magyar filmsorozat. 4959-4960.
Közben: RTL-hírek
2120 Legyen ön is Milliomos Fábry
Sándorral és hfres vendégeivel! Kvízshow
Utána: RTL-hírek
23.05 Házon kivül
2350 Európai idő EU-magazin
0.10 Alias
Amerikai akciófilm-sorozat, 4.
évad, 12 Árva. de veszélyes [16]
1.00 Reflektor Sztármagazin
1.15 Infománia Multimédia-magazin
AKCIÓFILM-SOROZAT

©

VIASAT3

5.45 Hajnali gondolatok
550 Ma reggel
8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.10 Időjárás-jelentés
9.00 Afrika gyöngyszeme
Portugál tévéfilmsorozat. 52/13.
955 Nappali
1050 Szomszédok Magyar teleregény
12.00 Déli harangszó
12.01 Híróra
13.00 Slovenski utrinki
13.30 Rondó
14.00 Záróra
1455 Átjáró
15.25 Sorstársak
1555 Extra Kultúrháttér
16.25 A fagyos folyó lovasa
65/34. Rögös út (12)
1710 Prizma
17.30 Hírek
17.35 Körzeti híradók
1750 6 órai tea
19.00 Párizsi jó barátok Francia tévéfilmsorozat. 73/36. [12]

5.45 Hajnali gondolatok
5.50 Ma reggel
8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.10 Időjárás-jelentés
9.00 Sprski ekran
9.25 Unser Bildschirm
9.50 Conned with English
10.20 Miért? Az 1907. évi népiskolai
törvény, a Lex Apponyi
11.05 Négyszázezer nap
Székesegyházak emelkednek
11.30 Átjáró
1200 Déli harangszó
1201 Hiróra
1255 Segítünk Munkaügyi körkép
1320 Kamerun-expedíció
1350 Sopfie - a nem kívánt jegyesség
65/17fejzfelebarati szeretet [12]
14.15 Retrock Varannay István. 1982
14.35 Világjáró 26/20. Olaszország
15.00 Hol élsz te?
15.30 Ez történt ma reggel
17.00 jó kis bagázs 26/9
1725 jó kis bagázs 26/10.

6.00 Híradó - reggel
6.05 Sport - esti
620 Térkép - reggel
7.00 Élő egyház
7.30 Hatodik sebesség
755 Csodafa
8.40 Lélek Boulevard
9.05 Vadvirágos patika
925 Vivát Benyovszky!
Magyar tévéfilmsorozat
10.30 Család-barát
11.30 Kívánságkosár
14.00 Hiradó
14.10 Kikötő - friss
1420 Felelet az életnek
14.45 Csodálatos Szent Erzsébet
15.40 Onkológiai kutatás-fejlesztés
16.10 Győztesek világa
16.40 Váratlan utazás
Kanadai tévéfilmsorozat

5.00 Tv-dokik
Amerikai talkshow
550 Sabrina, a tiniboszorkány
650 Pimaszok, avagy kamaszba
nem üt a mennykő
7.45 3 fitt perc
7.55 Két pasi meg egy csajszi
850 Halálbiztos diagnózis
9.45 Gyilkos sorok
10.40 Monk - Flúgos nyomozó
11.35 jó barátok
1225 A nagy házalakitás
Otthonteremtő show
13.20 Gordon Ramsay - A pokol
konyhája Gasztroreality
14.10 Halálbiztos diagnózis
Amerikai akciósorozat
15.00 Gyilkos sorok
Amerikai krimisorozat
1550 Monk - Flúgos nyomozó

Elek mesemondó verseny
17.40 Magyar népmesék
17.50 Példa-képek
18.00 Hiróra

16.40 jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
17.30 A nagy házalakitás
Otthonteremtő show

1928 Föld TV
19.30 Híradó este
1955 Sporthírek
20.00 időjárás-jelentés
20.10 Szempont Magyarország kicsiben és nagyban
21.10 Sztársáv
21.40 CsUtórtók este
22.10 Mementó A nap filmje
2225 Hajónapló Kisjátékfilm-sorozat.
Barbárok [16]
2320 Hírek Benne: időjárás-jelentés
23.30 Visszajátszás
2355 Nappali
055 Szempont

1750 Az időjárás titkai
1755 Magyar retró
18.55 Esti mese
19.05 Pufóka kalandjai
1925 A palota ékköve 54/38
20.30 Híradó este
2050 Sporthírek
2055 Időjárás-jelentés
21.00 Gyilkosság receptre
Amerikai bűnügyifilm[16]
2230 Záróra
2325 Magyar retró
025 Szerelem és háború
Olasz tévéfilm [12]
220 Vezérlő fény 128/51

1825 Térkép
1825 Gordon Ramsay - A pokol
19.00 Visszatérés pingvinvárosba
konyhája Gasztroreality
20.00 Közbeszéd Aktuális háttérműsor 19.15 Mesterszakács
20.25 Időjárás-jelentés
19.40 Mesterszakács Amatőr konyha20.30 Filmes műhely
művész-bajnokság
21.00 „Kell egy csapat!"
20.10 CSI. A helyszínelők
21.10 Ítélet Magyar játékfilm
Amerikai bűnügyi sorozat
22.45 Váltó Gazdasági híradó
21.00 CSI. Miami helyszínelők
2255 Sport - esti
Amerikai bűnügyi sorozat
23.00 Külvárosi rendórök
2155 CSI. New York-i helyszínelők
Olasz tévéfilmsorozat
Amerikai bűnügyi sorozat
2350 „Nyolc ország, egy nemzet"
2250 Las Vegas Amerikai krimisorozat
Magyar koncertfilm
23.45 CSI. Miami helyszínelők
0.30 Talentum
0.40 Start Autósmagazin
1.00 Himnusz
1.10 CSI. A helyszínelök

