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KEVESEBB A HALÁLOS BALESET
Felére csökkent a halálos balesetben
elhunytak száma tíz év alatt hazánkban.
A megyében még jobb a helyzet.

MESSZE VAN A VÉDŐNŐ
Aláírásokat gyűjtenek a déli városrészben élő kismamák, mert csak
Rókuson kapnak védőnői ellátást.

3. oldal

4. oldal

ATADTAK SZEGEDEN A GOODWILL BIOTECHNOLOGIAIKLASZTER INKUBÁTORHÁZÁT

Gyógyszergyár épül
^ eoodwill P h a r m
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Keszletek a
lottózókban.

Csak a jövő héttől
négysávos a 47-es

Mozgásszervi betegségek kezelésére, fájdalomcsillapításra,
szív- és érrendszeri betegségek
kezelésére alkalmas medicinákat is gyártanak majd 2012-től
Szegeden. A Goodwill Biotechnológiai Klaszter Kft. átadta azt
a Cserzy Mihály utcai inkubátorházat, ameiy a gyógyszeripar
alapjául szolgál, és Kelet-Közép-Európa biotechnológiai
központjává teheti a várost.

SZEGED
R. TÓTH GÁBOR

Goodwill Pharma Consultii
^odwiii Klaszter Menedzsrr
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A Cserzy Mihály utcai inkubátorház bejárata. Sok vállalkozásnak ad majd otthont. FOTÓ: FRANK YVETTE

A legtöbb
kereskedő
nem perel
SZEGED. Sok kereskedőnek okoz
kellemetlenséget, hogy társaik
egy része a város ellen indított
perrel megakasztotta a Mars téri
nagycsarnok építését. Több
mint 100 pavilont bontottak
már le tulajdonosaik 2006 óta,
és az elhúzódó procedúra miatt
vannak, akik úgy érzik, rosszul
jártak, nyugodtan árusíthattak

KÖZÖSEN ADJÁK BE A KÓRHÁZPÁLYÁZATOT

Megállapodott
a megye Szentessel

Átadták tegnap a Goodwill Biotechnológiai Klaszter Kft. inkubátorházát a szegedi Cserzy Mihály utcában, a volt Szilánk
központ mellett. Itt jön létre a
közel nyolcezer négyzetméteres Pharma Park, amely számos helyi gyógyszeripari és
biotechnológiai
vállalkozásnak ad majd otthont. Jövőre készül el teljesen: gyógyszercsomagoló épület, logisztikai központ épül, valamint egy 250
négyzetméteres,
kétszintes
épület, amelybe biotechnológiai cégek költözhetnek. Olyan
ipari központ jön létre, amely
megteremti a gyógyszeriparhoz
kapcsolódó vállalatok működéséhez és fejlődéséhez szükséges feltételeket. A projekt
összköltsége félmilliárd forint.
Folytatás az 5. oldalon

Még szerelik a védőkorlátot a kiszélesített út mentén. FOTÓ: TÉSIK ATTILA

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Ma meg
kezdődik a 47-es főút Kishomok és Kopáncs közti négysávosított szakaszának műszaki
átadása. Eredetileg úgy tervezték, hogy ettől a naptól a forgalomnak is átadták volna a kétszer két sávot. A kivitelezést
végző Mota-Engil Magyarország Zrt. létesítményvezetője,
Jani Zsolt a z o n b a n t e g n a p r o s s z

hírekkel szolgált: - Három hete
kisebb megszakításokkal esik
az eső, ezért ismét csúszunk a
feladatokkal. A szükséges földmunkákat nem tudtuk elvégezni, és a kopóréteg aszfaltot sem
bírtuk mindenütt felvinni a pályatestre. Csütörtök reggel ez

még 1800 méteres szakaszon
hiányzott.
A vezető azt mondta, az
említett aszfaltozás még kétnapi munkát jelent, ezután
hozzá kell igazítani a pályatesthez a padkát, majd felfesteni az útburkolati jeleket.
Csakis utána vehetik birtokba'
az autósok mind a négy forgalmi sávot. Ez a jövő hét második felére várható. A műszaki átadást a terveknek megfelelően ma megkezdik, és mint
megírtuk: a hiánypótlás mellett kisebb munkák is várnak
még a kivitelezőre. Az időjárás újra „átírhatja" a forgatókönyvet.

Villamos ütközött busszal

Megállapodás született tegnap a megyeházán arról, hogy a jobboldali vezetésű Csongrád megyei közgyűlés és az MSZP-s irányítású
Szentes összefog a Kurca-parti város kórházának fejlesztéséért.

SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Csongrád megyei önkormányzat Szentes városával
együttműködve pályázik a Dr.
Bugyi István Kórház új műtőblokkjának megépítéséért - erről egyhangúlag döntöttek tegnap a megyeházán. A jobb- és a
baloldal közötti kompromiszszum azért is fontos eredmény,
mert idáig a két önkormányzat
külön, szinte egymás ellenében
készült a pályázatra, és több politikus aggódott, hogy emiatt
esetleg lemarad a kórház a fej-

v o l n a t o v á b b . Vida István a r r a is

felhívta a figyelmet, hogy egyes
emberek, akik korábban sose
árusítottak, érdekből vásároltak
fel bontásra ítélt üzleteket.
Bővebben a 4. oldalon

A Pingvin Patika
akciós
i kiadványát
keresse

lesztésről. Halmai László o l y a n

javaslatot tett, amelyet végül

Magyar Anna, a közgyűlés elnöke és Szirbik Imre szentesi pol-

Magyar Anna: 16 év alatt 2,6 milliárd forintot tett bele a megye a
kórházba, FOTÓ: KARNOK CSABA

gármester is elfogadhatónak
tartott. Eszerint a pályázatot a
megye készíti el, de az önerőt
közösen adják össze a várossal.
További információk a 3. oldalon

Egy utasokat nem szállító, szám nélküli autóbusz ütközött össze egy 3F jelzésű villamossal tegnap reggel a
szegedi Kálvária sugárút és a nagykörút kereszteződésében. A balesetben senki sem sérült meg, a helyszínelés ideje alatt a forgalmat rendőrök irányították. A balesethez a tűzoltókat is riasztották, az ő segítségükkel
választották szét a járműveket. FOTÓ: MISKOLCZL RÓBERT
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A kórházat hibáztatja a meghalt 15 éves fiú anyj
A fiú é d e s a n y j a , Ráczné Laka-

SZOLNOK
MTI

Eljárást kíván kezdeményezni a
HINl-vírusfertőzéssel elhunyt 15
éves szentlőrinckátai fiú édesanyja a jászberényi kórház ellen,
ahol a gyereket először kezelték;
az érintett Szent Erzsébet Kórház
belső vizsgálata szerint a beteget
szabályosan látták el.

tos Melinda elmondása szerint
a vizsgálati eredmény ismeretében határozta el véglegesen,
hogy eljárást kezdeményez a
gyógyintézmény ellen és kártérítésben is gondolkodik.
A jászberényi Szent Erzsébet Kórházban lefolytatott,
szerdán nyilvánosságra hozott
belső vizsgálat azt állapította
meg, hogy szabályosan látták

el a 15 é v e s f i ú t . Szabó Tamás

ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint a fiú 2001 tavaszán
asztmás megbetegedése miatt
már feküdt a jászberényi kórházban, majd folyamatos ambuláns gondozásban részesült.
Időközbeni extrém túlsúlya
miatt az őt kezelő szakorvos
gyermekklinikai
kivizsgálást
kezdeményezett, amely érdemi változást nem hozott, felte-

Megsemmisíttetnék
a vagyonadót

A Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara (BKIK) az Alkotmánybírósághoz fordult, mert
több ponton is alkotmányellenesnek tartja a vagyonadóról
szóló törvényt. A BKIK az Alkotmánybíróságtól soron kívüli tárgyalást és a törvény viszszamenőleges megsemmisítését kéri. A köztestület elnöksége azért is döntött az alkotmánybírósági beadvány mellett, mert ugyan a politikai
tendenciákat figyelembe véve
várható, hogy a következő
kormányzat az első intézkedései között megszünteti a vagyonadót, addig azonban az
evás vállalkozásokat február
végén még érinti a vagyonadó-fizetési kötelezettség.

Saját fegyverével
lőtték fejbe

Az áldozat maga adta korábban gyilkosának azt a fegyvert, amivel egy elszámolási
vita után fejbe lőtték; a gyilkossággal gyanúsított férfit elfogták. A XIV. kerületben szerdán egy autó csomagtartójában megtalált férfi sok embernek tartozott jelentős összeggel, így későbbi gyilkosának is
mintegy hatmillió forinttal. A
26 éves férfi nem tudta viszszafizetni tartozását, ezért
lőtte le őt még hétfőn 25 éves
gyilkosa egy garázsban. Holttestét az autójába rejtette,
amit egy trélerrel vitetett arra
a helyre, ahol később az áldozat apja megtalálta a tetemet.

H1N1 - bezártak egy
budapesti iskolát

Bezárták csütörtökön a rákospalotai Meixner általános iskolát, mert a tanulók több
mint fele megbetegedett. A
diákoktói vett mintákban kimutatták a H1N1-vírust. Az iskola igazgatója elmondta: az
iskolában összesen 157 gyerek tanul, közülük 80-an betegedtek meg. A18 tanárból
pedig 8-an fertőződtek meg. Az
iskola csütörtökön már nem
nyitott ki és a jövő hét végéig
zárva is marad.
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pótban, kifejezetten nehézlégzéssel és a tüdők felett hörgő
színezetű légzési hanggal. A
röntgenlelet kétoldali tüdőgyulladást és kis vérköri pangást igazolt. Mindezekre tekintettel sürgősségi ellátása után,
oxigénadás mellett a szolnoki
Hetényi-kórház
gyermekosztályára került, ahol az intenzív
ellátás ellenére november elsején elhunyt.

/ /

Őrizetben az ír gázoló

Az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium (IRM) pozitív fejleményként értékeli, hogy az ír
hatóságok őrizetbe vették a Leányfalun két gyermeket halálra
gázolt, a magyar bíróság által
börtönbüntetésre ítélt ír férfit.
BUDAPEST
MTI

Az ír igazságügyi minisztérium
hivatalosan Is tájékoztatta az
IRM-et az őrizetbe vételről. Az,
hogy a férfit őrizetbe vették,

majd óvadék ellenében szabadlábra helyezték, még nem
jelenti azt, hogy automatikusan kiadják őt Magyarországnak. Előbb még az ír bíróságnak meg kell vizsgálnia a jogi
feltételeket, hogy a férfi kiadható-e, ebben az ügyben az első tárgyalás november 25-én
lesz. Az igazságügy bízik abban, az eljárás vége az lesz,
hogy a férfit kiadják Magyarországnak, és a bűnelkövető a
büntetését itt, Magyarországon fogja letölteni.

S í OET - nincs előrelépés
Szakorvosjelöltek és fiatal orvosok demonstráltak életkörülményeik javításáért csütörtökön Budapesten.
Papp Magor, a Magyar Rezidens Szövetség elnöke a demonstráció előtt elmondta: arra szeretnék felhívni a
társadalom figyelmét, hogy a fiatal orvosok „nyomasztó helyzetben" vannak, másod- és harmadállást kénytelenek vállalni, ennek pedig a „betegek isszák meg a levét", jelenleg a fiatal orvosok kezdőfizetése 95 ezer
forint körül van - jegyezte meg, hozzátéve-, azt szeretnék elérni, hogy egy fizetésből meg tudjanak élni, de
számháborúba nem szeretne bocsátkozni. Kiemelte: a mostani körülmények veszélyeztetik a betegellátást és
az egészségügyi rendszer működését. Mint mondta, a jelenlegi tendenciák alapján hosszú távon sem látják a
változás lehetőségét. „Megvan bennünk az elkötelezettség, az elszántság és a tenni akarás, várjuk a társadalom jelzését, hogy szüksége van ránk. Fogjunk össze, hogy itthon gyógyíthassunk" - mondta a szónok,
akinek a szavait hangos taps fogadta. A fehér köpenyt viselő fiatalok több mint ezren a Magyar Nemzeti Múzeum előtt gyülekeztek, majd onnan a Szent István-bazilikához vonultak. A demonstráció a bazilika előtt egy
performance-szal zárult, amelyen a fiatalok Magyarországot formázták meg.

Gyurcsány tanúskodott
a Zuschlag-perben
- Miniszterségem idején sok
százan, köztük Zuschlag János
is megkerestek és érveltek különböző pályázatok támogatása
érdekében, de egyedi ügyekben
nem voltam fogékony tárgyalásra - mondta Gyurcsány Ferenc, akit tanúként hallgatott ki
a bíróság a Zuschlag-per csütörtöki tárgyalási napján.

szeptemberéig volt miniszter a
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium élén. A minisztérium
vezetésében nem volt olyan gyanú, hogy Zuschlag János erkölcstelen és jogellenes módon
járt volna el a pályázatok esetén
- mondta a bíró kérdésére válaszolva Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnök, aki beszámolt
arról, hogy Zuschlag János az ellene
indult
eljárás
után,
KECSKEMÉT
2007-ben egy alkalommal KecsMTI
keméten megkérdezte tőle, mit
Zuschlag János v e h e m e n s e n és tegyen. - Én azt ajánlottam neki,
rámenősen képviselte a rábízott hogy működjön együtt az igazérdekeket, ami természetes volt ságszolgáltatással, és ne szaladaz ifjúsági ügyekért dolgozó kép- gáljon fühöz-fához az üggyel
viselőtől - mondta Gyurcsány kapcsolatban - mondta GyurFerenc, aki 2003 májusától 2004 csány Ferenc.

Ötmillió forint kártérítés
C6?g.NlE-gJ
jogtalan fogvatartásért
pénzváltó

Szeged. Kölcsey u. 5. • Tel.: 62/319-347
Nyitva: mindennap 8-21 óráig.

tött. A fiúnak antibiotikumot
adott, életmódbeli tanácsokkal látta el, majd azzal bocsátotta haza, hogy állapotának
romlása
esetén
azonnal,
egyébként négy nap múlva
kontrollvizsgálaton
mindenképpen jelentkezzen.
A fiú az édesanyjával október 29-én reggel kereste fel
másodszor a kórházi gyermekosztályt súlyos általános álla-
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Fiatal orvosok és rezidensek tüntettek

ITTHON

O*

hetően a túlzott kalóriabevitel
miatt. A kóros elhízás miatt a
fiatal páciensnek nyugalmi
helyzetében is erős, terhelésre
pedig nehézlégzése volt. A beteg október 26-án jelentkezett
először édesanyjával a kórház
pulmonológiai
szakrendelésén. A gyermek és anyja a kórházi felvétel ellen akkor tiltakozott, a kezelőorvos pedig az
ambuláns kezelés mellett dön-

BUDAPEST, ötmillió forint kártérítést fizet a magyar állam annak
a fiatalembernek, akit 2006-ban
rablás miatt első fokon börtönbüntetésre ítéltek, majd a másodfokú bíróság utasítására elrendelt új eljárás után jogerősen
felmentették; a roma fiatalember 16 hónapot ült előzetes letar-

tóztatásban. A büntetlen előéletű, akkor még 22 éves férfit azt
követően vonták eljárás alá,
hogy az akkori gyanú szerint társával 2005 augusztusában a Keleti pályaudvar aluljárójában
bántalmaztak több hajléktalant,
majd letépte egyikük aranyláncát és elvette az óráját, (mti)

KÜLFÖLD
Ausztrália jóváhagyta
Zentai kiadatását

CANBERRA. Az ausztrál szövetségi kormány jóváhagyj a csütörtökön a háborús bűnnel vádolt
Chartes Zentai (Zentai Károly) kiadatását Magyarországnak. A
magyar hatóságoknak két hónapjuk van arra, hogy intézkedjenek
Zentai Magyarországra szállításáról, de a vádlott még mindig
megtámadhatja ezt, és várhatóan
újabb kérvényekkel próbálja késleltetni tényleges megjelenését a
magyar igazságszolgáttatás előtt.
Zentait azzal vádolják, hogy
1944. november 8-án a magyar
királyi hadsereg tiszthelyetteseként egy budapesti laktanyában
többedmagával megkínozta és
meggyilkolta a 18 éves Balázs
Pétert, mert a zsidó fiatalember
nem viselte a megkülönböztető
sárga csillagot.

Titkos börtönök

PEKING. Titkos, „fekete" börtönök működnek Kínában, ahová
többségükben olyan vidéki embereket zárnak be, akik panaszt
akarnak tenni a központi hatóságoknál valamely őket ért sérelem
miatt - állította csütörtökön közzétett jelentésében a Humán
Rights Watch (HRW) nemzetközi
emberjogi szervezet mety szerint
évente tízezer ember fordul meg
a titkos létesítményekben, (mti)

BUDAPEST. Nem közeledtek az
álláspontok a bértárgyalásokon az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) csütörtöki plenáris ülésén, a munkaadói ol-
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dal továbbra is 73.000 forintos
havi
minimálbért
ajánlott
2010-re, míg a munkavállalói
oldal szerint nagyobb emelésre
van szükség.

041-alföldi Raglonálla

innovációs
Ű Q T N Ö K I É O

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - HATÁRIDŐ-HOSSZABBÍTÁS
A 2009. évi „Dél-alföldi Innovatív Ötlet Díj"
Tájékoztatjuk a tisztelt Pályázókat, hogy a 2009. ávi .Dél-alföldi Innovatív Ötlet Dlj" elnyerésére kiirt pályázati felhívásban a pályázatok benyújtására megadott határidőt - a BIOPOLISZ
Szegedi Innovációs Szolgáltató Korlátolt Felolósságű Társaság ás a Dél-alföldi Regionális
Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület - 2009. november 16-ról 2009. december 15-re
hosszabbítja meg.
A pályázat benyújtásának határideje ás módja:
A pályázatokat 2009. december 15-én (kadd) 16 óráig szemályasen vagy postai úton a
Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (6720 Szeged. Kígyó utca
4. III. emelet) vagy a BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (6725 Szegád. Hópárduc u. 4.) elmére lehet benyújtani.
Eredményhirdetés időpontja és helye:
Az eredmények kihirdetésére 2010. január 15-én (péntek) 11 órakor a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjában (6722 Szeged, Ady tér 10.) kerül sor.

1 díj: 500.000 Ft • 2 díj: 300.000 Ft • 3. díj: 100.000 Ft
A pályázati felhívásról és a pályázati útmutatóról bővebb információt a www.darinno.hu.
illetve a www.biopolisz.hu weboldalakról letölthető pályázati dokumentumok tartalmaznak.
A pályázattal kapcsolatosan személyesen érdeklődhet
a 62/622-026 ás 62/549-500-es telefonszámokon.
A dljkitűzás visszavonásának jogát kifejezetten fenntartjuk!

Válogasson a Vista
ünnepi ajánlataiból!
Szilveszteri ajánlatok
75 900
99 000
103 900
112 200
124 900
149 900
173 800

Athén
London
Róma
Barcelona
Párizs
Szicília
Madeira

Akciós Malév jegyek
29 000 Ft/főtől
Amszterdam, Athén, Brüsszel, Frankfurt. Helsinki.
Isztambul, Koppenhága, Larnaca, London, Madrid,
Milánó, Moszkva, Tesszalonikl, Párizs, és még számos
város. A fenti ár tartalmazza a repülőtéri illetékekét és
az adókat. Tanár és diákkedvezményes repülőjegyek
széles választékával is várjuk utasainkat!

Adventi ajánlataink
Bécsi hétvége
Grazi hétvége

2 5 7 0 0 Ft/főtől
2 9 5 8 0 Ft/f6t6i

Az ár tartalmazza a szállást 2 éjre reggeli ellátással
decemberi időpontokban.

További ajánlatainkról
érdeklődjön irodánkbanl

VISTA Utazási Központ
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a november 12-i kenószámok:
2, 3, 9,12.18. 25, 29, 32, 37, 42, 45. 47, 50, 54, 60, 62, 68, 70, 79, 80.

Ft/fő/3 éj
Ft/fő/3 éj
Ft/fő/3 éj
Ft/fő/4 éj
Ft/fő/4 éj
Ft/fő/4 éj
Ft/fő/S éj

Szeged, Oroszlán utca 4.

06 62/548-480 szeged»vlsta.hu
Nyitva: hétfő-péntek: 09.00-18.00

Iff J »/t
iÜíííiíSjíli
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KÖZÖSEN ADJAK BE A KORHAZPALYAZATOT

Megállapodott Csongrád
megye Szentessel

Lábbusz
R. TÓTH GÁBOR
toth.gabor@delmagyar.hu

Én nem mondom, hogy az egyetlen négykerekű közlekedési eszköz a babakocsi legyen a belvárosban.
A teljes autómentesség aktivistái akkor vesztették el
támogatásomat, amikor mankóval bicegtem a Petőfi
Sándor sugárúttól a Tisza Lajos körúti rendelőintézetbe
- nem volt parkolóhely közelebb. Mi lenne, ha nem is
lehetne behajtani a belvárosba?
Az viszont nincs ellenemre, hogy fogynak a parkolóhelyek Szegeden.
Az Arany János utcai parkolóház kihasználtsága hétköznapokon sem több 50 százaléknál. Pedig 200 forint
óránként - egy kétórás parkolójegy ára 355 forint. De
hiába olcsóbb harmadával a vásárhelyi
parkolóház is, mint a
közterületi parkolóhely - mégis a bolt
előtt állnak meg az
emberek. Nem az ár szüli az érdektelenséget. Hanem a
lustaság.
Az egyetlen bajunk, hogy a parkolóház nem közvetlenül azon épület mellett áll, ahova éppen igyekszünk.
Pedig jó, ha tudomásul vesszük: nem állhatunk meg
mindig a kapuban. Ezután meg pláne nem: mintegy 80
parkolóhely szűnik meg ősz végétől a Boldogasszony
sugárúton és környékén. A Dugonics téren sem lehet
majd megállni két év múlva.
Forogni kell a kerekeknek a fejekben is, hogy alkalmazkodjunk az új helyzethez. Parkolj és utazz, parkolj
és bringázz - kezdjük el tanulni e kifejezéseket. A városvezetőknek pedig megfelelő feltételeket kell teremteniük - Brüsszelben egymást érik az utcán kölcsönözhető kerékpárok. Olyan tárolókra is szükség van, ahol
az ember nyugodt szívvel hagyja a kétkerekűt. A belvárosi járatokon akár kedvezményt is lehetne adni a forgalmi engedélyre - mint az autómentes napokon.
És ne essünk kétségbe: ott van a lábbusz is. Annak a
legegyszerűbb a menetrendje.

f f Nem állhatunk
meg mindig
a kapuban.

Szirbik Imre (balról) a megyei közgyűlésen. Szentes is örül a kompromisszumnak. FOTÓ: KARNOK CSABA
Új műtőblokkot akarnak építeni a szentesi kórházban. A pályázatot a megyei önkormányzat készíti el, de az önerőt közösen adják össze a várossal.
SZEGED
BAKOS ANDRÁS

Két fontos ügyben is megállapodott a megyei közgyűlés két
oldala tegnap. Az önkormányzat korábban tanulmányt készíttetett arról, hogyan lehetne takarékosabban működtetni a hivatalt és az intézményeket. Most olyan javaslat került
a közgyűlés elé, hogy a
2010-es költségvetési évben
nem érdemes bevezetni a
megbízott cég javaslatait,
mert ezekkel a mostani elvonások hatásait már nem lehet
k i v é d e n i . Kozma József j a v a s -

latát elfogadva a megye mégis
sorra veszi az összes szolgáltatását, egyenként vizsgálja

meg, melyiket hogyan lehet
korszerűbben ellátni.
Egyhangúlag döntöttek arról, hogy a megyei önkormányzat Szentes városával
együttműködve adja be pályázatát a Dr. Bugyi István Kórház műtőblokkjának megépítéséért. A megnyerhető összeg
vagy 1,5 vagy 3 milliárd forint.
Vita abból származott, hogy a

a város előnyben van, terveket
készíttetett. Szentes azért nem
szeretné, ha a megye egyedül
pályázna, mert akkor 300 milliót „befektetve" 3 milliárdnyi
vagyon kerülne a birtokába.
Módosulna a kórház területén
fönnálló, körülbelül ötven-ötven
százalékos
tulajdoni
arány a megye és a város között. Magyar Anna elnök azzal
érvelt, hogy a
megye 16 év
alatt,
mióta
működtető, 2,6
milliárd forint
értékben fejlesztette az intézményt. A betegnek pedig
mindegy, hogy a kórház kinek
a tulajdonában van, az a lényeg, hogy minél jobb ellátást
kapjon. Halmai László kompromisszumos
javaslatát
hogy az együttműködésben a
2009. január elsejei tulajdoni
arányokat tartsák mérvadó-

$$ A betegnek mindegy, hogy
a kórház kinek a tulajdonában
van, az a lényeg, hogy minél jobb
ellátást kapjon.
február 15-én határidős pályázatra mindkét önkormányzat
gőzerővel készült, eddig szinte
egymás ellenében. Többen is
mondták a tegnapi ülésen, az
nem fordulhat elő, hogy erről
a lehetőségről emiatt maradjon l e a k ó r h á z . Szirbik Imre

polgármester úgy érvelt, hogy

nak - elfogadta Szirbik is, a
határozat szerint közösen adja
a két önkormányzat az önerőt,
amennyiben erre a kiírás lehetőséget ad, így közös lesz az új
vagyon is.
Jövőre nő a sporttámogatásra szánt pénz: a kiadási főöszszeg 1,2 ezrelékéből támogatják
az egyesületeket. Nem sikerült
dönteni a szegedi huszár emlékmű ügyében; a vezetés terve
az volt, hogy a megye határozatban kéri Szegedet, a tér átalakítása ne érintse az emlékművet, az maradjon a helyén.
Csak húsz szavazat született az MSZP-SZDSZ-frakció tagjai
nem nyilvánítottak véleményt
- , ez kevés, ebben a kérdésben
tehát határozatképtelenség miatt nem döntött a közgyűlés.

FVovábbi FOTÓK

a neten

www.delmagyar.hu

Továbbképzések
SZEGED. Bővült a Szent-Györgyi-napok programja. A 16. alkalommal életre hívott rendezvény szombaton zárul, közel
250 egészségügyi szakember
vesz részt például a belgyógyászati továbbképzésen. De régiószerte népszerű a háziorvosi,
fogorvosi, gyógyszerészeti kurzus is - derült ki a tegnapi sajtótájékoztatón a szegedi egyetem
klinikai központjában. Ennek
elnöke, Pál Attila elmondta: el-

ső alkalommal szerepelt a programok között a Diczfalusy-emlékülés és az azt követő szülészeti és nőgyógyászati tanfolyam. 11 ország 33 jó nevű tudósa érkezett Szegedre. Az idei
Richter Tudós Klub előadásai az
Alzheimer-kór kezelésével foglalkoztak. A mai központi ünnepségen az orvosi, a fogorvosi
és a gyógyszerészeti kar dékánja számol be az elmúlt évről,
majd kitüntetéseket adnak át.

CSONGRÁD MEGYE: 480 MILLIÓ FORINT BIRSAG GYORSHAJTÁSÉRT EBBEN AZ EVBEN
Találjon r áa t ö k é l e t e s t á r s r a !

Jóval kevesebb a halálos baleset
Felére csökkent a halálos balesetben elhunytak száma tíz év alatt
Magyarországon. Csongrád megye az országos értéknél is jobb
átlagot produkált, habár a száguldozó külföldieket még mindig
nem tudja helyszíni bírsággal sújtani a rendőrség.
CSONGRÁD MEGYE
KISS GÁBOR GERGŐ

Mintha ezer éve ismernénk egymást. Beszélgetés
szavak nélkül. Kíváncsi rá, milyen érzés? Élje át
Ford márkakereskedéseinkben! Ford Focus csak
novemberben akár 1.200.000 Ft kedvezménnyel.

FordFocus

Feel the difference

Az országban és Csongrád megyében is tovább csökkent a
halálos, súlyos és könnyű sérüléssel járó balesetek száma.
Magyarországon tíz éve még
2100-an haltak meg az utakon, tavaly már csak 996-an
- az áldozatok száma ötven
százalékkal csökkent.
Csongrád
megyében
ugyanezeket az éveket vizsgálva az országos átlagnál is

I

: 109. november 1-től novomber 30-<g. vagy a készlet erejéig érvényes, fi
kőríi. részietekért éfdektoíijön márkakereskedéseinkben Vegyes átlagfogyasztás: 4.3-9,4 1/100 km.
C02-kíbocsátás 114-226 9*m

Ford H o v á n y - Szeged
D o r o z s m a i út 6 . Tel.: 62/540-300
A l g y ő i út 3 9 . Tel.: 62/556-300
www.fordhovany.hu

jobb eredményt kapunk. - A
megye
útjain
2000-ben
180-an haltak meg, tavaly
33-an - beszélt a jelentős
c s ö k k e n é s r ő l Szenti

Szabolcs

rendőrségi szóvivő.
Ez főként azoknak a szigorításoknak köszönhető, amiket fokozatosan vezettek be a
döntéshozók: megemelkedett
a helyszíni bírság összege, bevezették az ittas vezetőkkel
szembeni zéró toleranciát.
Mégis a tavaly májusban életbe lépett objektív felelősség

mmmmmmmm

SZEMÉLYI SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ BALESETEK

alakulása

Cíongrád megye
ÉV

HALÁLOS

SÚLYOS

KÖNNYŰ

ÖSSZESEN

2000

150

807

924

1881

2005

55

291

370

716

2008

27

293

366

686

249

314

584

2009
21
első 10 hónap
Forrás DM/DV-gyűjtés

DM-GRAFIKA

2009-ben történt a 43-ason.
Kiszombornál rohant bele a menetrend szerinti buszba júliusban egy 39
éves makói férfi. 16-an megsérültek, a férfi életét vesztette.
Öten haltak meg augusztus 10-én hajnalban Deszk és Klárafalva között.
Egy spanyol rendszámú személygépkocsi, amelyben román állampolgárok ültek, előzés közben frontálisan egy román kamionnak ütközött.
Az autó 5 utasa közül senki sem élte túl a balesetet: 4 felnőtt és egy 12
éves gyerek az áldozat.

