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S.O.S. REGIONÁLIS MŰSOROK
' Végleg elcsendesülhet az MTV
| regionális stúdiója, ha csökkentik
a köztévé költségvetését.
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NYOMRAVEZETŐI DÍJ
Félmillió forintot ajánlott fel három
pórul járt szentesi kiskerttulajdonos
a gyújtogató kézre kerítőjének.

VÁNCSA A KONYHÁBAN
Váncsa Istvánnál a főzés letaszította trónjáról az olvasást. Szerinte a paradicsomos
káposzta nem evilági embernek való.

11. oldal, Szieszta

7. oldal

5. oldal

f

DECEMBERBEN NÉGYNAPOS LESZ A MUTETI STOP A KLINIKÁKON

Perlik
a Négy
Mancsot

„Csak" a halasztható műtétek
és beavatkozások maradnak el
jövő héten a szegedi klinikákon,
a szakrendelések és az ambulanciák változatlanul működnek,
és a sürgősségi eseteket is ellátják. Az elmaradt műtéteket december elején pótolják - emiatt
csúszik a műtéti naptár.

SZENTES. Az Esti Showder műsorvezetője, Fábry Sándor kinyilvánította: pártolja a magyar baromfiipart. Kacsát tömött, és arra utalt, szerinte a
Négy Mancs és a hazai baromfitartók vitájának alapja, hogy a
francia feldolgozók több májat
szeretnének eladni. Az ügyben
a bíróság dönt; a Baromfi Terméktanács pert indít idehaza
az állatvédő szervezet ellen,
mert az azt állította: beteg a
magyar libahús. Magyar József,
a szentesi Hungerit vezérigazgatója szerint bárhogy dől el a
jogvita, az ágazat jövője szempontjából a vásárlók meggyőződése a fontos,
írásunk a 6. oldalon

Ellátás csak sürgős esetben

SZEGED
TOMBÁCZRÓBERT
Tekintettel arra, hogy kiürült a
szegedi klinikai központ kaszszája, a rektori tanács után csütörtökön az intézményvezető
professzorokból álló klinikai
tanács is elfogadta, hogy jövő
héten csak a sürgősségi eseteket lássák el - tudtuk meg tegnap Hajnal Ferenctől, a klinikai
központ elnökhelyettesétől. Ez
azzal jár, hogy minden, jövő
hétre előjegyzett, halasztható
műtétet és beavatkozást átütemeznek decemberre. Akiket
november 23. és 29. között nem
látnak el, azok december elejére kerülnek - így minden, korábban megadott, decemberi
műtéti időpont elcsúszik.

A zene
mindenkié?

Mint csütörtöki lapunkban
megírtuk, a klinikai központ
súlyos anyagi helyzete miatt
Pál Attila elnök kedden körlevélben rendelte el, hogy minden halasztható műtétet, beavatkozást, vizsgálatot, kezelést későbbre kell átütemezni,
csak sürgősségi eseteket láthatnak el a klinikákon.
Folytatás és jegyzet a 3. oldalon

Ha a beavatkozás nem tűr halasztást, a fül-orr-gége klinika orvosai is elvégzik a műtétet. FOTÓ: FRANK YVETTE

MAGYARORSZÁG. Lopásnak számít az ingyenes zenemásolás. A
magyar lakosság 4 0 százaléka
rendelkezik másolt CD-vel, filmmel, és egyre többen mobil
adathordozóra viszik fel az internetről leszedett számokat,
vagyis mobiltelefonon, pendrive-on viszik magukkal. Presser
Gábor arra buzdítja rajongóit,
ne vegyék meg lemezeik kalózmásolatát. Ezzel szemben Fodor
Máriusz zeneszerző szerint megállíthatatlan a folyamat, csak alkalmazkodni lehet hozzá.
Bővebben a Sziesztában
••••••••••••••••••••••••••••••••mhmí

Már a kismamák is kérik az oitást

SÚLYOS BALESET VÁSÁRHELY ÉS MÁRTÉLY KÖZÖTT - 100 MÉTER ALATT A LÁTÓTÁVOLSÁG

Életveszélyes ködben az autósok

Sűrű kődbe borult tegnap Csongrád megye. A rossz látási viszonyok miatt több baleset történt.
Időváltozás a jövő hét elején.
CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szegeden kezelt kismamáról szóló hírek miatt oltatta be magát

H1N1 ellen Tóth Anikó - Frank Yvette fotóján látható -, aki a harmadik
gyermekét várja. Egyre népszerűbb a terhes nők körében a vakcina. Szegeden tegnap megnyílt a megye első oltópontja. Részletek a 4. oldalon

Az egész ország tejfehér ködbe
borult tegnap, de csak Csongrás megyében maradtak a rossz
látási viszonyok egész napra.
100 méternél nem lehetett
messzebb látni, a lecsapódott
pára miatt csúsztak az utak.
Lapzártánkig egy súlyos és három koccanásos balesetről érkezett jelentés. Az ország más
főútjain viszont tömeges karambolok miatt órákig állt a
forgalom. A sofőröknek célszerű átállniuk a téli, óvatos vezetésre, az ABS és a téli gumi nem
minden. A vastag ködtakaró
estére szétterült az egész Kárpát-medencében. Változásra a
jövő hét elején érkező hidegfront hatására számíthatunk.
További információk az 5. oldalon
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HA SZÜKSÉG LESZ RÁ, AZ OLTÓKÖZPONTOK HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTANAK MAJD

KÜLFÖLD

Két ember halálát okozta a vírus

Elítélik a döntést

WASHINGTON. Az amerikai

kongresszusban indianai képviselők határozattervezetet terjesztettek elő, amely elítélné a
magyar Országos Rádió és Televízió Testület legutóbbi rádiós
műsorszolgáltatási döntéseit. A
tervezet címe: Magyarország
ösztönzése a jogállamiság tiszteletben tartására, a külföldi
befektetők tisztességes kezelésére és a szabad, független sajtó előmozdítására.

Rendeződik a vita

ZÁGRÁB. A horvát parlament
ratifikálta a szlovén-horvát határvita rendezését célzó megállapodást. Az Európai Unió szorgalmazta megállapodás szerint az
országok nemzetközi döntőbíróságra bízzák elsősorban tengeri
határukkal kapcsolatos, 18 éve
húzódó vitájuk rendezését.

H1N1-botrányok

UNGVÁR, PEKING. Vélhetően

korrupciós csatornákon folyt el
az ukrán kormány által influenza
elleni gyógyszerek és eszközök
beszerzésére kiutalt pénz egy
része. Kínában az egészségügyi
minisztérium büntetéssel fenyegette meg azokat a hivatalnokokat, akik elhallgatják az új influenza terjedésének valódi adatait,
különösen a haláleseteket.

Megöltek egy pópát

MOSZKVA. Megöltek egy miszsziós tevékenységéről ismert ortodox pópát Moszkvában: Danyiil
Sziszojev 35 éves papot csütörtökön késő este lőtték le ismeretlenek a Tamás apostol templomban, amelynek elöljárója volt.
A legvalószínűbb indítóok a vallási gyűlölet volt.

MAGYARORSZÁG. Nagy valószínűséggel az új influenza szövődményeként fellépő súlyos, kétoldali tüdőgyulladásban halt meg
egy férfi a szombathelyi Markusovszky Kórházban. A 66 éves
cukorbeteg férfi a kórház intenzív osztályán hunyt el kedden,
egy gyors lefolyású fertőzés következtében, véréből kimutatták

a HINl-vírus kórokozóját, és noha a vizsgálatok még nem fejeződtek be, nagy valószínűséggel
kimondható, hogy az új influenza szövődményébe halt bele.
Ezen a héten több olyan beteget
is kezeltek, akinél kimutatták az
újinfluenza-fertőzést.
A Szombathelyi Országos
Büntetés-végrehajtási Intézetben

EU: választottak elnököt
és külügyminisztert
BRÜSSZEL. Hermán Van Rompuy belga miniszterelnök lesz
az Európai Unió első elnöke,
Catherine Ashton brit kereskedelmi EU-biztos pedig az első
„külügyminiszter", pontosabb
nevén kül- és biztonságpolitikai főképviselő.
A döntés a 27 tagállam vezetőinek egyhangú egyetértésével született.
A 62 éves Hermán Van Rompuyt - aki szinte a nemzetközi
ismeretlenségből emelkedett
idén a belga miniszterelnöki,
majd nem egészen egy év alatt
az uniós elnöki székbe - elsősorban kompromisszumkereső
képességéért méltatják. Megválasztása után hangoztatta,
hogy az unión belüli tárgyalásokon olyan hozzáállást igyekszik majd kialakítani, amely

minden tagország érdekeire és
érzékenységeire
tekintettel
van.
Az 53 éves Ashton tavaly óta
az Európai Bizottság kereskedelmi felelőse, előzőleg pedig
a brit Lordok Házának vezetője
volt. Mostani megbízatásában
alighanem jelentős szerepet
játszott nemzeti és politikai
(munkáspárti) hovatartozása,
valamint az, hogy nő. Ashton
azt hangoztatta, új munkakörében arra fog törekedni, hogy
megfelelően képviselje az unió
közös értékeit.
Az országok vegyes nyilatkozatokkal fogadták az új vezetőket: volt, aki kényszerű
kompromisszumnak nevezte a
kinevezést, s volt, aki az új
posztok ellen emelt kifogást,
(mti)

is elhunyt egy fogvatartott, akinek halálát összefüggésbe hozták az újinfluenza-fertőzéssel.
Eközben huszonkilenc oltópont kezdte meg működését
szerte az országban, s újabb
egészségügyi intézményekben
rendeltek el látogatási tilalmat.
A Fidesz szerint kényszerhelyzet az oltópontok kialakítása,

az MSZP pedig „antivakcinációs kampány" folytatásával vádolta meg az ellenzéki pártot.
Székely

Tamás

egészségügyi

miniszter az oltópontokkal
kapcsolatban közölte: egyelőre
hétvégére bezárnak a központok, de ha szükség lesz rájuk,
hétvégén is nyitva tartanak
majd. (mti)

Még több
A magyarországi regionális napilapok közül hátm, a Kisalföld, a
Délmagyarország és az Észak-Magyarország tudta növelni az elmútt hónapokban olvasótáborát
jelentették be tegnap Budapesten.
MAGYARORSZÁG
MTI
Csökkent egyes lapok példányszáma, de az összolvasószám
alig változott - mondta Kázmér
Judit, a Magyar Lapkiadók Egyesületének (MLE) elnöke. - Az
utóbbi fél évtizedben az országos közéleti napilapok példányszáma erősen, a megyei újságoké ennél jóval csekélyebb mértékben csökkent, a nehezebb
gazdasági helyzetben pedig többen olvasnak egy-egy lappéldányt. Az internetezők 85 százaléka printlapot is olvas, és minden kiadó jelen van a világhálón

Hatalmas ár Angliában

- mondta. A hivatalos hazai lapnyilvántartásban szereplő mintegy háromezer kiadvány közül
csak 217 rendelkezik auditált
példányszámmal, s 124 adatait
vizsgálják a Nemzeti Médiaanalízis (NMA) keretében. A teljes
olvasótábor stabil: a felnőtt lakosság 82 százaléka olvas rendszeresen, 7,8 millió emberhez jut
el valamilyen sajtótermék.
Az MLE elnöke elmondta: az
NMA-ban szereplő lapok hatoda,
21 kiadvány mondhatja el magáról, hogy az elmúlt hat hónapban legalább tízezerrel többen
olvasták, mint az idei év első félévében. Ezek között hat napüap:
a Blikk, a Nemzeti Sport és a
Metropol pozitív eredménye
mellett a Kisalföld olvasóközönsége 251-ről 275 ezerre nőtt, az
Észak-Magyarország
164-ről
181-re,
a
Délmagyarország
169-ről 180 ezerre javított.