TÉVÉFILMSOROZAT

BŰNÜGYI FILM

21.25 CSAJOZÓS FILM
0.10 ALIAS
19.00 PÁRIZSI JÓ BARÁTOK
Júlia, az enyhén szólva is dua lány a so- Sloane közli a csapattal hogy egy fehér- Rat Babeth és Mattieu - úja együtt a há- 2 1 . 0 0
vány, szőke hercegre vár. Elmegy hát a orosz kutatócsoport kifejlesztett egy fon- rom testvér, teljes az egyetértés Rat mun-GYILKOSSÁG RECEPTRE
randigunihoz, aki jó nőt varázsol belőle,tos optikai komponenst amelyet meg kell kába áll Biancánál s így tűrik, rendeződik R.: VIC SÁRIN
majd egy Nagy Ő crnű műsorban rá is ta- szerezni, még mielőtt egy bizonyos Oesar az élete Ugyanez BabettHŰ nem mond- FSZ. MURRAY MAGUIRE - GARY
lál a szőke hercege a brit ifjú, Grant sze- Ramirez argentin szabadúszó kezébe ke- ható el aki sorra kapja az eUasitó vála- BASARABA (CSUJA IMRE); COmélyében. Szerelmük Idbontakozását iül Nadia egy argentin árvaházban étt, szokat jelentkezéseire, jenri és Théo ezért RINNE RIGGS - LARISSA LASKIN
azonban különféle nehézségek hátráltat- rrcqd megszökött és az utcán élt CesarraL elhatározzák, hogy kezelésbe veszk Ba- (OROSZ HELGA)
ják, de ő száz veszéllyel dacolva, ezer ba- mígiem egytitkosi^ynök felfigyelt rájuk beth-et, s megtanítják, hogy kel egy állás- Murray McGuire vezető New York-i
jon keresztül mégis eljut imádott jelöltjéig. és beszervezte őket. Amikot Nadia meg- interjún szerepelni. Théo fejéből briliáns öt- törvényszéki nyomozó. Amikor
Most már csak össze kellene házasodni- tudta, hogy az általa nagyta becsült Ro- let pattan ki. Sharon akaratán kívül kihallgat gyönyörű és tehetséges színésznő
uk. ám Juba apja nagyon ellenzi ezt a kap-berto konupt megölte. Most azzal a Ce- egy beszélgetést Stéphane és Mader kö- unokahúgát holtan találják, a férfi
csolatot. Júliát azonban az semrettentiel sarral kell versengenie, aki egykor a ba- zött Most már ő is belátja, hogy nem foly- gyilkosságra gyanakszik és saját
ha az egész világgal kell szembeszállnia rátja volt.
tathalja tcvább a hazudozásL
maga ered a rejtély nyomába.

17.30 Hetedhét ország - Benedek

V Á R O S I TV
S Z E G E D
(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
00:00 Képújság 07:30 Szegedi Hírek 07:55 Artista -12 éven aluliaknak nem ajánlott 08:25 Szemközt
08:40 Vadászösvény 08:55 Pick
Szege-PLER férfi kézilabda-mérkőzés felvételrőt 10:25 Képújság
17:00-17:30 A HÁLÓZAT TV MŰSORA 17:00 Biztonsági zóna 17:20
Nóvum - infopercek 17:30 Képújság 17:55 így látom én - EUR-Óra
percek. 9. rész 18:00 Vadászösvény 18:15 Szemközt 18:30 Artista
- 12 éven aluliaknak nem ajánlott
19:00 Szegedi Hírek 19:25 Mese
19:30 Körút - 12 éven aluliaknak
nem ajánlott! 20:30-23:00 AHÁLÓZAT TV MŰSORA 20:30 Hírháló
21:00 Veszedelmes célpont (16)

Amerikai krimisorozat

-

6.00 Pókerpárbaj
Amerikai filmdráma
7.25 Nyár a parton
Amerikairomantikusfilmdráma
9.20 A dögös és a dög
Amerikai romantikus vígjáték
1050 Mester és tanítvány
Amerikai filmdráma
1235 Agyátüttetés
Amerikai vígjáték
1355 Across The Universe - Csak a
szerelem kelt
Amerikai zenés filmdráma
16.05 I. e. 10.000
Amerikai kalandfilm
1750 Küzdelmes élet
Amerikai filmdráma
R.: Kenny Leon. Fsz.: Sean
Combs. Phyliáa Rashad. Audra
McDonald. Sanaa Latban, lohn
Stamos
20.00 Manuéla és Manuel
Puerto Ricó-i vígjáték
21.40 Az álom tudománya
Francia romantikus vígjáték
R.: Michel Gondry. Fsz.: Gael Garda Bemal, Chartotte Gainsbourg,
AlainChabat
2325 Irina Palm
Belga filmdráma
1.05 Aliens vs. Predator - A Halál a
Ragadozó ellen 2
Amerikai akcióhorror
2.40 Invázió
Amerikai thriller
4.20 Manuéla és Manuel
Puerto Ricó-i vígjáték

22:50 Igy látom én - EUR-Óra percek 23:00 Szegedi Hírek

16:00 Lezáratlan múlt - Kerekasztal-beszélgetés az Emlékpontban
17:00 Kimba. 16. rész 17:30 Híradó
17:50 Nap kérdése 17:55 Csillagposta - napi horoszkóp 18:00 Vásárhelyi magazin - Benne: Vízilabdarelikvia-kiállítás, Újoncok a laktanyában 18:55 Nyugi-torna 19:00
Az NRG Tánciskola bemutatója
20:00 Híradó 20:20 Nap kérdése
20:25 Csillagposta - napi horoszkóp 20:30 Buksi és barátai - kedvencmagazin 21:30 Vásárhelyi magazin 22:30 Híradó 22:50 Nap kérdése 22:55 Csillagposta - napi horoszkóp 23:00 Képes üzenet - kívánságműsor 0:00 Képújság

06:00 Napi gondolat 07:00 Napi
gondolat 08:00 Napi gondolat
10:00 Vendégszoba Majzik Istvánnal 10:30 Szemeszternyitó előadások: Dr. Farkas Zsuzsa - A fizikaszertár kincseiből 11:00 Kávészünet: Szipál Márton 11:30 Ébredés hitéleti magazinműsor 12:00 Magyarnóta-gála az Újszegedi Szabadtéri Színpadon, III. rész 18:00 Heti
közélet 18:35 Nonstop - ifjúsági
magazin 19:35 Sodrásban 20:00
Szüreti Mulatság Ópusztaszeren;
Rozetta - egyházművészeti magazinműsor 21:00 Vendégszoba Majzik Istvánnal 21:30 Szemeszternyitó előadások: Dr. Farkas Zsuzsa - A
fizikaszertár kincseiből 22:00 Kávészünet: Szipál Márton 22:30 Ébredés 23:00 Sodrásban