Egy utas támadása miatt borult fel augusztus 12-én hajnalban egy román autóbusz Szőregnél. 4 súlyos és 13 könnyű sérültet vittek a mentők a klinikára, 10 utast a helyszínen láttak el.
Frontálisan ütközött egy olasz rendszámú Alfa Romeo és egy magyar
rendszámú Opel Astra október végén Deszk belterületén. Az olasz rendszámú autó Makó felől haladt Szeged irányába, egy kamion előzésébe
kezdett, ekkor ütközött frontálisan a szemből érkező autónak. Az Opel
egyedül utazó sofőrje a csodával határos módon megúszta a balesetet.
Az Alfa Romeo két utasát elszállította a mentő, egyikük súlyosan sérült.

elve az egyik legnagyobb viszszatartó erő: az országban
emiatt 607 ezer közigazgatási
ügyben járt el a rendőrség.
- Csongrád megyében az
objektív felelősség elve szerint gyorshajtás miatt idén eddig 13 ezer 35 közigazgatási
bírságot szabtak ki kollégáink
479 millió 605 ezer forint értékben - közölte Szenti Szabolcs.
Ha megvizsgáljuk a Csong-

rád megyében történt baleseteket, jelentős részük a 43-as
úton történt. Közülük nem
egynek az okozója, részvevője
külföldi állampolgár volt. A
román vendégmunkások a
mai napig - ezt mindenki tapasztalhatja, aki csak egyszer
is végighalad a Szegedet Makóval összekapcsoló úton hatalmas sebességgel, kockázatos előzéseket is bevállalva
száguldanak az úttesten.

•

; MEGYEI TÜKÖR
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ve gyesen van, tudja, hogy
még ezt az összeget is nehéz
kigazdálkodni - panaszolta.
Mindketten aláírták azt a
petíciót, amelyben a lakóparkban élő csaknem ötszáz családdal együtt egy könnyebben
elérhető helyszínt kérnek. Az
anyukák szerint a várandós
nőnek kilencszer, a baba első
életévében pedig 14 alkalommal ajánlott a védőnővel konzultálni. Egyetértenek abban,
hogy a kilencedik hónapban
már nehéz mozogni, egy újszülött babát pedig pár hétig
utcára sem visznek ki, nemhogy busszal utaztassanak.

KÖRKÉP
Végletek:
jubileumi koncert

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. A vásárhelyi Végletek zenekar tíz
éve, 1999. október 23-án alakult. Első fellépése a helyi
UV-klubban volt, és a november 20-i, este 9-kor kezdődő
jubileumi koncerten ugyanoda
várják rajongóikat. A csapat a
Fekete Benő. Török László.
Szögi Ödön, ifj. Kószó Péter és
Horváth László összeállításban
játszik, dallamos rockot. Eddig
négy nagylemezt jelentettek
meg szerzői kiadásban, 40 számot írtak. A jubileumi koncert
„főpróbáját" ma Kiskunfélegyházán tartják.

Eddig 77 milliót nyertek

NAGYLAK. A bőrrák kialakulásának megelőzését szolgálja
az az 5 milliót érő berendezés,
amely Nagylakra, a rendelőbe
került a helyi önkormányzat
és egy magáncég közös pályázata révén. Ilyen eszköz a közelben Szegeden és Békéscsabán üzemel, a makói kistérség
más településein is végeznek
vele szűrővizsgálatokat. Nagylak a jelenlegi ciklusban több
mint 77 millió forintot nyert
különféle pályázatokon, ez
annyi, mint a község éves
költségvetése - tájékoztatott
Gyarmati András polgármester. Most 2 millióból két radaros sebességmérő műszert telepítenek a falun áthaladó út
két végére, 1,1 millióból megújul a művelődési ház nagyterme, 1,3 millióból leaszfaltozzák az óvodához és a
sportpályához vezető utat, valamint egy EKG-t és egy érszűkületet vizsgáló berendezést is vesznek a rendelőnek.

Közlekedésbiztonság,
agykontroll

SZEGED. Közlekedésbiztonsági kerékpáros akciót tartott
tegnap a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság baleset-megelőzési bizottsága.

Baloghné Fűrész

Kovácsné Csányi Bernadett a Vadaspark lakóparkból közel egy óra alatt jutott el a Rókusi körúti rendelőbe a 20 hónapos Danival, FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

Messze van a védőnő

Aláírásokat gyűjtenek a déli
városrészben élő kismamák,
hogy a város segítse védőnői
ellátásukat.

Rókusi körútra kell utazniuk a
várandósoknak, illetve a csecsemőkkel az anyáknak. - Eddig egy negyedórás sétával
egybe lehetett kötni a tanácsadást, most majdnem egy óra
hosszat jöttünk - panaszolja

SZEGED
BERECZKY DIÁNA

Kovácsné

Október 8. óta Szentmihálytelekről, Kecskéstelepről és a
Vadaspark lakópark egy részéből a Szabadkai úti gyermekorvosi rendelő helyett a

Csányi

Bernadett.

Húsz hónapos Dani fiával a
Vadaspark lakóparktól előbb
a Mars térig buszoztak, majd
villamospótló járattal érkeztek a Rókusi körúti új telep-

HÁROM KERDES
AKI VALASZOL:

Bencze József

altábornagy

- Hogyan vélekedik a Csongrád
Megyei
Rendőr-főkapitányság
munkájáról?

A nem megfelelő világítóberendezéssel tekerő biciklisek
helyszíni bírság helyett ezúttal
fényvisszaverő pántot és ismeretterjesztő kiadványt vehettek át a rendőröktől.
- Gyermek agykontrollklubot
tartanak a tanfolyamot már
elvégzett érdeklődőknek november 18-án, 17 órától a dorozsmai művelődési házban.

- Kilenc hónapja gyilkolták meg
Marian
Cozma
kézilabdázót
Veszprémben, de még mindig nem
tudni, hogy ki adta le a gyilkos döfést. Nem hallani előrelépésről a
romagyilkosságok feltételezett elkövetőinek ügyében sem. Mi hátráltatja a nyomozásokat?

- A Cozma-ügynek 25 gyanúsítottja van, akik közül sokakat letartóztattunk. A bonyolult, sokszereplős történetWT J / k KÖZLEKEDÉSI
ben
több mint 600 tanút hallI
BIZTOSÍTÓ
gattunk meg. A Cozma-gyilL
EGYESÜLET
A I • p I t v • I 1 t • •
kosságot úgy akarjuk átadni az
A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ
ügyészségnek, hogy az kéS Z Á M O L J O N É S VÁLTSON
sőbb, a bírói szakaszban is
AZ IDÉN IS VELÜNK!
megállja a helyét. Tudjuk,
KÖBE biztosítások » hogy ki az a három személy,
aki az emberölést elkövethette,
2010-ben is.
őket egyébként az elsők között
K é p v i s e l e t i iroda:
fogtuk el. Az ügyészség vezetőM a k ó , H u n y a d i u. 6/B
je hetente tájékozódik az ügyMobil: 70/408-2605
ben, amelyben még az idén

Kovácsné Csányi Bernadett

kínlódni. A villamospálya felújítása miatt még bonyolultabb megközelíteni a Kossuth

szeretnénk vádat emelni. A romagyilkosságokban 800 bizonyítékot foglaltunk le 30 helyszínen, 72 bűnjellel kapcsolatban még a szakértői véleményre várunk. Ettől függetlenül
biztosak vagyunk abban, hogy
a gyanúsítottaknak köze van a
gyilkosságsorozathoz. A rendőrség - bár voltak a különböző
nyomozói
szervek
között
együttműködési problémák nem hibázott az ügyben.
- Tapasztalatuk szerint mennyire bíznak az emberek a rendőrségben?

- Csökkent a balesetek száma, javult a közbiztonság, az
emberek szubjektív biztonságérzete mégsem maximális. A
tanyakonferencia is arról szól,
hogyan tudjuk megoldani azok
problémáit, akik a tanyavilágban, elszigetelten élnek. Akkor
nyugodtak az emberek, ha minél több rendőrt látnak. Politikai oldalról sokkal negatívabb
a rendőrség megítélése, hiszen
a két hónapja végzett országos
felmérés szerint az emberek 70
százaléka bízik a magyar rendőrségben. Ez jó arány, de nem
elégedhetünk meg vele.

Boros

Edit,

aki másfél éves
Zita lányával
érkezett, szintén a lakóparkban él. - Egy ilyen út ezer forintba kerül. Aki gyeden, illet-

Az érintettek többsége a közelben rendelő orvoshoz viszi
a gyermekét, ahová a védőnők
is kijárnak. A terhes-, illetve
csecsemőgondozást pedig kérésre otthon is el lehet végezni
- javasolta átmeneti megoldásként a vezető védőnő.

A MARS TERI KERESKEDŐK TÖBBSÉGÉ NEM PERESKEDIK

Karácsonyig maradnának

SZEGED
FEKETE KLÁRA

SZEGED
KISS GÁBOR GERGŐ

Lajos sugárút és a körút csomópontját. Nem tudom, miként oldom meg jövőre, hogy
két szoptatás
között ide- és
hazaérjünk tette hozzá.

99 Nem tudom, miként oldom
meg jövőre, hogy két szoptatás
között ide- és hazaérjünk.

Több mint 100 pavilont bontottak már le tulajdonosaik
a Mars téren 2006 óta, ki zokszó nélkül, ki „zokszóval" tette. Kevesen vállalják viszont,
hogy elmondják a véleményüket a per miatt 3 éve húzódó
beruházásról.

3 kérdést teszünk fel olyan
embereknek, akik valamilyen
okból az érdeklődés középpontjába kerültek, és olyanoknak, akik válaszolni hivatottak
aktuális kérdésekre. Bencze József altábornagy, országos
rendőrfőkapitány (képünkön)
volt a vendége a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
szegedi tanyakonferenciájának.

- Csongrád megye egyre
fontosabb része az országnak.
Bűnügyi fertőzöttsége Pest és
Borsod megyének ugyan továbbra is meghatározóbb, de
a schengeni csatlakozás óta
Csongrád megyére is nagyobb
nyomás nehezül. A helyi
rendőrök és vezetők ennek ellenére is kiválóan látják el
munkájukat, akikkel maximálisan elégedett vagyok.

helyre. - Februárra várom a
második babánkat, fárasztó
így közlekedni, babakocsival

Veronika,

a Védőnői Szolgálat vezetője
elmondta, a szolgálatot működtető egyetemmel, valamint
az önkormányzattal együtt keresik a megoldást. - Már négy
éve húzódott ez a költözés,
mert a korábbi telephelyen
csak ideiglenes működési engedélyünk volt - tájékoztatott.
Ahol legalább két védőnő dolgozik - mint ebben a körzetben is - , ott munkaszobát és
tanácsadó helyiséget kell biztosítani számukra. Ezt a korábbi épületben nem lehetett
megvalósítani, a betegváró pedig nem alkalmas erre.

Nem ítélik el a várossal perben
álló és a Mars téri beruházást
megakasztó kereskedőtársaikat
azok a vállalkozók, akik 3 éve
eleget tettek a bontást elrendelő határozatnak. Az akadékoskodóknak joguk van bíróságra
járni, az ilyesmi a demokrácia
velejárója - fejtegették.
Két vállalkozóval beszéltem
meg találkozót, de utóbb egyikük arra kért, ne írjam le a nevét, mert nem akar magának
ellenségeket szerezni. Mindössze annyit mondott el, hogy
úgy érzi, rosszul járt, amiért
rögtön eleget tett a felszólításnak, és elhurcolkodott. A pereskedés miatt ugyanis nem
kezdődött el a nagycsarnok
építése, tehát nyugodtan árusíthatott volna tovább.
Kollégájának, Vida Jánosnak ugyan nem kellett pavilont bontania, de van véleménye a helyzetről. Szerinte az a
meglepő, hogy a városvezetés
- noha már ezerféle tervet készített a Mars térre - nem tud-

Most is bontanak. Aki a Mars téren jár, láthatja, hogy két pavilont is
bontanak egyszerre. Ezek azonban nem a pereskedő „tizenhármak" tulajdonában vannak. A bontás jogosságát vitató kereskedők közül bezárt
egy motoralkatrészt és egy ruházati cikkeket árusító pavilon, mint
ahogy az ajtóra kitűzött cetlin olvashatjuk: technikai okok miatt, határozatlan ideig nem nyitnak ki. Úgy tudjuk, nincs működési engedélyük. Lapunkban megírtuk: még mindig nem született ítélet, jogszerű-e a bontás
a Mars téren, amiatt nem kezdődhetett el az új nagycsarnok építése.

ta jogilag előkészíteni a terepet, és emiatt lehet így elhúzni egy pert. Azt is látta, hogy
egyes emberek, akik korábban sose árusítottak, érdekből
vásároltak fel bontásra ítélt
üzleteket. „Mi nem pereskedünk, mert hosszabb távon
gondolkodunk, akár nyugdíjasként is ebből szeretnénk
megélni" - beszélt mások nevében is a vállalkozó.
Az élelmiszert árusító Vida
Jánosnak is van kellemetlensé-

ge az elhúzódó pereskedés miatt: miután úgy volt, hogy most
novemberben már elkezdik a
régi csarnok piac felőli részének bontását, 25-éig hosszabbították csak meg a szerződését. Azt tartaná méltányosnak,
hogy engedélyezzék: hadd árusítsanak a többiekkel együtt
még karácsonyig. „A kereskedő egész évben a karácsonyra
vár, azért, hogy utolérje magát.
Ne most legyen a legnagyobb
felfordulás!" - kérte.

Mi nem pereskedünk, mert hosszabb távon gondolkodunk - mondja
Vida János. FOTÓ: KARNOK C5ABA

Lázár a környezeti nevelésről
MÁRTÉLY. A bódék építése, azaz a „bádogturizmus" helyett
a természeti értékek megóvásáé, a környezettudatos nevelésé a jövő a holtágnál mondta a mártélyi Regionális
Környezeti Nevelőközpont új
ifjúsági szállójának avatásán

Lázár János vásárhelyi polgármester. Az elmúlt években
összesen mintegy félmilliárd
forintból alakította át az üdülőkörzetet a vásárhelyi önkormányzat. A városi forrás mellé
a norvég alaptól mintegy 292
ezer eurót kaptak a környezeti

nevelőközpontra, ennek részeként adták át tegnap a 19 férőhelyes, bútorozott, akadálymentesített ifjúsági szállást.
Szintén a norvég támogatásból
alakították ki korábban a
mintegy 6 kilométeres tanösvényt és a vízi túrautat.
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A FIDESZ A KÖZBESZERZESEK GYŐZTESEIRŐL

Ki nyer ma?
A szegedi alpolgármester csak
blöffölt a Fidesz-frakció szerint, amikor azt mondta: a közbeszerzések többségét szegedi
vállalkozások nyerték.
SZEGED
GONDA ZSUZSANNA

ra. Mindkétszer olyan ajánlatot tett, amelyben „fantasztikus érzékkel és éleslátással
becsülte meg, hogy a város
mennyit szán a munkára"
- fogalmaztak a képviselők.
Szentgyörgyi Pál g a z d a s á g i

alpolgármester erre úgy reagált: ez nem gyanú kérdése,
Továbbra is fenntartja állítását vagy tudják bizonyítani az állía szegedi Fidesz-frakció, mi- tásukat a képviselők, vagy
szerint az önkormányzati köz- nem. - Úgy látom, hogy a Fibeszerzéseken sok esetben desz-frakció tagjainak ponthátrány éri a helyi cégeket. gyűjtési akciója folytatódik. A
Hűvös László, a Fidesz frakció- folyamatos szereplés érdekében kicsinyes ügyeket rángatvezetője
é s Juhász
Gyula
(KDNP) erről október 30-án nak elő. Különösen arcátlanság
tartott először sajtótájékozta- azt sejtetni, hogy a köztisztvitót, a m e l y r e Solymos László a l - selők korruptak. Ha van konkpolgármester így reagált: az rét vádjuk, akkor azzal álljanak
elmúlt évek közbeszerzésének elő, de alaptalanul ne vádastöbbségét szegedi vállalkozás kodjanak, és ne sározzák be
nyerte. Az ellenzéki politiku- csak úgy általánosítva a várossok tegnap azt mondták, Soly- házán dolgozó munkatársakat.
mos csak blöffölt, mert bár ők
A gazdasági alpolgármeskérték, ezt „semmilyen kézzel- ter elmondta: az elmúlt évekfogható adattal nem tudta alá- ben közel 500 közbeszerzési
támasztani".
Kiegészítették eljárást bonyolítottak le, a pámindezt azzal, hogy valóban lyázatokat 60 százalékban
van szegedi nyertes a közbe- szegedi székhelyű vállalkozászerzéseken, de szerintük „fel- sok nyerték meg. Ezenkívül a
merül a gyanú, hogy nekik nagyobb volumenű fejlesztésúgnak a városházáról", mert seket olyan konzorciumok
van olyan cég, amely bár csak nyerték meg, amelyekben sze2008 februárjában alakult, 5 gedi vállalkozások is részt vethónappal később már meghív- tek. A nagyobb fejlesztések alták a közbeszerzésre, és nyert vállalkozói döntően szegedi
is. Idén márciusban pedig új- székhelyű cégek.

PÉNZT LEHET SZEREZNI A NEPSZERUSITESERE

A makói hagymát
az Unió is védi
Ötéves procedúra után megkapta az Európai Unió eredetvédelmi tanúsítványát a makói
hagyma. Az uniós védjegy önmagában is piaci vonzerő, ráadásul mostantól a termék
marketingjére is lehet pályázati támogatást kérni.

MAKÓ

SZABÓ IMRE

ö t évig tartott, mire - a Hagyma
Terméktanács kezdeményezésére - felkerülhetett a védett elnevezésű termékek szűk körű
európai uniós listájára a makói
hagyma. A szervezet jogtanác s o s á t ó l , Szenka Lászlótól m e g -

tudtuk: ez azt jelenti, hogy az
adott termék nevét vagy földrajzi megjelölését az Unióbem
más nem használhatja. A védjeggyel tehát mostantól csak a
Makón és szűk vonzáskörzetében termesztett vöröshagymát
lehet forgalmazni. Az Európa
nyugati felén már jól ismert,
minőséget és hagyományos értéket garantáló embléma önmagában is komoly piaci értéket jelent, ráadásul ennek birtokában az itteni termelők még
pénzt is kérhetnek Brüsszeltől
termékeik marketingjére.

Kérdés, hogy ez mire lesz
elég. Makón és környékén
ugyanis az utóbbi években
erősen visszaszorult a vöröshagyma termesztése, össze-

hasonlításként: a 90-es évek
közepén még 100 ezer tonnát
exportált belőle Magyarország
Európába, most viszont a hazai össztermés sincs ennyi,
Makón pedig mindössze 10,5
ezer tonna termett belőle 300
hektáron. A népszerűségvesztés oka, hogy a hagyományos,
kétéves makói vöröshagyma
termesztése a gyengébb minőségű, de nagyobb hozamú
egyéb fajtákénál értelemszerűen drágább, a jobb minőséget azonban eddig nem tudták
az árakban érvényesíteni.
Szanka László azt mondja:
az uniós jogi védettség erre is
ad esélyt. Az már a helyi kis- és
nagyobb termelőkön múlik,
hogy képesek lesznek-e összefogni és élni a lehetőséggel. A
Hagyma Terméktanács a most
kezdődő téli szezont igyekszik
felhasználni arra, hogy az érintetteket megnyerje az ügynek.

Együtt a szegedi
szalámival
A védett uniós termékek listáján
összesen 850 termék található
- a makói hagyma történetesen
a cseh Cérna Hora sörrel együtt
került fel rá. Magyarországról
mindössze további 3 termék élvez uniós védettséget: a szegedi
és a budapesti téliszalámi, valamint a hajdúsági torma.

Félmilliárd a Biopolisz
program zászlóshajójára
SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

- A beruházás több szempontból is érték. Egy lerobbant iparterületet felújítottak, új funkcióval láttak el. A cél pedig a
gyógyszergyártás, amelyre a
szegedi Biopolisz program is

Távlati cél: őssejtterápia
A szegedi gyógyszergyártás
távlati perspektívája a sejtterápia, a mesterséges kromoszóma hasznosítása: például génmanipulációs eljárás az emlődaganatok kezelésére, új terápiás eljárások kidolgozása. Az őssejtterápiákra külön cég alapul,
amely szövettenyésztéssel felnőttkori őssejteket állíthat elő,
lehetségessé téve szövetpótlást (szívizom, porc, bőr), műtét
utáni helyreállító terápiát, daganatos betegségek kezelését.
m

épült - fogalmazott a helyszínen Szentgyörgyi Pál, a város
gazdasági alpolgármestere.
A Goodwill Pharma Kft.
1997-ben alakult, fő tevékenysége a gyógyszerek forgalomba
hozatala, gyártása. Két éve tömörült egy klaszterbe a gyógyszeripari kutatással foglalkozó
Zipper Kft.-vei és az arculattervező Evista Kft.-vel. Jójárt Ferenc, a Goodwill Invest Kft.
ügyvezető igazgatója elmondta: már Szerbiában, Boszniában, Koszovóban is jelen vannak, s tovább terjeszkednének

;
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Dr. Jójért Ferenc
üfiyveitelfíigazgató

G w d w l l ! ln,*r.| Kft.

Szentgyörgyi Pál alpolgármester, jójárt Ferenc, a Goodwill Invest Kft. ügyvezető igazgatója és Kozma József
országgyűlési képviselő az inkubátorházban tartott sajtótájékoztatón. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Horvátország, Románia, Csehország, Bulgária felé. A cég várható bevétele idén 3,5 milliárd
forint. Partnere például az
Égis, a Richter, a Novartis.
- Célunk, hogy erős gyógyszercéggé váljunk a régióban,
saját termékeket fejlesszünk és
forgalmazzunk - fogalmazott az
ügyvezető igazgató. 2012-től
kezdődik Szegeden a medicinák

gyártása: egyrészt hagyományos gyógyszereket készítenek
majd, licenc alapján, de új, hozzáadott értékekkel, például jobb
felszívódási tulajdonságokkal.
Többek között mozgásszervi betegségek kezelésére, fájdalomcsillapításra, szív- és érrendszeri
betegségek kúrálására.
A három cég együttműködésével létrejött klaszter középtá-

HIABA OLCSOBB, NEM KEDVELTEK AZ AUTOSOK

HÍREK

3 éve zárva a parkolóház
Hiába volna óránként 80 forint
a díj az Andrássy úti parkolóházban, megépítése óta - a
próbaüzemet kivéve - nem működött, érdektelenség miatt. Az
autósok inkább közterületen
állnak, óránként 120 forintért.

mélygarázsban is. Az üzletek
előtt gyakran nehezen lehet
szabad parkolóhelyet találni, s
a sportcsarnok alatt is sokan
hagyják kocsijukat.
- Rövid ideig működtettük
csak, próbaüzemben az Andrássy úti társasház melletti

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

k ö z f o r g a l m ú p a r k o l ó t . Már a k -

KOROM ANDRÁS^

Három esztendeje készült el a
belvárosban, az Andrássy és a
Lehel utca sarkán az az épület,
amelyben közforgalmú parkoló is készült. Az Építészmester
Zrt. által felhúzott parkoló
azonban - egy rövid próbaidőtől eltekintve - azóta sem működik, a pincébe vezető bejáratát fémháló, míg a terasz parkolóhelyeire vezető utat vastag
fémsorompó őrzi. A bejáratnál
sokáig olvasható volt, hogy
óránként 80 forintért lehet itt
várakozni, miközben a belváros parkolóhelyein előbb 100
forint, majd 120 forint lett az
óránkénti tarifa. Ugyanennyibe kerül a várakozás a közelben lévő sportcsarnok alatti

kor kiderült, az itt lévő húsz
várakozóhely nem versenyképes a Vagyonellátó Kht. által
üzemeltetett szabadtéri fizetőparkolókkal - mondta lapunk-

Átadták a kerékpárutat

n a k Paragi István. A H ó d - P a r k

Kft. vezetője és az Építészmester Zrt. vezérigazgatója hozzátette: amíg az utcán, a boltok
előtt volt szabad hely, addig
senki sem állt be a parkolóházba. Hiába kellett ott kevesebbet fizetni, csupán egy-két sofőr hagyta ott a járművét.
A cégvezető arra a kérdésünkre, hogy mikor érné meg
mégis megnyitni, azt válaszolta: csak akkor, ha a város átvenné a működtetését.

JAUERNIK ISTVÁN, AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM ÁLLAMTITKÁRA ADTA ÁT tegnap
az Üllést és Bordányt összekötő, 4 kilométeres kerékpárutat.
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.

Segítséget kérnek

SZEGEDEN A KERESZTTÖLTÉS UTCA 13. SZÁM alatt működő Tabán családsegítő közösségi ház adománygyűjtési
akciót szervez rászoruló családok támogatására. Tartós élelmiszerek felajánlását Mátó Tímea várja munkaidőben.
Az Andrássy úti parkolóház. Csak rövid ideig működött. FOTÓ: TÉSIK ATTILA

2010-es naptárak, karácsonyi üzleti ajándéktárgyak
széles választéka!
.
. .

www.plus-gratis.hu
Kérésére katalógusunkat postázzuk. T e l e f o n : 6 2 / 5 5 8 - 3 4 0
•HBM

vú célja az új generációs, úgynevezett biosimilar gyógyszerek
gyártása - ezek olyan fehérjéken alapulnak, amelyek hatóanyaga az emberi szervezetben
megtalálható. A biotechnológiákkal létrehozott készítményeket multinacionális cégeknek
értékesítenék - a fejlesztésben
együttműködnek a Szegedi Biológiai Központtal is.

GRATIS
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A CSONGRÁDBOR KFT. IDÉN CSAK 10 FORINTOT TUD FIZETNI AZ ÁTVETT SZŐLŐÉRT

Konkurenciát hívnak
a szőlőhegyre
Megalázó felvásárlási árakat
hirdettek idén a csongrádi pincészetek - állítják egyes szőlőtermelők, akik ezért a konkurenciát hívnák segítségül. A
Csongrádbor Kft. ügyvezetője
szerint épp a verseny kényszeríti őket ilyen árképzésre.

KOVÁCS KRISZTA

- A 13-as számot mindig, minden szelvényünkön megjátszszuk, azzal kezdem az ikszelést. De a 3-as és a 7-es sem maradhat el soha - mutatta Skandinávlottó-szelvényét Madár
Iván. A 69 éves nyugdíjas gyorsan hozzátette, hogy a feleségével mindennel játszanak:
ötös, hatos, Luxor, bármi jöhet.
A férfi elárulta, csak a játék élvezetéért játszik, nagyobb szerencséje még nem volt. Majd
eszébe jutott, hogy egyszer eltalált öt számot a hatból, és nagyon örült a nyereménynek több százezret nyert.

BÍRÓ DÁNIEL

A helyi politika és a szőlőtermelők is kifakadtak Csongrádon a szüret végén. Egy önkormányzati képviselő. Murányi László megalázónak tartotta, hogy csak a csongrádi
hegyközségben volt nyomott
felvásárlási ára a szőlőnek. A
legutóbbi önkormányzati ülésen az is kiderült, néhány
gazda is hasonlóan látja a
helyzetet, ezért a konkurenciát hívnák segítségül. Egy átrakódepót létesítenének a
szőlőhegyen, hogy a nem környékbeli felvásárlók is könynyen szerephez jussanak. Az Pálfi György szerint a szentesi Árpád
elképzelés kiötlőit Bedő Ta- ellen ügyködik. FOTÓ: TÉSIK ATTILA
más polgármester óvatosságra intette: ha a szőlőtermelők cék nélkül a szőlőhegy sem
elpártolnak a csongrádi pinmarad életképes.
cészetektől, a feldolgozók le- Egyetértek, hogy megaláhúzhatják a rolót, de később
zó volt az általunk kínált fela gazdák is, mert szerinte pinvásárlási ár, de sokan elfelejtik, hogy egy bizonyos piaci
közegben kell
gazdálkodKi kell vágni a szőlőt!
nunk. Sokáig mi is bevállaltuk a nullszaldót, de veszteséMegkérdeztük Ungerbauer
gesen nem lehet sokáig műGyörgyöt is, de a hegyközség
ködni. Épp a verseny az, ami
elnöke nem kívánt véleményt
ilyen árképzésre kényszerített
formálni ebben a vitában. Egy
bennünket - nyilatkozta lamásik szőlőtermesztő, Gémes
punknak Pálfi György, annak
Pál viszont azt mondta laa Csongrádbor Kft.-nek az
punknak, ki kell vágni a szőügyvezetője, amelyet többen
lőt, mert az ágazatnak nincs
is felelősnek tartottak a kialajövője. Szerinte nemcsak a
kult helyzetért. Szerinte alapcsongrádi pincészetek kínáltak
talan az a megközelítés, hogy
alacsony árat. mások is, ez ora szentesi Árpád Agrár Zrt. tuszágos probléma.
lajdonában álló pincészet a
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Delta Source

Megbízónk szegedi központú saját piacán piacvezető, magyar tulajdonú
vállalat. A cég ügyfélkörének bizalmát magas színvonalú termékeivel,
kreatív megoldásaival és rugalmasságával vívta ki.
A cég szakmaiságának további erősítéséhez az alábbi munkakörök
betöltésére keres szakembereket:

Termelésirányító • Logisztikai vezető • Műszaki vezető
Kontrolling vezető • Cégjogász-követelés kezelő
Ha szeretnél egy professzionális cégnél dolgozni, ha van ambíciód, hozzá kitartásod
és nem félsz a felelősségtől, akkor ne késlekedj!
Olvasd el a munkakörök részletesebb lefrésát a www.deltssource.hu honlapon, és
küld el cv-det az ott megadott email címre.