21.,
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SZOMBAT

ITTHON
Őrizet és feljelentés

Újabb hat embert vettek őrizetbe a Sajóbábonyban történtek
miatt. Közösség elleni izgatás
és uszítás miatt büntetőfeljelentést tesz ugyanakkor az Országos Cigány Önkormányzat a
gárdisták és jobbikosok ellen.

Ötévest zaklattak

Megerőszakolt egy ötéves kisfiút tizenöt és tízéves, szintén fiú
szomszédja a napokban Pécsett; az idősebb feltételezett
elkövetőt előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság.

Új szolgáltató

Mobilszolgáltatást indított Postafon néven a Magyar Posta és
a Vodafone Magyarország, 721
postán lehet megvásárolni a
készüléket és a kártyát.

Juttatás az időseknek

Több mint tizenegyezer 95 éven
felüli ember kap egyszeri, jubileumi juttatást jövő januárban.
Az összeg a 95 éven felülieknek
95.000, míg a 100 éven felülieknek 100.000 ezer forint.

Polgárőrök vizsgálata

Vizsgálatot indított a Zala Megyei Polgárőr Szövetség az ellen a polgárőr ellen, aki hétfőn fiával megállított egy autóbuszt és leszállított róla egy
roma fiatalembert, akit állítása szerint bántalmaztak is.

(mti)

FELHÍVÁS
IKV ZRT.

Felminősítve

LONDON. Felminősítette pénteken a magyar adósságpiaci befektetéseket a jP Morgan globális
pénzügyi szolgáltató csoport a
gyorsan javuló költségvetési helyzetre és a cég szerint hamarosan
szintén javulásnak induló adósságrátára hivatkozva. A ház megerősítette azt a véleményét, hogy
Magyarország csatlakozhat elsőként az euróövezethez a közép-európai hármak közüL (mti)

INCMlANMiZilft t/
VMVOVCAZDÁI HODÓ ZRÍ.

SZMJV Közgyűlése 15/2000. (III. 31.) Kgy-rendeletének 3/A § (7) bekezdése alapján
az IKV Zrt. közzé teszi, hogy az alábbi önkormányzati tulajdonban álló

ÜZLETEK, IRODÁK

határozatlan időtartamra szóló

BÉRLETI JOGA MEGVÁSÁROLHATÓ.
A BÉRBEADÁS FELTÉTELEIRŐL KÉSZÜLT RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ MEGVÁSÁROLHATÓ 2009. NOVEMBER 19-2009. DECEMBER 10. N A P J Á I G

- -

A gárda
toborzott

pénzváltó

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

•nman
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266,00
177,50
175,00
60,50

\mm

270,99
182,50
181,50
65,90
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ÉPÜLETÉNEK ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN. A TÁJÉKOZTATÓ MEGVÁSÁRLÁSA ELŐFELTÉTELE A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK.

Alapterület (m')

Bérlemény címe

BUDAPEST. Rendőrök igazoltatták Csepelen az úgynevezett Új
Magyar Gárda Mozgalom tagtoborzóján megjelent gárdatagokat és szimpatizánsaikat péntek este, három embert előállítottak. A tagtoborzón mintegy
ötvenen vettek részt, (mti)

EUR
y USD
CHF
j RON ]
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Közületeket is kiszolgálunk.
Napközbeni árkorrekció lehetséges.

Halálos áldozattal és hatalmas anyagi károkkal járó áradásokat okozott
pénteken Anglia északnyugati és Skócia déli vidékein a térségre hullott
példátlan mennyiségű eső. amelyet az előrejelzések szerint újabb jelentős csapadék követ a hétvégén. A legsúlyosabb helyzet az északnyugat-angliai Cumbria grófságban alakult ki, amelyre 24 óra alatt 314,4
milliméter csapadék esett. A mennyiség példátlan az angliai mérések
történetében. A grófságban péntek estig négy közúti hidat sodortak el
a megáradt folyók. A kép a Cumbria grófság Cockermouth településén
készült, ahol több száz ember otthonát elöntötte a víz. FOTÓ: MTI

Tömegbalesetek a ködben
MAGYARORSZÁG. Sok közúti
baleset történt péntek reggel a
köd miatt; tömeges karambol
volt az Ml-esen, az M2-esen és
több ütközés az MO-áson, öszszesen tízen sérültek meg. Hatan sérültek meg - mindannyian súlyosan - az Ml-es autópálya Budapest felé vezető pályáján. A sűrű ködben, egymást

követően, három baleset történt a pálya 36-os és 39-es kilométerszelvénye között; 14 személyautó és 4 kamion ütközött, amelyekben összesen
negyvenhatan utaztak. Az
autópálya mindkét sávján 15
órakor, a baleset után nyolc és
fél órával indulhatott meg a
forgalom, (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint
a november 20-i kenószámok: 4,5,7,8,16,19,20,27,
29, 32, 34, 35, 41,43, 48, 52, 61, 63, 69, 73.

Bérleti jog ellenértékének
bruttó összege (Ft)

Nettó bérleti díj
(Ft/hó+áfa)

IRODÁK

Stefánia 2.
Széchenyi tér 8.
Hajnóczy u. 10.

86
214
307

Bartók B. tér 9.
Csongrádi sgt. 104.
József A. sgt. 134.
Mikszáth K. u. 12.
Széchenyi tér 8.
Takaréktár u. 5.
Takaréktár u. 5.

39
33
127
66
254
141
43

8.600.000
10.700.000
16.900.000

154.800
321.000
380.800

ÜZLETEK

46.800
42.900
190.500
85.800
473.100
169.200
51.600

1.150.000
1.650.000
7.600.000
3.650.000
15.550.000
7.050.000
2.150.000

A H E L Y I S É G E K IRÁNTI É R D E K L Ő D É S E S E T É B E N L E H E T Ő S É G E T BIZTOSÍTUNK A H E L Y I S É G E K M E G T E K I N T É S É R E .
A K É R E L E M B E N Y Ü J T Á S Á N A K H A T Á R I D E J E : 2009. DECEMBER 10.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT NYITVATARTÁSI IDEJE:
hétfő, kedd, csütörtök: 8-11,13-15.30 óráig;
szerda:
8-11,13-17 óráig;
péntek:
8-12 óráig.

IKV Ingatlankezelő és
Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
Weblap: www.ikv.hu
E-mail: kezeles@ikv.hu
Tel.: 62/563-167
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AKTUÁLIS

DECEMBERBEN NÉGYNAPOS LESZ A MŰTÉTI STOP A KLINIKÁKON

Ellátás csak sürgős esetben

3

Élet, kedv
SULYOK ERZSÉBET
sulyok@delmagyar.hu

Ezermilliárdos nagyságban kell mérni az összeget, amit
a magyar költségvetésből az egészségügyre fordítanak,
mégis minden - rossz. Laikusnak ez majdhogynem fölfoghatatlan. Az előző mondatból a hétköznapi logika
szerint az következik, ha annyi pénz lenne, mint a pelyva, akkor se lenne jó. Megoldáson nem a mostani és a
jövendőbeli betegeknek - azaz mindannyiunknak kell töprengeni, hanem a szakmabelieknek. Csakhogy
ők (is) végletesen megosztottak, méghozzá nem szakmai, hanem politikai választóvonalak mentén, úgyhogy nem sok reményünk lehet a gyors javulásra.
De ebbe nem n y u g o d h a t u n k bele - végtére az életünk a tét. Viszont
ha

99 Ha annyi pénz
. '
.
lenne, mint a pelyva,
akkor se lenne jÓ.

megidséreijük

.

kedvünk az élettől is.
Például: valamikor évtizede fölállítottak egy finanszírozási rendszert, azt mondták, az alapja a teljesítmény. Oké. Telt-múlt az idő, minden változott. Csak
ez a rendszer nem. Bizonyos ellátások olcsóbbak lettek, mások drágultak, de ezt nem vette figyelembe a rendszer. A gyógyítás valósága teljesen függetlenedett a finanszírozási szisztémától. Ezért is történhettek meg olyan dolgok, amilyenekről a minap mi is írtunk, hogy ugyanis el nem végzett ellátást számláznak, ágyba fektetik az a m b u l á n s beteget, és a többi.
Hogy valahogyan működésben tartsák az ellátást,
kényszerülnek csalni. Ezt az OEP is tudja, és általáb a n szemet huny. A pénz meg folyik - átláthatatlanul. A hangulat romlik, sztrájk fenyeget, akkor mozdítanak a rendszeren, és megint, és megint, míg már
senki sem lát át semmit. Nem tudni, sok a kórházi
ágy - orvos, rezidens, szakdolgozó - vagy kevés;
gyógyításra fizetünk mindenki adójából, vagy olyasmire, aminek nem sok köze van az ellátáshoz; nem
tudni, lehet-e a közjóért csalni, vagy inkább csak maguk felé hajlik a szentek keze; nem lehet megítélni,
dicsérjünk vagy ellenkezőleg egy fejlesztést, hiszen
nem egyszer láttuk: amit egyik évben fölépítettek, a
másikban lerombolták.
Semmit se lehet pontosan tudni. Azt is csak sejtjük,
hogy addig jó nekünk, amíg a távoli jövőbe tolják ki a
műtétünket.

A jövő hétre előjegyzett, halasztható műtéteket és beavatkozásokat átütemezik decemberre. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A tervekhez képest annyi változott, hogy a korlátozás a járóbeteg-ellátást nem érinti,
azaz a klinikai ambulanciák
és a rendelőintézetek az eddig
megszokottak szerint működnek a jövő héten is. Ennek az
az oka - mondta el Hajnal

professzor - , hogy a járóbeteg-ellátás nem jár akkora kiadással, mint a fekvő. Akit orvosa halaszthatatlan esetként
küld be a klinikára, vagy mentő szállítja be, azt biztosan ellátják. A korlátozás nem érinti
a traumatológiai, onkológiai,
gyermekgyógyászati és szülészeti ellátást, mivel ezek sürgősséginek számítanak. Érinti

Út a válsághoz. A klinikai központ az áprilisban bevezetett finanszírozási rendszer miatt került igazán komoly bajba: minél többet
dolgozott ugyanis az intézmény, arányosan annál kevesebb pénzt
kapott érte. A klinikáknak viszont csúcsintézményként minden oda
küldött beteget el kell látniuk, így egyre nagyobb veszteséget termeltek. A finanszírozás miatti mínusz a korábbi bevételek 30 százaléka, emiatt a klinikáknak a hónap harmadik harmadára elfogy a
pénzük. A tömeges kórházcsődök megelőzése érdekében tartott
őszi demonstrációk azt ugyan elérték, hogy a korábban zárolt
OEP-pénz egy részét visszakapják az intézmények, és a finanszírozási rendszert is átalakították - de ez még mindig kevés. A 300
pontból álló klinikai válságtervvel - amelynek csak egy része a jövő heti műtéti stop - egy év alatt 1,4 milliárd forint takarítható
meg Pál Attila szerint, a kieső bevételek pótlásához azonban 2,6
milliárdra lenne szükség.