18 SPORT
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MEGYEI FUTBALLHIREK
Még vezet az IKV

MEGLEPŐ VERESÉGET szen
vedett a Domaszék otthonában
a megyei III. osztályú bajnokság listavezetője, az IKV-Alsóváros együttese. Eredmények,
14. forduló: HFC lll.-Bercsényi-Pusztamérges 7-1 (5-1),
gólszerzők: Hegyi (4., 11., 25.),
Barankai (16.. 66.), Kiss B. (8.).
Mészáros (68.), ill. Berkes
(33 ). Csongrád ll.-Balástya
II. 3-0 (0-0), gsz^ Laza (70 ),
Meló (80.). Deli (85.). Rúzsait. Tiszasziget ll.-Károlyi 4-0
(2-0), gsz.: Fodor). (3., 84 ),
Jáger Cs. (28.. 73.) FöldeákZákányszék 1-4 (0-2), gsz.:
Kopunovics (85 ), ill. Hódi (52.,
73.), Farkas Z. (33.), Csabai
(21). Domaszék-1KV-Alsó város 3-1 (2-1), gsz.: Fülöp
(43., 47.), Szekeres (23.), ill.
Farkas M. (35.).
*Az Öttömöstől két büntetőpont levonva.

Koszi,
Peti!

Szegedi
sikerek
a jégpályán
SZEGED. A közelmúltban több
versenyen, nemzetközi erőfelmérőn vettek részt a Szegedi
Korcsolyázó Egyesület sportolói, gyorskorcsolyázói. A hollandiai Hágában rendezett csapatversenyen a női válogatott

Katasztrofális első félidő után
28-27-re nyert a Pick Szeged
férfi kézilabdacsapata a PLER
elleni bajnokin. A montenegrói
légiós, Oszmajics ziccere, illetve
az egykori szegedi Lendvay Péter lelátóra lőtt labdája jelentette a szegedi csapat győzelmét.

t a g j a k é n t Lajtos Szandra e z ü s t
é r m e t s z e r z e t t , m í g Oláh Bence

a 4. helyen zárt. Az utánpótláskorú versenyzők a Danubia §eries keretében először Csíkszeredán léptek jégre: Kónya Zsó-

SZEGED
SÜLI RÓBERT

Kos bombájával indult a meccs,
a vendégek a 4. percig a kapuig
nem tudtak eldobni, a szegedi
fal kétszer is blokkolta őket.
Marjanac a Valladolid után a
PLER ellen is hetest fogott, a fővárosiak a 10. percben mégis
egyenlítettek, 3-3. A megbízott

fia é s Jászapáti Petra is m i n d e n

hetek sikertelenségében, olyan
hibákat vétettek, amit talán még
ifiben sem szabad. A félidőben
öt gól volt a különbség. Nem ide,
hanem oda. A nézők dermedten
ültek, és néztek maguk elé.

igencsak visszaesett, érdekes
ítéleteket hoztak. Az egyik oldalon hetes volt a belül védekezés,
a másikon nem. És ebben a Pick
volt a szenvedő alany. Hiába
A bajnokság állása
m e s t e r , Németh László kétszer
volt öt is közte, a 25. percben
1 IKV-Alsóváros 14 9 2 3 37-1829
is azt kérte a beállósától, hogy
Oszmajics é s Krivokapics gól- 27-26-re feljött a PLER, főként a
2 Zákányszék 14
0 5_29 1527
támadáskor „menj a pi...ba!" ja nyitotta a második félidőt. jól védő Teodornak köszönhető3 HFCIII.-B.
14
3 3 33 1727
Végül is jó taktika volt, mert a Jött egy újabb Krivokapics-bom- en. Az egykori szegedi, Lendvay
4 Földeák
14 8 1 5 32 2325
14. percben 5-3-ra már a PLER b a , m a j d e g y Vadkerti-e]tés. A négy perccel a vége előtt egyen5. Tiszasziget II. 13 8 1 4 32 2325
vezetett. Dragan Djukics gyormásodik félidőt 7-0-val nyitotta lített. Két kihagyott szegedi zic6 Csongrád II. 14 8 0 6 31-2324
san időt is kért. A krónikához a Pick, és Kos lökete után ismét cer után Oszmajics nem hibá7 Batástya II. 14 6 3 5 23 2421
tartozik, hogy Zvizej lábsérülés, a Pick vezetett, 15-14. A vendé- zott, és döntött, mert Lendvay jó
8 Domaszék
14 5 3 6 27-37 18
míg Nenadics betegség miatt gek kilenc percig nem tudtak szegedihez híven öt másodperc9 Pusztamérges 14 5 1 8 20 31 16
nem játszott. Pedig elkeltek vol- gólt dobni, Balogh végül ember- cel a vége előtt a lelátóra dobta
10 öttőmős*
13 4 2 7 27-3512
na, mert amit a társak művel- előnyben talált a jól védő Marja- a labdát. Nyertünk! De senki
11 Rúzsa
14 3 0 11 19 33 9 tek, az több mint bosszantó
nac kapujába. A 43. percben a sem tapsolt.
12 Kübekháza 14 2 0 12 18 49 6
volt. A 19. percben 8 - 4 volt a két szélső, Ghionea és Vadkerti
Dragan Djukics: - Néha
PLER-nek, sőt a 22. percben góljainak köszönhetően már szerencse is kell a győzelemKét vereség
már 5-12 állt az eredményjel- 21-17 volt a Picknek. A Szeged hez. Mentális
problémákkal
NŐI LABDARUGÓ NB II, Kelezőn. Falfehér arccal játszott a lendületbe jött, a két játékveze- küszködünk, és már sok a séti csoport. 12. forduló: Szegedi
Pick, mintha nem is a hazaiak tő viszont n e m . Herczeg és Südi rültünk is.
AK Boszorkányok (2.)-Hegyviszerepelnének
a Bajnokok Lidék (1.) 0-6 (0-3). A Szeged
összeállítása: Horváth M. (Földes!) - Lipták (Szalai), Kardos. Boros, Dóczi, Miklós, Vidács, Zimányi Kovács, Szil,
Horváth H., Szolga (Szabó B ).
Edző: Hódi Zsuzsanna. Női
futsal NB I, 6. forduló: Szegedi
AK Boszorkányok (5.)-Miskolc
(4.) 7-10 (2-5), a szegedi gólszerzők: Zimányi Kovács 5, Siha M.. Hódi Zs.