Haszonjármű szerviz

H a s z o n j á r m ű v e k t e l j e s k ö r ü javítása,
műszaki vizsgáztatása
Gépjárművek zöldkártyás vizsgálata
Alkatrészek beszerzése, értékesítése
Szeged, Bakay N. u. 48
Tel /Fax: (62) 560-198
Makó, Justh Gy u. 67.
Tel /Fax: (62) 211-363

Tisza Volán Zrt.

Járműjavító ás Ipari Divízió

Babonából vagy sem, sokan kísértik a szerencsét péntek
13-án. A lottózók forgalma
megnő, a játékosok szinte
minden mezőbe beikszelik a
13-as számot. A 13-as választókörzet általunk megkérdezett játékosai már mindnyájan
nyertek kisebb-nagyobb őszszeget a lottón.
SZEGED

CSONGRÁD
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Pénteken, 13-án

Szentes. Vásárhelyi út 114
Tel /Fax: (63) 318-883

- Azt mondják, kinek a játékban, kinek a szerelemben
van szerencséje. Én egyedül
még sosem nyertem - nevetett Madár Ivánné Mária. Majd

csongrádi termelők ellen ügyködne. A társaság élvezi a
többség bizalmát, amit az is
jól mutat, hogy idén minden
eddiginél nagyobb mennyiséget, több mint 20 ezer mázsa
szőlőt vásároltak fel. A fehér
fajtákért nettó 30, a kékszőlőért nettó 32 forintot kínáltak,
és a gazdák azt is elfogadták,
hogy idén csak 10 forintot fizetnek ki kilónként, a többit
pedig július végéig. Ezen felül
azt is vállalta a pince, hogy a
bor eladása után az önköltség
és a bevétel különbözetét korrektül elosztják a termelőkkel.
Pálfi szerint csak örülhetnek a
csongrádiak, hogy a szentesi
Árpádé a pincészet, mert a tulajdonos
üzletpolitikájának

kijavította magát: 30 évvel ezelőtt hármasa volt, amivel 216
forintot nyert.
Évek óta lottózik, és több
mint egy éve játszik ugyanazokkal a számokkal Szigetvári
András. Az üzletkötőként dolgozó férfi mindig bejelöli a havi
ötös lottóján a 13-as számot,

hátha szerencsét hoz. Kettese,
hármasa többször volt már,
nemrég 3700 forintot nyert a jokeren. Ahogy mindenki, ő is a
nagy nyereményre vár.
- Nem vagyok babonás, valahogy mégis mindig bejelölöm
a 13-ast. Ez a 13-as választókörzet? Nem tudtam, de ez csak jót
jelent, nem? - mosolygott Kiss
Eszter. Az egyetemista azt
mondta, kettese már volt az
ötös lottón, a szülei pedig a hatoson nyertek. Elárulta, még sosem vizsgázott péntek 13-án: talán azért nem, mert bölcsészként alig vannak órái a hét utolsó munkanapján.
A nagy nyeremények és a
babonás napok még a lottózó
munkatársát is arra ösztönzik,
hogy több esélyt adjon a szerencsének.

Nagy

Zoltánné

rendszeresen játszik a Puttóval, és nála sem marad el soha a 13-as bejelölése - kisebb
nyereményei neki is voltak.
Péntek 13-án ő sem marad ki a
sorból: egy-egy ötös lottót
mindig kitölt ilyenkor.
Meglepetések
A Szerencsejáték Zrt. mindig különleges meglepetésekkel kedvez ügyfeleinek péntek 13-án.

Most kiemelt, különsorsolásos

akcióval készült: az ötös lottó játékosai között óránként 4 millió

forint vagy egy Citroen C3 Picas-

so 1.4 talál gazdára (összesen te-

hát 24 millió forintot és 4 szeköszönhetően biztonságos a
mélygépkocsit sorsolnak ki a jáműködésük.
tékosok között).
- Kell egy átrakó, hogy legyen konkurencia, mert a két
nagy pincészetnek nem érdeke,
hogy változzon a kialakult
helyzet - nyilatkozta Kispál
Sándor. A napokban megszűnt
termelői szövetkezet igazgatósági tagja úgy véli, a csongrádi
felvásárlók
tendenciózusan
alacsonyabb árat kínálnak,
mint a vidékiek, ezért ő például
már évek óta Tiszakécskén adja
le a termést. Ott egyes tételeket
teljesen kifizettek már, a többi
részletet májusig kapják meg a
gazdák. Szerinte a nagypolitika
is megoldhatná a magyar borágazat általános problémáit, de
egyelőre nincs hozzá akarat.
Szigetvári András mindig bejelöli a 13-as számot. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

A DÉMÁSZ CSOPORT
munkatársat keres
KÖZGAZDASÁGI vagy JOGI
pÉMfsz' ^ _
végzettséggel.
A DÉMÁSZ Zrt egyedülálló lehetőséget biztosít egy éven keresztül tartó
beilleszkedési programja keretében az állás elnyerőjének arra, hogy a cégcsoport pénzügyi és jogi szakterületének számos oldalát megismerje, kapcsolatokat építsen és megmutassa képességeit. Célunk, hogy vezetői támogatás mellett hosszú távú elkötelezettséget alakítsunk ki a vállalati értékek és fejlődés mellett. Sikeres együttműködés esetén egy év elteltével
új munkatársunknak egy konkrét pozíciót ajánlunk fel.
Várjuk jelentkezését, ha:
• közgazdasági vagy jogi diplomáját jól megalapozott
szakmai ismeretek teszik hitelessé
• diplomáját a felsorolt intézmények valamelyikéiben szerezte:
Corvinus Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem
• működő tárgyalóképes angolnyelv-tudása van.
Ezen t ú l m e n ő e n :
• pályakezdő vagy néhány éves szakmai gyakorlattal rendelkező
• nyitott, kezdeményező, véleményét megfogalmazni tudó
és elmondani akaró személyiség
• együttműködő és toleráns, hogy könnyen építhessen
és kezelhessen kapcsolatokat
• elhivatott egy változatos, folyamatos tájékozottságot
igénylő munkakör betöltésére.
Amit kínálunk:
• mentori, szakmai támogatás egy éven keresztül
• kitűnő munkakörülmények egy nemzetközi cég hazai leányvállalatánál
• szakmai kihívások a régió egyik meghatározó munkáltatójánál.
A pályázatokat - melyek angol és magyar nyelvű fényképes szakmai
önéletrajzot, ill. motivációs levelet tartalmazzanak - 2009. november 23-ig
a szemelyugy@demasz.hu címre kérjük küldeni.
Az üzenet tárgyában szíveskedjen feltüntetni:
„közgazdász" vagy „jogász".

November 12. csütörtök

November 14., szombat^

Akciós órák csütörtökön és pénteken 8-18. szombaton 8-14 óra között. Óránkénti eredményközlés
a Sláger Rádióban. Részletek a lottózókban és a www.szerencsejatek hu weboldalon
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Székhelyi József:
Villon XXI.
A Némber Van Kiadó gondozásában Villon XXI. címmel megjelent Székhelyi József új kötete
Németh György karikatúráival.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

„Egy fiatal évezredben lettem
öreg. De lehet, hogy fiatal
bennem az öregség... Két évszázad és kettő évezred jutott
nekem, ám ha a nagyszüleim
terheit is cipelem - három évszázad minden tapasztalatlansága tesz nyugtalanná,
mert rosszak a tapasztalataim. Ez a nyughatatlan nyugtalanság tesz mégis derűssé és
nyugodttá. Romlandó vagyok,
bár ha igyekszem jónak lenni.
Vagyis: ember. Csapongó,
esendő, akár Villon. Budapesten születtem, és valószínűleg
Szegeden fogok meghalni. Re-

ményeim szerint talán nem bitófán, bár a kedvesemet Bakónak hívják. Neki és gyermekeimnek ajánlom ezt a pici
könyvet. Tegyék lakhatóbbá
ők ezt a huncut világot, ha
már nekem nem sikerült" a j á n l j a Németh György k a r i k a -

túráival megjelent új kötetét
Székhelyi

József

színművész.

Ahogy a reneszánsz legismertebb és legnépszerűbb francia
költőjének, Francois Villonnak a balladái, versei is hűen
tükrözik a kort, amelyben élt,
a Szegedi Nemzeti Színház korábbi direktorának modern
balladái, „villongásai" is elsősorban a mai Magyarországról, (köz)életünkről, rólunk
szólnak. Ráadásul a Székhelyi-költemények szóhasználata sem kevésbé radikális, mint
Villon balladáié volt a 15. században.
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Elvis és udvartartása
Szegedre látogat

z ö l t e Iváncsik József, a z Elvis
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az
Elvis-sztori
november
26-án, csütörtökön Szegedre
ér, „rock and roll cunami" söpör végig a városon, amelynek epicentruma az IH Rendezvényközpontban lesz - kö-

életét bemutató show producere tegnapi sajtótájékoztatóján. A produkció főszereplője
a skót származású énekes,
Rob Kingsley ( k é p ü n k ö n ) , a k i

2008-ban megnyerte az Elvis-hasonmások Európa-bajnokságát.
Udvartartása kipróbált rock
and roll muzsikusokból áll, a
ceremóniamester az Emberek
z e n e k a r é n e k e s e , Miller Zoltán,

aki a József Attila Színházban a
Made in Hungária című Fenyő-musical főszerepét alakítja. Itt lesz még a civilben matematika-fizika szakos tanárként dolgozó „Elvis by Fly", az
első magyarországi Elvis Presley-verseny második helyezettje. A show-hoz hozzá tartozik
még a Vocal Idiots és a RolT
Skate Boogie együttes. Az Elvis
Country Tour 2009 Hungary
Budapesten és kilenc vidéki
nagyvárosban lép fel.

EURÓPAI BEMUTATÓ: OEDIPUS-TÖRTÉNET TOBIAS PICKER OPERÁJA, AZ EMMELINE

Nyári Zoltán két
szerepben is versenyez
Két főszerepben is versenyez
az operafesztivál döntőjében
Nyári Zoltán. A népszerű tenoristát az Alagna-opera után
Tobias Picker darabjában, az
Emmeline-ban is láthatja a közönség.

New York-í
tapasztalatok
- A Dicapo egy 250 fős nézőtérrel rendelkező kamaraopera, amelynek az igazgatója
igazi tulajdonos: mindenért ő
felel. Akkor is mindent ki kell
fizetnie, ha a nézők nem jönnek be az előadásra. Döbbenetes tapasztalat volt New
Yorkban: lehet úgy is próbálni,
hogy közben nem pocsékolunk pénzt, energiát, emberi
erőforrásokat. Most éreztem
először ügy: az életünkért dolgozunk, nincs állami támogatás, nem áll a színház mögött
fenntartó. Érdekes volt látni
azokat a New York-i énekes
kollégákat is, akik szólisták,
mégis boldogan és pontosan
végzik a munkájukat a kórusban is. Örülnek, hogy színpadon lehetnek. Napközben pincérkednek, felelősséget vállalnak a saját életükért, nem
várják, hogy a sült galamb a
szájukba repül - mondja Nyári
Zoltán.

SZEGED
HOLLÓSI ZSOLT

A Mezzo-operaverseny döntősei közül Nyári Zoltán a z o n ke-

vesek közé tartozik, akiket már
nem kell bemutatni Szegeden.
Az elmúlt években a szabadtéri
operettprodukcióiban, a Csárdáskirálynőben és a Marica
grófnőben főszerepet játszott,
láthattuk a Dóm téren a Bánk
bánban is. Színészként diplomázott, de ma már szinte csak
operában lép fel. A középdöntő
után több rendező is saját produkciójába kérte, végül a debreceni és az amerikai társulattal
dolgozott.
- Az Alagna-opera az energia beosztása miatt volt nehéz, hiszen 1 óra 40 percen át
folyamatosan színpadon kellett lennem. Az Emmeline-ban
azért kihívás a szerepem, mert
a tenoristák teljes hangterjedelmét igényli. A New York-i
bemutatón életemben először
énekeltem C-t közönség előtt.
Ha megkapom a kottát korábban, akkor lehet, hogy el sem
merem vállalni. Míg a halálraítéltet azzal az intenzív színészi játékkal alakítottam, ami
egyébként is jellemző rám, az
Emmeline-t rendező Alföldi
Róbert igyekezett az eszköztelenség felé vinni - meséli a tenorista, aki szerint nem biztos, hogy előnyt jelent a versenyben színészi képzettsége.
- Az Emmeline témája kicsit
idegen és furcsa. Alföldinek sikerült olyan előadást rendeznie, ami jól bemutat egy olyan

Nyári Zoltán a halálraítélt szerepében Dávid Alagna operájában,
a szegedi Mezzo-fesztiválon. FOTÓ: KARNOK CSABA

világot, amibe - mint piszok a
gépezetbe - egy Oedipus-történet kerül. Az emberek mostanában kicsit gépként működnek,
nemigen látnak ki a szabályokból, ami sokszor a vesztüket
okozza. Amikor valami kicsit
megbontja ezt a rendszert, két-

ségbeesünk, és elgondolkodunk azon, hogy kikerültünk a
regulák által meghatározott kis
é l e t ü n k b ő l . Tobias Picker o p e -

rája arról szól, hogy mi történik
akkor, amikor egy biztonságos
világban olyan helyzet alakul
ki, amivel senki sem tud mit

kezdeni. Aki szereti a mindennapokból kizökkentő darabokat, annak feltétlenül érdemes
megnéznie az operát - ajánlja a
Dicapo Opera vasárnap európai
bemutatóként látható Emmeline-előadását Nyári Zoltán.
- Azért indultam a Mezzo-versenyen, hogy kipróbáljam magam; az elmúlt négy hónapomnak ez karakteres célt adott.
Három bemutatóra kellett készülnöm, hiszen közben az
Operaházban is próbáltam Sári
József darabját, a Napfogyatkozást. Már A varázsfuvola vígszínházi bemutatójára is készülök, és alig várom, hogy végre
visszakapjam a régi életemet,
amikor egyszerre csak egy premierre kell koncentrálnom.

HÍREK
Kalyber Joe

a Regiórában

A Magyar Televízió 1-es csatornáján ma 13 óra 55 perckor ismét
jelentkezik a Szegedi Stúdió körzeti magazinja, a Regióra. A kínálatból: egy iskola 125 éve - milyen volt akkor az iparostanonc-oktatás. Zenére festett képek - amikor a flamenco találkozik a festészetteL A művészi kifejezőerő - St. Martin és Chagall
találkozása. Zseblámpás tártatvezetés - múzeumok őszi éjszakája. A szerkesztő-műsorvezető: Dióssy Klára.

Vízin Viktória
Carmenként hódított

Újabb sikereket arat a magyar
mezzoszoprán, Vizin Viktória, aki
Szegeden szerzett magánénekesi
diplomát. Mint januárban hírül adtuk: a Rigolettóban Maddaléna
szerepében az elmúlt szezonban
debütált a New York-i Metropolitan Operában. A múlt héten Carmenként mutatkozott be az arizonai Phoenixben, ahol a közönség
ovációval fogadta. Az énekesnő
tavaly ősszel a Plácido Domingo
vezette Los Angeles-i operaházban hódított Carmen szerepében.

Üdülési csekkel is lehet belépőt vásárolni a Szegedi Szabadtéri játékok jövő évi előadásaira, így akár a Hairre
vagy a My Fair Ladyre is. Sokan vártak erre a lehetőségre, és annál is többen igyekeznek kihasználni. A jegyirodán fellendült a forgalom,
számos néző két előadásra
szóló bérletet vásárol az üdülési csekkel.
SZEGED

Az évek során több érdeklődő is jelezte a Szegedi Szabadtéri Játékok felé: érdemes lenne bevezetni a lehetőséget, hogy üdülési csekkel is fizethessenek. A fesztivál jegyirodáján októbertől
már ezt is megtehetik a leendő nézők, így már ily módon
is hozzájuthatnak a jövő
nyáron színpadra kerülő
megaprodukcióira szóló jegyekhez.
A My Fair Lady, a Dózsa,
a Carmen, a Hair vagy akár
a Délmagyarország szuper-

SZEGEDI
SZABADTÉRI

2010
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MY FAIR LADY
DÓZSA

Alföldi Róbert
és egy titkos gyermek
Alföldi Róbert lesz a vendége
az Operaverseny és Fesztivál
a Mezzo Televízióval utolsó
közönségtalálkozójának,
amelyet vasárnap 16 órakor
tartanak a REÖK átriumában.
Az ötödik versenyprodukció,
az Emmeline rendezője a
New York-i előadás születéséről mesél a nézőknek,
amely során talán az is kiderül: mi történik a darab címszereplőjének titkos gyermekével. A szerencsések ez alkalommal is jegyet nyerhetnek az esti előadásra. A részvétel ingyenes.

OPERETT-OPERA GALA
CARMEN
HAIR
A 2010-es szabadtéri játékok plakátja, FOTÓ: DM/DV

koncertje és az operett-operagála mind igazán csábító
cím, a „bombaévad" így

rengeteg jegyvásárlót vonz
már most a jegypénztárakhoz. Kedvezményes bérlete-

ket már ötezer-négyszáz forinttól is vásárolhatnak,
olyan párosításokkal, mint
a My Fair Lady-Carmen,
Hair-Carmen vagy épp a
Dózsa-Hair.
Az üdülési csekkek eddig
csupán a szabadtéri idegenforgalmi partnerénél, a TUI

Utazási Központban voltak
beválthatók,
méghozzá
olyan csomagokra, amelyek
a belépők mellett szállást és
városnézést is tartalmaznak.
Ez a lehetőség természetesen
továbbra is megmaradt, ám a
helyieknek jobban kedvez,
hogy közvetlenül a jegyirodában is meg lehet váltani a
csillagtetős színpadon bemutatott előadásokra szóló jegyeket.
A pénztáraknál igazi „karácsonyi boom" vette kezdetét: számos néző már most
úgy érzi, jobb időben bebiztosítani magának a helyet a
nézőtéren. Sokan vártak a lehetőségre,
hogy
üdülési
csekkel lehessen fizetni, így
aki eddig hezitált, fontolgatta, vajon megfelelő lesz-e karácsonyi ajándéknak a szabadtérire szóló jegy, most
már könnyebb szívvel választhatja meglepetésként a
fesztivál előadásaira szóló
belépőket, esetleg bérleteket
szeretteinek.
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A Somogyi-könyvtár új krónikája
Huszonhat hét múlva lesz 100
éves az 1910. május 22-én útjára
bocsátott Délmagyarország. Lapunk e jubileuma alkalmából,
mintegy visszaszámlálásként,
időutazásra hívjuk olvasóinkat:
hétről hétre egy-egy esztendő
újságtermését átlapozva fölvillantjuk, milyennek láttatta a világot, az országot, a régiót, Szegedet - a Délmagyarország. A
magyar vidék legpatinásabb
lapja sorozatának hetvennegyedik állomása: 1983.

NAPI HÍREK

TUDAKOZÓ. „A szegedi tudakozóban a telefonközpont
mintegy 40 dolgozója felváltva teljesít szolgálatot"
(január 11., kedd).
KONTÉNER-PÁLYAUDVAR.
„Két évvel ezelőtt új konténer-pályaudvar építéséhez
fogtak hozzá Szeged-Tisza pályaudvaron a volt kisvasútállomás helyén, (...) mintegy 50
millió forintos költséggel
épült" (február 11., péntek).

CSONGRÁD MEGYE
ÚJSZÁSZI ILONA

„Három nap egy esztendő" ' „ N e m a m e s é b e n . Tóth Béla, a

ÚJULÓ HÍD. Szegeden felújítják a belvárosi hidat. „Elkészült a felső szerkezet festése,
lebontották a munkához szükséges állványszerkezetet. A
burkolatot javítják, szerelik a
közvilágítást és a troli felsővezetékét" (július 7., csütörtök).

Somogyi-könyvtár igazgatója
jellemezte így intézményének
és munkatársainak mostani Költözik a Somogyi-könyvtár a közművelődési palotából. A csupa üveg épület egy része a levéltáré. FOTÓK: SOMOGYI KÁROLYNÉ
életszakaszát" - ad pillanatfelvételt március 27-én Sulyok tő valóságban tölti meg most ket oktatnak, a főiskolán a
Címlapsztori - a „Könyv- egyik ablakán át hozta le a daErzsébet a költözni készülő az 1896-ban emelt kultúrpalo- nyíregyházi szak kihelyezett tár-levéltár belső szerelések" ru azokat a bútorokat, amekönyvtárról.
- augusztus 11-én, amikor az lyek a könyvtár új, Dóm téri
ta tereit, polcait - a könyvtár tagozata indult)."
„Két
éve
tudományos írjuk: „a Dóm téren épülő épületében a Somogyi Károly
rendelkezésére álló részének
MÉHKAS. „Rohanvást közele- minden zugát."
könyvtárrá minősítették a So- könyvtár-levéltár
minden emlékére berendezendő emdik az új könyvtárpalota elké„Pillanatnyilag teljes erő- mogyit, a felhalmozott kin- emeletén szakmunkások dol- lékszobában találják majd
szültének kitűzött ideje. A ré- bedobással folyik az állo- csek és az azokat 'megszólíta- goznak. Villanyszerelők, asz- meg végleges helyüket".
gi épület: mint egy megboly- mányellenőrzés". 1953 óta „a ni' képes könyvtárosok érde- talosok, lakatosok végzik el a
Az olvasóterem „hétfőtől újdult méhkas. Hogyne, hiszen Somogyi-könyvtárnak sosem meképpen, a vidéki könyvtá- befejező munkálatokat, szere- ra nyitva" - nyugtatjuk meg
szeptember 2-án a könyv baráhétköznapi ésszel alig lehet volt annyi szakembere, hogy
tait. Ugyanis „a költözködési
elgondolni, minként 'megy át' egyáltalán hozzá lehetett volelőkészületek hajrája idején is
rövidesen új helyére a száz év na kezdeni a vagyoni helyzet
Arcél: Horváth Dezső (1936-). Januárban múlt 40 éve, hogy belénagyon ügyelnek a Somopett szerkesztőségünkbe Horváth Dezső, és „bejáróként" szinte naponóta felhalmozott szellemi ér- teljes körű tisztázásához. (...)
gyi-könyvtárban arra, hogy a
ta találkozhatunk vele ma is. Első volt azok között, akik nem voltak „a
ték, ami persze nagyon is kéz- A Somogyi munkatársai nem
megszokott szolgáltatások köPárt" tagjai, és az újságíró-iskola elvégzésére se lehetett rábírni. Amazel fogható formában, fizikai szeretnék, ha a katalógus az
rét ne kelljen szűkíteni, az olvatőr és biciklis újságírónak vallja ma is magát. A kettő úgy forr egybe
mértékegységekkel kifejezhe- új palotában sem lenne elég
1
sók, látogatók nehogy kárát lásbenne,
hogy
tudja,
a
drótszamáron
mindig
szembe
fúj
a
szél.
Szinte
'szavahihető . Ezért olyan forsák mindannak, ami egy ilyen
örök
szereplője
volt
az
öregátkosban
a
hangulatjelentéseknek,
mert
ingalmasak most a raktári csigaKronológia: 1983
örömteli eseménnyel jár. A
kább az igazat kereste - többnyire meg is írta -, és nem lett az ügyelépcsők, s görnyednek a munkönyvtárosok a tengernyi tenniletes rendszergazdák egeket is befesteni tudó szószólója. Egykori főkatársak
napszám
a
szűk
rakJanuár 1.: Az ARPANET hivatavaló közül elvégeztek egy igen
szerkesztőnk, F. Nagy István sokszor tartotta a hátát érte. így is Tántárterek
zsúfolt
polcai
előtt".
losan átáll az internet protocol
fontosat, nevezetesen az olvacsics-díjas újságíró lett, kétszer kapott megyei díjat, és szerkesztőséhasználatára, létrejön az intersóterem
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SZAKMAI
ERŐPRÓBA.
„Azt
net. Január 8.: Börtönlázadás a
számbavételét. így hát szeptemCikkei címeinek apró betűs listája meghaladja a 110 gépelt oldalt, 24
mondja
az
igazgató,
(...)
a
New York-i Sing-Singben. Márber 5-étől, hétfőtől ismét várják
évig rendszeresen megjelentek riportjai az ÉS-ben, az Új Tükörben, és
technikát, technológiát, az új
cius 8.: Ronald Reagan a Szovaz olvasó közönséget.
más
folyóiratokban,
szókimondó
köteteivel
idén
elérte
a
húszat.
Szoberendezést, elrendezést megjetuniót „a gonosz birodalmának" titulálja. Március 25u Az
ezerforintos bankjegy kibocsátása. Június 18„- Sally Ride az
első amerikai nő a világűrben.
Június 22.: A márkushegyi bányában 36-an halnak meg robbanás miatt. Július 22.: Lengyelországban megszüntetik az
1981. december 13-a óta érvényben lévő szükségállapotot.
Amnesztia a politikai foglyoknak. November 3.: Felavatják a
paksi atomerőmű első reaktorblokkját.

tervezni szép élmény, logikai
játék, szakmai-szellemi, erőpróba volt." „Körülbelül tíz
éve rpent rá, hogy meggyőzzön mindenkit, akit kellett, a
réginél hatszor nagyobb, új
épületben, s az új feladatokhoz nem elég a meglévő szakembergárda! Most kapott végre 86 új státuszt, főhet a feje,
kik kerüljenek az új helyekre,
bár a képzési rendszer Szegedet sújtó mostohaságait is sikerült némileg javítani (a
Radnótiban könyvtárkezelő-

Tanyai változások

CSONGRÁD MEGYE. „Változik a

tanya. Nem úgy, ahogy előre
megírták a változások receptjeit,
hanem úgy, ahogy az élet diktálja. A vállalkozó tanya korunk
legfrissebb találmánya, ahogy
magát a vállalkozás szót is az

előző évek, hónapok dobták felszínre" - rögzíti november 18-án
a m e g y e j á r ó Horváth Dezső saját

tapasztalatát. „Tömegméretekben a libatartókat és a csirkéseket kell az elsők között említenünk, egy szerencsés felvásárlói

ciográfiai munkák, önéletírások, szösszenetek, novellák, regények és
drámák sorakoznak polcán. Egyik mottója Veres Pétertől való: Megdögleni lehet, de rongyemberré lenni nem.

rak közül elsőként és egyetlenként."
KÍVÜL-BELÜL. „Az épülő szegedi könyvtár-levéltár épületében a befejező szakipari munkálatokat végzik, de a környéke is alakul, szépül már" - olvasható és látható a július 27-i
címlapra tett képes hír.

lik a villanyt, fűtőberendezéseket, álmennyezetet".
„Költöztetik a berendezést"
- ez a Somogyi-krónika augusztus 19-i lapjára kívánkozó
bejegyzés. A „DÉLÉP Kato-darujának magasba nyúló gémjére,, fölfigyelhettek a Közművelődési palota környékén sétálók. „A második emelet

TOTÓBOTRÁNY. „Pótmérkőzés. Dokumentumkönyv a totóbotrányról. (...) Lakatos
András és Láng Zsuzsa szerzőpáros munkája (...) rekordidő alatt jutott el az olvasókhoz. A rendőrség 1983 májusában fejezte be a vizsgálatot
a hírhedt totócsalások, -viszszaélések ügyében"
(július 10., vasárnap).
FŐSZERKESZTŐVÁLTÁS. „A
Magyar Népköztársaság Elnöki
Tanácsa F. Nagy Istvánnak, az
MSZMP Szeged városi bizottsága tagjának, a Délmagyarország
főszerkesztőjének nyugállományba vonulása alkalmából a
Szocialista Magyarországért Érdemérmet adományozta" (augusztus 4., csütörtök). Helyettese, Sz. Simon István főszerkesztőként jegyzi a lapot. „Főszerkesztő-helyettes: Szávay
István" (augusztus 5., péntek).

„Mozgalmas időszakot él a
Csongrád Megyei Levéltár. A
Dóm téri, új épületkomplexumba már beköltözött a levéltár - 1800 méteres polcrendszerén kaptak helyet a dokumentumok." Október 20-án azt
írjuk még, hogy „a kutató- és
munkaszobák,
valamint
a
könyvtár még berendezésre
vár, ám a munkatársak és kutatók remélik, hogy hamarosan
birtokba vehetik az intézményt, és megnyithatja kapuit
az érdeklődők előtt is".

TANMEDENCE. 20X12 méter
alapterületű „tanmedence
épül az újszegedi sportcsarnok mögött, ahol majd megfelelő körülmények között oktathatják az úszást felnőtteknek és gyerekeknek"
(szeptember 3., szombat).
DOLLÁROS BOLT. „Nyugati
pénzért vásárolhatunk a Hungária Szálló előcsarnokában,
ahogy nevezik, a dolláros boltban, a Csemege Kereskedelmi
Vállalat üzletében. (...) Ezen a
héten 46,20 dollárt" költhetünk itt, ugyanis „minden magyar állampolgár személyenként kétezer forint értékű
konvertibilis valutáért vásárolhat" (október 16., vasárnap).

Szépen szóló hegedűk
és takarmányozási egyezség a
disznóhizlalókat is elszaporította. (...) Zákányszék határában
most egy új tábla állítja meg az
arra járót: építőanyagot kínál eladásra Boldizsár Mihály, szabályos kereskedőként. (...)

TÉVÉSTÚDIÓ. „Határidőre elkészült a szegedi tévéstúdió új
épülete" az Úttörő téren, amelynek „ünnepélyes avatása ma,
csütörtökön délután 4 órakor
lesz" (november 3., csütörtök).