//

viszont az összes halasztható
műtétet, például a nem sürgősségi sebészeti, belgyógyászati, ortopédiai beavatkozásokat. Hogy mi számít sürgős
esetnek, azt alapvetően a klinikai orvosok döntik el az
adott szakma szabályai szerint - mondta el Hajnal Ferenc.

Tegnap több intézetvezetővel beszéltünk a döntésről:
mindegyikük megértően viszonyult
a
korlátozáshoz,
mert - mint mondták - tisztában vannak a klinikai központ anyagi helyzetével. Úgy
látják, a központ önhibáján
kívül került ilyen helyzetbe, a
rendkívül alacsony finanszírozás miatt kényszerült a
drasztikus lépésre.
Csütörtökön arról is döntött a klinikai tanács, hogy a
korlátozás decemberben is
folytatódik. Akkor a két ünnep között előjegyzett, halasztható betegek ellátását
szüneteltetik.

//

ELSZAMOLTATASROL, SZEGEDI N0KR0L IS BESZELT VONA GÁBOR

„Nem fog remegni a térdünk

A Magyar Gárda az elmúlt 8 év
legnagyobb sikere a nemzeti
oldalon - mondta a delmagyar.hu olvasóinak Vona Gábor,
a jobbik elnöke (képünkön)
tegnapi online interjújában.

Megszólalt a politika
- A Fidesz nem a szegedi egészségügyet félti, hanem engem támad. Szerintük az integráció a
kialakult helyzet oka, de ha nem
valósítottuk volna meg, még nagyobb lenne a probléma. Azzal
pedig, hogy a szegedi egyetemet csődtömegnek nevezik,
csak saját magukat minősítik
- reagált Botka László tegnap a
helyi Fidesz-frakció csütörtöki
nyilatkozatára. Ebben őt és az
egyetem illetékeseit nevezik
meg felelősként a klinikákon kialakult helyzet miatt, és azt kérik, az egyetemi szenátus ne
döntsön az ellátás korlátozásáról, amíg a városi egészségügyi
bizottság nem tárgyalt az ügyről. Botka László a klinikai helyzettel kapcsolatban azt mondta,
a jövő évi büdzsében több jut az
egészségügyre: bízik benne,
hogy pár héten belül kap pluszpénzt a klinikai központ, és így
megoldódik a helyzet.

KECSKEMÉT
MUNKATÁRSUNKTÓL

Győr-Moson-Sopron
megyei
testvérlapunknak, a Kisalföldnek, valamint internetes
portáljának ítélte oda
a
2009-es év médiatámogatója
díjat a Magyar Fesztiválszövetség. Az elismerést tegnap
délután adták át Kecskeméten, az Erdei Ferenc Kulturális és Konferenciaközpontban. A Kisalföld mások mel-

NAGYLAK. A vámosok egy Olaszországba tartó kamion rakterében 272 ezer, különböző márkajelzéssel ellátott tornazsákot,
sálat, táskát, karórát, pénztárcát, hajcsatot, párnahuzatot,
laptopot, plüssfigurát találtak,
430 millió forint értékben.

lett a Spar Magyarország Kft.,
a Polgár Krisztina Emlékalap,
valamint Miskolc város önkormányzatának „társaságáb a n " vehette át az elismerést
Mártha Istvántól,

- Sem szélsőségesnek, sem
fajgyűlölőnek nem tartom magam. Magyar ember vagyok
Magyarországon,
ennek
a
nemzetnek szeretnék jobb
sorsot - fogalmazott tegnapi
online interjújában a delmaGábor,

a

Jobbik elnöke. „Nemzeti keresztény párt vagyunk" hangsúlyozta.
Ismertette pártjának főbb
elképzeléseit. - A gazdaságban a korrupció felszámolására, a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a hazai építőipar
megerősítésére, a munkát terhelő járulékok csökkentésére
készülünk. Az államadósságot
újra kell tárgyalni, hogy a költségvetésünk végre lélegzethez
jusson. A közbiztonság terén a

a szövetség

elnökétől.
Ahogy a házigazdák fogalmaztak: nagy szerepet vállalt a
lap a nyugat-magyarországi
térség kulturális és közösségteremtő célú fesztiváljainak kommunikációjában, a programok
széles rétegekhez történő eljuttatásában.

ÚJ FordFiesta
KOMOLYABB, MINT G O N D O L N Á

MUNKATÁRSUNKTÓL

Vona

Médiatámogatói díj
a Kisalföldnek

Hamisítványok

SZEGED

gyar.hu-nak

megerteni a sokszor
emlegetett finanszírozás rejtelmeit, rövid úton elmegy a

Feel the difference

5CSII^AG0S

rendőrség megtisztítására és
megerősítésére, vidéken
a
csendőrség felállítására, önfenntartó börtönök működésére van szükség. A hazai gazdaságban visszaszorítanánk a
multinacionális tőke részesedését, és támogatást adnánk a
hazai vállalkozásoknak - sorolta, mondván: hazánknak
„nem a 3 millió koldus, hanem
a 3 millió kisvállalkozás országának kellene lennie".
Nem engednének be profitérdekeket az egészségügybe, a
hazai orvosok és ápolók itthon
tartásáért emelnék bérüket. Hazacsalogatnák „a nyugati és a

tengerentúli magyarságot, mert
nagyon sok értékes embernek
kellett elmenekülnie az elmúlt
időszakban". Az „elszámoltatással" pedig nem várnának a
választásokig. - Nem fog megremegni a térdünk - ígérte Vona Gábor, aki szerint a Magyar
Gárda az elmúlt 8 év legnagyobb sikere a nemzeti oldalon.
- Előbb-utóbb lesz jobbikos
polgármester Szegeden, az itt
élőknek kell eldönteniük, hogy
mikor. Többször jártam már itt
lakossági fórumon, mindig jól
éreztem magam, nagyon csinosak a szegedi nők - mondta el
olvasóink kérdésére.
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[ AKTUÁLIS
KÖRKÉP
Kávéházi társalgások

MÓRAHALOM. A Kávéházi társalgások című sorozat decemberi rendezvényén a karácsony
közeledtével a lélek ünnepéről,
a személyiség szeretet iránti
szükségletéről, és a szeretet
pszichológiájáról tartanak beszélgetést, amelynek vendége
dr. Sávai jános egyetemi oktató
lesz. A program december 2-án,
szerdán 18 órakor kezdődik az
Aranyszöm Rendezvényház
nagytermében.

2 0 0 9 . NOVEMBER 21., SZOMBAT

MÁR A KISMAMÁK IS KÉRIK A H1N1 ELLENI VAKCINÁT -

NÉPSZERŰ AZ OLTÓPONT

Növekszik az oltási kedv

Minden tizedik köztisztviselői:
elbocsátják a vásárhelyi városházáról, így csökkentve a kiadásokat. A megye többi nagyobb városában most nem
terveznek leépítést.
CSONGRÁD MEGYE
SZÖGI ANDREA

Magánszálláshelyek,
új burkolat

BORDÁNY. 80 órás zöldkönyves növényvédő tanfolyam indul a faluházban december
5-én, szombaton 15 órakor. Jelentkezni lehet az 588-516-os
telefonszámon.

Könyvbemutató
a börtönben, konferencia

SZEGED. Szincsok György november 26-án. 16 órakor mutatja be új regényét a szegedi
Csillag börtönben. A Play címet viselő alkotás cselekménye főként Szegeden játszódik,
a mű gyanús autóbalesetekről
és halálesetekről szól. A klaszszikus történetmesélést elvető
regényszöveg egyszerre használja a krimi jól bevált műfaji
sajátosságait és a filozófiai
gondolkodás nyelvezetét.
- A Vakok és Gyengénlátók
Csongrád Megyei Egyesülete
konferenciát tartott az Esélyek Házában Szülők és szakemberek - jó időben, jó helyen - a gyermekekért címmel. A fórum célja az volt,
hogy felhívja a szülők figyelmét: ha időben szakorvoshoz
kerül a látássérült gyermek,
sokkal nagyobb eséllyel gyógyítható a betegsége. Egy látásfogyatékossággal foglalkozó szakember pedig bemutatta, hogy milyen módszerekkel
vizsgálja betegeit.

Tűzifával támogatják
a rászorulókat

Oltás előtt egy kis adminisztráció. Az első szegedi oltópontban már az első napon élénk volt az érdeklődés. FOTÓ: KARNOK CSABA
Egyre több terhes nő érdeklődik és adatja be magának a
H1N1 elleni védőoltást Szegeden. A súlyos szövődmények
elkerülése végett a szakember
is támogatja a terhesek oltását. Közben tegnap megnyílt az
első oltópont Szegeden, kora
délutánig ötvenen keresték fel.
SZEGED
TOMBÁCZ RÓBERT

- Az egész családom beoltatta
már magát: a férjem, a gyerekeim, a testvérem, sőt még a
szüleim is. Nekem is ajánlotta
ugyan a háziorvos, de én inkább a családot oltattam be magyarázta a szegedi női klin i k á n a c e g l é d i Rózsa Attilá-

né, aki harmadik gyermekét
várja. Mivel jövő héten szül,
már nem akarta felvenni az oltást - addig vigyáz magára.
Arra voltunk kíváncsiak,

Megnyílt az első oltópont. Tegnap reggel 8-kor megnyílt az első oltópont Csongrád megyében, az ÁNTSZ szegedi intézetében. Folyamatosan érkeztek a páciensek, hogy egy helyen, rövid idő alatt fölírassák,
kifizessék és megkapják a H1N1 elleni védőoltást. Kora délutánig több
mint 50 embert oltottak be. A vakcináért és a beadásért tajkártyát és
3000 forintot kérnek, miután egy orvos megvizsgálta és kikérdezte
betegségeiről a jelentkezőt. A szegedi oltópont hétköznapokon 8 és 20
óra között várja azokat, akiknek nem jár ingyenes oltás, hétvégén zárva tart. November 27-étől további oltópontok nyílnak a megyében: a
makói, a vásárhelyi, a szentesi kórházban és a szegedi klinikán, valamint a mórahalmi és a csongrádi rendelőintézetben. Az oltópontok a
tervek szerint december 22-éig működnek.

Betyár lakomázó
nyílik Szentesen
Sajtóebéddel mutatkozott be
tegnap Szentesen az Alföldi Betyár Lakomázó, amely hétfőn
nyitjameg kapuit a nagyközönség előtt. Csőben sült bőrös malac java és bikabélszínből készült
fasírt is szerepel a kínálatban.
SZENTES
BÍRÓ DÁNIEL

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Közel
120 helybeli családot támogatott már a város ingyenes tűzifával a mostani fűtési szezonban, de az igénylők száma
valamivel több mint 700. Az
önkormányzat elsősorban azokat támogatja 5-5 mázsa fával, akik egészségi állapotuk
vagy életkoruk miatt már nem
tudnak részt venni a nyesedékfagyűjtésben, amelyet erdész felügyelete mellett a Kása-erdőben végeznek. Ehhez
engedélyt a polgármesteri hivatal városüzemeltetési csoportjánál lehet kérni.

f

A polgármesteri hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők
létszámának 10 százalékos
csökkentéséről döntött a vásárhelyi közgyűlés nemrégiben. Az indoklás szerint a
központi költségvetés önkormányzati elvonásai miatt van
szükség a racionalizálásra.
Ennek következtében a mostani 180 köztisztviselőből 164
marad, a megszüntetett álláshelyeket pedig 5 évig nem állíthatják vissza - hacsak új
feladatok ezt nem indokolják.