Ifjúsági tabellák

A MEGYEI IFJÚSÁGI labdarúgó-bajnokságok közül az első
osztályt a Csongrád, a másodikat pedig a Bordány és a
Makó II. vezeti.
Megyei I. osztály
1 Csongrád
13 10 2 1 50 1632
13 9 3 1 44 -1430
2 Kistelek
12 9 1 2 63- 728
3 SZVSE-Gy.
13 8 4 1 47-1628
4 Kiszombor
5 Sándorfalva 13 7 5 1 38-1826
13 6 4 3 33-1822
6 Tápé
7 Mérahaiont 13 5 5 3 33-2520
8 Asotthalom 13 5 2 6 30 3817
13 5 1 7 33 51 16
9 Szentes
10 Mindszent 13 4 3 6 34-4815
11 Tiszasziget-K. 13 4 2 7 38 50 14
13 3 3 7 25-4512
12 Röszke
13 Nagyamágocs 12 2 2 8 18 42 8
14 Kk.-dorozsma 13 2 2 9 14 48 8
15 Csanádpalota 13 1 4 8 16-30 7
13 0 3 10 9 59 3
16 Batástya
Megyei II. o., Homokháti cs.
1 Bordány
2 Baks
3 Szatymaz
4 Csanytelek
5 Üllés
6 Zsombó
7 Tömörkény
8 Forráskút
9 FK Szeged

12
11
12
12
11
12
11
11
12

11 1 0 47-1034
6 1 4 34-2219
6 1 5 30 30 19
6 0 6 28-3418
5 3 3 25-15 18
5 1 6 39 23 16
4 1 6 19-2513
3 2 6 24-37 11
1 0 11 8 58 3

Megyei II. o., Tisza-Maros cs.
1 Maki II.
2 Ujszentiván
3 Szöreg
4 HFCII.-B.
5 F.-sebestyén
6 UTC
7 Apátfalva
8 Székkutas
9 Szegvár

12
11
11
10
12
11
10
10
11

7
7
6
6
5
4
3
2
1

3 2 59 22 24
0 4 47 2321
2 3 37-2520
0 4 28- 9 18
2 5 28-34 17
3 4 22-26 15
3 4 37-25 12
2 6 18 49 8
1 9 14-77 4

g á j á b a n . Szabó Dezső vezér-

<8>HYunüni

szurkoló ekkor hazament...

A szegediek önbizalma rendesen megtépázódott az elmúlt

számban elsőként ért célba, így
összetettben is az élen végeztek. Váltóban a junior C, D, E
korcsoportú csapat Jászapátival a soraiban 2. lett, s szintén
ezüstöt szerzett, Kónyával, a
junior A, B, C korosztályú
együttes. A Danubia Series második körét Bécsben rendezték:
Kónya Zsófia (junior C) összetettben az 1., Jászapáti Petra
(junior E) a 9. helyen végzett,
míg Zsófi a 3000 méteres váltó
tagjaként újabb aranyat zsebelt be.

Fogcsikorgatva. Zubai (labdával) ugyanúgy szenvedett a szorításban, mint csapata. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

IZ>ldal é
Egyszarú • választás.
cgyuzuru • vuiaizut,

vodafone

SZEUIÉP c^tov**.)

adidas

Pick Szeged-PLER KC

28-27

(9-14)

Budapest Bank férfi kézilabdaliga, újszegedi sportcsarnok, 600 néző. Vezette: Herczeg, Südi.
Pick Szeged: MARJANAC GHIONEA 6, Kos 3, Zubai 1,
Oszmajics 4, Herbert 2, VADKERTI 6. Csere: Krivokapics 5
(2), Katzirz, Vancsics, Simon 1.
Edző: Dragan Djukics.

Az olaszországi Bormio
adott otthont a 18. Alta Valtellina Trophy nemzetközi rövidpályás
gyorskorcsolyaversenynek. Európa legszínvonalasabb viadalán, 16 ország 41
klub 200 sportolója között ott
voltak a Szegedi Korcsolyázó
Egyesület képviselői is. Ered-

PLER: TEODOR - Rév 3, BALOGH 5, Lékai 1, Korsós 1, Kocsi 2, Bakos 3. Csere: Nóvák
(kapus), Pordán, LENDVAY 8
(2), Gazdag 4 (2), Forgács.
Edző: Németh László.

m é n y e i k , junior C: 1. K ó n y a

Zsófia, junior A: 8. Oláh Bence (a váltóval bronzérmes
lett), felnőttek: 12. Lajtos
Szandra.

Kiállítások: 8, iil. 10 perc.
Hétméteresből: 2/2, ili. 7/4.
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Újabb remi

nmemDjerAizaSiinüvjem

MOSZKVA. A s z e g e d i Lékó Péter

világossal döntetlent játszott
az orosz

Peter

Szvidlerrel

a

Moszkvában zajló, IV. Mihail
Tal sakkemlékverseny hatodik
fordulójában. A magyar nagymester, aki a torna első kiírását megnyerte, a 41. lépésben
egyezett meg a remiben ellenfelével. Lékó eddig négyszer
ért el döntetlent, és kétszer kikapott, így holtversenyben
utolsó.

^ ^
A COOP Szolnob Zrt
valamennyi szentesi, csongrádi, hódmezővásárhelyi
.
széhhutasi és mahói C O O P ABC-jében.
^

Legyen On is
törzsvásárlónk!

Nyolc
bajnoki cím
VÉSZTŐ. Vésztőn rendezték
meg az országos erőemelő ifjúsági, junior és senior fekvenyomó-bajnokságot. A Szegedi Ducsai Erőemelő Oskola sportolói
parádés teljesítménnyel rukkoltak elő.
A Tisza-parti
sportolók
nyolc bajnoki címet szereztek,
négy ezüstérmet és egy bronzérmet gyűjtöttek be.
Eredmények,

Juniorok,

előhűtött

Szolnoktej
túró

leányok,

44

kg.: 1. Somodi Edina, 52 kg.:
2. Makrai Éva, 60 kg.: 1. Kovács Eszter. Fiúk, 56 kg.: 1.
Szabó László, 75 kg.: 3. Dudoma Attila, 125 kg: 2. Mikula
Norbert.
Masters, férfiak, 82,5 kg.:

2. Ábrahám Gábor.

A szegedi versenyzők fel-

készítője: Ducsai Géza.