Tanya a homokon. Ma hungarikum. FOTÓ: SOMOGYI KÁROLYNÉ

„A szegedi hegedű hangja olyan szépen szól, hogy még Japánban is szívesen hallgatják... Sebők István megbízott igazgató a gyár gondjairól szólva
így nyilatkozik: - Mi nem panaszkodhatunk arra, hogy nincs exportrendelésünk. Igaz, hogy évi termelési értékünk csak 18 millió forint, de ebből nagyrészt dollárt kapunk. Vonós hangszereket gyártunk - hegedűt, brácsát, csellót, bőgőt - ezek évek óta mennek az Egyesült Államokba, NSZK-ba, Angliába, Franciaországba, Ausztriába, Olaszországba és Japánba. Más a baj minálunk. Nincs elég szakemberünk, különleges, igényes munka a hangszerkészítés. Évente 5-6 fiatalt tanítunk be, de ez is kevés" - olvasható a január
7-i lapban. FOTÓ: SOMOGYI KÁROLYNÉ

S-MODELL. „A Szeged és Vidéke Áfész december 5-én,
hétfőn délelőtt 11 órakor nyitja meg Szegeden a Bajcsy-Zsilinszky u. 22. szám alatt
S-modell ruházati szaküzletét.
(...) Az S-modell úgynevezett
butikjetlegü hálózat"
(december 1., csütörtök).
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többek között erről is beszélt lapunknak adott interjújában a tíz éve alakult zenekar énekese.
Nemrégiben felléptek a Roma
Ikon elnevezésű fesztiválon.
Miért tartották fontosnak a részvételt?

99 Nem titok, roma
származású vagyok.
Szeretnénk megismertetni,
közelebb hozni a roma
kultúrához a nem roma
embereket: azt tapasztaltuk
ugyanis, hogy nem igazán
ismerik. Nemcsak megtűrve
kell élnünk egymás mellett,
hanem toleránsán, elfogadva
a másikat.

Összességében

azt

valy év végén a Tankcsapda meghívott a Főnix csarnokbeli koncertjükre, így adott volt, hogy

p o t t s z e r e p e t Penélope Cruz. A

spanyol színésznő magas sar-

VARIÁCIÓK
EGY TÉMÁRA
ELEGÁNS
KISKABÁT

INTERJÚ
CSÉFALVAY ATTILA

„Sajnáljuk a Danubiust, tette a dolgát, kisebb-nagyobb sikerrel próbálta népszerűsíteni a magyar zenét" -

most Lukács Laci ugrik be hozzánk.
Két dalt énekeltünk együtt. Márió a
Vidéki sanzon betétjében harmonikázott. Hogy ez miként fér össze?
Szerintünk csupán jó és rossz zenész
van: Márió a saját hangszerén profi.

Sziget Fesztiválon is idén, ott mégsem

léptek fel...
- Ezt mi is sajnáltuk. Sajnos a

y
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- Ahhoz, hogy befusson, sokszor kellett
a zenekarnak megalkudnia?

1

- Milyen stílusba akarták belekényszeríteni a a Magna Cum Laudét?

$

- Tinilányok kedvenceinek is
szántak, poposabb hangzásvilággal:
ezt nem vállaltuk.
- A Kispált is említette. Mit tesz a zenekar azért, hogy ne fulladjon úgy ki, mint
most például Lovasi Andrásék?

- Ha már elértél valamit, azt sokkal nehezebb megtartani. Évről évre
megújulni: ez tarthatja életben az
együttest.

Freeman megegyezett a kártérítésről
Morgan Freeman megállapodott tava-

lyi autóbalesetének áldozatával, aki
súlyos sérülése és anyagi vesztesége
miatt indított ellene kártérítési pert. A
megállapodás pénzügyi részletei nem
ismeretesek, a megszületett egyezségről szóló bírósági értesülés a közelmúltban látott napvilágot.

Demaris Meyer kocsiját 2 0 0 8 feb-

ruárjában, a baleset estéjén az ittas
hollywoodi sztár vezette, aki egy
parti után meghívta a nőt közeli házába. A megengedettnél gyorsabban haladó autó azonban Memphistől 120 kilométerre délre kisodródott
az országúton, és felborult. Mind-

kettejüket kórházba kellett szállítani. Meyer, aki sérülése, orvosi számlái és a betegeskedés miatt kiesett jövedelme okán perelte az Oscar-díjas
Freemant, azt is nehezményezte,
hogy a nős sztárt a közösen elszenvedett baleset miatt tévesen hozta
vele intim kapcsolatba a média.

jút adtak a Vogue magazinnak, amely fotókat is készített
róluk.
- Nem igazán kívánkoztam
vissza a munkába a kislányom
születése után - nyilatkozta
Nicole Kidman
de ezt a filmet egyszerűen nem utasíthattam vissza!
A filmben Cruz a főszereplő
jas Sophia Loren, Judi Dench,
szeretőjét játssza.
Nicole Kidman és Marion CoA Nine című film alapjául
4 tillard, valamint az Academy szolgáló, azonos című musiA w a r d r a jelölt Kate Hudson.
calt egyébként 1982-ben muIgazi sztárparádé!
tatták be a Broadwayn. ö t díjat
A történetben a benne sze- is besöpört. A filmet Rob Marshall rendezi, Európában idén
replő nők álma válik valóra.
A színésznők közös inter- karácsonykor mutatják be.

Egy Nagy-Britanniában készült felmérés szerint hétből egy iskolás
lány azt mondja: a HPV elleni oltás
miatt a lányok szabadosabban élnek majd szexuális életet, mivel védve vannak a szexuális úton terjedő
HPV-vírustól, amely a méhnyakrákos megbetegedések 70 százalékában tekinthető kiváltó oknak.
A kutatók 500,12 és 13 éves iskolás lányt kérdeztek meg Manchesterben. A megkérdezett lányok 19 százaléka attól tart, hogy
a védőoltás miatt a fiúk sokkal bátrabban fognak közeledni hozzájuk, míg 14 százalékuk azt mondta: az oltás felvételét követően lehetősége lesz arra, hogy gyakrabban váltogassa partnereit, mint korábban.
Családvédő szervezetek ugyanakkor aggasztónak tartják,
hogy a védőoltást felvett gyerekek szabadosabb szexuális életet fognak élni, mint korábban, mert - tévesen bár, de - azt
hiszik, hogy az oltás minden nemi betegség ellen megvéd.
Ugyanakkor attól is félnek, hogy a nem kívánt terhességek
száma emelkedni fog Nagy-Britanniában, ahol egyébként a
nyugat-európai országok közül már amúgy is a legmagasabb
a kamaszkori terhességmegszakítások száma.
A megkérdezett lányok 79 százaléka viszont azt mondta: a
védőoltás mindig emlékeztetni fogja őket a szexuális úton terjedő veszélyekre, ezért óvatosabbak lesznek a jövőben.

.
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- Ha megalkudtunk volna, *•<
már biztosan többet értünk volna V
el. Nehéz azt meghatározni, hogy m
mikor fut be egy zenekar: ehhez f j
tudnod kell, mit szeretnél elérni. 1
Mi még nem tartozunk a „legfelső
polcra", úgy, mint a Tankcsapda
vagy a Kispál és a Borz. Ez a motiváció visz előre bennünket. Saját ötleteinkre támaszkodunk, s nem akartunk
olyat bevállalni, amiben rosszul érezzük magunkat.

kú cipőben, szexi fűzőben és
combharisnyában táncol az
egyik jelenetben. Akinek kétségei voltak, hogy Cruz tehetségtelen, az most végleg meggyőződhet arról, hogy minden
szerepben briliáns.
A Nine-ben a 35 éves színésznő olyan sztárokkal játszik együtt, mint az Oscar-dí-

HPV: SZABADOSABB SZEXUÁLIS ÉLET?

A zene segít egymás megismerésében

mondhatom: nem. Fiatalabb koromban néhány kisebb atrocitás akadt,
ám ezeken csak nevettem.
- Rasszizmus elleni napot tartottak a

^-ott
§ ,
Szombat Szieszta
Hétköznap Humor és rec

A Nine című musicalben ka-

MAGNA CUM LAUDE: MEG NEM TESZNEK BENNÜNKET A LEGFELSŐ POLCRA, EZ MOTIVÁL

„Ha megalkudtunk volna, már előbbre tartanánk" - állítja
Mező Misi, a Magna Cum Laude zenekar énekese. Nem
titkolja roma származását. „Nem megtűrve, hanem
toleránsán kell egymás mellett élnünk" - vallja.

m

Kalendárium, A hét témája
Gyógy-ír
Gasztrománia
Bizalmasan

PENÉLOPE CRUZ,
AZ EXTRAVAGÁNS

- Nem titok,
roma származású vagyok, s
szívesen csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez. Szeretnénk meg- szervezők mindössze 15-20 percet
ismertetni,
szerettek volna biztosítani a zenekarközelebb
nak, mi pedig ezt keveselltük.
hozni
a - A Magna Cum Laude „rádiószerepléseroma kul- it" mennyiben érintheti a Danubius és a
túrához a Sláger rádió megszűnése?
nem roma
- Esetünkben csak a Danubiusról
embereket: azt érdemes beszélni, hisz az együttes
tapasztaltuk
tíz éve alatt a Sláger rádió egyálugyanis, hogy nem iga- talán nem játszotta dalainkat.
zán ismerik. Nemcsak Sajnáljuk a Danubiust, tette a
megtűrve kell élnünk dolgát, kisebb-nagyobb sikerrel
egymás mellett, hanem próbálta népszerűsíteni a magyar
toleránsán, elfogadva a zenét. Egyelőre fogalmam sincs,
másikat: ez
hogy a két új rádió mivolt a kezként viszonyul majd a
99 Tinilányok
deményeMagna Cum Laudéhoz.
zés lénye- kedvenceinek
- Ha már tíz év. A jubileumi
ge. A fesz- is szántak,
koncerten fellépett Lukács
tivál jól siLaci a Tankcsapdából, s
került, bár a jö- poposabb
Márió, a harmonikás is. Érvőben még na- hangzásvilággal:
dekes páros...
gyobb reklámra
- Ez a különcség jelezt
nem
vállaltuk.
lenne szüksége.
lemző a zenekarra. Ta-

- Származása miatt érte már
hátrány zenei karrierje során?

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

f
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ÚJRA DIVAT
A PÖTTYÖS!

Ismét divatba jön a
pöttyös, egyre több divatház dob ilyen ruhákat piacra. Az M8tS a fekete-fehér színűt választotta ebben a szezonban, de vannak bátrabb
tervezők is, akik elrugaszkodnak az alapszínektől, mint például a
Marc Jacobs és a Chloe.
A pöttyös ruha eredetét
a divattervezők vitatják: egyesek szerint
Kelet-Európából terjedt el, méghozzá a
XIX. századi Lengyelországban jött
először divatba. Mások úgy vélik, a pötytyös ruhát Walt Disney figurája, Minnie
egér tette világszerte
népszerűvé.
Legnagyobb népszerűségét a pöttyös ruha
az ötvenes években
tudhatta
magáénak,
de azóta is sokan viselték szívesen, például
Madonna é s Cyndi Lauper is.

; MEGYEI TÜKÖR
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A Móra-múzeum restaurátormühelyébe is beleshetünk Szegeden a múzeumok őszi éjszakáján.

SZERKESZTI: FARKAS JUDIT

Múzeumok oszi
éjszakája Szegeden

-i—i
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10.00: Hagyományos múzeumpedagógiai
foglalkozás
lesz, a matinén Nyilas István
segítségével a természetismereti programban a téli időszámítás kerül terítékre
16.00 ÉS 21.00 ÓRÁTÓL: Kubinyi Anna textilművész tárlatvezetése

17.00: Dr. Trogmayer Ottó: A
ló féktávolsága - könyvbemutató

NOVEMBER 19.,
CSÜTÖRTÖK
SZEGED, JATIK

18.00: Fábry Sándor,
az ismert és közkedvelt humorista, az Esti
Showder című tévéshow műsorvezetője mulattatja a közönséget
önálló estjén. A legendás Dizájn
Center ötletgazdájának
hu-

1992 óta szabadfoglalkozású. Az Esti Showderben számos fiatal humoristának adott fellépési lehetőséget,
szeptember óta a
Legyen Ön is
milliomos!
új
műsorvezetőjeként
hírességeket

szorongat meg
műveltségi
kérdésekkel.

í
. .^ff • .jjí

NOVEMBER 14., SZOMBAT
SZEGED, MÓRA FERENC MÚZEUM (10.00-22.00-IG)

Fábry önálló estje

17.00, 18.00 ÉS 20.00, 21.00:

Zseblámpás látogatás a múzeumi raktárakban (saját zseblámpával) és Mi fortyog a restaurátor üstjében? - műhelybemutató (képünk illusztráció), max. 15 fős csoportokkal
19.00: „Szonett Szegedhez" aktuális divattrend: a Szegedi
Divatiskola bemutatója Juhász Gyula költeménye alapján
BELÉPŐ: 17 órától 400 forint,
információ: www.mfm.u-szeged.hu

Pszichoszínház
Fenyő Ivánnal
zés, avagy pszichológus
mint
GPS-navigátor.
író-rendező: Bácskai
Júlia, szereplők: Botos Éva, Fenyő Iván
(képünkön),
közbehegedül Bóna János.
Jegyek a helyszínen, valamint a Tamási Áron Klub
melletti Hallgatói Ajándékboltban vásárolhatók.
JEGYÁR: Egyetemi diákigazolvánnyal 600 forint,
külsősöknek 1000
forint.

A Múzeumok őszi éjszakája
keretében köszöntik Szegeden
a Móra Múzeumban Kotormány János lányát, a 95 éves
Kotormány Erzsébetet. Kotormány János Móra Ferenc, az
író-igazgató „jobb keze és famulusa" volt. Két évtizedes
munkakapcsolatuk alatt szinte összenőttek. Tápai Antal
szobrászművész Roosevelt téri Móra-emlékművén az ülő
alakot róla mintázta. A szobrot november 14-én 15 órakor
megkoszorúzzák.

Borkóstoló

NOVEMBER 13., PÉNTEK
ÚJSZEGEDI RENDEZVÉNYHÁZ

18.00: A Kalandozás a történelmi Magyarország borvidékein rendezvénysorozat estjén
„Szent Márton, a bor bírája"
címmel tartanak néprajzi előadást és filmvetítést, egybekötve a Bácskai Szent György Borrend borkóstolójával. Közreműködik: Mód László néprajzkutató és dr. Simon András egyetemi adjunktus, vendég borászok: Tóth János, Fekete Andor
(Bácsfeketehegy), Viljanac Milisav (Bajsa), Horváth László
(Temerin). Belépő: 300 forint.

Operaverseny és
közönségtalálkozó
NOVEMBER 13-17., PÉNTEK-KEDD
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ

MAGYARNÓTA- ÉS OPERETTDÉLUTÁN
November
15„ vasárnap
Szeged,IH
Rendezvényközpont
15.00: A Ma
gyarnóta-szerzők és
Énekesek
Dél-magyarországi
Egyesülete
rendezi a nótadélutánt,
fellép: Budapestről B.
Tóth Magda,
Kapi Gábor,
jakab Éva,
Szegedi Szászik Melinda,
Pál Attila, Kovács Zoltán,
valamint a
szegedi énekesek: Kurina
Irén, Bátki Fazekas Zoltán,
Fejes Sándor,
Gyuris Imre.
jegyek válthatók a Cserzy
Mihály u. 11.
szám alatt
1000 és 900
forintos egységáron hétfőtől péntekig
8.00 és 15.00
óra között,
előadás előtt
egy órával a
helyszínen.

19.00: Folytatódik a Mezzo-operaverseny döntője Szegeden: november
13-án Marco Tutino Vita című operáját
adja elő a Morva-sziléziai Nemzeti
Színház, Telihay Péter rendezésében.
Versenyszerepek: Vita (szoprán): Zuzana Dunajcanová (Szlovákia), John
Donne (basszbariton): Chad Armstrong (Kanada), dr. Posner (tenor):
Marc Haffner (Franciaország). November 15-én és 16-án kerül színpadra Tóbiás Picker Emmeline című darabja a
new yorki Dicapo Opera Theatre előadásában. Versenyszerepek: Emmeline Mosher (szoprán): Kristin Sampson
(USA), Matthew Gurney (tenor): Nyári
Zoltán (Magyarország), Aunt Hannah
Watkins (mezzoszoprán): Iulia Merca
(Románia).

(képünkön) osztja meg élményeit a
nagyközönséggel, akik belépőt nyerhetnek az aznap esti előadásra. A díjátadó gálát november 17-én tartják a
színházban
20.30-tól.
Információ:
www.operaverseny.hu.

November 15-én a REÖK-ben 16 órától
az Emmeline rendezője, Alföldi Róbert

Multifolkfesztivál
NOVEMBER 14. SZOMBAT
SZEGED, ALSÓVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

17.00: Az esten helyet kapnak az autentikus muzsikát játszó zenekarok Vujicsics, Zeys, Török testvérek, Bánát

csemegék: Yenisei, The Moon and the
Nightspirit. Az Énekmondók óráján fellép Kiss-István Ágnes, Krisztin Róbert
és Nemes Levente. A fesztivál, amely a
szegedi Nemzetiségek Háza „Együtt

Tamburazenekar, Gondi Márton Kulturális Egyesület Cigányzenekara, Detot
Berbecs, a rockba hajló progresszív
produkciók - Yava, Napra (képünkön),
Barbaro - , és a távoli, misztikus zenei

jobb" interetnikus rendezvénysorozatának része, hajnalig várja a multikulturális muzsikákra nyitott közönséget.
Belépő: 800, diákoknak és elővételben
600 forint.

Darules a Fehér-tón
NOVEMBER 14.. SZOMBAT
SZEGEDI FEHÉR-TÓ

14.00: Szakvezetéses túrán tekinthetjük meg darvak tízezreit
a szegedi Fehér-tónál, ahogy a
naplementébe, holdtöltébe behúznak a tó fokozottan védett
területére. Találkozó: a TiV a d á s z

sza-völgyi Bemutatóháznál (az
5. főút mentén, a szatymazi temetődomb közelében, a 158-as
kilométertábla utáni parkoló).
Találkozó, jelentkezés: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Ábrahám Krisztián: 30/6380297, knpi@t-online.hu.
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Ahol nem csak vadétcl van! • Szeged. Maros utca 3 7 . •

MEGÚJULT ÉTLAP,
.wraifogiaiás: 62/315-540 KIBŐVÜLT ÉTELVÁLASZTÉK
Hup://illc.spaiuui-vadaszetterem.hu
MAGYAROS ÉTELEK!
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AKTUALIS

LEGY-OTT

Hajiéktalanokkal virraszthatnak, beszélgethetnek és szórakozhatnak a résztvevők a Szolidaritás éjszakáján Szegeden.

SZERKESZTI: FARKAS JUDIT

Szentmise
Puskás lelki
üdvéért

NOVEMBER 17., KEDD
SZEGED, DÓM

18.00: Puskás Ferenc lelki üdvéért tartanak szentmisét és
jótékonysági hangversenyt a
legendás focista halálának 3.
évfordulóján.
A Benkó Dixieland Band
előadásában részletek csendülnek fel a Benkó Karácsonyi
Miséből,
vendégművészek
közreműködésével.
Fellép
Bánffy Edit előadóművész,
Dávid Viktória énekművész,
Nagy Péter orgonaművész és a

szegedi dóm énekkara. Díszvendégek: Puskás Ferencné,
Buzánszky Jenő, Grosics Gyula, Szepesi György. Védnökök:
dr. Mádl Ferenc, dr. Hámori
József, dr. Kiss-Rigó László,
Magyar Anna, dr. Benkó Sándor, dr. Cseri Miklós, Enrique
Pastor de Gana, Javier Pétrez
Bazo.
A belépés díjtalan, a hangversenyt a Feledékeny Emberek Hozzátartozóinak Társasága szervezi az Alzheimer-kór
magyar áldozataiért.

Prímástalálkozó és
lemezbemutató koncert

CL)
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NOVEMBER 13.. PÉNTEK
SZEGED, IH RENDEZVÉNYKÖZPONT

19.00: Rendhagyó Prímástalálkozó - lemezbemutató
koncert
A Lakatos Róbert brácsaművész és hegedűs zenei vezetésével létrejött hazai szuperprodukció repertoárjának
ihletője a világviszonylatban is egyedülállóan gazdag
magyar népzene, azonban a műsor különlegessége

mégsem ebben, hanem az előadók személyében keresendő. Lakatos Róbert mellett a hazai dzsessz világhírű
fúvósa, Dresch Mihály, a gitárvirtuóz Both Miklós, a
cross over muzsikus Balogh Kálmán cimbalmos, a gyönyörű hangú Herczku Ágnes és Korpás Éva, valamint
két élvonalbeli népi hegedűs, Pál István „Szalonna",
valamint Vizeli Balázs a produkció „arcai", prímásai.
Jegyár elővételben: 1500, a koncert n a p j á n 2000 forint.

Harmadik műszak
NOVEMBER
13-14.,
PÉNTEK

••••••••••HÍ^HHMiHaMMWHHHHMMHHMMHMHHMMMHHMHIIMWiMHMMMi

Képregényfesztivál

Díszmadárbörze

SZEGED, A KISSZINHAZ BALETT-TERME

Koreográfusként debütált a Szegedi Kortárs Balett hat táncosa a Harmadik műszak című produkcióval. Az egyórás összeállítás hét részét alkotóként Horváth M. Gergely, Tóth Andrea, Szarvas Krisztina, Haller János, Tarna-

NOVEMBER 15.,
VASÁRNAP
SZENTES, MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ

NOVEMBER 14., SZOMBAT
SZEGED, SOMOGYI-KÖNYVTÁR

10.00-18.00: Az Első Szegedi
Képregényfesztivál és Vásár
alkalmából a műfaj jeles művelői, gyűjtői, kiadói és legjobb ismerői mutatják be a
képregény hazai és „világtörténetét". A rajzolt főszereplők
közt Kajla és Vuk mellett a
szegedi „születésű" Kalyber
Joe, Pszicho Dzsánki és az
X-Embörök is fölsorakoznak.

Az érdeklődők találkozhatnak
az alkotókkal: Pilcz Rolanddal
- aki lapunk online változatán
is közli Kalyber Joe kalandjait
(képünkön) - , Mráz Istvánnal,
Oravecz Gergellyel és Rozgonyi Zalánnal. A fesztivál része
a Dargay Attila emlékére rendezett kiállítás - a Vuk és a
Macskafogó közismert alkotója a közelmúltban hunyt el. A
programok a Grand Caféban
folytatódnak 22 óráig.

-t
JÓ A SZÖVEGED Akkor mutasd meg a világnak! írj
a 06-20/553-533 -es telefonszámra, és mi megjelentetjük!
A ROVAT TÁMOGATÓJA A

^^pannon

Reggeli harmat és őszi szellő. Ajkadat csókolnám, gyönyörű
sellő! Démon
„Lehet reggel, délben és este / kedvesed imádott lelke, teste /
csillagokhoz együtt repülve / egymás karjaiban elmerülve. /
Ameddig csak élünk, szeress még, / mert nekünk ebből sohasem elég." Köszönöm a veled töltött csodálatos 19 évet! Légy áldott! Apuci
Kedves Démon Gunar! Szívemből kívánom, vágyad teljesüljön!
Fel a fejjel, csak előre kell nézni! Tantalusz
^-^pamon

7.00: A díszmadarakkal ismerkedhetnek az érdeklődők vasárnap a
művelődési házban, ahol a tenyésztők bemutatják színes, tollas kedvenceiket.
BAJNOKOK
ÉJSZAKÁJA
November
14„ szombat
Szeged,IH
Rendezvényközpont
17.00: Bajnokok Éjszakája
2009 - testépítő verseny,
jegyár: 2000
forint, jegyek
kaphatók
Sport Travel,
6720 Szeged,
Somogyi u. 17.

A párbeszéd hete Jövőre, Veled,
ugyanitt 1.
NOVEMBER 16-19.,
HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK

A szegedi Református és Római Katolikus Egyetemi Lelkészség meghirdeti a párbeszéd hetét a keresztény felekezetek között szorosabb kapcsolat érdekében. Hétfőn
18 órától a Katolikus Házban az ökumené lehetőségeiről
beszélget dr. Bölcskei Gusztáv és dr. Kiss-Rigó László
püspökök. Kedden 19 órától ökumenikus istentisztelet.
NOVEMBER 19., CSÜTÖRTÖK
SZEGED, DUGONICS TÉR

18.00-6.00: Szolidaritás éjszakája
17.00: Regisztráció az élőcsocsó-bajnokságra és a performance-okra
18.00: Megnyitó, utána táncház, performance-ok I. hajléktalanok verset mondanak, zenélnek, énekelnek,
kutyaszépségverseny, performance-ok II., élőcsocsó-bajnokság
21.00: Mentés Másként Trió, utána a kutyaszépségverseny és a csocsóbajnokság eredményhirdetése, illetve
meleg vacsora
23.00-07.00: Csendes virrasztás a tűz és forró tea mellett
TOVÁBBI PROGRAMOK: egészségügyi sátor 18.0024.00-ig, véradás 17-20 óráig, információs sátor, kiállítósátor, adománygyűjtés, információ: www.szolidaritas.lelkes.hu.

NOVEMBER 19., CSÜTÖRTÖK
SZEGED, IH RENDEZVÉNYKÖZPONT

19:00: Jövőre, Veled, ugyanitt 1. - Doris (Bánfalvy Ági)
boldog házasságban élő asszony, a kaliforniai Oaklandből. George (Harmath Imre) nős, könyvelő, New Jersey-ből. A férfi és a nő véletlenül fut össze egy kaliforniai
tengerparti fogadóban, ahová Doris egy vallási közösség-

hez, míg George egy üzleti partneréhez érkezik. Találkozásuk másnapján arra ébrednek, hogy egymás karjaiban
töltötték az éjszakát. Különös szerelmi kapcsolat kezdődik kettejük között, amely minden évben egy közösen eltöltött hétvégében ölt testet... De vajon meddig mehet ez
így? Jegyár: 1-8. sor: 2700,9-26. sor: 2300 forint.

; MEGYEI TÜKÖR
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Ajánlatunk 2009. november 13-án, kizárólag
a szegedi Cora áruházban érvényes.

13

2 7 4 9 r

1199

Unicum. Unicum Next
Likőr

A mai napon
ez a
kupon
érvényes!
>cQbs Merido

Nesquik
Kakaópor
1200 g 383 ft/kg

999fi

helyett

Pick Míves

'aráit sertéshús

Parasztkolbász
kg vasáffjIHató

400 g, 1248 Ft/Kg

1

k

11 92FI helyett

;nuk4 fia 1: es.éffllaj egyűttf. y&kj&j eseiér

Egy mosollyal több

13
R é m s é g e k cirkusza (m. b.): 13,

gek művelődésének aktuális kér-

15.15,17.30,19.45 óra.

dései című kerekasztal-beszélgetés.

kiállítása, amely megtekinthető

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

A Z A L S Ó V Á R O S I KULTÚRHÁZBAN

december 6-áig, 9-17 óra között,

NAGYSZÍNHÁZ

18.30 óra.

10-11.30 óra: Játszószoba várja a

megnyílt Popovics István fotókiál-

19 óra: Vita - opera (Mezzo).

A csúf igazság (feliratos): 15,

babákat és mamákat,

lítása Baranyai szerb templomok

SZÍNHÁZ
SZEGED

Sajti Csaba közös képzőművészeti

16-17.30 óra: Ingyenes jogi ta-

címmel.

nácsadás dr. Pataki Márta Ágnes

A SZÁZSZORSZÉP GYERMEKHÁZ

ügyvéddel.

I. E M E L E T I KIÁLLÍTÓHELYISÉGÉ-

Bérletszünet.

19.30, 21.30 óra.

KISSZÍNHÁZ

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

19 óra: Tévedések komédiája.

óra.

Bérletszünet.

District 9 (feliratos): 14, 22 óra.

KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ

A v é g s ő á l l o m á s (m. b.): 20.30,

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

november 27-éig, naponta 8-18

14.30 óra: Az égő ház.

22.30 óra.

A NÉMETH LÁSZLÓ VÁROSI

óráig látható Buknicz Ildikó-Feny-

Hófehérke-bérlet.

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

KÖNYVTÁR OLVASÓTERMÉBEN

vesi Tünde divattervezők Re-

15 óra: A nyugalom című film vetí-

gék-mesék-álmok című kiállítása.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

tése,

A FEKETE HÁZBAN

A csúf igazság. Színes, feliratos

17 óra: író-olvasó találkozó.

SZEGED

amerikai vígjáték: 17.45 óra,

Vendég: Bartis Attila író.

így öltözködött a „szögedi nem-

BELVÁROSI MOZI

S z e r e l e m második látásra. Szí-

zet", a szabószakma dicsérete.

Liszt-díjas zongoraművész ad koncertet 19 ó r á t ó l az S Z T E Z F K Fri-

ZSIGMOND VILMOS TEREM

nes, feliratos amerikai romantikus

MAKÓ

A PICK SZALÁMI ÉS SZEGEDI

csay-termében a X . K a m a r a z e n e i Fesztivál keretében. A műsorban

K a r á c s o n y i é n e k - 3D. Színes, m.

film: 20 óra.

A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

PAPRIKA MÚZEUM

Sztravinszkij Olasz szvitje, Grieg a-moll szonátája, továbbá Dvorák és

B E N ( K Á L V I N T É R 6.)

18 óra: Kerekasztal-beszélgetés

b. családi animációs film: 14,18,
SZENTES

Makó építészeti arculatáról. Ven-

Fel! - 3D. Színes, m. b. amerikai

Férj é s féleség. Színes, feliratos

dégek: Nagy Gábor, Sipos György

animációs film: 16 óra.

angol-amerikai film: 17.30 óra,

és Tarnai István építészek.

BALÁZS BÉLA TEREM

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

M i c h a e l Jackson: This is it. Szí-

Színes, feliratos amerikai horror:

SZENTES

nes, feliratos amerikai koncertfilm:

20 óra.

A SZENT ANNA-TEMPLOMBAN

2 0 óra,

16, 20.30 óra,

18 óra: a szentesi Keresztény PeBALÁSTYA

dagógus Társaság zenés irodalmi

tos amerikai-spanyol vígjáték:

A d v e n t u r e l a n d - Kalandpark.

estje.

18.15 óra.

Színes, feliratos angol vígjáték:

CSÖKE JÓZSEF T E R E M

19 óra.

amerikai romantikus film: 16.15,
18.30 óra,
1. Színes és ff magyar krimi:

( F E L S Ő TISZA-PART 10.)