PUSZTAMÉRGES. A turisztikai
tevékenységek ösztönzéséhez
nyújtott támogatási kiírásra
eredményesen pályázott a település: a Móra téri lakásokat
alakítják át magánszálláshetylyé. A vidéki örökség megőrzéséhez nyújtott támogatás
keretében a templom melletti
tér új burkolatot kap, valamint
kialakítanak egy fedett pihenőhelyet, továbbá parkolóhelyeket is. A beruházások
2010-ben valósulnak meg.

Növényvédő tanfolyam

Leépítés
Vásárhelyen,
létszámstop
Csongrádon

Vasárnap lesz 131 éve, hogy
meghalt Rózsa Sándor, ezért
nem véletlen, hogy hétfőn
kóstolhatja meg először az
Alföldi Betyár Lakomázó ételeit Szentes közönsége. A sétálóutca sarkán kiakított reformkori hangulatot idéző lakomázó étlapján 35 étel található, de további 35 ételkülönlegességből
választhatnak azok, akik házhoz szállítva fogyasztanák a megrendelt finomságokat.
Az árakkal kapcsolatban
Sőrés Zoltán

üzletvezető

el-

mondta: egy lakoma 550-650
forintba kerül majd, de az
ínyencek megkóstolhatják az
ennél kicsit drágábban kínált,
bikabélszínből készült fasírtot

is. A lakomázó különlegessége, hogy egy ajtóval össze van
kötve a Szarvasi húsbolttal,
vagyis aki kedvet kap a magyaros ízek otthoni elkészítéséhez, az két lépésből megvásárolhatja a szükséges hústerméket. Mivel az üzlet a fizetős
parkolási övezetben működik,
a vendégeknek ingyenes parkolójegyet kínálnak.

A Lebuki specialitása
A helyi legendárium szerint a
betyárok egyik kedvenc étele
volt a csőben sült bőrös malac
java rozmaringos burgonyával, s
ezt a hajdani Lebuki Csárdában
készítették. Az egykor Szentes
és Orosháza között működő
csárda arról volt híres, hogy
mestergerendája épp a megyehatáron húzódott. Mivel az üldöző pandúrok engedély nélkül
nem léphették át megyéjük határát, előfordult a csárdában,
hogy míg a vármegye fegyveresei a „békési" felen ültek, addig
a „csongrádi" oldalon a betyárok békésen iszogattak.

növekedett-e az oltási kedv a
terhes nők körében, amióta
egy kismamát a szegedi körintenzíven kezelnek az új influenza szövődményei miatt. Az
oltást eddig is ajánlotta a
szakemberek egy része - szerény sikerrel - , hiszen a terhesek alkotják az egyik legveszélyeztetettebb csoportot.
- Éppen a Szegeden kezelt
kismamáról szóló híradások
hatására oltattam be magam
múlt szerdán, pedig a háziorvos már régóta ajánlotta mondta el a szintén harmadik

Növekvőigény
Információink szerint egyre
több várandós nő érdeklődik
háziorvosánál a H1N1 elleni oltás beadatásáről. Kormányos
Szilvia szegedi háziorvosnál
például ezen a héten 3-4 terhes asszony kérte, és már
meg is kapta a számukra ingyenes védőoltást. Sokan pedig fontolgatják, hogy a közeljövőben veszik fel - mielőtt
Csongrád megyében is kitör a
járvány.

b a b á j á t v á r ó Tóth Anikó. Két

gyermeke és férje már megkapta a H1N1 elleni oltást, emellett
azzal védekezik, hogy kerüli a
tömeget - például kocsival
közlekedik, családja vásárol be
- , és sok vitamint eszik.
- Támogatom a H1N1 elleni
védőoltás beadását a kismamáknak, mert ezzel megelőzhető a súlyosan kóros állapotok kialakulása. Mivel a terhe-

KÖRKÉP
1000 gézmaszkot
ajánlott fel a Fidesz

MEGKÉSETT A VÉDEKEZÉS
az új .influenzával szemben,
már országos járvány van, miközben az oltások még csak
most kezdődtek. Az elégtelen
kormányzati intézkedések miatt a Fidesz szegedi szervezete ezer gézmaszkot ajánl fel a
védekezésre - közölte Gyimesi László, a párt városi elnöke,
és Hűvös László frakcióvezető
pénteken sajtótájékoztatón, a
városháza előtt. A maszkokat
az oktatási irodára vitték. Közölték: felajánlásunkkal hozzá

kívánnak járulni a védekezés

költségeihez. Javasolják, hogy

az önkormányzat „képezzen
gézmaszkokból olyan stratégiai tartalékot, amelyet legkésőbb a jövő hét közepéig
megkaphatnak az intézmények, és szükség esetén azonnal ki tudják osztani a veszélyeztetett diákoknak, munkatársaknak, gondozottaknak".

Határsértők

HAT KOSZOVÓI HATÁRSÉRTŐT
fogtak a rendőrök Mórahalom
és Ásotthalom térségében. Egy
osztrák férfit embercsempészés gyanújával állítottak elő.

sek immunrendszere gyengébb, súlyosabb szövődmény
alakulhat ki náluk, mint egy
olyan nőnél, aki nem vár babát. Számos amerikai példáról
tudunk, amikor be nem oltott
terhes nők haltak meg az ú j
influenza szövődményei miatt
- m o n d t a el Pál Attila, a sze-

gedi női klinika vezetője, nőgyógyász professzor.

Nem szerepel leépítésre vonatkozó adat a jövő évi makói
költségvetési tervezetben tudtuk meg az önkormányzattól, ahol 132 ember dolgozik
köztisztviselőként a városházán. Nem terveznek elbocsátást Csongrádon sem. Bedő
Tamás polgármester elmondta: átszervezésben gondolkodnak, a 75 fős csapat leépítésében nem. Ugyanakkor létszámstopot hirdetnek, az ú j
feladatokat a jelenlegi dolgozóknak kell megoldaniuk - kivéve, ha egy pályázat a projekthez szükséges munkaerő
bérét is biztosítja. Szirbik Imre, Szentes első embere is úgy
nyilatkozott: nem tartanak
még ott, hogy elbocsátásról
kelljen dönteni, a Kurca-parti
város hivatalában most 103
köztisztviselő dolgozik.
Ennek pontosan ötszöröse a
szegedi létszám, ahol a városházán 515 köztisztviselőt fogl a l k o z t a t n a k . Földesi András, a

személyzeti osztály vezetőhelyettese elmondta: náluk most
nincs napirenden a leépítés.

A Lapcom Kft. Délmagyarország Kiadó
nyomtatott, és online kiadványai
hirdetési felületeinek értékesítésére,
a megnövekedett feladatok ellátására

HIRDETÉSI TANÁCSADÓ
kollégákat keres
Csongrád megye területéről.
AJÁNLATUNK
• Alkalmazotti jogviszony • Nemzetközi, biztos háttér
• Teljes informatikai háttér • Folyamatos képzés
• Lendületes csapat • Sok munka, kiemelt bérezés

•Széles termékkínálat

EGY SIKERES CSAPATBA VÁRJUK AZOK JELENTKEZÉSÉT, AKIK:

• Minimum középfokú végzettséggel,
•Saját gépkocsival,
• Számítástechnikai gyakorlattal (World, Excel, Internet),
• Értékesítési tapasztalattal,
• Kiterjedt kapcsolatrendszerrel,
• Megtelelő kitartással, kreativitással, lojalitással rendelkeznek.
A jelentkezéseket fényképes, szakmai önéletrajzzal, motivációs
levéllel, kizárólag e-mailben várjuk 2009. december 15-ig:
szabo.peter(a)delmagyar.hu

AKTUÁLIS
EGY ÚJSÁGÍRÓ INDÍTOTT PERT AZ ADATOKÉRT

Nyilvános lehet
a rektorok fizetése

Nyilvános adat-e, mennyit keresnek a rektorok? - erről kezdődött társadalmi vita, miután
Magda Sándorról kiderült: e
minőségében havi 4,1 millió forintot keresett. A Fővárosi Bíróság nem jogerősen azt
mondta: az adat közérdekű.
SZEGED
R. TÓTH GÁBOR

Három évre visszamenőleg
nyilvánosságra kell hozni a
gödöllői Szent István Egyetem
rektorának, rektorhelyetteseinek és dékánjainak fizetését -

bői nyilvános adat. Baltay
Levente, az újságíró ügyvédje, a Társaság a Szabadságjogokért szervezet munkatársa szerint a döntés precedensértékű,
ha
jogerőre
emelkedik, minden felsőoktatási vezető fizetése nyilvánossá válhat.
Szabó Gábor, a S z e g e d i Tu-

dományegyetem rektora, az
MRK elnöke ezt a Magyar
Nemzetnek adott interjújában
vitatta. Kerestük tegnap, de az
MRK f ő t i t k á r á h o z , Dubéczi
Zoltánhoz i r á n y í t o t t - ő c s u -

pán annyit közölt: akkor nyi-

Évi 54 millió is lehet. A Magyar Nemzet még nyáron, Magyar Bálint
egykori oktatási miniszterre hivatkozva írta meg: az egyetemi rektori
minimumfizetés havi 927 ezer forint, a maximum pedig 2 millió 317
ezer. Ehhez jöhet a 13. havi fizetés, valamint a prémium, amely az éves
bér 80 százaléka lehet, vagyis 24 millió forint. így a napilap szerint
egy rektor évente legfeljebb 54,2 millió forintot vihet haza.

latkoznak, ha megkapták az
írásos ítéletet.
- A szóbeli ítéletből nem
világos, milyen adatokat kellene nyilvánosságra hozni mondta Szabó Imre, az SZTE
jogi karának dékánja, aki az
ügyben az MRK jogi képviselője. Szerinte a jogerős döntésig nem érdemes elhamarkodott kijelentéseket tenni.
Úgy véli, erre
f f Magda Sándor a Károly Róbert még hónapokat kell várFőiskola vezetéséért havi
ni.
4,1 millió forintot kapott.
Két rektor
fizetése már
ferencia (MRK) közleményé- ismert: a Zrínyi Miklós Nemben a felsőoktatási törvény zetvédelmi Egyetem vezetőelárulta,
egyik passzusára hivatkozott je, Szabó János
- eszerint a rektor fizetéséről hogy havi 680 ezer forintos
csak meghatározott szemé- bruttó fizetést vesz fel. A
lyeknek van joga tudni, az sajtó azután kapta fel az
ü g y e t , h o g y Magda
Sándor
egyetemen belül.
országgyűlési
Az ítélet indoklása azon- szocialista
ban így szól: az állami pénz- képviselő 2008-as vagyonből működő, közfeladatot el- nyilatkozatából kiderült: a
látó intézmények vezetőinek Károly Róbert Főiskola vezeközfeladatai ellátása során téséért havi 4,1 millió forinkapott jövedelme közérdek- tot kapott.
első fokon, nem jogerősen így
döntött a napokban a Fővárosi Bíróság.
A pert egy újságíró indította, azután, hogy 30 egyetemtől próbálta megtudni a
rektorok jövedelmét. Ezt az
intézményvezetők megtagadták, mondván: fizetésük nem
közérdekű, hanem személyes
adat. A Magyar Rektori Kon-

Tejszerű ködben az autósok
Egyedül Csongrádban telepedett meg a kőd, egész nap szinte tejben kellett autózni, szerencsére itt mégsem lett nagyobb baj: délutánig néhány koccanásos baleset történt. Bár másutt a nap is kisütött, a tömeges karambolok miatt órákig állt a forgalom az
M1-esen, az M2-esen, az M0-son; tízen sérültek meg.