Szolnoktej
tejföl 20%

tasakban

250g

Csirkecomb

farrésszel,

836Ft/kg

Rsfc

Mikulás

345g

431Et/kg

Lívia

előhűtött

* tőkehúst értékesítő üzletekben kapható

kakós
tejmasszából

15g

Mexikói zöldségkeverék

MicroMeat, fcw^

fagyasztott

450g
309Ft/kg

/

'

ifjúságiak,

leányok, 44 kg.: 1. Somodi
Edina, 48 kg.: 1. Bujdosó Brigitta, 60 kg.: 1. Szabó Márta.
Fiúk, 125 kg.: 1. Mikula Norbert, 2. Rimavecz Richárd.
+125 kg.: 1. Balibán Márk.

Sertéslapocka

Sertésoldalas*

előhűtött

J f e

Milka Alpesi
tejcsokoládé
100g

1990Ft/kg

-

^ ^ ^ P V ;

Natúr Aqua
ásványvíz
dús, enyhe,
mentes

1,51

Alma

<íi (om

wtfl

magyar

k l.osrt.

Zewa Delux

papírzsebkendő

többféle, 90db-os
2,20Ft/db

A MAGYAR TERMÉKEKÉRT!

és még számos abciós terméb!

19

Kirándulás a medencébe
Risztov Éva a hétvégén újra medencében versenyez. A vásárhelyi származású úszóklasszis
rajtkőre áll a százhalombattai
rövidpályás országos bajnokságon, de sportpályafutását továbbra is hosszú távon, a nyílt
vízi szakágban képzeli el.
DEBRECEN, VÁSÁRHELY
IMRE PÉTER

A háromszoros világbajnoki
ezüstérmes, hatszoros rövid
pályás Európa-bajnok Risztov
Éva visszatér a medencébe olvashattuk az interneten - ,
amelynek első állomása a hétvégi százhalombattai rövidpályás ob, ahol 800 méter gyorson indul. „Az önkéntes száműzetésnek vége: Risztov az országos bajnokságon megpróbál olyan időt úszni,' amivel
kvalifikálja magát a decemberi isztambuli rövidpályás Európa-bajnokságra" - írta a
hírportál.
- Az igaz, hogy rajtkőre
állok a rövidpályás ob-n közölte a Debrecenben készülő Éva - , az viszont teljesen téves infó, hogy ezzel
bármilyen célom lenne. Ez
csak egy kirándulás. Bár valóban kaptam olyan ajánlatot, amennyiben 8 perc 20
másodpercet tempózok, kivisznek a kontinensviadalra;
de ezzel csak akkor foglalkozom, és akkor szeretnék róla
beszélni, ha sikerülne a jelzett időn belül célba érnem.
Egyébként a százhalombattai
bajnokság a felkészülés része, az
eredményességért
még 25 méteres medencében

sem gyakoroltam, pedig Debrecenben található ilyen.
Edzésenként 8 - 1 0 kilométert tempózik, Vajda Tamás
irányításával keményen készül - a hosszú távú, nyílt vízi versenyekre. Mert továbbra is ebben a szakágban látja
sportos jövőjét, nagy célja,
álma - ezt most is megerősítette - , hogy részt vehessen
a 2010-es budapesti Európa-bajnokságon, és kiharcolja a londoni olimpián való
indulást.
- A battai verseny megmutatja, hol tartunk a munkában, mennyire bírom a 800
métert, és jó lesz újra átélni a
régi, „medencés" hangulatot.
Jövő héten a vásárhelyiek is
láthatnak úszni, részt veszek
egy ottani viadalon. Civil
élet? A debreceni egyetem
igazgatásszervezői
szakán
vagyok elsőéves, éppen most
írtam „zéhát". Tetszik, és
minden segítséget megkapok
ahhoz, hogy az úszással párhuzamosan nappalin járhassak egyetemre.

A felkészülés része
- A rövidpályás országos bajnokság szervesen illeszkedik
Éva felkészülésébe - vélekedett Bán Sándor, a vásárhelyi-mártélyi kötődésű úszó első trénere. - Biztos, hogy továbbra is hosszú távon, a nyílt
vízi szakágban képzeli el jövőbeli karrierjét, az ob egy állomás, magam is elindítottam
volna, ez bevett szokás, és a
rutinszerzést is szolgálhatja.

MA ESTE FÉL 7-KOR AZ EUROLIGABAN: GDYNIA-SZEVIEP-SZEGED

„Előmeccs" férfisztárokkal

Történetének második Euroügameccsét játssza ma este fél 7-től a
Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata. Az ellenfél - egyben a találkozó favoritja - a sorozat kétszeres döntőse, a Lotos Gdynia.
GDYNIA
MUNKATÁRSUNK
HELYSZÍNI JELENTÉSE

Nem kapott edzéslehetőséget a
ma esti összecsapás helyszínén, a vadonatúj gdyniai sportpalotában a Szeviép-Szeged!
Az Euroligában erre nemigen
akad példa (a szabályok szerint
két edzés közül legalább egyet a
helyszínen kell biztosítani), ezúttal mégsem bosszankodtak
Bencze

Tamásék.

Tegnap

ugyanis férfi Euroliga-mérkőzésen látta vendégül a helyi Asecco Procom Gdynia az elitsorozat
címvédőjét, a Panathinaikoszt.
így aztán alig 24 órával a
bennünket azért jobban foglalkoztató találkozó előtt a kontinens legjobbjai, a fél görög válogatott, amerikai klasszisok,
és Európa zsenije, a litván Jasikevicius „ p a t t o g t a t o t t " Fürész

Emőék helyett. A magyar vezetők nem is hagyták ki a sportcsemegét, ám a szegedi hölgyeknek - nem elég, hogy hajnali 5-kor keltek útra... - a férfi
derbi időpontjában
kellett
edzeniük, egy másik teremben.
No de a profizmus az profizmus, ők emiatt látszólag nem
bánkódtak, hiszen van mivel
foglalkozniuk. Az Euroliga har-

madik körében a Szpartak
Moszkva halasztása okán mint ismeretes, az oroszok
„atyaúristenét", Sabtaj von Kalmanovicsot egy nappal a tervezett indulás előtt lőtték agyon
autójában - másodszor lép pályára, ezúttal is idegenben. Az
első fordulóban a francia Tarbes otthonában bravúrral felérő, mégis bosszantó, egyetlen
pontos vereséget szenvedett a
magyar bajnoki ezüstérmes,
ma este pedig ha lehet, még nehezebb dolga lesz.