Martinu művei csendülnek fel. Perényi Miklós kilencéves kora óta állan-

keddtől szombatig 15-18 óráig

dó vendége a világ legjelentősebb zenei központjainak, Szokolay Balázs

várja látogatóit. Vasárnap és hétfő

tizennégy díjat nyert nemzetközi zenei versenyeken.

szünnap. Állandó kiállítások: A
Pick szalámi története, A szegedi
A TÖMÖRKÉNY ISTVÁN
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
megnyílt Schmidt Andrea Sorsok
című fotókiállítása, amely megtekinthető november 22-éig, mun-

KONCERT ES BULI

kanapokon 10-18 óra között.
A W A N DÉLY M Ű T E R E M
- G A L É R I Á B A N ( F Ő F A S O R 158.)

SZEGED

KOZELET

P e r é n y i M i k l ó s Kossuth-díjas g o r d o n k a m ű v é s z é s S z o k o l a y B a l á z s

paprika története.

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

Két szerető. Színes, feliratos

( S O M O G Y I U. 13.)

Bóta Csaba és Almási Lili festmé-

A JATE-KLUBBAN

SZEGED

2 2 óra: Smoke/Break.

nyeiből látható kiállítás.

20.45 óra.

A Közéleti Kávéház rendezvénye

A P O R T ROYAL É T T E R E M B E N

G R A N D CAFÉ

A SZAB-SZÉKHÁZBAN

21 óra: Zenél a Café Bar Trió.

MAKÓ

V a n M á s K é p 2.: ifjúsági Film- és

( S O M O G Y I U. 7.)

A F R I C A CAFÉ

A J Ó Z S E F ATTILA M Ú Z E U M B A N

Videoklip Fesztivál.

15 óra: Az öregedés relatív meg-

Retro Night.

16 órakor nyílik Az emberábrázo-

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

közelítésben. Vendég: prof. dr.

A JAZZ KOCSMÁBAN

lás az őskori Nyugat-Magyarorszá-

2012 (m. b.): 13,16,19, 22 óra.

Vincze jános biokémikus.

2 0 óra: Blues Bell-koncert.

gon című kiállítás,

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

AZ SZTE GYÓGYSZERÉSZTUDO-

A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN

A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

15.45,18, 20.15, 22.30 óra.

M Á N Y I K A R O N ( E Ö T V Ö S U. 6.)

( D U G O N I C S TÉR 12.)

16 órakor nyílik Szabó Tibor ma-

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

17 óra: A Faust-legenda nyomá-

2 0 óra: Mérai bál. Zenél: Patyi

kói festő kiállítása.

18, 2 0 , 2 2 óra.

ban, III. rész.

Zoltán és együttese. Táncot tanít:
Varga Sándor és Deák Veronika.

Szobafogság (feliratos): 16.30,

A RÓKÁS ÓVODÁBAN (SÓLYOM U. 6.)

22.30 óra.

Jótékonysági céllal Farkas Gyula

Az időutazó felesége (feliratos):

festőművész olajfestményeinek

13,17.15,19.30, 22 óra.

vására. Megtekinthető november

Szupefbojz (m. b.): 14.15,18.45 óra.

13-áig, 7-16.30 óráig.

SZEGED

interaktív országos vándorkiállí-

A v á r a t l a n u l e l h u n y t M i c h a e l J a c k s o n r ó l szól a This Is It című, szí-

Gamer, j á t é k a v é g s ő k i g (felira-

A NEMZETISÉGEK HÁZÁBAN

A NEMZETISÉGEK HÁZÁBAN

tás, amely november 15-éig, na-

nes, feliratos a m e r i k a i koncertfilm, amelyet 16 és 20.30 órától vetí-

tos): 16.15,18.15, 20.15, 22.15 óra.

15 óra A magyarországi nemzetisé-

17 órakor nyílik Tonté Erzsébet és

ponta 8 - 1 8 óráig látható.

tenek a szegedi Belvárosi moziban.

K
5.25 Teleshop
6.00 Alexandra Pódium
Kulturális magazin [12] (ism.)
6.25 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája
9.10 Babapercek
9.20 Telekvíz Telefonos játék
10.20 Teleshop
11.25 Trója - Az elveszett város nyomában
Német kalandfilm, 2/2 [12]
13.15 Kvizió Telefonos játék
14.15 Szentek kórháza [12]
Ausztrál filmsorozat, 3.
15.15 Amynek ítélve
Amerikai filmsorozat, 35. A harmincnyolcas cipó [12]
16.20 Bűbájos boszorkák
Amerikai filmsorozat. 31. A Félelem Ura visszatér [12]
17.20 Joshi Bharat Talkshow [12]
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Áll az alku
A játékshow [12]
20.15 jóban-rosszban
Magyar filmsorozat, 1048. [12]
20.50 Hal a tortán - Teljes gőzzel
Vendégváró valóságshow [12]
21.25 A mindenóó
Amerikai vígjáték [12]. Közben:
kenósorsolás
23.20 Macsólabor [12]
23.55 Tények este
0.25 Az eladólány Angol-svájci-amerikai vígjáték [16]
215 A Donnelly klán
Amerikai krimisorozat, 8. [16]
3.05 Borkultusz
Borkultúra-magazin [12] (ism.)
VÍGJÁTÉK

0.25
AZ ELADÓLÁNY
Mirabelle, az eladólány egy áruház
kesztyűspultja mögött dolgozik és
olyasvalamit próbál eladni, ami manapság a kutyának sem kell. Kicsit
elveszett, kicsit lerobbant, nagyon
szerény, és éppen az az elbűvölő
benne, ami nem a sajátja: nem észveszejtően gyönyörű, nem agreszszív, nem önimádó. Mégis van benne valami ellenállhatatlan. Magára
is vonja a nála jó húsz évvel idősebb, dúsgazdag Ray figyelmét.

L

U

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
A STRANDFÜRDŐ É S V Á R O S I
S P O R T U S Z O D Á B A N (ADY E. U. 1.)

KIÁLLÍTÁS

megnyílt a Hulladékból termék -

DUNA

B

©

VIASAT3

Show-műsor
18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
19.05 A széf Vetélkedő
20.00 Barátok közt Magyar filmsorozat.
4961-4962 Közbert KTl-hírek

5.45 Hajnali gondolatok
5.50 Ma reggel
8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.10 Időjárás-jelentés
9.00 Afrika gyöngyszeme 52/14.
9.55 Nappali
10.50 Szomszédok Magyar teleregény
12.00 Déli harangszó
12.01 Hfróra
13.00 Körzeti magazinok
1350 Közlekedő
14.00 Záróra
14.55 Átjáró
15.25 Sírjaik hol domborulnak?
1555 Ablak Közéleti szolgáltatómagazin
16.25 A fagyos folyó lovasa
Ausztrál kalandfilmsorozat,
65/35. Az esküvő [12]
17.10 Prizma
17.30 Hírek
17.35 Körzeti híradók
1750 6 órai tea
19.00 Párizsi jó barátok Francia tévéfilmsorozat, 73/37. [12]

5.45 Hajnali gondolatok
550 Ma reggel
8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.10 Időjárás-jelentés
9.00 Hrvatska krónika
9.25 Ecranul nostru
955 Tízparancsolat
10.40 Nem csoda! - Mérnök!
11.10 Nemzeti értékeink Vácrátót
11.30 Átjáró
12.00 Déli harangszó
12.01 Híróra
12.55 A tudás hazája
13.20 Hajszálhfd
Határ Győző 80. születésnapjára
14.05 Nekem ne lenne hazám?
14.15 Delta
14.45 Sophie - a nem kívánt jegyesség 65/18. A karácsonyi vásár
15.10 Világjáró 26/21. Spanyolország
15.40 Ez történt ma reggel
17.10 jó kis bagázs 26/11. Louise projektje; 26/12. DJ Meddi
1755 Magyar bulizene

6.00 Híradó - reggel
6.05 Sport - esti
6.15 Térkép - reggel
7.00 Arcélek
7.15 Heuréka! Megtaláltam!
7.40 Kikötő
8.05 Irodalmi műhely
8.35 Kossuth unokák Uruguayban
8.55 Carlo és vendégei
9.30 Vivát Benyovszky!
Magyar tévéfilmsorozat
10.30 Család-barát
11.30 Kfvánságkosár
14.00 Híradó
14.10 Kikötő-friss
14.20 Védett szépségeink
14.45 A világörökség kincsei
15.00 Mi vagyunk az unió
15.20 Kupé
15.50 Géniuszok gyerekszemmel
1650 Beavatás
17.00 Állomás Magyar tévéfilmsorozat
(angol felirattal)
17.30 Hetedhét ország - Benedek
Elek mesemondó verseny

20.30 Dominónap 2009
Utána: RTL-hírek
A 2009-es Dominónapra Mr. Dominó és lelkes csapata
4.800.000 dominót állítottak fel
közel 2 hónap alatt, hogy a mai
műsorban újabb dominórekord
szülessen.
23.10 A főnök Amerikai krimisorozat,
2. évad, 12. Tiltott kapcsolat [16].
Utána: RTL-hírek
0.10 Reflektor Sztármagazin
0.30 ittHON Belföldi utazási magazin
0.50 Autómánia
Autósmagazin

19.28 Föld TV
19.30 Híradó este
19.55 Sporthírek
20.00 Időjárás-jelentés
20.10 Önök kérték
21.10 Sztársáv
21.40 Péntek este
22.10 Mementó A nap filmje
22.25 Búcsúdat
Francia film [12]
0.10 Hirek Benne: időjárás-jelentés
0.15 HitvaUók és ügynökök
Állam és egyház kapcsolata, 8/3.
Emberhalászok; 8/4. Regnum
Marianum

1855 Esti mese
19.05 Pufóka kalandjai
19.25 A palota ékköve 54/39.
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Mad Men - Reklámörültek
Amerikai tévéfilmsorozat, 26/21.
Egy emlékezetes éjszaka
2155 Kubrick-menet Angol film
23.20 2046 Hongkongi film [16]
1.25 Gyanú Olasz bűnügyi tévéfilmsorozat, 6/3.
3.00 Vezérlő fény Amerikai tévéfilmsorozat, 128/52.

17.40 Magyar népmesék
18.25 Gordon Ramsay - A pokol
1750 Példa-képek A kreativitás és az
konyhája Gasztroreality
innováció európai éve
19.15 Főzz élőben Gordon Ramsay18.00 Hiróra
vel! Gasztroreality
18.25 Térkép
20.10 CSI. A helyszínelők
19.00 Labdarúgó-mérkőzés
Amerikai bűnügyi sorozat
21.00 Zsúptetős emlékek
21.00 Pillangóhatás
Kínai játékfilm
Amerikai thriller
22.45 Váltó Gazdasági híradó
23.10 Las Vegas Amerikai filmsorozat
2255 Sport - esti
0.05 CSI. A helyszínelők
23.00 Időjárás-jelentés
Amerikai bűnügyi sorozat
23.05 Drót Amerikai tévéfilmsorozat
0.55 Tuti duók
0.05 Vers
Amerikai vígjáték
0.10 Zsötem Magyar játékfilm
3.00 San Francisco utcáin
1.35 Himnusz
Amerikai krimisorozat

5.30 Topshop
6.00 Reggeli
10.05 Topshop
11.25 Disney-rajzfilmsorozat
Szünet
1200 RTL-híradó - Déli kiadás
12.10 06-91/33-55-33
Hívjon! játsszon! Nyerjen!
13.30 Fél kettő
Magazin a legjobb történetekkel
14.20 Teli Vilmos kalandjai
Angol-francia akciófilm
R.: George Mihalka. Fsz.: Will
Lyman (Teli Vilmos), jeremy
Clyde (Gessler). Harry Carey jr.
(Mutino), johnny Crawford (Ignatius herceg)
16.10 Második esély
Amerikai filmsorozat, 130.

17.20 Mónika - A kibeszélőshow

KRIMISOROZAT

23.10 A FŐNÖK
Fsz.: Kyra Sedgwick (Brenda
Leigh Johnson), j. K. Simmons
(Will Popé), Róbert Gossett (Taylor), G. W. Bailey (Provenza), Corey Reynolds (Dávid Gábriel)
Meggyilkolnak egytizenhatévesfiút,aki
koronatanú lett volna egy újratárgyalt
perben. EsteUe Popé beront az irodába és
az egész igyosztály értesül Brenda és
Popé egykori viszonyáról Brenda kihallgatja a megölt fiú egyik barátnőjét aki
kapcsolatban állt az íjratárgyalásra váró
per gyanúsítottjával

FILM

22.25 BUCSUDAL
Marié és Lucie ikertestvérek. Szépek,
izgalmasak, de egyéniségük, képességeik egészen más irányba tereli a sorsukat. Marié, örökké éhezve apja szeretetére, értelmiségi pályára készül,
Lucie, az apa kedvence pedig gyönyörű hangjával a show-biznisz és az éjjeli
lokálok közegébe kerül. Lucie egy napon rejtélyes módon öngyilkos lesz, s
Marié lassanként a helyébe lép. Kezd
olyan életet élni, amit a testvére élt, s
melyet ugyan megvetett, de amire
mindig is vágyott.

TÉVÉFILMSOROZAT

21.00 MAD MEN - REKLÁMŐRÜLTEK
Alimrny Banett-tel való beszélgetése után
Betty gyanútfog,hogy Domak viszonya
van litmyfeleségével,Bobbieval, ezért
arra kérifejéthegy költözzön el otthonról
Reggy segt Gíl atyának egy megjiívó elkésáiésében, amivel bálra szeretnék hívni
afiatalokat,hogy körükben is „népszerűsítsék" az egyházat. Don otthon ad partit
kollégáinak és az egyik ügyfelüknek, ahol
Betty igyekszik is kitenni magiért de így
érzi, aférjekínos helyzetbe hozta öt amit a
parti után szóvá is tesz neki

V Á R O S I TV
S Z E G E D
(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi hírek
755 Körút 12 éven aluliaknák nem
ajánlott!
8.55
Képújság
17.00-17.30 HÁLÓZAT TV MŰSORA 17.00 Fitt-Mix magazin 17.30
Képújság 17.55 így látom én EUR-Óra percek 9. rész 18.00 Szabadegyetem - Szeged Dr. Palkó
András előadása 19.00 Szegedi hírek 19.25 Mese 19.30 Kilátó 20.00
Professzorok Dr. Szederkényi Tibor
portréja 20.30-23.00 HÁLÓZAT
TV MŰSORA 20.30 Hírháló - az ország hírei 21.00 Dél-Konstrukt
SZTE Szedeák-Jászberény férfi kosárlabda-mérkőzés
felvételről
23.00 Szegedi hírek 23.25 Képújság

5.00 Tv-dokik
Amerikai talkshow
5.50 Sabrina, a tiniboszorkány
6.50 Pimaszok, avagy kamaszba
nem itt a mennykő
7.45 3 fitt perc
755 Két pasi meg egy csajszi
850 Halálbiztos diagnózis
9.45 Gyilkos sorok
10.40 Monk - Húgos nyomozó
11.35 jó barátok
12.25 A nagy házalakítás
Otthonteremtő show
13.20 Gordon Ramsay - A pokol
konyhája Gasztroreality
14.10 Halálbiztos diagnózis
Amerikai akciósorozat
15.00 Gyilkos sorok
Amerikai krimisorozat
15.50 Monk - Flúgos nyomozó

Amerikai krimisorozat
16.40 jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
17.30 A nagy házalakitás
Otthonteremtő show

ZéSk
16.00 Egészségpatika - Egészségmagazin - benne: Bűncselekmények sora a mindszenti betegügyben, Új főorvos a sebészeti osztály
élén, Érvek és ellenérvek a
H1N1-védőoltással
kapcsolatban
17.00 Kimba mesefilmsorozat 17.
rész 17.30 Híradó 17.50 Nap kérdése 17.55 Csillagposta - napi horoszkóp 18.00 Filmszemle 18.30 Beszélgetés Hegedűs Endrével 18.55
Nyugitorna 19.00 Csillagszem Bery 19.30 Indaba filmsorozat 1.
rész ism. 20.00 Hiradó 20.20 Nap
kérdése 20.25 Csillagposta - napi
horoszkóp 20.30 Képes Sport benne: HFC-Szolnoki Spartacus NB
lil-as labdarúgó-mérkőzés 22.00
Csillagszem - Bery ism. 22.30 Hír-

6.00 Across The Universe - Csak a
szerelem kell
Amerikai zenés filmdráma
8.10 Felvétel indul!
Amerikai filmmagazin
8.45 I. e. 10.000
Amerikai kalandfilm
10.35 Küzdelmes élet
Amerikai filmdráma
12.45 Vonzások és állatságok
Amerikai romantikus vígjáték
14.20 A 30-as út
Amerikai vígjáték
15.45 őrök szerelem
Indiai romantikus filmdráma
18.00 A Fantasztikus Négyes és az
Ezüst Utazó
Amerikai fantasztikus akciófilm
R.: Tim Story. Fsz.: loan Gruffudd,
Jessica Álba, Chris Evans, Michael
Chiklis. Julián McMahon
19.30 Mozi! Mozi! Mozi!
Amerikai filmmagazin
20.00 Vakság
Kanadai-brazil-japán filmdráma
22.00 A barbár - Legenda a szellemharcosról Kanadai kalandfilm
23.35 A kalapács
Amerikai vígjáték
1.05 Az engedetlenek
Francia thriller
2.40 Igazi szex 32. Van, aki forrón
szereti Amerikai erotikus dokumentumfilm
3.25 Hideg nyomon
Amerikai krimi
5.20 Felvétel indul!
adó 22.50 Nap kérdése 22.55 Csillagposta - napi horoszkóp 23.00
Egészségpatika - Egészségmagazin
(ism.) 0.00 Képújság

6.00 Napi gondolat 7.00 Napi gondolat (ism.) 8.00 Napi gondolat
(ism.) 10.00 Heti közélet 10.35
Nonstop, ifjúsági magazin 11.35
Sodrásban 12.00 Szüreti mulatság
Ópusztaszeren; Rozetta - egyházművészeti magazinműsor 18.00
Vendégszoba
Majzik
Istvánnal
18.30 Szemeszternyitó előadások:
dr. Farkas Zsuzsa - A fizikaszertár
kincseiből 19.00 Kávészünet: Szipál Márton 19.30 Ébredés - hitéleti magazinműsor 20.00 Előtér: Hollókő 21.00 Heti közélet 21.35 Nonstop, ifjúsági magazin (ism.) 22.35
Sodrásban
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Csörög a telefon

MEGKÉRDEZTÜK SZEGEDI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 6. OLDALON

Lottózik-e péntek 13-án?
jgife

11

m

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma

Farkas Judit újságíróval oszthatják meg.

"

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

TILINKÓ TÍMEA
adminisztrátor:

- Igen, kitöltök egy lottószelvényt.
Mindig öthetes lottóval játszunk. A
13-as számot nem jelölöm be, enynyire azért nem vagyok babonás. A
szomszédasszonyom viszont szereti
a 13-ast, ő mindig megjátssza. Nagyobb nyereményünk még sajnos
nem volt. csak egy kettesem.

VETRÓ JÓZSEF
taxis:
- Már a hét elején feladtam a
lottószelvényeket, nem vártam
meg vele a péntek 13-át. Egyébként nem vagyok babonás. Állandó számokkal játszom minden
héten, de a 13-ast nem teszem
meg. Az 1-es és a 11-es a kedvenceim.

KEREKES ANDRAS
jégkorongedző:
- Igen, veszek lottót, és beikszelem rajta a 13-as számot. Rendszeresen lottózom, mindig ugyanazokkal a számokkal. A családban többen szívesen teszik próbára a szerencséjüket. Csak ötös
lottót szoktam venni. Kisebb öszszeget már nyertem.

JELZÁLOGEMELÉS
Olvasónk a 30/286-1489-es számról
mesélte: értesítette a bankja, hogy a
jelzálog törlesztési összegét majdnem
duplájára emelték. Ez már túlzott terheket róna rá. Kérdezte, mit tehet. Olvasónknak azt javasoljuk, lépjen
kapcsolatba bankjával, és próbáljanak közösen megoldást találni. Amennyiben ez nem sikerül, érdemes megkeresnie a bankok működését felügyelő Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét (PSZÁF).
A PSZÁF ügyfélszolgálata elérhető helyi tarifás telefonon:
40/203-776, levélben: 1535 Bp„
114., Pf. 777., valamint e-mailen:
ugyfelszolgat@pszaf.hu.

KATONA GYULA,
a 13-as választókerület önkormányzati képviselője:

- Természetesen veszek lottót, és
bejelölöm a 13-as számot. Havi ötös
lottót játszom. A 13-as szerencsés
szám, szerencsésnek mondhatom
magam a családom és a barátaim
miatt, no meg mert kisebb összeget
is nyertem már a lottón.

ALLATORVOSI ÜGYELETEK A MEGYEBEN
SZEGEDEN ÉS KÖRNYÉKÉN: péntek este 8 órától hétfő reggel 6
óráig, hétköznap esténként 8 órától másnap reggel 6 óráig: november 13-16-áig: dr. Szalay János,
Szeged, Körtöltés u. 23. Tel.:
30/953-2698.
SZEGED VÁROS TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN ÉS ALGYŐN, Péntek este 6 órától hétfő
reggel 6 óráig november
13-16-áig: dr. Nagy László, Szeged, Árvíz u. 26. Tel.: 62/464-744
és 20/543-8705.
DOMASZÉK, RÖSZKE, MÓRAHALOM, ZÁKÁNYSZÉK: november
13-16-áig: dr. Perényi János, Szeged, Zárda u. 21. Tel.:
62/322-050.
BAKS, CSENGELE, DÓC, KISTELEK, PUSZTASZER, ÓPUSZTASZER, BALÁSTYA, SÁNDORFALVA, SZATYMAZ: 13-16-áig: dr.
Sikter András, Kistelek. Petőfi u.
19/A. Tel.: 20/936-4208.

ÁSOTTHALOM, ÖTTÖMÖS,
PUSZTAMÉRGES, RÚZSA:
13-16-áig: dr. Papp Sándor, Pusztamérges, Jókai u. 28. Tel.:
30/487-9805.
BORDÁNY, FORRÁSKÚT, ÜLLÉS,
ZSOMBÓ: 13-16-áig: dr. Papp
Sándor, Pusztamérges, Jókai u. 28.
Tel.: 30/487-9805.
DESZK, KLÁRAFALVA, KÜBEKHÁZA, SZŐREG, TISZASZIGET,
ÚJSZENTIVÁN: 13-16-áig: dr. Tóth
Tamás, Szeged, Thököly u. 10/B.
Tel.: 30/958-3913.
Az állatorvos kiszállításáról a hívó
fél köteles gondoskodni.
VÁSÁRHELY ÉS KÖRNYÉKE: Belvárosi Állatorvosi Rendelő és Állatpatika, rendelés: fél 9 órától
11-ig, Bocskai u. 1. Tel.:
62/247-053, 30/346-6539 és
30/262-0105. Dr. Kovács István
kisállat-gyógyászati ügyeletet tart
szombaton 9-11 óráig, Hódmezővásárhely, Simonyi u. 18., Állator-

vosi Rendelő.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS MÁRTÉLY TERÜLETÉN: november
14-15-éig: dr. Szmodics Sándor.
Tel.: 30/958-4595.
A Dózsa Gy. u. 2. szám alatti állatorvosi rendelőben szombaton 8
órától 11 óráig dr. Papp Károly tart
ügyeletet. Tel.: 62/241-309.
SZÉKKUTAS TERÜLETÉN: novem
ber 14-15-éig: ifj. dr. Makay Attila,
Hódmezővásárhely, Károlyi u. 92.
Tel.: 30/499-7645.
SZENTES, DEREKEGYHÁZ
ÉS NAGYTŐKE: november
14-15-éig: dr. Molnár Sándor,
Szentes, Céhház u. 7. Tel.:
63/311-063 és 30/711-0900.
SZEGVÁR ÉS MINDSZENT: no
vember 14-15-éig: dr. Lehoczky
János, Szegvár, Kórógy u. 79/C.
Tel.: 30/945-3764.
ÁRPÁDHALOM, EPERJES, FÁBIÁNSEBESTYÉN, NAGYMÁGOCS:
november 14-15-éig: dr. Molnár

ORVOSI ÜGYELETEK A MEGYEBEN
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET: 62/474-374.
FELNŐTTEK ÉS GYERMEKEK részére hétköznap 18-tól reggel 7-ig,
hétvégén: 7-től a következő munkanap reggel 7-ig: Vásárhely, Lázár
U. 10. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT:
62/249-529, ingyen hívható 16
órától 02-ig. GYÓGYSZERTÁR:
hétköznap 20 órától 22-ig, 22-től
reggel 7.30-ig, szombaton 8-ig.
Szombaton 20-tól reggel 8-ig. Vasárnap 20-tól reggel 7.30-ig készenlét nov. 15-éig a Pingvin Patikában (Andrássy u. 3), nov.
16-22-éig az Ibolya Patikában
(Hódtó u. 17-19., Tesco.).
SZENTES, KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET: hétköznap
15-től reggel 7-ig, hétvégén reggel
7-től másnap reggel 7-ig: Szentes,
Sima F. u. 29-33. Tel.: 62/474-374
vagy 104. GYERMEKORVOSI
RENDELÉS: hétköznap 15-től
17-ig, hétvégén 9—11-ig: Sima F. u.
29-33. Rendelési időn kívül a kórházban GYÓGYSZERTÁR: nov.
16-áig: Dr. Bugyi István Gyógyszertár, Kossuth tér 5. Készenléti
tel.: 70/356-9920. Mindennap
8-20-ig, nov. 16-23-áig: Eszes
Gyógyszertár, Klauzál u. 6. Készenléti tel.: 70/356-9920. Hétköznap 7.30—18-ig, szombat 8-12
óráig, vasárnap-ünnepnap zárva.
MAKÓ, FELNŐTT: hétköznap
16-8 óráig; hétvégén 8-8 óráig:
Vorhand rabbi tér 3., tel.: 474-374.
GYERMEK: hétköznap 14-16 óráig
a rendelőintézet gyermekosztályán, 16-8 óráig a kórház gyermekosztályán ügyelnek. Hétvégén

8-16 óráig: Kórház u. 2., gyermekorvosi rendelőben, 16-8 óráig
a kórház gyermekosztályán, tel.:
511-151 ügyelnek. Az ügyelet ellátja AMBRÓZFALVA, APÁTFALVA,
CSANÁDALBERTI, CSANÁDPALOTA, FERENCSZÁLLÁS, FÖLDEÁK,
KIRÁLYHEGYES, KISZOMBOR, KLÁRAFALVA, KÖVEGY, MAGYARCSANÁD, MAKÓ, MAROSLELE, NAGYÉR, NAGYLAK, ÓFÖLDEÁK, PITVAROS lakosságát is. FOGORVOSI
ÜGYELET: hétvégén reggel 8-tól
11-ig: Makó, Liget u. 1/D, fogorvosi
rendelő, makói lakosok részére.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: csak
sürgős esetben nov. 15-éig: Apaffy
Gyógyszertár, Apaffy u. 21. Tel.:
62/212-101, nov. 16-22-éig: Kígyó
Gyógyszertár, Széchenyi tér 8.
Tel.: 62/211-150. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: 62/212-515,
16-02 óráig ingyenes.
CSONGRÁD, CSONGRÁD-BOKROS, FELGYŐ ÉS CSANYTELEK:
FELNŐTTEKNEK munkanapokon
15 órától reggel 7-ig ügyelet, hétvégén 24 órás ügyelet a csongrádi
mentőállomáson (József Attila u.
1. Tel: 63/481-104 vagy 104). Tömörkény lakóinak ellátása csak
hétvégén és ünnepnapokon.
GYERMEKORVOSI ÜGYELET: hétköznap készenlét este 7-től másnap reggel 7-ig a csongrádi mentőállomáson. Hétvégén ügyelet
9-től 12-ig: Csongrád, Szentháromság tér 10. Tel.: 63/481-104
vagy 104. Ezenkívül készenlét a
csongrádi mentőállomáson.
GYÓGYSZERTÁR: hétköznap 21
órától reggel fél 8-ig készenlét.
Szombaton 13-tól hétfő reggel fél

Sándor, Szentes, Céhház u. 7. Tel.:
63/311-063 és 30/711-0900.
MAKÓ, FERENCSZÁLLÁS, FÖLDEÁK, KIRÁLYHEGYES, KISZOMBOR, MAROSLELE, ÓFÖLDEÁK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN:
november 13-án 16 órától november 16-án reggel 6 óráig: dr. Suba
István, Makó, Kálvária u. 79. Tel.:
62/219-922 és 20/924-8863.
AMBRÓZFALVA, APÁTFALVA,
CSANÁDALBERTI, CSANÁDPALOTA, KÖVEGY, MAGYARCSANÁD, NAGYÉR, NAGYLAK VALAMINT PITVAROS TERÜLETÉN:
november 13-án 16 órától november 16-án reggel 6 óráig: dr. Bálás
Gábor, Pitvaros, Kossuth u. 50.
Tel.: 62/292-007 és
30/219-0520.

SZEGED, BALESETI SEBÉSZET,
FELNŐTT: traumatológiai klinika
(Semmelweis u. 6 ). JÁRÓ BETEGEK: traumatológiai szakrendelése, 7-19 óráig (Tisza L. krt. 97.).
SEBÉSZET, NEM BALESETI: sebészeti klinika A részlege (Pécsi u.
4 ). UROLÓGIA: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt. 57.).
SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS,
FELNŐTT: sürgősségi betegellátó
osztály, 0-24 óráig (Kálvária sgt.
57). BALESETI SEBÉSZET, GYERMEK: gyermekgyógyászati klinika
gyermeksebészeti osztálya (Korányi fasor 14-15 ). SZEMÉSZET:
szemészeti klinika (Korányi fasor
10-11). FELNŐTT SÜRGŐSSÉGI
ORVOSI ÜGYELET: hétköznap
16-tól reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17. Tel.: 62/433-104
vagy 104. SÜRGŐSSÉGI GYERMEKGYÓGYÁSZATI ÜGYELET:
hétköznap 16-tól reggel 7.30-ig,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. Tel.:
62/433-104 vagy 104. S. 0. S.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: megyeszerte ingyenes: 80/820-111.
GYÓGYSZERTÁR: nov. 9-15-éig:
SZTE ÁOK Korányi Gyógyszertár
(Korányi fasor 8., tel.:
62/545-440), hétfő-szombat
22-7-ig, vasárnap 20-7-ig, munkaszüneti napokon 7-7-ig. FOGÁSZAT: hétvégén 7-13 óráig: fogászati klinika, Tisza L. krt. 64.

NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ...
Barna Lajosné szegedi nyugdíjas
örömmel olvasta id. Boros Gyula idősügyi referens lapunkban megjelent olvasói leveleit Nem csak a húszéveseké a világ és A nyugdíjasok képviseletéről címmel. Olvasónk köszöni id.
Boros Gyulának és Botka László polgármesternek, hogy támogatják a városban jelenleg működő 77 nyugdíjasklubot, és figyelemmel kísérik a nyugdíjasok sorsát, hozzájárulnak életkörülményeik jobbá tételéhez.

AKTSZOBOR A TEMPLOMNÁL
A 20/421-6202-os számról szegedi
olvasónk azt mondta: a Rókusi templom mellett felállított aktszobornak
nem az utcán lenne a helye, hanem
inkább a strandon. Korábban az l-es
kórház udvarában állt, egy medence
szélén. Talán az illőbb környezet volt
a szobornak.

CSONGRÁD, BOKROS, FELGYŐ,
CSANYTELEK VALAMINT TÖMÖRKÉNY: november 14-15-én:
dr. Gál József, Csongrád, Fő u.
39/A. Tel.: 30/985-2361.

OLVASÓINKNAK
8-ig. Munkaszüneti napokon reggel fél 8-tól a következő nap reggel 8-ig, nov. 15-éig a Központi
Gyógyszertár (Fő u. 2-4., tel.:
63/483-220), nov. 16-22-éig: a
Pingvin Patika (Dob u. 2. Tel.:
63/571-440) tart ügyeletet.

NINCS INTERNET
Üllésről jelezte Libor Antalné: amióta a településen átvette a televízió- és internetszolgáltatást a
T-Home, azóta az internet csak 1-2
napig működik, majd hosszabb
ideig nem. Olvasónk már többször
jelezte a problémát az ügyfélszolgálaton, de nem sikerül dűlőre jutni. Szeretné, hogy a T-Home azt
biztosítsa számára, amit a szerződésben vállalt, és amiért olvasónk
minden hónapban kifizeti a szolgáltatási díj összegét.

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot
arra, hogy a beérkezett olvasói leveleket esetenként rövidítve, szerkesztett
formában, teljes névvel aláírva közölje. A Postabontásban maximum 2200
karakter hosszú olvasói leveleket közlünk.

TEJTERMELŐK
Sándorfalvárói a 252-991-es számról
telefonált olvasónk, aki nem ért egyet
azzal, hogy tejtermelő társai kiöntögetik a tejet. Olvasónknak tíz fejőstehene van, ebből négyfős családját el
tudja tartani. 150 forintért adja a házi
tej literjét, nemcsak háznáL hanem a
város piacán is árulja. Naponta
200-250 liter tejet termel. Úgy gondolja, aki tesz érte, az valóban megfelelő áron túl tud adni a tejen, és meg
is tud élni belőle.

ÉLET A GYÖNGYE UTÁN
Olvasta Túri István hozzászólását a
szerdai újságban Iglódi Ferenc, aki tíz
évig működtette a Tisza Gyöngyét, illetve DJ-ként zenélt ott. Azt mondta:
való igaz, hogy a mostani 40-50
évesek már nem igazán érzik jól magunkat a mostani szórakozóhelyeken.
Rendszerint túl későn indulnak a bulik, a közönség túl fiatal, és a zenék
sem azok, amikre ez a korosztály igazán tud bulizni. Ezért Iglódi Ferenc
úgy döntött, hogy összehoz egy retrodiszkó baráti társaságot, és ők maguk szerveznek bulikat a város különböző színvonalas vendéglátóhelyein.
Ezek az estek 19 órakor kezdődnek
beszélgetés, iszogatás és jó vacsora
után este 10 órakor kezdődik a tánc. A
bulikról a 30/911-0390-es számon lehet érdeklődni. Legközelebb december 5-én rendeznek Mikulás-partit, a
vendég Berényi Apollo lesz, akinek
most jelent meg lemeze.

AKCIÓS LIBAZÚZA
Kiss Gyula Szegedről panaszolta: a
plázában működő magyar élelmiszerlánc akciót hirdetett libazúzára. Első nap még volt, azóta nem
lehet kapni: elfogyott. Olvasónkat
úgy tájékoztatták az üzletben,
csak az akció lejárta után egy
nappal érkezik új szállítmány persze már teljes áron. Olvasónk
szerint ez így nem tisztességes.

KERESZTREJTVÉNY - Ó, FÉRFIAK
Rejtvényünk számozott soraiban Cato férfijózanító mondása olvasható.
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Szigethy Kálmán
A tápéi képviselő
elköszönése helyett és a nagypolitika

Megint köszönés nélkül ment el egy
jóbarát. Nem volt egy eiköszöngetős
típus. Ő maga is azt mondaná - most,
hogy az elköszönő szavakat keresgélem -, nem kell a felhajtás!
Na jó, de legalább egy „főhajtásnyi"
figyelmet hadd kérjek; kedves Kálmán
barátom, mert ahhoz képest, ahányan
végső búcsúdnál együtt voltak, Neked sokkalta több, illő búcsúzásra
számot tartó ismerősöd és barátod
van. Ebben én egészen biztos vagyok.
Olyan hihetetlenül hirtelenül távoztál el válságainkba temetkező
életünkből, hogy halálhíred sem
érte utol önmagát. Nem jutott el,
talán nem is akart eljutni a hír
mindenkihez. Én is úgy vagyok ezzel, ha akarom, nem hiszem el!
Pedig sajnos a (halál)hír igaz: 72
éves korában, rövid szenvedés
után elhunyt Szigethy Kálmán
elektronikai műszerész; előkelő és
nagymúltú nemesi család leszármazottja, négyszeres apa és négy
unoka nagyapja.
Néhány hete még derűs és életerős „alig-hatvanasnak" láttunk az
utcán. Mint volt szomszédod-barátod még gondoltam is, hogy ugyan
milyen innovatív kreáción törheted éppen a fejed? Vajon mennyi
ötletet és tervet vihettél magaddal túlvilági poggyászodban?!
Emlékszem, amikor mesélted,
hogy Csabi fiad rapid pelenkázásának biztosítékául hangjelzéses
nedvességérzékelőt fabrikáltál.
De munkahelyeiden (a szegedi

egyetem, az El-Mű és a Mol Rt.) is
rendkívül eredeti, „edisonos"
megoldásaiddal, technikai truvájaiddal lettél híres és népszerű.
A régi Tatra automobilod felújításában legkisebb fiad is részt vehetett, és azt ma is úgy idézi fel,
mint gyermekkora legboldogabb
időszakát. Sajnos az a közös tervetek már nem valósulhat meg,
hogy egymás mellett húzzatok a
sztrádán az öreg Tatrákkal.
Bizonyára sokan szerettek volna
elköszönni Tőled azok közül is,
akikkel olyan lelkesen és hittel
vállaltad a közösséget a rendszerváltó pártban, és azok közül is,
akikkel ma is összetartottál és
akik oly sok csalódás után még
mindig bizakodnak a közélet megtisztulásában és a magyarság öszszefogásában, visszanyerhető
méltóságában. Ezt a lelkierőt és
pozitív hitet viszont nem vitted el
ama képzetes kufferben. Ebből
hagytál itt nekünk is bőven. Majd
ki-kimegyünk hozzád a Belvárosi
temetőbe, ahol immár szüleid
mellett pihensz, és elmondjuk, mi
hol tartunk a hitünkkel.
Erős és derűs fiatalember maradtál nekünk, Kálmán. Most felidézzük kedves, mosolyos baráti köszönéseidet, és sok ismerősöd,
barátod nevében - illő tisztességgel és tisztelettel elköszönünk Tőled: az Ég adjon Neked békét és
nyugalmat!
Pleskonics András, Szeged

Környezetvédelmi verseny

Tisztelt Juhász Gyula képviselő úr!
Mi, tápéiak úgy gondoljuk, egy képviselő feladata, hogy körzete, városrésze valamennyi lakójának érdekeit
szolgálja, amennyire lehet, pártpolitika-mentesen. Juhász Gyula képviselő
úr a Fidesz színeiben kapott megbízatást, ez azonban szerintünk, nem jelenti azt, hogy munkássága kimerüljön a városvezetés bírálatában, és
minden rossz legyen, ami Tápén történik, ha az a jelenlegi városvezetés
döntése. A képviselő úr az utóbbi időben sajnos a tényektől is eltekint, ha
tájékoztat, pedig ezt illenék a valóságnak megfelelően tennie.
A legutóbbi Tápai Hírmondóban
például ön azt írja: „Botka László
polgármester úgyszólván titokban,
szűk baráti körben döntött" az Árpád Nevelőotthon áthelyezéséről.
Ezzel szemben tény az, T. Képviselő
úr, hogy ön 2007. június 27-én igennel
szavazott a következő előterjesztésre
- idézzünk a közgyűlési határozatból
„Fiú speciális gyermekotthon kialakítása Szeged Budai Nagy Antal u. 51.
szám alatti telephelyen". Úgy szavazott igennel, hogy pontosan ön volt az
aki nem kérte ki - reméljük, jó az információnk - a tápéiak, de még a
részönkormányzati tagok véleményét
sem a szavazás előtt.
A tápai búcsúval kapcsolatban tett
megjegyzéseivel sem értünk
egyet. Egy több évszázados hagyományt, amelyet elődeink kialakítottak, létrehoztak, nekünk fenn
kell tartanunk, azt ápolnunk és
terjesztenünk kell. Ez a hagyomány kapott régóta várt méltó teret és európai szintű környezetet.
A városrész életének e fontos fejlesztésében azt vártuk volna öntől, hogy a megvalósulásnak zászlóvivője és mozgató rugója lesz.
Ezzel szemben a tények:
- A tér rekonstrukciójának bejelentésekor felállt, és elhagyta az
iskola épületét. Nem hisszük,
hogy Hódmezővásárhelyen fontosabb dolga van egy tápéi képviselőnek, mint a Tápét érintő döntésekben.
- A búcsútér alapkő letételére félidőben érkezett.

700 szegedi óvodás vett részt azon az ötnapos környezetvédelmi versenyen, amelyet a világ legnagyobb vezetői készségfejlesztő szervezete, a
junior Chamber International Szeged rendezett. A kérdésekre az óvó nénik segítségével válaszoltak a gyerekek a Rádió 88 műsorában. A díjkiosztó ünnepség - lapunk támogatásával - a Belvárosi moziban volt tegnap.
Az ajándékok átvétele után A rest macska című mesejátékot izgulhatták
végig a gyerekek. FOTÓ: KARNOK CSABA

•••

ELEI

wr

w

B

a szegedi, gazdira váró
kutyáknak és cicáknak.
November 14-én, szombaton 9-12 éra között
a Retek utcai M A T C H áruházban,
valamint
10-15 óra között a Méravárosi krt.-i Fressnapf
Állati Á r u h á z előtt (itt örökbe fogadhaté
kutyákkal és cicákkal) várják önkénteseink j
az adományokat.
www.tappancs.szeged.hu

DÉLMAGYARORSZÁG
SÉÉi
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KEREKES SZÉKES UTAS
Czina Erzsébet kerekes székkel
közlekedő mozgássérült köszöni
Csenki Józsefnek és családjának,

1

Vr\mAx\
jp'"

Művészeti Galéria
Festmények, tűzzománc képek,
ékszerek, dísztárgyak
műtermi áron, a művészektől.
Szeged, Oskola u. 3.
06-70/933-5328

Myitva: h-p. 10-18, szo. 10-14 óráig.
DM HDségkártyával és törzsvásárlói
kártyával vásárlóknak

Vár és virág

- Az ez évi szombati búcsú programjain nem tette tiszteletét.
Még azt sem tartjuk problémának
- ha önnek nem az -, hogy e folyamatban, a rendezvényeken
nem vett részt, de kérjük, hogy
akkor legalább ne minősítse azokat és legalább ide ne hozza be a
politikát.
Nincs szükségünk arra, hogy egy
sikeres ünnep megvalósulásakor,
amelyet elismer, arról cikkezzen,
hogy ez a „a kabinetiroda szereplési vágya, a város polgármestere
és jelöltje kampánya, hívek gyűjtése, budai kutyavásár, CD minőségű szórakoztatás".
Ha ott lett volna a tápai búcsún,
láthatta volna, hogy mintegy
3000 ember jó hangulatban töltötte el a délutánját és az estéjét
- politikamentesen.
Utólag kár elrontani a szájízt olyan
valótlan információval, hogy ez „a
kabinetiroda kétmillió forintos
ajándéka".
Pontos költségekről jobb lett volna,
ha megkérdezi - mi megtettük - a
rendezvény főszervezőjét, aki egyben a részönkormányzat tagja is.
De maradva az ön 2 milliós költségszámánál, úgy is vehetjük,
hogy a képviselő úr nem megfelelő kapcsolatrendszere éveken keresztül elvette ezt a lehetőséget a
városrész lakóitól.
Az utóbbi idők rendezvényei (Falunapok, Búcsú) bizonyítják, hogy
van igény a szórakozásra, kikapcsolódásra Tápén.
Mi azt szeretnénk, és azt kérjük
öntől is, hogy ezekre a programokra, eseményekre, a téli időszak báljaira utólag se engedjük
begyűrűzni a politikát.
A politikának is megvan a maga
helye, országos szinten a parlamentben, városi szinten a közgyűlésben.
A Tápai Hírmondó és a tér legyen
mindnyájunkért, szolgálja azt amire kitalálták.
Bízunk álláspontunk megértésében.
Vincze Gyuláné, Tápé
(további 17 aláírás
a szerkesztőségben)

ELVESZETT, MEGTALALTAK, KÖSZÖNET
KULCSCSOMÓ I.
November 7-én, szombaton 18-19
óra között egy kerékpáros férfi elejtette kulcscsomóját Szegeden, a Tarján széle utcában. A 30/312-2745-ös
telefonszámon jelentkezhet érte.

15

valamint Tóth Katalinnak a példaértékű segítőkészségét, továbbá a
makói Volán vezetőjének, Szirbik
Csabának, a negyed 10-es járat

buszvezetőjének és utasainak, valamint a szegedi nagyállomás dolgozóinak, hogy segítségük révén
november 9-én el tudott jutni Budapestre, és onnan vissza Makóra.
Olvasónk nagyon hálás mindenkinek a segítségért.

1741

Csak egy hívás,
és Ön máris
100 Ft-tal
támogatja a szegedi
megvalósulását!
KÖSZÖNJÜK!
in vitel

Érettségizett fiatalok jelentkezését várjuk

ELADÓI MUNKAKÖRBE,
valamint gyakorlattal rendelkező

OPTOMETRISTÁT
keresünk makói OFOTÉRT optikai szaküzletünkbe.
lelentkezés:

személyesen önéletrajzzal, november 20-ig.

Jelentkezés helyszíne:

Ofotért, Szeged, Tisza L krt. 44.

Az ősz utolsó szép napjaiban járt a Kocsis család Miskolcon és környékén. Ellátogattak a diósgyőri várhoz is, amelyet IV. Béla idején kezdtek építeni. A vár egyik tornyát - előtérben egy lila vadvirággal - a szegedi Rókusi általános iskola diákja örökítette meg. FOTÓ: KOCSIS ANNA

E-MAIL

A bíróság nem ítélte
el Kohári Nándort
A szegedi polgármesteri hivatal a
Délmagyarország 2009. október 2-i
számában, a 14. oldalon, A bíróság
elítélte Kohári Nándort címmel sajtóközleményt adott ki. Ezen sajtóközleményben olyan kifejezések és tények jelentek meg, amelyek vagy
nem felelnek meg a valóságnak,
vagy a valóságot félreérthető színben tüntették fel.
A tény az, hogy a Csongrád Megyei
Bíróság - nem jogerősen - egy személyiségi jog megsértése és ennek
jogkövetkezményeinek alkalmazása
tárgyában indult polgári peres eljárásban megállapította, hogy Kohári Nándornak a Szegedi Tekeklub ingatlanügyleteivel kapcsolatos némely kijelentése sértette az önkormányzat
személyiségi jogait.
A magyar nyelv hétköznapi értelmezésével a „a bíróság elítélte" kifejezés
egy esetleges büntetőeljárásban történő marasztalást jelent, ezért a sajtóközlemény címe tévesen azt a látszatot keltette, hogy Kohári Nándort a

bíróság önkormányzati képviselői
működésével kapcsolatosan valamilyen bűncselekmény elkövetésében
találta felelősnek. A sajtóközlemény
címével ellentétben ilyen nem történt.
A sajtóközlemény egyben azt a látszatot is keltette, hogy az ügy Kohári
Nándor marasztalásával ért véget,
amely szintén nem felel meg a valóságnak, hiszen a döntés nem jogerős,
Kohári Nándor az elsőfokú határozattal szemben, annak számára kedvező
megváltoztatása érdekében a Szegedi
ítélőtáblához nyújt be fellebbezést.
A politikai megfélemlítés szándékával
szemben továbbra is leszögezhető,
hogy a Fidesz-KDNP-frakciószövetség tagjai a szocialisták szándékaival
szemben továbbra is hűek maradnak
képviselői esküjükhöz, a problémásnak ítélt ügyletekben törvényes jogainkkal élve a jövőben is vizsgálatokat
fogunk kezdeményezni.
Kohári Nándor
fideszes önkormányzati
képviseld, Szeged

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
AZ ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET A KÖZALKALMAZOTTAK
JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
GYÓGYSZERÉSZ MUNKAKÖR
BETÖLTÉSÉRE.
Feltételek:
» egyetemi szakirányú végzettség,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
• egészségügyi alkalmasság.

Illetmény: a Kjt, valamint az intézet Kollektív Szerződésének
rendelkezései szerint, illetve megállapodás alapján.
Az állás azonnal betölthető.
Csatolandó:
• részletes szakmai önéletrajz,
• a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget,
szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata.

A pályázati kiírás teljes tartalmában a
honlapokon elérhető.

•••••••
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szerencse,

szeretet és béke,
Ez legyen életed
Legyen egészséged,
tudjál boldog lenni,
szívedet soha ne bántsa meg senki
születésnapod is

legyen örömnek napja,
ezt kívánja Neked Húgod és családja
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összeházasodtak.

Örömben és bánatban együtt

voltak,

kívánunk jó egészséget,
hosszan tartó boldog éveket
Marcsi, Tibi
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• HYUNDAI Accent 1.31, 4
éves, fehér, tulajdonostól,
megkímélten, extrákkal, eladó. Tel.: 30/490-3378.
(090780142)

tort

inég svkííi
Puli, C/'í<i

BÚTOR

6 0 év nem a világ, ugyanennyi vár még rád!
Zákányszéken,

• TOLLFELVÁSÁRLÁS!
Szeged, Rókusi krt. 25. Tel.
30/4 64-6 1 62.(090578518)

ffeb
F E R E N C E T

születésnapján
szeretettel

GARAZS

köszönti

a család apraja-nagyja!

ALBERLETET KINAL
• S Z E G E D l 'elvárosában, a
Hajnóczy utcában, a Klauzál tértói 200 m-re, 6 lakásos társasház földszintjén 2
db szembenylló, 84 m -es,
3 szobás lakás kiadó. Érd.:
06-20/240-7187.
(090679)81)
• TISZA Palotában lakások
kiadók. Új, igényes, klimatizált lakások. 1 szobás:
60.000 Ft, 1 + 1 szobás:
80.000 Ft, 1+2 szobás:
110.000 Ft, 4 szobás:
150.000 Ft rezsivel, közös
költséggel, áfával. Érdeklődés: 62/555-821, 70/37200 36.(090780219)

ÁLLÁST

KÍNÁL

• A S Z E G E D I Szolgáltatási
Szakközépiskola és Szakiskola biológia-kémia, III.
földrajz szakos középiskolai tanárt keres azonnali
belépéssel, határozott időre. Érdeklődés: 62/54896 4/101 (090781998)
• BIZTONSÁGI őr (OKJ-S)
tanfolyam indul Szegeden,
Szentesen. Felnőttoktatási
nyilvántartási
szám:
00809-2009. Álláslehetőséggel. Érd.: 70/634-5667.
(090877973)

• HATÁRON átnyúló feladatok ellátására női mun• ÚJSZEGEDEN,
Páncél kaerőt keresünk. Feltétel:
gépközben háromszobás, tár- románnyelv-tudás,
engedély.
sasházi lakás kiadó kevés kocsi-vezetői
bútorral, esetlég garázzsal. Fényképes, kézzel írott önéletrajzot
,, Sürgős
Garázs külön Is. 20/9288090780994" jeligére a Gu022.(090878378)
tenberg utcai úgyfélszolgálatrakérjúk. (090780994)
ÁLLÁST KERES
• KERESÜNK
kereskedelmi-műszaki vezetői, mű• K E R E S K E D E L M I érett
ségivel, számítástechnikai szaki előkészítői területre
múszakiismeretekkel
munkájára, jogosítvánnyal,
magára igényes hölgy mun- rajz-ismeretekkel rendelkát keres. 30/576-5809 kező, dolgozni akaró, határidőket tartó munkatár(090781037)
sat. Az önéletrajzokat november 20-ig várjuk a Délmagyarország
kiadóba,
ÁLLÁST KINAL
,,Műszaki vezető" jeligére.
(09O781689)
O r s z á g o s kiterjedésű

iskolahálózat
szegedi központjába keres
pedagógiai vezetői tapasztalattal rendelkező, közoktatási törvényekben jártas,
dinamikus, rugalmas
IGAZGATÓHELYETTEST.
Pályázatát várjuk:
6701 Szeged, Pf. 1125.
Jelige: .CSAPATMUNKA - .

• NEMZETKÖZI
közúti
KÖZLEMÉNY
szállítmányozás szervezéséhezgyakorlott, piaci kap• MAGYARCSANÁD Öncsolattal rendelkező fuvarkormányzata nyílt pályázaszervezőt keresünk. Előzetot
hirdet
a
helyi
tes
időpont-egyeztetés:
kéményseprő-ipari
köz30/998-6650. (090781S77)
szolgáltatás 2014. decem• STÚDIÓ sürgősen keres ber 31 -ig történő ellátására
statisztákat a Barátok közt az 1995. évi XLII. törvényi.
clmú szappanoperába, rek- § (3.) bekezdése alapján.
lámfilmekbe, videoklipek- Pályázatot nyújthat be minbe, mozifilmekbe. Modelle- den közszolgáltatást végző
ket divat-, reklám- és óriás- szerv, amely a 27/1996 (X.
plakát-fotózásra. Jelentke- 30.) BM-rendeletben fogkövetelményeknek
zés:
www.iccmedia.eu. lalt
megfelel. A pályázatnak tar(090781383)
talmaznia kell a közszolgál• SZ.M.J.V.Ö. Dr. Waltner tatást végző szervnek a
Károly Otthon gyermekvé- 27/1996. (X. 30.) BMdelmi asszisztens munka- rendelet szerinti jogosultkörre munkavállalót keres. ságát, a szakmai követelFeltétel: szakirányú vég- mények meglétét, a szolzettség. Jelentkezni: 06- gáltatás körét és díjtételét.
62/480-780/15-ös mellé- A pályázatot 2009. decemken. illetve személyesen ber 7-ig lehet benyújtani a
Treplánné
ügyintézőnél. következő címre: Polgár(090781891)
mesteri Hivatal, Magyar• S Z E G E D I fogorvosi és csanád, Templom tér 1. sz.
fogtechnikai
vállalkozás Tel.: 62/520-630. A pályákeres 2010. január 1. kez- zatot a képviselő-testület a
déssel fogorvosokat teljes soron következő (decemvagy részmunkaidős mun- beri) ülésén bírálja el.
kavégzéssel. Érdeklődni a (090781653)
493-900-as telefonszámon
• A D É M Á S Z . Partner Kft.
lehet. (090780287)
értesíti a lakosságot, hogy
Szegeden, az ösz u. 27.
AUTÓ
szám alatti társasháznak
beépített villamos elosztó• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, navigáció. Ingyenes szekrényt 2009. november
kiszállással. 62/555-777, 13-án bekapcsolja, belső
berendezéseinek érintése
30/372-5740
életveszélyes. (090781682)
www.regiogps.hu.
(090878448)

rétji és ölökké

sok örömöt tl tlédunvkákhuz.
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• NAGYON jó munkalehetőségi összefogás Párt
(BA) megbízásából felveszünk ügyfél-koordinátorokat megyénként jelentős
létszámban (lakhelyen végzendő), reklám, családlátogatói feladat, adminisztrációs munkára. Fix fizetés +
jutalék. Jelentkezés: háttőtől péntekig 9-20-ig. Infó:
www.osszefogas2010.eoldal.hu. Tel.: 20/628-8239,
70/2 1 7-4061.(090782052)

• NÉMETÜL
tárgyalási
• A B É K É S C S A B A I I tegio- szinten jól beszélő, logisztinális Képző Központ ingye- kában jártas fuvarszervező
nes szolgáltatási munka- munkatársat keres nemzettárs képzést indít Szege- közi fuvarozással foglalkoden. Feltétel: érettségi, zó kiskunhalasi társasáalapszintű
angolnyelv- gunk. Önéletrajzokatvárjuk
tudás, számítástechnikai a fizetési igény megjelöléügyvezető
ismeretek.
Jelentkezés: sével:
e-mail
20/6626-160,
nhorvatn ©elektrans.com
címre. (090781191)
@mail. brkk.hu. (090781707)

• NAGYMÉRETŰ,
fűtött
garázs hosszabb távra, Diófánálkiadó. 30/9434-222,
hétköznap
18
órától.
(090781998)
• SZEGED-FÖLSÖVÁROS, Tápai utcai garázs
eladó.
70/212-2503
(090679667)
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
(090679128)
• P U L I kölyökkutyák (feketék, kanok és szukák) eladók 6.000 Ft-ért. Szülők
megtekinthetők.
06-30/
925-1992.
Szeged.
(090781305)
GÉPJÁRMUVEZETŐ-KEPZÉS
• SZÍNVONALAS, türelmes
oktatás, korrekt elszámolási
www.csillagautosiskola.hu
Londoni krt. 10., 62/4264 33.(090679756)
HASZONALLAT
• A K I nem eszik a héten a
kacsámból és a libámból,
egész évben éhezni fog.
06-30/3455-460.
(090780208)
• MAGYAR tarka üsző (7
hónapos) jó tejelő anyától
eladó. Tel.: 06-30/4953912.(090678755)

TANFOLYAM
• INGATLANKÖZVETÍTŐÉRTÉKBECSLŐ
OKJ-s
képzés indul Szegeden.
Részletfizetéssel: 76.000
Ft. Kérje ingyenes tájékoztatónkat!
70/209-0541,
www.2007kapos.hu
(090780577)
• KERESKEDŐ-BOLTVEZETŐ,
ruházati,
Illetve
élelmiszer-eladó
OKJ-s
képzések indulnak Szegeden, 89.000 Ft-tól. Kérje
ingyenes tájékoztatónkat!
30/367-9217,
www.2007kapos.hu
(090780563)
• KÉZ-LÁBÁPOLÓ, mükörömépftő OKJ-s képzés indul Szegeden. Csiszológéppel,
eszközökkel:
149.000 Ft. Kérje ingyenes
tájékoztatónkat! 30/2882092, www.2007kapos.hu
(090780606)
• O K L E V E L E S műkörömépítő tanfolyam indul november 21-én. 30/3761 702(090781294)
• SVÉD- és gyógymasszőr
OKJ-s képzések indulnak
Szegeden, 76.000 Ft-tól.
Kérje ingyenes tájékoztatónkat! Kapós Kft. 30/3777797. www.2007kapos.hu
(090780599)

• B I O B R I K E T T keményfából, akciósan, ingyenes
házhoz szállítással. 20/
92 4- 73 94 (090678688)

• NÉMET-OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünk! 06-1/
2 1 0-4 9 04. (090678048)
• SOPRONHOZ
közel,
Fertőszentmiklóson 80 m2es, 2 szobás, 1960-ban
épült, téglaépftésű családi
házgázkonvektoroséscserépkályhafűtéssel,
2.100
m2-es telekkel, garázzsal,
melléképülettel
eladó.
Irányár: 10.500.000 Ft.
Tel.:
70/204-0562.
(090679674)
MEZŐGAZD.