CSONGRÁD MEGYE
ÚJSZÁSZI ILONA

- Ötször sütött rám a nap, míg a
ködben lelassult Csongrád megyéből Kecskemétre jutottam.
Szikrázó napsütés fogadott összegezte úti élményeit kollégánk, akit munkája tegnap délben elszólított. Az ugyancsak a
hírős városba tartó győri ismerősei viszont visszafordultak,
amikor hírül vették: a fővárosnál lehetetlenség átjutni a Dunán, mert a sorozatos balesetek
miatt bedugult az MO-s. Tízen
sérültek meg a tegnap reggeli

tíz balesetben, amelyben közel
harminc jármű ütközött.
A Csongrád megyét a Dunántúllal összekötő Tisza Volán-járatok nem érintik Budapestet, így a buszközlekedésben nem okozott zavart az autópályán bekövetkezett tömeges karambolsor. A térségünkben megtelepedett ködben, az úttestre lecsapódott
pára következtében csúszóssá
lett utakon öt-tíz perces késést
gyűjtöttek össze a megyebeli
járatok - tudtuk meg Szegeden a Mars téri diszpécserszolgálat irányítójától. A sok
százezer kilométert levezető

SZEGED
BERECZKY DIÁNA

A szegedi Kálvária téren álló
stúdió előtt, a megállóban
faggattuk az embereket, isme-

rik-e az itt készülő műsorokat.
Gyula

mindennap

megnézi a híradókat, és figyelemmel kíséri a péntek délutáni magazinműsort, a Regiórát
is. „Innen tájékozódom, hiszen az érdekel, ami itt történik és engem is érint." Arra a
lehetőségre, hogy leállhat a
műsorszolgáltatás, csak a fejét csóválta: „Nem szűnhet
meg! Akkor mit nézzek?"

tonsági övet, úgy a fékezés közbeni manőverezést támogató
ABS, a téli gumi, a hólánc sem
helyettesíti az időjárási viszonyoknak megfelelően körültekintő és óvatos vezetést.

Este szétterült
Pénteken kora délután Pécsett
15, Baján 10 fokot mutatott a
hőmérő - Szegeden csak 8-at.
A Kékes-tető napsütésben fürdött, mikor az Alföldet a pár
száz méter vastag ködtakaró
nyomta - tudtuk meg Bozóki
Lászlótól. A szegedi meteorológiai állomás munkatársa tegnap délután azt mondta, a tejszerű pára estétől szétterül az
egész Kárpát-medencében. A
jövő hét elején érkező hidegfront hozhat változást.

Újra kellett éleszteni a 23 éves nőt
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, MÁKTÉLY
MUNKATÁRSUNKTÓL

Súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett az a 23 éves
mindszenti nő, aki tegnap
dél körül Vásárhely és Mártély között, a Nagypál-kanyar közelében fának hajtott
terepjárójával. A Toyota Mártély irányából haladt Vásárhely felé, amikor eddig ismeretlen ok miatt letért az útról. A sofőr visszarántotta az
autó kormányát, amelynek
következtében a menetirány
szerinti bal oldalon egy fának csapódott. A fiatal nő
annyira beszorult az összeroncsolódott autóba, hogy a
tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk.
A balesethez két mentő érkezett, a 23 éves nőt a helyszínen újraélesztették. Majd
stabilizálták az állapotát, és
a vásárhelyi kórházba szállították.

Az összeroncsolódott Toyotából a tűzoltók szabadították ki a 23 éves sofőrt, akit a helyszínen újra kellett
éleszteni. FOTÓ: TÉSIK ATTILA

Veszélyben a regionális műsorok
Mészáros

pilóták nevében azt hangsúlyozta: a 100 méternél kisebbre csökkenő látótávolságban
kivilágítatlanul haladó autók
ön- és közveszélyesek.
- Délutánig három koccanásos baleset történt Szegeden.
Itt a tél, vezetési stílust kell váltaniuk a sofőröknek! Ködben a
vezető által belátott távolság
csökken, a járművek körvonalai elmosódnak, a valóságosnál távolibbnak látszanak. A
közlekedő járművek távolságát
sokan túl-, sebességét viszont
alulbecsülik. Az úttestre felhordott sár pedig csúszóssá teheti az utakat. Semmit ne csináljanak hirtelen! - javasolja a
volán mögött ülőknek Vad Róbert. A Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára azt is
hangsúlyozza: mint ahogy a
légzsák sem helyettesíti a biz-

SÚLYOS BALESET VÁSÁRHELY ES MARTELY KOZOTT - FANAK HAJTOTT A TEREPJÁRÓ

2,5 MILLIÓ EMBERT ÉRINTENEK A HELYI HÍREK

Végleg elcsendesülhet az MTV
Dél-alföldi Regionális Stúdiója,
ha az országgyűlés hétfőn
megszavazza a köztévé költségvetésének csökkentését.
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Jurkovics

János,

a

stúdió

vezetője levelet írt a régió parlamenti képviselőinek - ezt
tegnap lapunkban is közöltük
- , kérve, gondolják meg, hogyan szavaznak hétfőn. - Ha
a parlament elvonja tőlünk a
pénzt, akkor az MTV olyan
térdlövést kap, amelynek következményeként jövő februárban megszűnhet az öt körzeti stúdió: Szeged mellett a

Felvétel indul. A stúdióban ezekben a napokban nagyobb az izgalom a megszokottnál. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

pécsi, a miskolci, a debreceni
és a soproni is - mondta.
A 33 éve működő szegedi
stúdióban napi két önálló híradót gyártanak, és mindennap szerepelnek a köztévé déli híradójában is. Pénteken
magazinműsort sugároznak,
és itt készülnek hetente a román és a szlovák nemzetiségi
adások. Bedolgoznak a Ma
reggel, a Nappali, Az Este és A
szólás szabadsága című műsorba. A stúdióvezető elmondta, hogy nyolc évvel ezelőtt,
amikor kinevezték, 121 emberrel dolgozott - a külsős munkatársakkal együtt. Jelenleg
69 belsős munkatárssal látják
el ezeket a feladatokat.
- Az Európai Unióban,
ahol a regionalitás elve hangsúlyos, nem engedhető meg,
hogy Magyarország lemondjon ezekről a stúdiókról. Az
emberek négyötöde vidéken
él, a mi műsorainkat Csongrád, Bács-Kiskun, Békés és
Jász-Nagykun-Szolnok megyében, valamint a határ túloldalán is látják, ez pedig 2,5 millió embert jelent - mutatott rá
a televíziós újságíró.

Szenti Tibort
köszöntötte
Vásárhely
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Szüle
tésnapi ünnepségen köszöntötték tegnap a városházán
Szenti Tibort. A 70 é v e s író,

néprajzkutató, vásárhelyi díszpolgár munkásságát családja,
valamint barátai körében több e k k ö z ö t t Lázár János p o l g á r -

mester méltatta. írásaiban az
őszinteség, az alapos figyelem, a tisztelet tükröződik
azokról, akikről írt - fogalmazott a polgármester. Hozzátette: Szenti Tibor nem lesz soha
trendi, de éppen ezért marad
az élő közösség írója. Az élet
szolgálatát teljesíti, méltó a
megbecsülésre.

INGATLAN

KÖRKÉP
Ritkaság a dómban
RITKÁN HALLHATÓ romantikus
mű szólal meg ma este a mise
után 19 órakor a dómban. A
Notre Dame 19-20. század fordulóján élt orgonistája, Louis
Vierne cisz-moll ünnepi miséjét
a Szabadkai Pro Musica Kamarakórus és a szegedi énekkarok
tagjaiból álló egyesített kórus
adja elő. Orgonán közreműködik: Sa§a Grunéiae, vezényel
Paskó Csaba főzeneigazgató.
Energiatakarékosan
ÚJABB SZEGEDI társasházban
szereltek fel energiatakarékosLED-világtótesteket. A Csongrádi sugárúti önkormányzati bérház világításának korszerűsítése
egymillió forintba került.

BÉRBEADÁS

A Tisza Volán Zrt. bérbeadásra hirdeti:
• Hódmezővásárhely, autóbusz-állomáson
lévő mellékhelyiségét.
• Csongrád, autóbusz-állomáson
lévő mellékhelyiségét üzemeltetésre.
Érdeklődni a Kereskedelmi és Infrastrukturális Divíziónál a
(70) 984-8033-as számon, vagy a kereskedelem a tiszavolan.hu-n.
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A TERMÉKTANÁCS ITTHON PERLI BE A NÉGY MANCSOT
Másodikak lettek
a makói diákok

MÁSODIK LETT a szakiskolai
fejlesztésben részt vevő 70 iskola országos tanulmányi versenyében a Makói Oktatási
Központ 3 fős csapata. Mankovics Brigitta, Pulya Georgina és
Bálint Róbert mentortanárukkal, Kovács Anikóval az internetes fordulókat követően utazott el a nyíregyházi döntőre,
ahol három napon keresztül,
változatos feladatok megoldásával - társadalomismereti,
természetismereti és médiaismereti témákban - bizonyították felkészültségüket. A 9. évfolyamos diákokból álló, Makói
klipperek fantázianévvel induló
csapat még bemutatófilmet is
készített Nyíregyházáról - természetesen saját felvételekből.

Mellszobor
magánadományból

PESTHY FRIGYESNEK
(1823-1889), a 120 éve elhunyt szabadságharcos-történész-akadémikusnak emeltet
bronz mellszobrot dédunokája,
Ráday-Pesthy Pál Frigyes. Az
emlékművet hétfőn 15 órakor
avatják fel a Dóm téri panteonban. A magyar-kanadai állampolgárságú közgazdász, történészprofesszor és kutató lapunk
kérdésére elmondta: a városházán kért segítséget, és a köztéri
szoboralkotók referenciái alapján választotta ki a neves szegedi mémökházaspár szobrászművész fiát, Szemerey-Kiss Balázst,
akivel fotók alapján megformáztatta a dédapját. Pesthy Frigyest
piarista főgimnáziumban végzett
tanulmányai kötötték Szegedhez, melyek megalapozták tudományosságát és hazafiságát.
Részt vett az 1848-49-es szabadságharcban, majd az egyik
legjelentősebb kutató lett a XIX.
század második felében, ő találta ki a ma is működő történettudományi lapot Századok címmel. Főműve a 67 kötetes Magyarország Helynévtára, ami azóta a legtöbbet kutatott tudományos adatbázis.