A Gdynia ugyanis nagy hagyományokkal rendelkező európai szuperklub, sportpolitikai erejére jellemző, hogy ebben a szezonban otthont adhat
az Ali Star gálának, és kétszer
már az Euroliga döntőjéig is eljutott. A csoportban jelenleg
egy győzelemmel és egy vereséggel áll, de a helyiek el nem
tudják képzelni, hogy ma este
a mutató nem pozitívra vált.
Mi tagadás, a szegediek is inkább csak álmodoznak a sikerről, a papírforma egyértelműen hazai sikert ígér az újonc
magyar alakulattal szemben.
A Gdynia egyik klasszisa az
exsoproni Matovics, aki oroszlánrészt vállalt a két évvel ezelőtti aranyéremben, de elismert
sztár a másik center, a horvát
Podrug is. A magyarokat az Eb-n
legyőző lengyel válogatott két
alapembere, Pawlak és Wielebnowska is a Balti-tenger partján
játszik, és akkor még nem említettük a két amerikai légióst...

A Gdynia sztárja, Matovics tavaly a Szpartakkal Euroligát nyert. FOTÓ: DM/DV

összegezve: az esélyek
egyértelműnek látszanak, valamennyi szegedi kosarasnak
a legjobb formáját kell hoznia ahhoz, hogy szoros mecscset vívjon a Gdyniával. Igen
ám, de a közelmúltban Für é s z , Németh é s Zserzseruno-

va többször
bizonyította,
hogy a legnehezebb helyzetekben a maximumot tudják
nyújtani.
Hátha így lesz ma este is.
A D csoport tegnapi mérkőzésén: Fenerbahce-Szpartak
Moszkva 74-88.

MEGLEPETES A FÉRFI VIZILABDAZOKNAL: PONTOT VESZTETT A BETON

A függetlenség napja. Bezárt
üzletek, üres utcák, felvonuló
emberek fogadták Gdyniában
a Szeviépet. Tegnap ünnepelték ugyanis Lengyelországban
a függetlenség napját, 1918.
november 11-én mondták ki
123 év után a balti állam önállóságát. Az ország addig
orosz, porosz, német és osztrák fennhatóság alatt állt, és
az első világháború végén lettek ismét saját maguk urai a
lengyelek.

Szeged Beton VE-Szolnok

Rossz lövések, rossz passzok 7 - 7

A férfi vízilabda Vodafone OB I
ötödik fordulójában a Szeged
Beton VE hazai pályán döntetlent játszott a Szolnokkal, így
elvesztette hibátlan mérlegét.

Vargát (labdával) és társait megizzasztotta a Szolnok. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

rom fór kimaradt - valószínű,
emiatt mérgeskedett.
A huszadik perc meghozta
az első szolnoki találatot, Bálint hét méterről avatta fel Baksát. A következő percben Somogyi javította a fórstatisztiSZEGED
kát, majd az ellentámadásból
MUNKATÁRSUNKTÓL
Pásztor ismét kettőre csökkenA szegedi tréner, Kásás Zoltán tette csapata hátrányát, 4-2. A
nem ült nyugodtan a kispadon. nagyszünet megbeszélése jót
A mérkőzés első félidejében tett a szegedieknek, főleg ami
ugyan nem kapott gólt a Beton, az emberelőnyös helyzetek kisőt a második percben Molnár, használását illette, hiszen Mola hetedikben Somogyi, majd a nár egy ilyen szituációból szemásodik negyedben az új-zé- rezte meg újabb gólját. A gyors
landi Kayes gólja révén 3-O-ra válasz most is érkezett, az
elhúzott a Szeged. A tréner adok-kapok végén Hangay Z.
mégis ideges volt. A sok blokk, vette be a Beton kapuját, 5-3.
a labdaszerzések és Baksa véAz utolsó negyedben pedig
dései mellett támadásban több megérthettük, miért is nyert a
ziccer, valamint négyből há- vásárhelyi kupameccsen
a

Szolnok. A Szeged hiába szerzett két újabb találatot, a vendéggárda szívósan tapadt rá, és
nem engedte, hogy ellépjen. Ez
olyan jól sikerült, hogy Hangay
R. révén az utolsó előtti percben egyenlített: 7-7! Az utolsó
percben Molnár lövése a kapu
mellé szállt, a Szolnok támadása gyenge volt, Kásás időt kért,
Vindisch rálőtte, a labda lejött a
kapufáról, centerben Varga P.
még küzdött a labdáért - ám az
eredmény már nem változott.
Kásás Zoltán: - Figyelmet-

lenül és fegyelmezetlenül játszottunk, rossz helyzetekből lövöldöztük el a labdákat, roszszul passzoltunk. Az első félidőben jól védekeztünk, ám
3-O-s vezetés után két negyed
alatt hét gólt kaptunk.

(2-0,1-0,2-3,2-4)
Szeged Beton: Baksa - Juhász, Vindisch 1, Komlósi,
MOLNÁRT. 3, SOMOGYI 2,
Lehmann. Csere: Varga R, Ágner, Busila, Kuncz, Kayes 1.
Edző: Kásás Zoltán.
Szolnok: GÁRDONYI - Petrovai, Németh, Pásztor 1, Császár 1, HANGAY R. 1, Regős
1. C s e r e : Rydzik 1, Józsa,
HANGAY Z. 1. Bálint 1, Szőke,
SÜVEGES. Edző: Cseh Sándor.
Gót - emberelőnybök 8/3, ill.
6/1. ötméteresbők 1/1, ill. -.

HOLNAP 19 0RAK0R AZ ÉLLOVAS ERKEZIK A SPORTCSARNOKBA

Szedeákos kosárrangadó
SZEGED. Pénteken 19 órakor
rangadót rendeznek a férfi kosárlabda NB I B csoportjában.
A Keleti csoport éllovasa, a
Jászberényi KSE lesz a DélKonstrukt SZTE-Szedeák ellenfele az újszegedi sportcsarnokban.
A találkozó iránt nagy az
érdeklődés - a vendégszurkolók egy busszal érkeznek - , és
ez nem véletlen, hiszen Boni-

fert Domonkos t a n í t v á n y a i je-

Gémes-dobás. FOTÓ: KARNOK CSABA

lenleg a 3. helyen állnak a bajnokságban, és zsinórban öt
meccsüket megnyerték. Gémes Levente kisebb térdsérüléssel bajlódott, az egykori válogatott center azonban vállalja a játékot.