GÉP

• T25, T30 erőgépet vennék jó állapotban. 62/216330(090781764)
NÖVÉNY
• O S Z L O P O S tuják, gömbtuják, díszfák, egyéb dísznövények széles választéka! Bolgár Díszfaiskola,
Szeged-Kecskéstelep, GeraS. 18.,62/427-991. Nyitva: egész nap, vasárnap
délig. (090474367)
SZOLGALTATAS
• CLASSIC ÜVEG. Üvegezés, képkeretezés. Pulcz u.
46., 62/499-111. (084036806)
DUGULASELHARITAS garanciával, mindennap. Érd.:

06-30/945-7577. 62/533-999.
Szász Péter. (090578529)

• KÖLTÖZTETÉS; áruszállítás, bútor-összeszereléssel.
06-70/3232-320.
(090780590)
• ÜVEGEZÉS,
KERETEZ É S . Kovács üveg, 62/414140.(083523409)
TERMÉNY, TAKARMÁNY
• KUKORICA, árpa és lucernamag eladó. Érd.: 0630/229-7874
(Szentes)
(090781372)
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MÁRKASZERVIZ
Mosógépek, mosogatógépek,
elektromos tűzhelyek,
televíziók, hifik, kamerák,
fényképezők javítása.
Tel: 62/426-928,
62/426-448,
30/219-3557
NÓOI AUTÓMOSÓ
ÉS K O Z M E T I K A
Teljes körű
gépjármütisztítás

DM AfleéaAAi
lyAegf
10% M n n ^ a r
S z e g e d , B a k a y N. a . 2S.
( M a x K o n y h a mellett)

Tel.: 30/859-4141
20/824-4822 lmimbt
DUGULÁSELHÁRÍTÁS,
CSATORNATISZTÍTÁS
a z o n n a l , v i d é k r e is!
I N G Y E N E S KISZÁLLÁS, §
TISZTA M U N K A !
§

P R Í l i l A V i L L
) 5
Szegedi Létesítésvezetősége
Hálózatszerelő Kft / «
értesíti RÖSZKE lakosságát,
^
Űf
hogy az alábbi területen létesített K I S - É S K Ö Z É P F E SZÜLTSÉGŰ HÁLÓZAT ÜZEMBE HELYEZÉSE A KŐVETKEZŐ IDŐPONTBAN TÖRTÉNIK:
2 0 0 9 . 1 1 . 1 6 - á n Röszke, II. kerület 165/M ingatlan energiaellátásához, középfeszültségű légvezetéki hálózat 0231. hrsz.
földút mentén (071/8. hrsz. ingatlantól 0230/2. hrsz. útig),
20 kV-os oszlop transzformátorállomás 0231. és 0230/2. hrsz.
utak keresztezésénél, valamint kisfeszültségű légvezetéki
hálózat 0230/2. hrsz. út irányába 0229/3. hrsz. ingatlanig.
AZ ÜZEMBE HELYEZÉST KÖVETŐEN A KIS- ÉS KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ
VEZETÉKEK ÉS BERENDEZÉSEK ÉRINTÉSE TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES!

f Mérey utcai irodaházban^]
I

• KEDVESegyedül élők! Az
év végi ünnepeket legjobb
társsal eltölteni. Minden
korosztálynak segítünk! Országos adatbázis. Hívjon
most! Tel.: 20/406-9250.
(090678205)
• K E R E S I még a nagy ,,Ő"t? Egy délután 7 esélye van,
hogy
megtalálja!
www.7x7villamrandi.hu, ill.
SMS-ben:
20/355-2686.
(090679737)

T É G L A É P Í T É S Ű LAKÁS

• S Z E G E D , ösz 27., novemberi átadású társasházban 48-60-74-83 m2-es
lakások eladók. 06-20/
94 60-083.(090780188)
• SZEGED-BELVÁROSI,
kétszobás, amerikai konyhás, nappalis, igényes, jó
beosztású lakás eladó. Tel.:
30/5 3 99-4 1 4.(090781194)
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K I A D O K .
Erdeklédni: 20/9371-381,
e-mail: delproduld@gmail.com

Költöztetés,
bútorszállítás,
irodák, irattárak komplett ;
átpakolása szakszerűen, ;
referenciákkal.
|

UZLETHELYISEG,

T

E

Új és használt pénztárgépek
forgalmazása és szervizelése

E

K

I

A

D

Ó

önálló bejárattal,

T e l . :

0 6 - 2 0 / 9 8 8 - 5 8 0 8 .

M E N T E S Í T É S

Autófényez:"?.. karosszériajavítás,
biztosítók szerződött partnereiül
A hirdetés felmutatásával
kedvezményt biztosítunk
egyénileg, folyamatosan!

WW77SW

1

képkeretezés,

r

biztosítói üvegezés. 1
Kovács Üvegcentrum Kft.

m

Szeged, Szabadkai út 41.

Szeged, Fonógyári út 11.

Tel: 62/427-255

06-30/280-3442

62/458-692

Mobil: 3 0 / 8 1 3 - 8 4 6 3

Joó Kárpitoskellék
Kereskedés

ORCSIK MŰHELY
autója doktora

HUSFÜSTÖLEST

Bútorszövet, belga plüss,
zseníliák, műbőrök, szivacsok,

Zöldkártya,

Tat.: 0 6 - 2 0 / 5 4 3 8 - 1 8 7 ,

M a k ó , S z é p u. 4 4 .
62/211-682
207986-7305

Szeged,
TeL:

Gutenberg

u. 10.

30/698-7021

N y i t v a : h - p . 9-11

óráig.

IRHA-, BŐR-,
VELÚRKABÁTOK,
SZŐRMEÁRUK |
tisztítása, festése, javítása, :
bélés- fa dpzirtsare
8
Szeged, Jóxsef A. .gt. 77/A
Csongrád, Szentesi út 7/A
Hmw.-hely, Kossuth tér 6.
Makó, Deák F. u. 19/A

futómű- és

s

fékhatásmérési akció
www.orcsikmuhely.hu
7e/„" 62/543-777

VÁLLALOK.
82/448-187.
Nyitva tartás:
hétköznap 9-17-ig
szombat-vasárnap 9-12-ig.

KANDALLÓÉPÍTÉS

AKCIÓVAL
n o v e m b e r 1-30-ig

Szeged, Petőfi S. sgt. 12/b.

ARNYEKOLASTECHNIKA

Redőny (elektromos változatban is), reluxa, szúnyogháló
készítése, javítása.
Tel.: 62/457-562 • 30/943-6411

Török

Tibor

62/470-041.
085263V54

zárszerviz

30/224-9145
Ajtónyitás 2 0 - 3 0
percen belül!
Költöztet? Szállíttat?

A HÓRUKK-ra
számíthat!
Tel.: 6 2 / 5 5 5 - 6 0 2
70/311-7906
www.horukk.hu

R E L U X A ,

szúnyogháló
javítása, készítése.
Érd.: 0 6 - 3 0 / 6 3 9 - 6 1 3 1 1
Horváth Sándor
A R A N Y ÉS EZÜST:
ÉKSZER
• értékesítés, javítás
• hozott aranyból készítés
• törtarany-beszámitás
• karácsonyig ékszervásár
K Ó N Y A és T S A BT.
Szeged (Csillag tér),
Kereszttöltés u. 33. T.: 489-488
H.-P.: 10.00-18.00, szo.: 9.00-12.00

HÚSFÜSTÖLÉS
Zsombó, Szegediét 103.
(BENZINKÚT MELLEn)
7 0 Ft/kg
Nyitva tartás: k f l 14-18,
izeu f-lá, vasa 8-12

i 62/2SS-Ó27.06-20/381-2600
Szegedtől 10 km-re!

REDŐNYÖK, RELUXÁK,
SZALAGFÜGGÖNYÖK, S
HARMONIKAAJTÓK, t
SZÚNYOGHÁLÓK
I

Tel.: 62/640-C03
06-30/945-7201

Szeged-Tápé,
' Budai N. Antal u. 140. 1

R E D Ő N Y ,

•v

v i z s g á l a t

350 Ft/kg

Nonstop

Már nincs megelégedve a háza
falán a grafíitimázolmánnyal7
CÉGÜNK VÁLLALJA
A SZAKSZERŰ ELTÁVOLÍTÁSÁT.
Fax: 62/957-961
Tel. 30/995-5798

Telefonhívásra házhoz megyek.
62/225-227
06-30/362-3003

E r e d e t i s é g -

;

„ZÁRDOKTOR"

G R A F F I T I -

egészségbiztosítási
térítéssel,
rövid határidőre.

70/33-91-822
www.hondela.hu

Paplan-párna készítés

LTOLLTISZTÍTÁS:j

Tel.

Precíz munka garanciával.

bonellrugó vasalatok.

Y

900 nr-es, fűthető csarnokkal

KÉSZÍTÉS

gyártása!
S z e g e d , Körös sor 50.
Tel.: 62/541-544,

m

L

IRODA

Szegeden, a Kálvária sugárúton,

ORTOPEDCIPO-

K f t .

Műanyag nyílászárók

o

MŰHELY,

H

B. S. Brillux Kft.
Szeged, A l g y ő i út 55.
70/381-5080
E-mail: biibHlluz@invltel.hu

Vásárhely, Dr. Rapcsák András u. 40.
(volt Szántó K. J. u. 40.)
Tel.: 62/246-174, 06-20/9557-964

H

Erd.: 20/222-8487.

P

www.rki.konyvelo.hu

PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
Kun Mihály

i

K I A D Ó .

E

TeL: 62/465-111 • 20/544-4402

Sxabé l i t t f i p m r v i i
Szeged, Palánkaí u. 22.
TeL/fax: 62/425-03Ó
M o b i l : 30/912-9050
|
aww.szabohutoyep.hu
V
Kereskedelmi és lakossági
hűtőberendezések forgalmazása,
szervizelése garaneiévsl.
Klímaberendezések forgalmazása,
telepítése.

m

S z e g e d belvárosában,
Anna-kút közelében
több helyiségből álló,
9 0 m'-es iroda, informatikai és telefonhálózattal,
irodabútorral

L

könyvelői, béwimfejtés, cégalapítás,
e-bcvallások, jfkgs/abályflgyt'ló,
tanácsadás, szabály/.utók regis/trált
szakemberekkel.

Mobil: 30/9156-157
TeL/fax: 62/555-018

m

• TISZA Centerben irodák,
üzletek kiadók. 18-348 m 2
alapterület, új, igényes, klimatizált. Bérleti dij: 2.000
Ft/m2/hó + áfa. Rezsivel,
közös költséggel! Érdeklődés: 62/499-814, 70/37200 36.(090780211)

• S Z E G E D E N , a Tisza Palotában orvosi és fogorvosi
tevékenység
végzésére
rendelők kiadók. Érdeklődni a 493-900-as telefonszámon lehet. (090780322)

RÓKUSI KÖNYVELŐ IRODA

F I L E P K É M É N Y KFT.

H o n d e l a

• SZEGEDEN
ipari-gazdasági zónába tartozó, belvároshoz közeli, Pacsirta u.
1. sz. alatti, 9.379 m2-es
telken lévő, több épületből
álló ingatlanegyüttes eladó
(felépítmény nettó területe:
4.447 m2, ebből: 2.500 m 2
iroda, 1.000 m2 műhely,
üzlet, 947 m 2 raktár). Ár:
500 M Ft + áfa. Érdeklődés:
70/312-1914-es
telefonon. (090780234)

[ P i h e Tolltisztitó Műhely |

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

www.dugulaselharitasszeged.hu

K é p S z í n A r t B t j
DEMASZ Prímavill Kft.

ÜZLETH., MŰHELY, IRODA

nagyon kedvezd áron

TARSKOZVETITES

06-70/630-3806

K E P K E R E T E Z E S
KOZLEMENY

• WEBLAPKÉSZÍTÉS-,
webgrafika-, Flash-, PHPtanfolyamok indulnak a
Merlin
Stúdiónál.
www.merlinstudio.hu 0620/524-2358, 06-30/3667395.(090678153)

• TÖLGY-BÜKK-AKÁC!
Akciós áron, kamionos tételnél már 1.550 Ft-os mázsaártól, hasítva is! 30/99978 1 6(090781508)

K É M É N Y E K

MAGANHAZ
• MINDSZENT belvárosában családi ház eladó, beköltözhetően. 06-70/3156476(090878103)

TÜZELŐANYAG
• A K C I Ó S tűzifa november
11-30-ig:
8.000
Ft/
köbmétertől eladó. Érd.:
70/202-28 1 9.(090780741)

ti-*.- V

állandó vendége.

•• ŐŰ

HIRDETÉSFELVÉTEL:

© Apróbörze

T e s ó m ,

V A R G A

Egészség,

TELEFONOS

kanadai gyors technológiával,
ingyenes helyszíni felméréssel

2 0 / 9 2 4 - 7 3 9 4

Cégalapítás
(kft., bt.), -módosítás,
egyszerűsített c é g e l j á r á s s
gyorsan, precízen,

g

Kedvező árak.

§

Tel.: 0 6 - 7 0 / 6 0 1 - 6 2 6 3 ,
62/649-030

ANKER
ÓRÁSMŰHELY
S z e g e d , A t t i l a u. 8.

Tel.: 62/310-230.
Elem, sz(j, üveg csere,
mindenféle órák javítása
GARANCIÁVAL.

MUNKAVEDELEM!

MUNKAVÉDELMI FELADATOK
ELLÁTÁSÁTVÁLLALOM. 3
Kockázatértékelések.
|
munkavédelmi, egyéni
védőeszköz-szabályzat, egyéb=
dokumentációk elkészítése.
30/3376-589,
petrolyentl l@gmall.com
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SZENTES

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Gyászközlemények

Köszönetet mondunk mindenkinek,
akik szerettünk,

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

GYÁSZHÍR

temetésén megjelentek, részvétükkel
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

temetésén megjelentek, őt utolsó
útjára elkísérték, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
Gyászoló család

| „Szívünkben itt maradsz, nem
feledünkTéged. Hogy eddig velünk
0 voltál, hálát adunk az égnek."
IFájó szívvel tudatjuk, hogy drága
"szerettünk,

KÉRI IMRÉNÉ

SZEGED
GYÁSZHÍR
„Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és
a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek." (Tóth Árpád)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

TÓTH JÁNOS

66 éves korában elhunyt. Temetése 2009. november 18-án 11 órakor lesz a Kiskunfélegyházi
felső temetőben.
Gyászoló család

SCHENK TIBOR

(W7Q I lt.1

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett Édesapánk,

BÁBA JÓZSEF

temetésén megjelentek, részvétükkel
és virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

J

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

DR. TRÉNYI IMRE

temetésén megjelentek, részvétüket
bármilyen formában kinyilvánították.
9,9.78676
Gyászoló családja

90781350

„Egész életeden át
szívesen dolgozva,
szerényen éltél, most bánatot ránk hagyva
csendesen elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed,
megpihenni tért dolgos kezed."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

ID. PITI ISTVÁN

Szentes, Mentő u. 33. szám alatti
lakos, 78 éves korában elhunyt.
Temetése november 16-án, hétfőn
13 órakor lesz a Kálvária temető
kápolnájából.
Gyászoló családja

9078,758

MAKÓ
GYÁSZHÍR
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

GYÁSZHÍR

ID. KOVÁCS SÁNDOR ANDRÁS

^Sáp1
„Ügymentei, ahogy élt,
• • T csendben és szerényen, drága
lelke nyugodjék békében."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

69 éves korában elhunyt. Temetése 2009. november 17-én 13 órakor lesz az Algyői temetőben.
Gyászoló szeretteid, Algyő, Rákóczi-tp.

„Fognám még a kezed, simogatnám, könnyem
hiába hull, bár még szólnál hozzám, szívem szakad meg, hogy itt hagytál."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága halottunk,

TURÚ ISTVÁN

temetése 2009. november 16-án 13 órakor lesz az
Újszegedi temetőben. Gyászmise 11.30 órakor az
Újszegedi templomban.
Gyászoló családja

OLÁH IMRÉNÉ
FEJES ROZÁLIA

Hódmezővásárhely, Károlyi u. 117.
szám alatti lakos, 88 éves korában
elhunyt. Temetése 2009. november 16-án 14.30 órakor lesz a római
katolikus temetőben.
Gyászoló családja

TAMÁSI ISTVÁNNÉ
GILINGER ETELKA
„Csak az hal meg, akit elfelednek,
örökké él, akit Igazán szeretnek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

KOPORNYIK JÁNOS

Hódmezővásárhely, Török u. 3. szám
alatti lakos hosszú, súlyos betegség
után, 79 éves korában elhunyt. Temetése 2009. november 16-án 13 órakor
lesz a katolikus temetőben.
Gyászoló család

makói lakos, 80 éves korában
elhunyt. Temetése november 13án 14 órakor lesz az Újvárosi református temetőben.
9„,„76,
Gyászoló családja

TÁCSI IMRE

67 éves korában váratlanul elhunyt.
Búcsúztatása november 14-én 13 órakor lesz a Tiszaszigeti temetőben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

ÖZV. LÁZÁR ANTALNÉ
PINTÉR MÁRIA

Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

életének 81. évében türelemmel viselt,
hosszan tartó betegség után elhunyt.
Temetése november 17-én 14 órakor
lesz a Bordányi temetőben. Előtte
gyászmise 13 órakor.
9„78,4„7
Gyászoló család

82 éves korában elhunyt. Temetése
2009. november 17-én 10 órakor lesz
az Ásotthalmi temetőben.
Gyászoló család

„Szívünkben maradsz, nem feledünk
Téged, hogy eddig velünk voltál, hálát
adunk az égnek."

ID. SÁRICZ ISTVÁN

OfV7B 1 Bf»A
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Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

SZŰCS ISTVÁN

SZŰCS JÓZSEFNÉ
LÉBER ERZSÉBET

61 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Búcsúztatása szűk családi körben
megtörtént.
A gyászoló család

életének 97. évében elhunyt. Búcsúztatása 2009. november 17-én 11 órakor lesz az Alsóvárosi temető kápolnájából.
9067908,
Gyászoló család

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

A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG
HŰSÉGPROGRAM AJÁHIÁSÁVAL

CSONKA JÁNOS

kövegyi (volt Rákosi úti) lakos 76 éves
korában elhunyt. Temetése november
16-án 14 órakor lesz a Kövegyi temetőben.
Gyászoló család

9078,750

_

MEGEMLEKEZES
„Búcsú nélkül mentem én el tőletek,
Nem búcsúzom, ma is élek köztetek.
Szívetek ne eméssze fájdalom,
Vigasz legyen, hogy örökké álmodom.
Kedves szeretteimtől már innen búcsúzom,
fájdalmatokat enyhíteni nem tudom.
Ne búslakodjatok, nekem már nem fáj semmi,
ha eljön az este, csillagként tudok nektek üzenni. Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni."

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
Feleség, Édesanya, Nagymama,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

DEZSŐ BÁUNTNÉ .
HORVÁTH MARGIT

Hódmezővásárhely, Halász u. 23.
szám alatti lakos, 65 éves korában
váratlan hirtelenséggel elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
későbbi időpontban lesz.
Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk

RAMOTAI JÁNOS

halálának 1. évfordulója alkalmából.
Szerető felesége, lánya, veje,
m780829
unokái: Roland és Erika

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
AMBRUS JÓZSEF, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515; BERG HENRIKNÉ, 6754 ÚjszentiVán, Május 1. U. 31. Tel.: 62/277-382; GS. M.-l KEGYELETI KFT., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039
6900 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840; 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197; 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1. Tel./fax: 62/534-985, 62/534-986 MÁRVÁNY KFT. 6760 Kistelek, Temető sor 1.
Tel.: 62/597-360; É G I S Z '90 T E M E T K E Z É S I KFT., 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162;
TOURINFORM C S O N G R Á D , Csongrád, Szentháromság tér 8. Tel.: 63/570-325, 6640 Csongrád, Fő u.
17-19. Tel.: 63/483-975; ORHIDEA TEMETKEZÉS, Csongrád, Erzsébet U. 32.63/471-121; FLÓRA CENTER KFT.,
6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869; PIETAS TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS, 6722 Szeged, Bartók
tér 10. 62/424-992; REKVIEM TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864
6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414; REKVIUM TEMETKEZÉS, 6900 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213514 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747; S Z Ö G I ÉS TÁRSA TEMETKEZÉSI
IRODA Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847; G Y E V I É P KHT. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567,
B O R O S T Y Á N TEMETKEZÉSI SZOLGÁLAT, 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 11. Tel.: 62/238866; MÉCSES 2001. TEMETKEZÉSI BT. 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 31. Tel./fax: 63/400-889.

delmagyar.hu
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MINDEZ, ÉS MÉG ENNÉL IS TÖBB.

www.delmagyar.hu/sport

ADél-Alföld sporteseményei első kézből!

www.delmagyar.hu/video

Tel.: 06-80/821-821

Videófeltöltés - minden, ami érdekes!

www.delmagyar.hu/auto

Mindent az autókról - egy helyen!

l^Sy

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

Vasárnap
lazítson
Ön is!
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2 0 0 9 . NOVEMBER 13.. PÉNTEK

CÉLKERESZTBEN HERBERT GÁBOR (PICK SZEGED) ÉS VARGA PÉTER (SZEGED BETON)

Nem bontottak pezsgőt

Váltóban hetedik

MONTREAL. A hétvégén rendezték meg Montrealban a rövidpályás gyorskorcsolyások első
olimpiai kvalifikációs világkupaversenyét. A megmérettetésen a Szegedi Korcsolyázó
Egyesületet Lajtos Szandra és
Oláh Bence képviselte, e l ő b b i a

7. helyezett női váltó tagja,
utóbbi tartalék volt. A hétvégén
az Amerikai Egyesült Államokban, Marquette-ben tartják a
második kvalifikációs viadalt,
és a kettő összesítése alapján az
első nyolc váltó szerepelhet a
téli ötkarikás játékokon.

Csaladi ob-aranyak
DOMASZÉK. A Domaszéki Judo
ISE versenyzői két országos bajnokságon is részt vettek: előbb
Cegléden, a serdülő fiú B ob-n,
amely az elsőéves serdülők viadala volt, majd Baján, a diák B
korcsoportos ob-n. Az előbbi
e s e m é n y e n Mihalovits

Botond

minden ellenfelét ipponnal
győzte le, így kivívta a szakemberek elismerését. Cegléden pedig Mihalovits Kincső a b á t y j á -

hoz hasonlóan szintén ipponos
győzelmekkel nyerte a versenyt.

Herbert Gábor és Varga Péter nem túl jókedvű a PLER és a Szolnok elleni bajnoki után. FOTÓK: SCHMIDT ANDREA
Nyögvenyelősen, csak egyetlen
góllal nyert (28-27) a Pick
Szeged férfi kézilabdacsapata
a PLER elleni bajnokin. A vendégek a félidőben még
14-11-re vezettek. A találkozó
lefújása után egyetlen szegedi
drukker sem tapsolt. Herbert
Gáborral, a Pick válogatott beállósával beszélgettünk.
SZEGED
SÜLI RÓBERT
- Miért volt ennyire gyenge a
csapat az első félidőben?

mán meg kellett volna nyernie a
meccset, aki végül szerepet kapott.
- A közönség egyre türelmetlenebb. A törzsszurkolók közül többen hazamentek a meccs közben.

- Megértem őket. Éppen a
meccs lefújása után azon gondolkodtam, hogy érdemes-e
ilyenkor körbe menni pacsizni.
Mivel tudom, hogy ha egy drukker odaáll a pályára szélére, és
szeretne bennünket üdvözölni,
akkor is kutya kötelességünk
körbemenni, még ha ilyen győzelmet is arattunk.

- A lefújás után leültünk
megbeszéltünk mindent, kerestük a magyarázatot. Persze a
szurkolók már unják, hogy mindig magyarázkodunk, és ezt
megértem. Egy ilyen első harmincperces produkció után nem
is szabad bármit is megmagyarázni. Ezt a PLER minden körülmények között több góllal kellett
volna megvernünk. Ha nyolcan,
akkor nyolcan. Ez nem jött össze.
Hihetetlen volt az első félidő.

- Vasárnap a Montpellier lesz az
ellenfél. A gallok nem a PLER játékerejét képviselik.

- Dragan Djukics tartott fejmosást a szünetben az öltözőben?

- Dragan Djukicsot is megviselte
a meccs. A szerb mester kemény
fába vágta a fejszét?

- Ha arra kíváncsi, hogy zengett-e az öltöző, akkor az a válaszom, hogy nem. Higgadt maradt, felhívta a figyelmet a hibákra, próbálta felrázni a társaságot.

- Ez végül sikerült, a második
félidőt és végül a meccset is
megnyerték.

- Most látszott, hogy menynyire hiányoztak a sérültjeink.
Katzirz, Zvizej és Nenadics nem
tudott játszani. Velük azért más
lett volna. De amint említettem,
annak a nyolc embernek is sí-

- Hát nem. Éppen most nézem DVD-n a Medvegyi elleni
hazai meccsüket. Hatalmas
iramot diktálnak,
ellenük
egy-egy technikai hiba komoly büntetést eredményez.
Támadásban
félelmetesek.
Elég csak Karabatic nevét
megemlíteni,
mindent
elmond a játékerejükről.

- Dragannal egészen más
edzésmunkát végzünk. Mindenre figyel. Kérdez, beszélget, informálódik. Kedden éppen tőlem kérdezte, hogy fáradt vagyok-e. Azt válaszoltam, hogy
igen. Ennek tudatában átalakította a tréninget, mivel látta,
hogy a többiek sincsenek a topon. Zubai Szabi szokta mondani, hogy ennél nincs lejjebb. Remélem, hogy tényleg ez volt a
mélypont, innentől elindulunk
felfelé.

A Szeged Beton férfi vízilabdacsapata számára is szomorúra
sikerült a szerdai játéknap. Az
idei szezonban mumusnak számító Szolnok együttese meglepetésre 7-7-es döntetlent játszott az újszegedi sportuszodában. Varga Péter csapatkapitánnyal beszélgettünk.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
- Mumus a Szolnok?

- Saját magunkat okolhatjuk a döntetlenért. A csapat,
azaz mi tehetünk arról, hogy
ezt a meccset nem nyertük
meg. Amikor két góllal húztunk, több ziccerünk is volt. Ha
ezeket belőjük, akkor simán
nyerjük a meccset. De nem lőttük be, védekezésben dekoncentráltak voltunk, a Szolnok
pedig minden hibánkat könyörtelenül megbüntetett.
- Mi lehetett a gond?

- Azt gondolom, hogy a hétvégi három LEN-kupa-mérkőzés
rengeteget kivett belőlünk. Fej-

ben nem voltunk ott a meccsen,
így pedig nem lehet nyerni.
- Kapitányként milyen feladata
van ilyenkor?

- Már a lefújás után beszélgettünk, és a csütörtöki tréningen is felszólalok. Ha nem akarunk a továbbiakban ilyen eredményt elérni, akkor meg kell beszélni a hibákat, a problémákat.
Megnézzük a meccset, különösen a harmadik és a negyedik
negyedet. Lesz mit elemezni,
mert ez a két negyed nagyon
rosszul sikerült. Az nem igaz,
hogy nem akartunk, csak az
akarásnak nyögés lett a vége.

ne-

hézsúlyban az előkelő második helyet szerezte meg.

Regionális verseny és ob. Több év kihagyás után ismét regionális
gyermek cselgáncsversenyt rendeztek Szegeden, a Dugonics András
Piarista Gimnáziumban, amelynek a Szegedi judo Iskola volt a házigazdája, de a szatymazi klub is sokat segített a hirtelen rendezésben.
Az intézményben 180 fiatal gyűlt össze, a rendező klub érmes eredményei a következők, U10, elsők: Dorn Csanád, Herzog Dániel, Bozsák Bese; másodikok: Török Ákos, Halápi Bence, Zombori Dominik; harmadikok: Szabó Vilmos, Németh Ákos. Gyermek C, elsők: Farkas János, Szabó Márton, második: Bindics Botond. Gyermek B, elsők: Wang Denis,
Vecsernyés Ádám, Pap Norbert; másodikok: Dorn Balázs, Schrettner
Bálint. Gyermek A, elsők: jakus Lilla, Vaszkó Máté; második: Olajos Péter. Serdülők, első: jakus Lilla, másodikok: Vaszkó Máté, Palásti Csaba,
Kovács Márk, Nyima Tibor, harmadik: Rácz István.
A klub versenyzőinek eredményei a süttői '99-es születésűek ob-ján,
27 kg: 2. Bindics Botond, 5. Korom Kristóf; 39 kg: 3. Farkas János; 45
kg: 1. Szabó Márton.

- Most éppen az lesz a legfontosabb feladat, hogy összekapjuk magunkat. Az mindenképpen biztató, hogy az elmúlt
években mindig jól ment a piros-kékek ellen, jó eredményeket értünk el ellenük. Hazai
környezetben minden csapatot
képesek megverni, így a bajnokot is szeretnénk legyőzni.

Fontos meccsek, rangadó. Szeged két élcsapata, a Pick kézisei és a
Beton pólósai sokáig nem szomorkodhatnak, hiszen a hétvégén komoly kihívás vár mindkét gárdára. A LEN-kupa-győztes vízilabdacsapat
szombaton 18.30-kor a Vasast fogadja.
A Pick kézilabda-együttese vasárnap 17 órakor Franciaországban, a
Montpellier ellen lép pályára. A kétszeres magyar bajnok együttes már
ma este útnak indul, az éjszakát a fővárosban tölti, majd másnap reggel hét órakor útnak indul, és Párizs érintésével érkezik meg Montpellier-be. Dragan Djukics szombat este és vasárnap délelőtt is edzést
vezényel a meccs helyszínén. A Pickben Nenadics mellett Liszkai is betegeskedik, a válogatott kapus a PLER elleni bajnokin rosszul lett. Zvizej és Katzirz sincs tökéletes állapotban, előbbinek a keze, míg az ősz
legeredményesebb szegedi játékosának a lába fáj.

SZEGED. Megnyitotta kapuit a
dr. Bali Mihály relikviáiból öszszeállított olimpiatörténeti kiállítás csütörtökön az újszegedi sportcsarnokban.
A tárlat kuriózuma, hogy a
temérdek érdekesség mellett
hat szegedi ötkarikás aranyérem is látható a kiállított tárg y a k k ö z ö t t : Molnár Tamás ví-

zilabdázó három
(Sydney
2000, Athén 2004 és Peking
kajakos

kettő (egy a görög, egy a kínai
fővárosban nyert) és Vajda Attila kenus pekingi érme sorakozik a vitrinben.

d e z t é k , é s Ördög András

- Sokáig nem szomorkodhatnak.
Szombaton érkezik a bajnoki
címvédő Vasas.