Állatok karácsonyfája

A SZEGEDI VADASPARK VEZETŐSÉGE idén is arra kéri a
gyerekeket: segítsenek feldíszíteni az állatok karácsonyfáját. Az
a csoport, vagy osztály, amely a
legötletesebb, állatokkal kapcsolatos díszeket készíti, állatkertes
ajándékcsomagot nyer. A díszeket - az intézmény és a csoport
nevével, címmel, elérhetőséggel
ellátva - a vadaspark pénztáránál lehet leadni, december
10-éig. reggel 9-től délután 4-ig.

Fábry is a baromfitartók mellé állt

Magyarországon indít pert a
Baromfi Terméktanács a Négy
Mancs Alapítvány ellen, mert
az állatvédő szervezet azt állította, hogy beteg a magyar libahús. A bíróság majd dönt, ez
a csata azonban inkább a nyilvánosság előtt dől el. Ebből a
szempontból van jelentősége
annak, hogy az Esti Showderben Fábry Sándor kacsát tömött.

magyar baromfiipart, akik
nem is ismerik a szakmát; és
nemcsak a termelőket, feldolgozókat sározzák be, de a magyar ellenőrző hatóságokat is.
Ezért lehet, hogy az FVM indítja meg a pert.
A szentesi baromfi-feldolgozó vezetője elismeri: valóban bárhogyan is dönt a bíróság, az ágazat jövője szempontjából a vásárló meggyőződése a fontos. Ez a csata a
nyilvánosság előtt dől e L
Hosszú távon egzisztenciák
múlnak azon, mi hangzik el a
tévében a magyar baromfiról
reklámidőn kívül. Korábban
az MTV-n Juszt László műsora
boncolgatta a témát, egyértelműen a magyar munkahelyek
védelmében. Csütörtök este
pedig több mint egymillió néző láthatta-hallhatta: Fábry
Sándor (is) a magyar baromfiipar mellett áll.

SZENTES
BAKOS ANDRÁS

A csütörtöki Esti Sbowdert a
Danubius és a Sláger rádió
búcsúzó munkatársaival hirdették, pedig volt egy fontosabb momentum is a műsorb a n . Fábry Sándor

a Dizájn-

centerben
egy
ezermester
szerkezeteit mutatta be, többek között egy kacsatömő kézi
készüléket. A műsorvezető és
vendége egy némakacsán be
is mutatta, hogyan kell tömni.
Közben Fábry utalt az állatvédők és a baromfitartók konfliktusára, amelynek hátterében szerinte az állhat, hogy a
francia feldolgozók több májat szeretnének eladni.
A Baromfi Terméktanács
kicsit máshogy fogalmaz: a
magyar libahús elleni kampánynak az a célja, hogy a
magyar kacsa- és libaágazat
szereplőit olcsón fel lehessen
vásárolni. Nehéz ellenőrizni,
hogy így van-e, de miután tavaly a Négy Mancs többször is
nyilvánosan
állatkínzónak
minősítette a magyar liba- és
kacsaágazatot, a német és

Kevesebb támogatás
Fábry Sándor kacsát töm. A show-mester is kiáll a magyar baromfiiparból élők mellett. FOTÓ: RTL KLUB

osztrák vásárlók tényleg sokkal kevesebb magyar húsárut
vettek, ez pedig megrendítette
a vállalkozásokat. Tavasszal
emiatt a Baromfi Terméktanács kártérítési pert akart indítani Németországban az állatvédőkkel szemben, de miután tájékozódott az esélyekről, elállt ettől. A Négy Mancs
egyik képviselője Ausztriában
most megint azt nyilatkozta,
hogy a magyar libahús beteg,
antibiotikumok vannak benne. Már korábban is állított a

A Négy Mancs egyelőre nem
reagál. Magyarországi irodavezető továbbra sincs Gergely
Zsófia távozása óta, a kérdéseket a központhoz irányítják,
és nem válaszolnak azonnal.
Az alapítványnak a 2008-as
évről készült közhasznúsági
jelentéséből az derül ki, hogy
a támogatók tavaly jobban
meggondolták, adjanak-e a
Négy Mancsnak: míg
2007-ben „egyéb támogatásokból" 70 millió 952 ezer forint folyt be, tavaly már csak
45 millió 399 ezer.

a hitelrontást külföldön követik el, de a sértett fél magyar,
akkor a hitelrontónak kell
bizonyítania,
hogy amit álBárhogyan is dönt a bíróság,
az igaz
ágazat jövője szempontjából a lított,
indokolta

szervezet olyat, hogy a jószágok a tömés miatt lázrohamoktól, légszomjtól szenved-

ff
az
vásárló meggyőződése a fontos.
Magyar József

nek, és antibiotikumokat kapnak, hogy túléljék a megpróbáltatásokat. Ez a terméktanács szerint nem igaz.
- Úgy tudjuk, hogy amikor

Magyar

Jó-

zsef, a szentesi Hungerit
vezérigazgatója, a terméktanács elnökségi tagja, miért
döntöttek a magyarországi
per
megindítása
mellett.
- Olyan emberek vádolják a

ÉV VÉGI AKCIÓ

10% ENGEDMENY

P LLÉR Takarék

Azonnal beköltözhető kulcsrakész,
klimatizált, energiatakarékos
lakások négyzetméterenként

HITELAKCIÓ!

visszavonásig!

2 1 8 0 0 0 Ft-tól

NEMSOKÁRA ITT AZ AJÁNDÉKOZÁS IDEJE!
MI MÁR MOST MEGAJÁNDÉKOZZUK ÖNT!
A legjobb törlesztési feltételek mellett minimalizáljuk

terheit!

Most akár 10%-kal kevesebb THM!
• • • Érdeklődjön kirendeltségeinken! • • •
SZEGEDEN 7 HELYEN:
•Vitéz u. 9. • Mikszáth Kálmán utca 14. • Dorozsmai út 196. • Budai N a g y Antal út 2 7 / C
• Mérey u. 5. • Mátyás király tér 4 / B • Csap utca 57.
Homokhátság

településein: Mórahalmon, Zákányszéken,

Asotthalmon

és Domaszéken

4* •-Systems-••
Nemzetközi szolgáltató központunk téged is vár dinamikusan bővülő, fiatal csapatába!

FEJLESZTŐ

ENERGIÁT SPÓROLUNK!
szállításunkban 3 0 %

Feladat:

Nyílászáróinkat az akció keretében HÁROM-

• Kapcsolattartás az ügyféllel, részvétel a T-Systems nemzetközi projektjeiben
Elvárások:

R É T E G Ű Ü V E G G E L kínáljuk, a kétrétegű

• Minimum 3-4 év szoftverfejlesztési tapasztalat
• Adatbázis-kezelési ismeretek (Oracle/SQL)
• Programozási ismeretek (Java/C/C++/.NET/PHPA/isual Basic)

hangszigetelése még tökéletesebb legyen.

• Scriptelési gyakorlat (Perl/Java)
Eló'ny:

fsZEPLAST
f i

AJTÓ-ABLAK

Szeplast - Az ablak partner

• Szakirányú felsőfokú végzettség
• Kiváló angolnyelv-ismeret írásban és szóban

üvegezés árában, hogy lakásának hő- és

Személyre szabott ügyintézéssel és megoldásokkal várja
önt a Szeplast Nyílászáró-gyártó Kft.
Az akció részleteiről érdeklődjön munkatársainknál a
62/ 549-329 telefonszámon, illetve a www.szeplast.hu
honlapon!

• Reporting alkalmazások fejlesztése Business Object környezetben
• Adatbázisok tervezési és méretezési feladatainak elvégzése

KEDVEZMÉNNYEL

kínáljuk.

UjyW»«g»dti; munkanapokon b-19h, szombaton S-12h

IT Services

SZEPLAST MEGTAKARÍTÁS - PÉNZT ÉS
A Szeplast műanyag nyílászáróit őszi árle-

70/3121914

S z e g e d , E t e l k a s o r 1.

WWW.REALHUNGARY.HU

www.pillcrtksz.hu

Pénz az ablakban!

6^/555 821 •

• Legalább középfokú németnyelv-ismeret

Amit kínálunk: • Versenyképes jövedelem és juttatási csomag
• Folyamatos fejlődési lehetőség az informatika és a nyelvek területén

A munkavégzés helye: Szeged

Jelentkezés módja: Várjuk részletes magyar és angol nyelvű szakmai önéletrajzodat

a következő címen: www.lt-services.hu

Állásajánlatok, állásazonositó szerinti kerasás: 438 vagy 535

Kmv

MEGYEI TUKÓR
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FÉLMILLIÓT AJÁNLOTTAK FEL, HÁTHA HAMARABB ELŐKERÜLNEK A GYÚJTOGATOK

Nyomravezetői díjat adtak össze a gazdák
Félmillió forint nyomravezetői
díjat ajánlott fel három szentesi kiskerttulajdonos, hátha hamarabb elfogja a rendőrség
azokat, akik november 6-án,
pénteken megrongálták a
nagyhegyi ingatlanjaikat. Egyikük faháza leégett.
SZENTES
BÍRÓ DÁNIEL

•

...

Az elkövetők nem a nyomokat akarták eltüntetni, mert nem vittek el
semmit, viszont 300 ezer forintos kárt okoztak. A SZERZŐ FELVÉTELE

Két héttel ezelőtt, péntek éjjel
porig égett egy faház a szentesi Nagyhegyen: ismeretlenek felgyújtották. Az elkövetők nem a nyomokat akarták
eltüntetni, mert nem vittek el

semmit, viszont 300 ezer forintos kárt okoztak. A kiskertet két kutya őrizte, őket valószínűleg
megrugdosták,
mielőtt néhány gyufaszálat
hátrahagyva távoztak. Az ingatlan tulajdonosa, idősebb
Kiss Ferenc ú g y t u d j a , a kör-

nyékben két másik portán is
randalíroztak valakik azon az
éjszakán. Mivel volt már hasonló esetekre példa a Nagyhegynek ezen a részén - tavaly szalmabálákat gyújtottak föl kicsit odébb - , a sértettek elhatározták, közösen
félmillió forint nyomravezetői díjat ajánlanak föl annak,

aki segít beazonosítani a tetteseket.
- Attól tartunk, ha nem teszünk semmit, tovább folytatódik ez a rongálássorozat,
ugyanis lehet még miben kárt
tenni - mondta lapunknak
Kiss Ferenc. Szerinte ilyet csak
elvakult ember csinálhatott.
- Még nincs gyanúsítottja
az esetnek, rongálás miatt
indult
büntetőeljárás
m o n d t a lapunknak Szenti
Szabolcs. A megyei rendőr-főkapitányság
szóvivője
hozzátette, az utóbbi időszakban
több
bűncselekmény is történt, ezek többsé-

génél elfogták a tettest. Lebukott az a férfi is, aki szalmabálákat lopott, és azt az
elkövetőt is sikerült azonosítani, aki fóliasátrakat vagdosott szét a közelben. Ugyancsak meglett az a gyújtogató,
aki fémhulladékról akarta leégetni a m ű a n y a g burkolatot, s végül tarlótüzet okozott. Ellene közveszély okozása miatt indult eljárást.
Ugyanakkor továbbra is keresi a szentesi rendőrség azt
az ismeretlent, aki tavaly
szalmabálákat gyújtott föl a
hékédi városrész és a Nagyhegy h a t á r á n .