NISSAN
ERÖ ÉS INTELLIGENCIA

ALKOTTA

NISSAN
NOVEMBER

A vendégeknél két egykori szedeákos is szerepel:
Drahos Gábor, i l l e t v e Kovács

Attila, aki még az előző szez o n b a n a szegedi csapatot
erősítette.
1 Jászberény
2 Vásárhely
3 SZTE-Szedeák
4 Eger
5 Baja
6 Nagykálló
7. Óbuda
8 Tiszaújváros
9 Szolnok
10. Debrecen
11 Kecskemét
12 Újhulla

6
6
6
5
G
6
6
6
6
6
6
5

6
5
5
4
4
3
3
2
1
1
1
0

0
1
1
1
2
3
3
4
5
5
5
5

648600521373534507457462451449462319-

432
479
441
348
461
584
500
504
493
534
567
440

1.000
0.92
0.92
0.90
0.83
0.75
0.75
0.67
0.58
0.58
0.58
0.50

NISSAN HOVANY

Szeged, Algyői út 4 4 / 9 . Tel: 6 2 / 5 5 9 - 5 2 0

www.nissanhovarty.hu

•HBH31Z1

A kép illusztráció. Az ajánlat 2009. november 1-től november 30-ig, vagy a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. a hirxletésben szereplők
nem minösüinek szerződéskötési ajánlatnak, részletek márkakereskedésünkben. A feltüntetett ár az ÁFA és a regisztrációs díj vonatkozása esetén módosulhat.
\ Navara Kíng Cab indulóára 2.5 diesel. FE felszereltségei modellre vonatkozik. Vegyes átlagfogyasztás (1/100 km): 9,1-10,2, C02-kibocsátás (g/km): 245-267;
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KALENDÁRIUM
A
A
A
A

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

FELHŐS ÉG, KEVÉS NAPSÜTÉS
6.44
16.11
1.37
14.08

ISTEN ÉLTESSE!
JÓNÁS, RENÁTÓ
A Jónás héber eredetű bibliai
név. jelentése: galamb. A Renátó latin eredetű név. Jelentése: újjászületett.
Ma ünnepel még: KRISZTIÁN.

EZT ÍRTUK

Diczfalusy Egon professzor kincsei a Kolumbusz előtti Mexikó. Costa Rica, Peru területéről érkeztek a szegedi
múzeumba, FOTÓ: FRANK YVETTE

Jaguár a hátizsákban
SZEGED
DOMBAI TÜNDE

- Ki a Tisza vizét issza, vágyik
annak szíve vissza. Nagyon
hálás vagyok a szegedi orvoskarnak, ahol doktor lettem
1944-ben. Szent-Györgyi Albert professzor ajánlásával
kerültem ki Stockholmba,
ahol a tudományos pályám elkezdődhetett. Ennek ellenére
sohasem felejtem el Szegedet.
A kincsek sokkal jobb helyen
vannak itt, mint ha a nyolc
dédunokámnak adom, akik

nem tudják, miről van szó
- indokolta a 89 esztendős
Diczfalusy Egon, m i é r t is a j á n -

dékozta Szegednek az 56 darabból álló inka, maja és azték gyűjteményét. Az Amerika
felfedezése előtti korból rendkívül ritkán maradt fenn
olyan kultikus madártestű,
emberarcú indián kerámiaedény, macskaarcú váza vagy
perui szülő láma, mint amilyen áprilisig a Móra-múzeum
kupolacsarnokában látható.
Hogyan jutott a 65 éve
Svédországban
élő
szü-

lész-nőgyógyász
professzor
mégis ezekhez az egyenként is
több millió forintos értéket
képviselő
műkincsekhez?
Ajándékba kapta őket, amikor
az egészségügyi világszervezet, a WHO népesedési szakértőjeként bejárta a világot.
Kedvencét is megmutatta: a
masszív fekete jaguárt. A jókora méretű mitologikus tárgy
külön érdekessége, hogy Diczfalusy professzor korábbi tan í t v á n y a , Telegdy Gyula a k a -

démikus utaztatta haza a Tisza partjára, hátizsákban.

Téves kutyaharapás Másik
USA. „Félreharapott" egy rendőrkutya az Egyesült Államokban: a bűnös helyett az áldozatba mart, a betörő pedig el
tudott menekülni. Az eb tévedésében a rendőrök voltak a ludasok, mert ők uszították rossz
emberre - illetve épphogy jóra
- kutyájukat. A jó ember - azaz
a rossz - , kihasználva a zűrzavart, elfutott.
Az eset Oregon államban
történt Eugene városában. Az
ismeretlen egy családhoz tört

be, a 39 éves, 3 gyerekes családfő összeverekedett vele,
eközben eltörte a karját a behatoló arcán. Utána a kutya
harapdálta össze: bal lábikráján, combján és ülepén. Kórházba került, és nehezményezi, hogy a rendőrök még bocsánatot sem kértek tőle tévedésükért.
A rendőrfőnök szerencsétlennek minősítette az esetet,
és kiemelte a családfő hősiességét.

A napos oldalról

fénykép
LONDON. Nem volt elégedett
körözési fényképével egy szökésben lévő férfi Nagy-Britanniában, ezért küldött egy másik fotót magáról egy helyi lapnak. A 23 éves férfit betörés miatt keresik. Az általa előnyösebbnek vélt fotón egy rendőrautó mellett áll, ezt küldte el a
South Wales Evening Post című újságnak, amely készséggel közölte a fényképet, méghozzá az első oldalon. A rendőrség jó képet vágott az esethez: megköszönte a körözött
előzékenységét.