Hat arany
egy helyen

2 0 0 8 ) , Janics Natasa

Eredményeik,
Cegléd,
serdülő B ob, 57 kg: 1. Mihalovits Botond, 52 kg: 5. Négyökrű Martin. Baja, diák B ob,
lányok, 28 kg: 1. Miskolczi
Lotti, 36 kg: 1. Mihalovits Kincső, 4 0 kg: 1. Katona Szabina;
fiúk, 36 kg: 5. Gunics Endre.
A diák C korcsoportos
(1999-es születésűek) országos bajnokságát Süttőn ren-

A régmúlt relikviái mellett az utóbbi évtized hat szegedi olimpiai aranya is látható a tárlaton. FOTÓ: FRANK YVETTE

/
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Domaszék büszkeségei (balról): Katona Szabina, Miskolczi Lotti, Szabó
Miklós edző, Mihalovits Kincső, Mihalovits Botond. FOTÓ: DM/DV

Vásárhelyi éremeső
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. A Vásár
helyen tartott szenior úszóversenyen jól szerepeltek a
házigazda Hódmezővásárhelyi Senior
Úszó-Vízilabda
Club sportolói.
Érmesek, 50 m női pillangó,
II. korcsoport: 1. Paku Mária; 50
m férfi pillangó, I. kcs.: 1. Paku
Zoltán, II. kcs.: 1. Boros Gábor,
3. Borbáth Kornél, VI. kcs.: 3.
Molnár Ernő, VII. kcs.: 2. Zenke
József, 3. Tóth László; 100 m női
hát, IV. kcs.: 3. Vinczéné Lantos
Erika; 100 m férfi hát, I. kcs.: 1.
Paku Z„ II. kcs.: 1. Borbáth, III.
kcs: 3. Szilágyi Lajos, VI. kcs.: 3.
Balogh Zoltán; 50 m női mell, I.
kcs.: 3. Pallaginé Wéber Vanda,
II. kcs.: 3. Paku M.; 50 m férfi
mell, I. kcs.: 1. Fülöp Dániel, II.
kcs.: 1. Boros, IV. kcs.: 2. Nagy
II. Attila, VI. kcs: 2. Molnár; 100
m férfi gyors, I. kcs.: 1. Paku Z.,
II. kcs.: 1. Boros, III. kcs.: 2. Szilágyi, IV. kcs.: 3. Sallai Zsolt,
VII. kcs.: 1. Zenke; 200 m férfi
vegyes, I. kcs.: 2. Fülöp, II. kcs.:
1. Borbáth, III. kcs.: 2. Szilágyi,
VII. kcs.: 2. Tóth; 200 m női
gyors, II. kcs.: 3. Csatlós Emese;
200 m férfi gyors, II. kcs.: 2. Bo-

ros, IV. kcs.: 3. Nagy I. Attila;
4x50 m-es női vegyesváltó: 2.
HSÚVC (Kőhegyi Kis Ágnes, Paku M., Bonyhádi Anikó, Pallaginé); 4x50 m-es férfi vegyesváltó: 1. HSÚVC „B" (Boros, Paku Z„ Szilágyi, Borbáth); 400 m
férfi gyors, VII. kcs.: 2. Tóth; 50
női hát, III. kcs.: 3. Csík Anita;
50 m férfi hát, I. kcs.: 1. Paku Z„
II. kcs.: 1. Borbáth, III. kcs.: 2.
Szilágyi, V. kcs.: 3. Ványa Ferenc, VII. kcs.: 3. Zenke; 100 m
férfi mell, I. kcs.: 1. Paku, 2. Fülöp, II. kcs.: 1. Boros, IV. kcs.: 3.
Nagy I. Attila, VI. kcs.: 1. Molnár; 50 m női gyors, I. kcs.: 2.
Pallaginé, II. kcs.: 2. Paku M.,
III. kcs.: 2. Csík; 50 m férfi
gyors, I. kcs.: 1. Paku Z., II. kcs.:
1. Borbáth, III. kcs.: 2. Szilágyi,
VI. kcs.: 3. Balogh, VII. kcs.: 2.
Zenke, X. kcs.: 3. Aczél Ferenc;
100 m férfi pillangó, I. kcs.: 3.
Fülöp, VII. kcs.: 2. Zenke; 4x50
m-es női gyorsváltó: 1. HSÚVC
„A" (Pallaginé, Kőhegyi Kis,
Bonyhádi, Paku M.), 3. HSÚVC
„B" (Csík, Vinczéné, Hajdú Judit, Nagy Zsófia); 4x50 m-es férfi gyorsváltó: 1. HSÚVC (Paku
Z., Boros, Borbáth, Szilágyi).
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CSONGRÁD MEGYE HÉTVÉGI SPORTMŰSORA
PÉNTEK
KOSÁRLABDA
N B I B csoport, férfiak:
Dél-Konstrukt SZTE-Szedeákjászberény, újszegedi sportcsarnok, 19.
SZOMBAT
ASZTALITENISZ
NB II, férfiak: ATSK Szeged
ll.-Sárospatak, Szeged, ATSK terem, 11.
KÉZILABDA
NB II, Délkeleti csoport, nők:
Marosmenti NKSE-Túrkeve, Makó,
Erdei János Sportcsarnok, 16.
KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
Szeretetakció a szegények karácsonyáért jótékonysági torna,
Szentes, Dr. Papp László Sportcsarnok, 8.
KOSÁRLABDA
Kadett torna, Hódmezővásárhely,
Hódtói sportcsarnok, 9.
LABDARÚGÁS
Megyei I. osztály, 14. forduló:
Kiszombor-SZVSE-Gyálarét, Kiszombor, 13.30 (ifik: 11.30). Tápé-Szentesi Kinizsi, Tápé, 13.30
(11.30). Csanádpalota-Balástya,
Csanádpalota, 13.30 (11.30).
Megyei II. osztály, 14. forduló,
Homokháti csoport: FK1899
Szeged-Csanytelek, Szeged, Felső
Tisza-parti stadion, 13.30 (11.30).
Tisza-Maros csoport: UTC-Apátfalva, Szeged, Kertész utca, 13.30
(11.30). CONTITECH-Makó II.- Újszentiván, Makó, MAK-pálya,
13.30 (11.30).
Megyei III. osztály, 15. forduló:
Zákányszék-Domaszék, Zákányszék, 13.30. Balástya ll.-Földeák,
Balástya, 13.30. Tiszasziget ll.-Károlyi-HFC II.- Bercsényi, Tiszasziget, 13.30.

Országos utánpótlás-bajnokságok: Makó-Bőcs, Makó, Erdei Ferenc téri sporttelep, U17:11, U19:
13. HFC-Yabas, Hódmezővásárhely, U19: 11, U16: 13.
RÖPLABDA
Extraliga, férfiak: HPQ-Szeged-Szolnok, újszegedi sportcsarnok, 16.
SZABADIDŐSPORT
Együtt könnyebb kocogóklub, Csongrád, városi sporttelep
evezős háza, 15.
TEKE
NB II, Délkeleti csoport, férfiak:
HFTK-Gyula, Szegvár, 10.
ÚSZÁS
2000 méteres verseny, Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső
Sportuszoda, 9.
VÍZILABDA
Vodafone OB I, férfiak: Szeged
Beton VE-Vasas, újszegedi sport-

uszoda, 18.30. Bodrogi
Bau-IOS-Szentes-Szolnok, Szentes, ligeti uszoda, 18.30. Vodafone OB I, nők: Hungerit-MetalCom-Szentes-Eger, Szentes, ligeti
uszoda, 16.30. OB l/B, férfiak:
Bertók SC Szentes-Egri Vízmű,
Szentes, ligeti uszoda, 14.30.
SZVPS-Békéscsaba, újszegedi
sportuszoda, 16.
VASÁRNAP
KÉZILABDA
NB II, Délkeleti csoport, nők:
Domaszék-Abony, Domaszék, 16.
Megyei bajnokság: HKE-Algyő,
Hódmezővásárhely, Hódtói sportcsarnok, 15.
KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
Hungerit-kupa városi bajnokság, Szentes, Dr. Papp László
Sportcsarnok, 8.
LABDARÚGÁS

NB II, Keleti csoport, 15. forduló: Makó FC-Debrecen II., Makó,
Erdei Ferenc téri sporttelep, 13.30.
Megyei I. osztály, 14. forduló:
Röszke-Nagymágocs, Röszke,
13.30 (ifik: 11.30). Mórahalom-Csongrád, Mórahalom, 13.30
(11.30). Ásotthalom-Kistelek,
Ásotthalom, 13.30 (11.30). Sándorfalva- Kiskundorozsma, Sándorfalva, 13.30 (11.30). Tiszasziget-Károlyi-Mindszent, Tiszasziget, 13.30 (11.30).
Megyei II. osztály, 14. forduló,
Homokháti csoport: Zsombó-Baks, Zsombó, 13.30 (ifik:
11.30). Szatymaz-Üllés, Szatymaz, 13.30 (11.30). Bordány-Universitas, Bordány, 13.30. Forráskút-Tömörkény, Forráskút, 13.30
(11.30).
Tisza-Maros csoport: Algyő
II.-Szegvár, Algyő, 13.30. HFC
III.-Bercsényi-Székkutas, Hódmezővásárhely, 13.30 (11.30). Szőreg-Fábiánsebestyén, Szőreg,
13.30 (11.30).
Megyei III. osztály, 15. forduló:
Öttömös-IKV-Alsóváros, Öttömös,
13.30. Pusztamérges-Csongrád II.,
Pusztamérges, 13.30. Kübekháza-Ruzsa, Kübekháza, 13.30.
Országos utánpótlás-bajnokságok: HFC-Békéscsaba, Hódmezővásárhely, U15:10, U13:12.
Tisza Volán-Monor, Szeged, Felső Tisza-parti stadion, U19:11,
U16: 13.
RÖPLABDA
Ülőröplabda bajnoki forduló a
Csakazért SE rendezésében,
Szeged, Boldogasszony sgt.-i gyakorló iskola, 10.
TEKE
NB II, Délkeleti csoport, férfiak:
Szentesi VTE-Szank, Szentes, 10.

VASARNAP RANGADÓ ZALAEGERSZEGEN

A teke Fradi-Újpestje
Vasárnap a férfi tekecsapat
Szuperliga kilencedik - őszi
utolsó - játéknapján rendezik a
nagy rangadót, a Zalaegerszeg-Szegedi TE mérkőzést.
SZEGED
MÁDI JÓZSEF

Olyan ez a párharc, mint labdarúgásban a Fradi-Újpest.
Igazi rangadó a férfi teke Szuperligában
a
Zalaegerszeg-Szegedi TE mérkőzés,
hiszen a két együttes évek óta
hatalmas csatát vív egymással
a bajnoki címért.
- Az edzéseken mindent
úgy csináltunk, mint máskor,
talán egy kicsit érezhető volt a
nagyobb összpontosítás
m o n d t a Karsai László, a Sze-

gedi TE csapatkapitánya. Most nem utazunk egy nappal
korábban, mert ez a meccs
még nem dönt a bajnoki címről, hiszen az alapszakasz
után az első négy a rájátszásban folytatja. Nincs is rajtunk

akkora eredménykényszer a
szezonban, ahogy tavaly volt,
amikor minden rivális ellen
8:0-s sikerre kellett törekedni.
Presztízsmeccsnek ígérkezik a
találkozó, amelyen a pillanatnyi forma dönt. A pályatest
egy kicsit csúszós, de erre felkészülünk, és bízom abban,
hogy jó meccset játszunk.
A Fradi-Újpest összehasonlítást nemcsak a játékosok tudása, rivalizálása miatt
írhatjuk, hanem a szurkolók
miatt is. Ha Zalában van a
meccs - mint most, vasárnap
is 14 órától - , szegedi drukkerek kelnek útra autókkal,
és követik a nyolcszoros bajnok csapatot. Ha pedig az újszegedi teke- és bowlingcentrum a rangadó helyszíne, akkor a zalai együttest szállító
buszra férnek fel a ZTK hívei,
közel
harminc
fanatikus
drukker. Vasárnap Zalában
újra egymásnak feszülnek
szurkolók és remek játékosok
egyaránt.
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Vereség emelt fővel
Második idegenbeli Eurotiga-mérkőzésén is helytállt a
Szeviép: a szegedi együttes
két negyedet megnyerve, tizenhárom ponttal (74-61) kapott ki a kétszeres döntős lengyel sztárcsapat, a Lotos
Gdynia ellen.

Nem kezdődött valami fényesen a Szeviép-Szeged tegnapi
napja, mivel a Gdynia elleni
Euroliga-meccs előtt több
órán át nem volt áram a csapat szállodájában.
A pályán aztán szerencsére nem kezdett rövidzárlattal
az újonc vendégcsapat, hamar megszerezte a vezetést,
Sipaviciute

kosaraival a harmadik percben már 10-4 volt a szegedi
előny. Még az első negyedben feljöttek a hazaiak, majd
20-18 után a második játékrész közepére 34-18-ra húzt a k el Matovicsék,

74-61

(28-18,11-13,21-11,14-19)
Női kosárlabda Euroliga,
D csoport. Gdynia, 2000 néző. Vezette: Ryzhyk (ukrán),
Ganjev (orosz), Berler (svéd).

GDYNIA
MUNKATÁRSUNK
HELYSZÍNI JELENTÉSE

é s a l i t v á n Vaida

Gdynia (lengyel)-Szeviép

ami

gya-

korlatilag eldöntötte a mérkőzést.
A hazai csapat erejét jelzi,
hogy a találkozón pályára lépett a lengyelek klasszis légiósa, az amerikai válogatott
Alana Beard, a k i a t e n g e r e n -

túlon már ötödik éve a Washington Mystics egyik legjobbjának számít.
Mindezek ellenére a Szeged
nem adta fel az Euroliga-csatát, a folytatásban többször is
felzárkóztak tíz ponton belülre, ám a győzelem megszerzésére nem volt esély.
A 13 pontos vereség annak tudatában is elismerésre méltó a lengyel sztárcsapat otthonában, hogy a Szeviép légiósai, elsősorban a
9/0-s mezőnymutatót produ-

Gdynia: CHRISTON 17/15,
Pawtak 3/3, Tomialowicz 6/6,
MAT0VICS 12, LECIEJEWSKA
17. Csere: Phillips 9/3, Podrug
6, Beard 2, Sosnowska 2.
Vezetőedző: Jacek Winnicki.
Szeviép: Ciglar 4, Németh
10/6, FÜRÉSZ 13/6, Zserzserunova 6, Sipaviciute 14.
Csere: Vincze 2, Horváth Zs.
9/9, Laczi 3/3. Edző: Bencze
Tamás.

káló horvát irányító, Iva Ciglar és a mindössze hat pontig jutó ukrán center, Olena

Zserzserunova

ezúttal

nem

fogtak ki jó napot, és egyéni
teljesítményükkel a többiek
is csak egy-egy negyed erejéig
tudtak
kiemelkedőt
nyújtani, ennek
ellenére
csapatként végig nyílttá tették a találkozót.
A hétvégén a bajnokságban nem lép pályára a Szeviép, így a következő fontos
feladat a Fenerbahce elleni
első hazai El-meccs, és az
ezzel megkezdett sorozat:
Fürészék a jövő csütörtökön
18 órától sorra kerülő törökök elleni összecsapás után
zsinórban még kétszer lépnek pályára az újszegedi
sportcsarnokban (november
25-én a cseh Brno, december 2-án a francia Tarbes el-

Juhász a kapitány
BUDAPEST. Juhász Rolandot ne-

vezte ki a magyar labdarúgó-válogatott
csapatkapitányának
Erwin Koeman szövetségi kapi-

tány, aki együttesével a szombati, Belgium elleni barátságos
mérkőzésre készül Gentben.
A hazai szövetség tájékoztatása szerint az Anderlecht
védőjét csütörtökön, a délelőtti videózás után véglegesítette a szerepkörben a holland
szakember. Juhász a váloga-

Lékó még
nyeretlen
MOSZKVA. Lékó Péter

sötéttel

döntetlent játszott az ukrán
Ruszlán Pnomarjowal a Moszk-

tott legutóbbi meccsén, a Dánia elleni vb-selejtezőn még
csak „beugró" volt Gera Zoltán elárvult helyére, mostantól azonban hivatalosan is ő a
csapatkapitány.
A 26 éves hátvéd egyébként
szombaton 50. alkalommal lép
pályára címeres mezben, először 2004. április 25-én (Magyarország-Japán 3-2) volt
tagja a válogatottnak, amelyben eddig öt gólt szerzett.

Neckermanni
First minute ajánlatok

2010 Nyár

FOGLALHATÓ 2009.12.1 o-ig!

1 1 % KEDVEZMÉNY

Árgaranciával
siAgerajánlatok
iaiJHSZÁLLORÁK

vában zajló, IV. Mihail Tal sakk
emlékverseny csütörtöki, hetedik fordulójában. A szegedi
nagymester - aki eddig ötször
SZUPER CSALÁDI- ÉS
ért el döntetlent, és kétszer kiGYERMEKKEDVEZMÉNYEK
kapott - holtversenyben a
BULGARIA NAPOSPART
nyolcadik helyen áll.
Hotel Burgas Beach MM"N
Eredmények, 7. forduló:
Q l hét 2 ágyas szobában félpanzióval
Ponomarjov (ukrán,
2739
Élő-pont)-Lékó Péter (2752)
Ft/fő ártól*
remi,
Áronján
(örmény,
"Kédvezménnyel csökkentett összegek. A részvételi
dijak tartalmazzák a megjelölt szállodai szolgáttatást,
2786hKramnyik (orosz, 2772)
ellátást, a repülőjegy árát és a transzfereket. NEM tartalremi, Szvidler (orosz, 2754)mazza a reptéri illetéket (24.900FVfö) és a biztosítási A
Carlsen (norvég, 2801) remi, kedvezmény részleteiről érdeklődjön irodánkban.
Neckermann Utazási Iroda
Anand
(indiai,
2788)6720 Szeged, Oroszlán u. 6.
Morozevics (orosz, 2750) remi,
Ivancsuk (ukrán, 2739)-Gelfand (izraeli, 2758) l-O.
Tel.: (62) 421 110
v i o i o j iódú v'fiumoHé

67.900

N

szeged@neckermann.hu

Eng.szám: R-0801/93/1997

Horváth a negyedik negyedben három triplát dobott. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

len, mindkétszer 18 órától),
és az eddig lejátszott idegenbeli találkozók alapján
esélyük nyílhat rá, hogy remélhetően többezres szurkolótábor előtt - megszerezzék első győzelmüket az
elitligában.
Bencze Tamás: - Nincs

szégyellnivalónk az eredmény
miatt, mégis van bennem hiányérzet a találkozó után. Követtünk el hibákat, amelyeket
a következő mérkőzésig ki kell
javítanunk.

A Pécs is kikapott
Nem a magyar csapatok fordutója volt a harmadik a női kosárlabda Euroligában. Előbb
szerdán a Sopron szenvedett
sima vereséget (82-56) a francia Bourges otthonában, majd
tegnap a Szeviép mellett a Pécs
is kikapott: Iványiékat hazai pályán győzte le 69-60-ra a spanyol Salamanca. A pécsiek második hazai zakójukkal messze
kerültek a továbbjutástól.
•MHMMBM

Vajda Prémium díja
BUDAPEST. A k a j a k o s Kovács Katalin és Kökény Roland, v a l a m i n t
a szegedi k e n u s , Vajda Attila

kapta az MKB Prémium díjat,
amelyet idén első alkalommal
vehettek át a sportág legeredményesebb hazai képviselői.
A korábban
ranglista-,
majd árfolyamdíjként ismert
elismerést az edzők kategóriájában a többek között Kovácsot is felkészítő Csipes Ferenc érdemelte ki. A díjazot-

tak fejenként 500 ezer forinttal gazdagodtak.
A tavaly elhunyt klasszis kenusról, Kolonics Györgyről elnevezett új díjat a szakág két fiatal
képviselőjének, Vasbányai Henriknek és Petkó Andrásnak ítél-

ték oda. Ők is a csütörtöki ünnepség keretében vehették át jutalmukat, amely az emlékérem
mellett előbbi versenyző esetében 650 ezer, utóbbiéban pedig
350 ezer forintot is jelentett.

•JfcigNncs KÖRÖZÉS!
Elveszett Nyuszi (volt Kutyinka) 1-2 év köriili, nagyon
félö's, ivartalaníto 1, fekete spicckeverék szuka.
A www.petvetdata.hu adatbázisban is rögzített
mikrochipszáma: 9 6 1 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 4 2
Telefon: 70/380-9922 (8-20 óra között),
info@tappancs.sz*)ged.hu
Köszönettel adjuk hírül, hogy a korábban elveszett tappancsos kutyánk
egy ilyen hirdetésnek köszönhetően
már biztonságban van.
- A Tappancs Állatvédő Alapítvány
2009 júliusa óta mikrochippel látja
el örökbe adott kutyáit, ezért kérjük az állatbarátokat, hogy a talált
keverék kutyát is vigyék el állatorvoshoz, ahol van mód a mikrochip
meglétének ellenőrzésére.

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

VALTOZOAN FELHŐS EG
6.45

Készítette

16.10

7T3T32

2.53
14.28

ISTEN ELTESSE!
SZILVIA
Latin eredetű név, a Szilviusz
férfinév női párja. Jelentése:
erdő, erdei.
Ma ünnepel még: JENŐ,
MIKLÓS.

EZT IRTUK
1 ÉVE: Makói főhadnagy, Debreczeni Gábor lett az idén Mr.
Police.

5 ÉVE: Kiskundorozsmán él az
ország legidősebb férfija, Molnár Gergely 107 éves.
10 ÉVE: A minőségügy hazai
legrangosabb díját kapta meg
a Pick Szeged Zrt.: a Nemzeti
Minőség díjat.

Palásti Tamás autóját időgépnek használják a kollégiumi vetélkedőre készülő filmben. FOTÓ: FRANK YVETTE

Pajkos kollégisták
SZEGED
BOBKÓANNA
A m ű a n y a g kanalakkal feldíszített fekete járgány nem
úri Geller céges autója, hanem egy időgép, amelyet a
k o l l é g i s t a Palásti

Tamás

és

csapata „épített" azért, hogy
visszautazzanak
vele
az
ókorba. Nem, a fiatalokból
álló társaság tagjai nem
buggyantak meg - filmet forgatnak. - A Kopajt, vagyis a
Kollégiumi
Pajkosságokat
minden évben megrendezik
a Károlyi-kollégium lakóinak

részvételével. Minden szint
állít egy csapatot, akiknek
különböző feladatokat kell
megoldaniuk. Az egyik egy
15 perces film forgatása,
amelynek t é m á j a idén az
időgép - hallottuk Tamástól,
aki szívesen ajánlotta fel autóját a cél érdekében, s az
sem zavarja, hogy n é h á n y
napig m ű a n y a g kanalakkal,
késekkel az oldalán kell járnia vele. A forgatókönyv szerint a XXI. századból égészett az ókorig utaznak viszsza a srácok. Itt összetalálkoznak a birodalom katonáival, akik barátságos üdvöz-

lés helyett n é h á n y u k a t lemészárolják. A két hét múlva
kezdődő Kopajon nem a
filmforgatás az egyetlen feladat: a kollégisták kupakokat és nagyméretű flopilemezeket gyűjtenek, valamint
részt vesznek majd a „Sárga
túrán",, vagyis az l-es villamos útvonalán lévő kocsmákat járják végig. A legtöbb
pontot összegyűjtő csapat
nyereménye, hogy jövőre ők
rendezhetik a vetélkedőt.
Ezenkívül praktikus használati tárgyakat is kap a győztes szint. Például edényeket
és mikrosütőt.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Viselkedésén nehezen tud változtatni. Ennek ellenére az Oroszlán
mégis képes arra, hogy jól csinálja
a dolgokat. Ez tiszteletre méltó.
SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Olyas
valamit tehet, amivel akár munkahelyét is elveszítheti. Komoly gondok alakulhatnak ki. Legyen hát
nagyon óvatos mindennel!
MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Ha va
lakinek megígéri, hogy este valahová elmegy vele, megbánhatja.
Maradjon csendben, viselkedjen
Visszafogottan! Estéjét töltse családjával!

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): A boly
góállás miatt depresszióssá válhat
a Nyilas. Az orvosával egy találkozó megbeszélésén gondolkodhat.
Estére egy parti miatt talán jobban érzi magát.
BAK (XII. 22.-1. 20.): Független
sége, magányra, csendre, békére
vágyhat. Munkája ennek ellenére
túlórákat kíván. Este lehetőleg
menjen el egy különleges partira!
VÍZÖNTŐ (1.21.—II. 20.): Kerülje
a túlzott aggodalmat, bármiről legyen is szó! Nem szabad túlzásba
vinnie semmit! Menjen el a barátaival, kapcsolódjon ki!
HALAK (II. 21.—III. 20.): Valaki
vagy valami figyelmeztetheti,
hogy a helyzet rosszabb, mint
gondolta. Ha a tettek mezejére
akar lépni, jól gondolja meg! Nem
ez a legkedvezőbb megoldás!

H0R0SZK0P
KOS (III. 21.-IV. 20.): Valószínű
leg ma csak keveset dolgozik a
Kos. Kevés lehet a türelme ahhoz,
hogy bizonyos feladatokat befejezzen. Lehetőleg tartson ki!
BIKA (IV. 21.-V. 20.): Mozgalmas,
elfoglalt nap elébe néz. Az önt körülvevő emberek és történések
ennek ellenére mintha energiával
töltenék fel. Egy esetleges esti
partit nagyon várhat.
IKREK (V. 21.—VI. 21.): Egy furcsa
élmény kissé kizökkentheti egyensúlyából. Ennek ellenére érdekes
eseményekkel bővelkedhet a nap.
Új ismerősöket ne mutasson be
egymásnak!
RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Unalmas
nap várhat önre, emiatt nem találhatja a helyét. Az estét ellenben
felettébb élvezheti. Igyekezzen segíteni másoknak!

BÖRKABÁTVÁSÁR!

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Egy
jelentős társasági eseményen való
részvétel megterhelheti, de mindenképpen részt kíván venni rajta.
Fáradtság lehet úrrá a Skorpión.
Aludja ki magát!

ORVOSMETEOROLOGIA
Frontmentes, az eddiginél barátságosabb időre számíthatunk. A réteges öltözködésre
kell most figyelni, mert a csípős hajnalok után enyhe nappalok következnek.

VÍZÁLLÁS
A TISZA Szegednél 174 cm
(hőfoka 7,3 °C), Csongrádnál
99 cm, Mindszentnél 152 cm.
A MAROS Makónál 6 cm.

A változóan felhős ég mellett több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk,
csapadék nem valószínű. A hajnalban képződő köd néhol csak lassan oszlik tel.
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További kilátások
Szombaton kezdetben kevés felhő lesz az égen, többórás napsütésre számíthatunk,
majd nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet és vasárnap már néhol kisebb eső
is lehet. Az időszak végén líjra felszakadozik a felhőzet, csapadék nem valószínű.
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Betti fehérnemű és harisnya szaküzlet, Vitéz u. 1.
[•" ^ Á x f f i a l s ó k : - 3 0 % Nyitva tartás: h-p. 9-17, szo. 9-13 óráig.

A NAP VICCE

USA. Gyilkosnak hazudta maA rendőr focimeccset néz a tévében, a felesége a konyhában főz.
gát egy férfi az Egyesült ÁllaHaltja az asszony, hogy a férje óriási ordításban tör ki:
mokban, amikor a rendőrség- Góóól, góóól, góóól!
nek telefonált, hogy azok haTíz másodperc múlva újra ordibálást hall:
marabb megérkezzenek hoz- Góóól, góóól, góóól!
zá. Azt is mondta, hogy lőfegyBemegy a férjéhez, és megkérdi:
ver van nála, és az sem volt
- Béla, ki rúgta a gólokat?
igaz.
- Az elsőt a Nyilasi, a másodikat meg valami Replay...
A 38 éves férfit támadás érte, ezért fordult a rendőrséghez, de nem bízott a testület
AKCIÓS
OLAJOK
gyorsaságában.
már
bruttó
1.690
Ft-tól.
Az emberölés megtette a
KOVÁCS
Raktárral azonnal! Érdeklődjön üzletünkben!
A U T Ó
magáét: hamar a férfinál terSzeged, Kossuth L. sgt. 11.
Tel.: 62/468-444
mett több szirénázó, villogó
Érvényes: 2009. november 50-lgt
fényes rendőrautó. Az illető
feltárta, hogy szimpla támadás történt, és ő áldozat, nem
pedig elkövető, hazugságával
csupán „gyorsított eljárást"
akart elérni.
Megkapta, bár fordított
szereposztásban. A rendőrök
őt tartóztatták le, viszont
tényleg gyorsan. A férfi óvadéka 3000 dollár - 570 ezer
forint.
MMMMMHMHMMM mmmmmmmmmmmmm

Mobil

A napos oldalról

PRÉMIUM MINŐSÉG, MEGFIZETHETŐ ÁRON!

MlnAnégi juhnappa
NÓI-FÉRFl BŐRKABÁTOl
(extra méretekben ia)!!L

Nfli-férfi irhák,
síörmehumlák,
irhamellények,
férfi irhaaapkák,
szórmekiK-smák
óriási választékba

TERMELÓI ÁRON

'M )•. J
Szeged, Zákány u. 41. • Tel.: 62024-169
Nyitva: h-p. 9-18, szo. 9-1} óráig. „„,,

úö> HYuncmi
City
METRÓ centrum r

www.hyundaihovany.hu

'Az ajánlat 2009 november Mól november 30-KJ, a készleten lévő modellekre érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. részletek márkakereskedésünkben.
A kép Illusztráció "Az alapfelszereltség a Comfort HP modellre értendő. Üzemanyag fogyasztás (változattól és forgalmi viszonyoktól függően):
7.1-10.91/100 km. C02-kibocsálás (változattól es forgalmi viszonyoktól függően): 188-288 g/km.

H YU N D Al HOVÁN Y

Szeged, Algyői 0 1 , 3 3 , T e l . : 62/551-800

A 20 éves Drozdik Lilla az Szegedi Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Kar jogászképzésének harmadéves hallgatója. Érdekli
a rajz, a tánc. Kedvenc idézete Christopher Paolinitől való: „Harcolok, ha
szükséges, örülök, ha lehet, gyászolok, mikor annak van az ideje, és
meghalok, ha kell... de nem hagyom, hogy akaratom ellenére fölhasználjanak." FOTÓ: NÉMETH NORBERT