A KÖZGYŰLÉSÉN IS TÉMA VOLT A TANARVERES

Fülest és körmöst is ALDI
kaptak a képviselők

Fülest és körmöst is kaptak a
hódmezővásárhelyi önkormányzati képviselők a tanáraiktól, de nem panaszkodtak
emiatt. A szüleik is elfogadták a pedagógus döntését.
A városatyák szerint manapság nehéz fegyelmezni az iskolákban.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
TŐRÖK ANITA

- Csak úgy csöngött a fülem
attól a pofontól, amit középiskolás
osztályfőnökömtől,
Csöpi nénitől kaptam - me-

mezési lehetőség. A figyelmeztetéssel, az intővel nem
foglalkoznak a diákok. Ezért
óriási a szülő felelőssége.
Nagy Ernő azt is elárulta: bizony nem csak tanáraitól kapott körmöst vagy fülest. Az
édesapja is kiosztott neki néha-néha egy atyait.
- Csintalan gyerek voltam, ha nem használt a szép
szó, akkor a p á m egy fülessel
elintézte a dolgot. Azt is korán megtanultam, a tanároktól kapott körmös miatt kár
panaszkodnom neki, mert
ezután még otthon is kapok.
Apám azt vallotta: nem panaszkodni kell, h a n e m szót
fogadni - tette hozzá Nagy
Ernő, aki mind a mai napig
szívesen gondol vissza azokra a tanáraira, akiktől fülest
kapott.
Diákként soha nem kérdőjelezte meg a tanár döntését

Nagy Ernő
s é l t e Nagy Ernő, a v á s á r h e l y i

közgyűlés szocialista képviselője. - Talán bohóckodtunk, de igazán már nem emlékszem, miért csattant el a
pofon - tette hozzá. Az biztos: egy életre megjegyezte.
A történetet a legutóbbi közgyűlésen is elmesélte az országos visszhangot kiváltó
vásárhelyi tanárverési ügy
kapcsán. November elején
egy felbőszült szülő a Varga
Tamás Általános Iskolában
pofon vágta az egyik tanárt,
mert a pedagógus megráncigálta a lánya haját. Az anyát
azóta a városi bíróság elítélte, 6 h ó n a p , végrehajtásában
2 évre felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A közgyűlés pártállástól függetlenül
elítélte a tanárverést.
- Nem m o n d o m , hogy
verni kell a diákokat, viszont
ha a szép szó már semmit
sem ér, akkor fegyelmezni
kell. Ha egy gyerek pimaszul
csattan fel a t a n á r a ellen,
akkor elszakadhat a cérna.
Valószínűleg n á l a m is elszakadt volna - fejtette ki véleményét az 56 éves városatya.
Szerinte m a n a p s á g nincs a
p e d a g ó g u s kezében fegyel-

Olívaolaj

1 l/üveg

, 039 n helyett

Őrölt kávé

telt aromájú
500 g/csomag

Narancs
nektár

HS29

ESLtej

50 % gyümölcstartalom
1,5 l/doboz

2,8% zsírtartalom,
hűtőpultban kapható
1 l/doboz

Sertésvirsli
K

O

R N C

hűtőpultban kapható
720 g/csomag

O

Kenyérlisztkeverék

többféle
1 kg/csomag

Hasábburgonya

mélyhűtőpultban kapha
2,5 kg/csomag
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Benkő Zsolt f i d e s z e s t e l e p ü -

„Mind a mai napig
szívesen gondolok
vissza azokra a
tanáraimra, akiktől
fülest kaptam."

tájékoztató

lési képviselő. Ha kapott egy
körmöst, el sem m o n d t a otthon, elfogadta a büntetést
- árulta el a 36 éves városatya, aki egyébként az iskolai fenyítések közül a sarokba állításra, valamint a körmösre emlékszik. Fülest nem
kapott, de nem ís volt rossz
gyerek - tette hozzá. Úgy véli: a pedagógusoknak több
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Grapefruit
I. osztály. 1 kg
Tl9Ft/kg

„Ha kaptam egy körmöst, el sem mondtam
otthon, elfogadtam
a büntetést."
Benkő Zsolt

jogot kellene adni a fegyelmezésre, persze nem a verésre gondol.
- Régen minden gond nélkül eltanácsolták a gyereket
az iskolából. Ne a tanárnak
kelljen már magyarázkodnia a
döntései miatt - mondta. A
képviselő szüleitől csak ritkán
kapott pofont, de annak mindig megvolt az oka. Ezért aztán nem vette zokon. Két kislánya van, őket megpróbálja
szép, esetleg hangos szóval
fegyelmezni.

179 F t
Paprika
tricolor
I osztály. 500 g
"358 Ft/kg

I

Kígyóuborka
I. osztály
69 Ft/öb

Értékesítés kizárólag háztartási mennyiségben. A palackok nem betéidíjasok Az ár mindennemű adót magában foglal A termékek dekoráció nélkül
kerülnek árusításra. A termékillus2trációk csupán elkészítési ill. tálalási javaslatként szolgálnak. Ugyanazt a terméket eltérő csomagolásban is áruljuk,
de egy adott terméket üzletenként kizárólag egyfajta csomagolásban ertékesitürik. A termékek műszakilag ill. külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktól
az esetleges helyesírási ill. nyomdahibákér t nem tudunk felelősséget vállalni
* Kérjük vegye figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezen termékek csak korlátozott számban állnak rendelkezésre. Ezek az ajánlataink
a készlet erejéig érvényesek. Amennyiben gondos tervezésünk ellenére bizonyos termékek a nem várt magas kereslet következtében már az ér tékesítés
első napján elfogynak, úgy ezért kérjük szíves elnézését

www.aldi-hungary.hu

Ajka • Baja • Balatonletle • Bonyhád • Budakeszi • Budaörs • Budapest, X. ker. • Budapest, XVI. ker. • Cegléd • Dabas • Debrecen 2x • Dunaföldvár • Dunaharaszti
Dunaújváros • Esztergom • Érd • tót • Gárdony • Győr 2x • Gyula • Hajdúböszörmény • Hajdúszoboszló • Halásztelek • Hatvan • Hódmezővásárhely • Jászberény
Kalocsa • Karcag • Kazincbarcika * Keszthely • Kiskunhalas • ICisvárda • Miskok • Mohács • Mosonmagyaróvár • Nyíregyháza 3* • Paks • Pápa • Péa • Piliscsaba • Siklós
Siófok • Sopron • Szeged • Szentes • Székesfehérvár • Szombathely 2x • Törökbálint • Veszprém 2x • Zalaegerszeg
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MEGKÉRDEZTÜK SZEGEDI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK AZ 5. OLDALON

Nézi a helyi tévék műsorait?

21.,

SZOMBAT

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

VINCZE JÁNOS
buszvezető:
- Tévét nem nézek. Reggel a kollégák közül mindig hoz magával valaki Délmagyarországot. Útközben
valamelyik helyi rádió műsora szól.
Előfordul, hogy a legfrissebb történésekről mi értesülünk először a
várost járva, mi veszünk észre valamilyen forgalmi akadályt.

SZOBOSZLAINÉ JÁGER RITA
gyesen lévő kismama:
- Gyerek mellett nem tudok a
tévéhez igazodni. Szüleim előfizetik a Délmagyarországot, azt
olvasom vagy a delmagyar.hu-t.
Este a városi tévé híradóját nézem, néha a Szegedi Tükörből
tájékozódom a várost érintő fejlesztésekről.

MÁRTON NIKOLETT
gyesen lévő kismama:
- Mielőtt a hét hónapos kislányom
megszületett, megnéztem a helyi
csatornák műsorát, ésfigyeltemaz
országos tévék Szegedre vonatkozó
híradásait. Most a kicsi osztja be
minden időmet. Ha alszik, interneten elolvasom a Délmagyarország
híreit.

UTÁNAJÁRTUNK OLVASOINK PANASZAINAK

POSTABONTAS

Jégpálya helyett
csalódott makóiak
A többéves jégpályaszervező
munka úgy tetőzött be, ahogyan
azt nem vártuk volna egy magát
fölkészültnek valló, a dolgokat
kézben tartó polgármesteri hivataltól. A jégpálya megnyitójának
időpontjában makói családok, kisgyermekek, fiatalok álltak csalódottan, akik hittek a polgármesteri
hivatal hirdetésének.
Az alkalmatlanul megválasztott
időpont és kivitelező, valamint a
rosszul működő polgármesteri hivatal hibájából nem nyitották ki a
jégpályát.

Leszerepelt a makói polgármesteri
hivatal a november 15-ére meghirdetett jégpályaátadón. Ismert,
hogy kiélezett viták előzték meg a
jégpálya-beruházást, mert amíg a
polgármester és a baloldal bérleti
konstrukcióban kívánja üzemeltetni, addig a jobboldali ellenzék a
jégpálya megvásárlását gondolta
inkább Makó érdekének.
Ha már kiadunk egy 10 milliós
nagyságrendű összeget - amelynek a kampánycélú presztízsköltekezés helyett inkább lenne helye a város szegény családjainál
-, legalább a jégpálya legyen
Makó tulajdona, ne egyetlen egy
téli szezon hatalmas összegű
bérleti díja csapolja le a város
kasszáját. Bár az MSZP-s polgármester évek óta napirenden tartja a jégpálya ötletét, a kivitelezésig csak a választások előtti
kampányidőszakra jutott el, nem
véve tudomást az MSZP-s kormány önkormányzatokat kifosztó
120 milliárdos költségvetésitámogatás-megvonásáról.

Ez felvet egy kérdést.
Ha a többi előkészületben lévő
nagyberuházáshoz képest kisköltségvetésű, kis szervezési igényű
jégpálya tervszerinti kivitelezésébe beletörik a makói polgármesteri hivatal bicskája, akkor alkalmas-e a jelenlegi városvezetés
irányítani a milliárdos költségvetésű, a város életét évtizedekre
meghatározó fürdőépítést és a
csatornázást?
A Fidesz makói szervezete

79-ES BUSZ, MÉG MINDIG
Lapunk november 17-i számában közöltünk cikket a 79-es
busz menetrendjének módosításáról. Több olvasónk is panaszkodott, hogy Algyőről
nem érnek be időben a munkahelyükre. Nagy Otília olvasónk
azt mondta: nem érti, miért
nem veszik figyelembe, hogy
nem érik el a fél 6-os munkakezdést. Ez többeket lehetetlen helyzetbe hoz, mondta felháborodva.

írja elő. A tisztán látás érdekében
pedig pontosítani szeretném a leírtakat: egy új járatpár indítása a
79-es vonalon több busz beállításával jár, egy járatpár indítása
pedig körülbelül 20 ezer forintba
kerül. Amennyiben további, a már
beállított többletjárművel ellátható járatpárt hirdetnek meg, a
költség mintegy 5 ezer forint. Tehát nem a meglévő járatok sűrítése kerül ennyibe" - közölte az
igazgató.