Vadász
a jégtáblán

A 20 esztendős Saufert Rita kozmetikusnak tanul, egy szegedi szépségszalonban tölti gyakorlati idejét. Mottója: „Az életben semmi nem lehetetlen, csak tenned kell érte, hogy elérd." FOTÓ: NÉMETH NORBERT

OTTAWA. Ejtőernyős katonák
mentették meg azt a fiatal vadászt, aki napokig egyedül
sodródott a Jeges-tenger egy
jégtábláján. A 17 éves fiú idősebb kísérőjével vadászott vasárnap,
az
északi
Hudson-öbölbeli Coral Harbor közelében azonban elszakadtak
egymástól.
A mentőszolgálat vasárnap
még meg tudta határozni a fiú
helyét, hamarosan azonban
elveszítették szem elől.
Miután egy éjszakát egy
jégtáblán töltött két jegesmedve társaságában, a hadsereg tagjainak sikerült megmenteniük a fiatalt. Társát a
Southampton-sziget partjainál találták meg. Mindkét vadász teste kihűlt,
sérüléseket is s z e n v e d t ^ 0

1 ÉVE: Tíz évre ítéltek egy
szegedi férfit, aki 3 lányával
és fiával fajtalankodott.
5 ÉVE: Magas a romák aránya a
szegedi Móra Ferenc Általános
Iskolában, a környék lakói emiatt máshová íratják gyerekeiket.
10 ÉVE: Két moldvai férfi utasa ölte meg és fosztotta ki az
idős makói taxist, akinek november 4-én veszett nyoma
Romániában.

ORVOSMETEOROLOGIA
Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A hűvös, szeles,
nyirkos idő miatt a reumatikus
panaszok erősödhetnek.

Eleinte még borult lesz az ég, majd napközben nyugat felől felszakadozik a felhőzet,
a változóan felhős ég mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra számíthatunk.
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További kilátások
Pénteken még számíthatunk több-kevesebb napsütésre, szombattól azonban nagyrészterősen felhős lesz az ég, helyenként kisebb eső, záporeső is lehet. A hajnalban
többfelé képződő pára- és ködfoltok helyenként csak lassan oszlanak fel.
Péntek
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LOTTOSZAMOK
SKANDINÁV LOTTÓ
A: 4,12, 23, 24, 28, 33, 34
B: 7,11,16, 20,22,24, 34

VÍZÁLLÁS
A TISZA Szegednél 146 cm
(hőfoka 7,4 °C), Csongrádnál
36 cm, Mindszentnél 102 cm.
A MAROS Makónál -40 cm.
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A NAP VICCE
Egy idős néni remegő lábakkal csoszog a villamossínek felé. Meglát
egy rendőrt, odakiált neki:
- Mondja, biztos úr, ha rálépek a sínre, nem ráz meg az áram?
- Nem, néni kérem, nem fogja megrázni az áram. Csak arra tessék
nagyon vigyázni, hogy a másik lába ne érje a felsővezetéket!

HOROSZKOP
KOS (III. 21.—IV. 20.): Egészség
ügyi problémáit illetően keresse
fel orvosát! Lehetőleg hamar konzultáljon, kedves Kos! Próbáljon
ma jobb emberré válni!
BIKA (IV. 21.-V. 20.): Ma kiderülhet, hogy azt, akihez eddig felettébb ragaszkodott, nem is önnek
rendelte a sors. Legyen okos,
megfontolt! Csalódottságát ne
mutassa ki!
IKREK (V. 21.—VI. 21.): Valószínűleg sokat gondol karrierjére. Ha
magasabb pozíció elérésére tör,
meg kell dolgoznia érte. Ha konferenciákat szervez, tegye nagy
gonddal!
RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Jelentős
változás veheti kezdetét a mai
nappal, akár az éjszaka folyamán.
Okosan kell megoldania minden
ügyet! Élvezze az új társaságot,
kedves Rák!

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Az Oroszlán ma talán túlzottan
önmagára koncentrál. A bolygóállás folytán hajlamos az önzésre.
Ennek tudatában lehet, de nem
sokat törődik vele.
SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Legyen
óvatos, mert a büszkesége nem
segít számos dolog megoldásán.
Népszerűségnek örvendhet. Kedvessége elbűvöli társait.
MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): A
pénzügyekre javasolt koncentrálnia, kedves Mérleg! A legális
ügyeket illetően szakértővel kellene konzultálnia! A pénz miatt aggódhat.
SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Ha ha
jadon vagy nőtlen, a bolygóállás
kedvez az eljegyzéseknek. Minden
a legnagyobb rendben mehet a
mai napon. Lehet, hogy kedvesével épp gyűrűt keresnek.

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Kiváló
an végzi a dolgát. Ez munkatársai
reakcióiban is megnyilvánulhat. Az
idő azonban sürget, javasolt továbbra is munkájára fókuszálnia!
BAK (XII. 22.-1.20.): Patetikus
hangulat lehet úrrá a Bakon a
bolygóállás miatt. így egy fontos
dolog elintézését el is halaszthatja. A negatív gondolatokat hessegesse el!
VÍZÖNTŐ (I. 21.—II. 20.): Elkötelezettségének időben fordítson hátat, ha az terhes! Álljon a sarkára,
kedves Vízöntő, és nyissa ki a száját! Este pihenje ki magát új társaságával!
HALAK (II. 21.-III. 20.): Vásárol
jon nyugodtan ruhákat, de kerülje
a túlságosan konzervatívnak
mondhatókat! Élvezettel színesítse
ki ruhatárát! Segítsen másokat,
ahol tud!

Grace Kelly ma lenne 80 éves
Grace Kelly (képünkön) New
Yorkban tanulta a színészmesterséget,
modellkedett
is.
1949-ben már a Broadwayn játszott. 1951-ben kapta első hollyw o o d i szerződését, két évvel ké-

sőbb Oscar-díjra jelölték. Hamarosan Alfréd Hitchcock kedvenc színésznője lett, szerepelt
a Gyilkosság telefonhívásra és a
Hátsó ablak című filmekben.
Karrierje 1956-ban ért váratlanul véget ért: a francia
Riviérán forgatta Molnár Ferenc A hattyú című színművének filmváltozatát, amikor
egymásba szerettek III. Rainier monacói herceggel. Az
1956. április 18-án tartott pazar esküvő után méltó társa
lett férjének. Megtanult franciául, és elsajátította az udva• tar,
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,on hercegnője
r)^§Prilíce|nevé vált, elegáns

volt és elbűvölő, gondosan nevelte három gyermekét. 1982.
szeptember 13-án Grace kiseb-

bik lányával,
az akkor tizenhét éves
Stephanie-val
az
országút
korlátját áttörve gépkocsijával
a
mélybe
zuhant.
Stephanie
csak
könynyebb sérüléseket szenvedett,
anyja
azonban másnap belehalt
sérüléseibe. A
Grimaldi család nem járult
hozzá, hogy a
baleset körülményeit kivizsgálják, így máig
sem tudni, hogy anya vagy lánya vezette a luxusautót.