Draskóczy István, a Tisza Volán
Zrt. Szegedi Közösségi Közlekedési Divíziójának igazgatója a következő információkat küldte el
e-mailben szerkesztőségünknek:
a cikk megjelenése után a Tisza
Volánt felügyelő koordinátor a
GPS adatok alapján visszamenőleg is megvizsgálta a 79-es járatokat. Egy esetben tapasztalta,
hogy késve indult az 5.35-ös járat, de ezt az esetet egy baleset
előzte meg. „Szeptember 28-ától
folyamatosan csuklós autóbusz
szállítja az utasokat az 5.00-kor
és 5.35-kor induló járatokon,
mert számítottunk arra, hogy a
11Y-os megszűnésével ezeken a
járatokon sokan akarnak majd
utazni, függetlenül attól, hogy a
szolgáltatási szerződés ezt nem

JÁRATSŰRÍTÉS
A 20/775-2250-es számról olvasónk sok, csúcsidőben az 1-es
villamospótlón utazó utastársa
nevében járatsűrítést kér, mert
reggel 7 és fél 8 között nem lehet felférni a járatokra a rókusi
templomnál. Ez az állapot még
rosszabb a nagypostánál.
Sándor Alexandra, a Szegedi Közlekedési Kft. munkatársa azt válaszolta olvasónk kérdésére, hogy
társaságuk jelenleg az 1-es villamospótló járatokra meghirdetett
menetrend szerint közlekedteti járatait, ez az olvasó által jelzett
időszakban 5 perces követési időt
jelent. Lehetőségeikhez képest
igyekszenek több csuklós járművet indítani a reggeli csúcsidőszakban.

ORVOSI ÜGYELETEK

KERESZTREJTVENY - BALSIKER
Rejtvényünk számozott soraiban egy színházi poén olvasható.
... macs- szállítja
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SZIGETI SÁNDOR
megyei főállatorvos:
- A regionális tévé hajnali műsora nekem túl korán kezdődik, az
esti kiadásra meg még nem érek
haza. Természetesen érdekelnek
a helyi hírek. Ezért - és ezt a
családom már tudja - ha hazaérek, az az első, hogy kezembe adják a Délmagyarországot.
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Baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u.
6.). Sebészeti (nem baleseti)
ügyelet: sebészeti klinika A részlege (Pécsi u. 4.). Urológia: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt. 57.). Sürgősségi betegellátás (felnőtt): sürgősségi betegellátó osztály, mindennap
0-24 óráig (Kálvária sgt. 57.).
Baleseti sebészet, gyermek:
gyermekgyógyászati klinika (Korányi fasor 14-15.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi fasor
10-11.). Felnőtt sürgősségi orvosi ügyelet: hétvégén reggel
7.30-tól másnap reggel 7.30-ig,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. TeL:
62/433-104 vagy 104. Gyermekgyógyászati központi ügyelet:
hétvégén reggel 7.30-tól másnap
reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt.
15-17. Tel.: 62/433-104 vagy 104.
S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat:
Vásárhelyen 16-02 óráig:
62/249-529, Makón 16-02 óráig:
62/212-515. Gyógyszertár: Vasas
Szent Péter Gyógyszertár (Kossuth L. sgt. 62., tel.: 62/558-150),
hétfő-szombat 22-7-ig, vasárnap
20-7-ig, munkaszüneti napokon
7—7-ig. Fogászat: szombat, vasárnap: 7-13 óráig: fogászati klinika,
Tisza L. krt. 64.

S. 0. S. VONAL
A 30/288-9901-es telefonszámról
szegedi olvasónk osztotta meg rovatunkkal véleményét, miszerint a
megszűnő 5.0. S. vonal telefonszámát ki tudná gazdálkodni a szegedi egyetem, ha kevesebb lenne a
felső vezetők fizetése. A másik
megoldás a vonal megmentése érdekében: az adakozás.
PAPÍR KÉTSZÁZAS
Sarnyai István olvasónk elmondta:
helyénvalónak tartja, hogy kivonták a forgalomból a papírpénzt, hiszen elég hamar elszakadt, tönkrement. Olvasónk véleménye szerint
azonban az új, fém kétszázas túl
nagyméretű, öt-hat darabot tesz
belőle a pénztárcába, és már tele is
lesz. Ha kisebb lenne, az anyagköltségen is lehetne spórolni.
NYUGDÍJEMELÉS
Ludányiné Faragó Ilona e-mailben
írta: „2010-ben mint nyugdíjas én
is 4,1 százalékos emelést kapok.
Bár az infláció ennél jóval nagyobb jelenleg is - és szerintem
jövőre is magasabb lesz. Örülünk
ennek is, mert tudjuk, hogy válság
van és megszorítás, de kérdem
én, ez csak ránk, kis jövedelműekre vonatkozik és a kis fizetésűekre? Olvasom ugyanis, hogy a képviselők dupla költségtérítést kapnak. Mennyivel nő a fizetésük? És

még mindig nem úgy adóznak,
mint egy magyar átlagpolgár. A
saját juttatásaik megszavazásánál
oly nagy az egyetértés!"
CSERBENHAGYTA AZ AUTÓS
Pintérné Tóth Judit e-mailben írta:
november 13-án, pénteken a tanárképző főiskola parkolójában
valaki belehajtott sárga Twingójába, több tízezer forint kárt tett
benne. Szegedi olvasónkat nagyon
megdöbbentette, hogy a baleset
okozója sem betétlapot, sem telefonszámot nem hagyott. Úgy gondolta, talán egy csöppnyi becsületesség van még az emberekben,
de most belátja: tévedett.
MÉLYÜLŐ KÁTYÚ
Nagy János naponta jár Újszegedről Szegedre és vissza személygépkocsival. Döbbenten tapasztalja, hogy a Belvárosi híd szegedi
hídfőjénél napról napra milyen
„szépen" mélyül és növekszik két
kátyú. Nem érti, hogy miért nem
gondoskodnak az illetékesek az
úthiba kijavításáról.
KIRABOLTÁK A GARÁZSÁT
A 70/776-0793-as számról szegedi
olvasónk a baktói Alma utcából telefonált. Megköszönné, ha a tolvaj, aki
szerda éjszaka betört a garázsába,
visszajuttatná neki az elvitt személyes iratait, azzal nem tud mit kezdeni.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
A 2009. NOVEMBER 23-A ES NOVEMBER 27-E KÖZÖTTI
MUNKAHÉTEN A KÖVETKEZŐ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐI
FOGADÓÓRÁK, FÓRUMOK LESZNEK:

November 23-án, hétfőn:
* Katona Gyula, a 13-as számú választókerület (Móraváros) képviselője
fogadóórát tart 17.30-18 óráig a Vadaspark Lakópark Vadmancs Kávézójában
(Szeged, Hópárduc u.).

November 24-én, kedden:
* Dr. Szentgyörgyi Pál alpolgármester, az 1-es számú választókerület
(Felsőváros, Belváros) képviselője fogadóórát tart 16 órától a Tabán utcai
Általános Iskolában.
* Virág András, a 14-es számú választókerület (Alsóváros) képviselője
fogadóórát tart 17 órától az Alsóvárosi Altalános Iskolában (Szeged, Dobó u. 42.).
* Kónya Gábor, a 19-es választókerület (Északi városrész, Felsőváros,
Fodorkert) képviselője fogadóórát tart 17-18 óráig a Deák Ferenc Gimnáziumban
(Szeged, József A. sgt. 118-120 ).
* Gila Ferenc, a 24-es számú választókerület (Petőlitelep és Baktó) képviselője fogadóórát tart 17 órától a Petőfi telepi Művelődési Házban (Fő tér).

November 25-én, szerdán:
* Kormos Tibor, a 6-os számú választókerület (Újszeged) képviselője
fogadóórát tart 17-18 óráig a Somogyi Könyvtár Korondi utcai fiókkönyvtárában.

* Hekáné dr. Szondi Ildikó, a 10-es számú választókerület (Belváros)
képviselője fogadóórái tart 16 órától a képviselői irodában (Szeged, Kiss E. u. 3.).
Tel.: 06-30/963-8137 vagy az 564-276.
* Fábián József, a 17-es számú választókerület (Kiskundorozsma) képviselője fogadóórát tart 16-17 óráig a Kiskundorozsmai Kirendeltségen.
* Fábián József, a 17-es számú választókerület (Kiskundorozsma) képviselője 17.30 órától a Jerney utcai Általános Iskolában (szeged, Jerney u. 21.).
* Kalmár Ferenc, a 23-as számú választókerület (Rókus) képviselője
fogadóórát tart 17 órától az Arany János Általános Iskolában (Szeged, Kukovecz
Nana u. 4/6.).

November 26-án, csütörtökön:
* Dr. Csapó Balázs, a Szegedért Egyesület képviselője fogadóórát tart 14-15
óráig a Szegedért Egyesület székhelyén (Szeged, Kárász u. 11.1. em. 7.).

Kalendárium, A hét témája
Gyógy-ír
Kedd
Gasztrománia
Szerda
Csütörtök Bizalmasan
Péntek
Légy-Ott
Hétfő

» NAPRÓL NAPRA MINDIG MAS

Szombat

Hétköznap Humor és receptek

Saját szemünkben
hitelesen

KISPASI ÉS AZ ANYAOROSZLÁN
„Az egyik típushiba, amire nagyon sokára
jöttem rá, hogy rengeteg a társfüggő. Sok
kapcsolatban a férfi nem férfi, hanem kisfiú, aki mellett egy »pótmama« van. A pótmama meg átalakul egy idő után kislánynyá, aki mellett lesz egy »pótpapa« - ezek
a szerepek pedig dinamikusan változnak.
Ezért gondolom az egyik legfontosabb feladatnak, hogy a szülőket, ha nem élnek
teljesen hiteles életet férfiként és nőként, a
megfelelő helyre »pakoljuk«, hogy rendbe
tegyük magunkban a szerepüket, a pozitív
és negatív mivoltukat, s ez kemény meló.

9J Az emberek egy része pontosan tudja, hogy
egy adott helyzetben mit kellene tennie, mégsem
teszi.
Csernus Imre

Provokatív, durván fájó kérdések, néhol
agresszív „önszembesítések" a védjegyei
dr. Csernus Imrének, aki két legutóbbi
könyvében sokkoló őszinteséggel tárta
elénk a női és a férfi nem jellemző
gyarlóságait. A pszichiáter szerint az egyik
legfontosabb érzelmi alaptörvény, hogy aki
önmagára nem tud tisztelettel felnézni, az
másoktól sem fogja megkapni ezt a
tiszteletet.
LÉLEKBÚVÁR
POMARANSKI LUCA

- Nagyon sok embernek az az
alapvető konfliktusa, hogy érzelmi szempontból egyszerűen
nem nő fel. Sokan azt mondják, hogy nem tudnak, de egyre inkább azt látom, hogy ez
csak kifogás. Jelentős részük
nem akar felnőni, mert így kényelmes - és mindig van valaki, aki nyitva hagy egy kiskaput, amin ki lehet sétálni, s így
nincsen következménye a cselekedeteinek
a másik részük
pedig nem mer. Felelősséggel
felvállalni az érzéseinket, a
cselekedeteinket mindig fájdalommal jár. Nem is kicsivel,
amikor negyvenéves koromra
rájövök arra, hogy nem a rendszer, nem a környezet, nem a
szüleim, nem a másik a hibás,
hanem egy csomó mindent én
rontottam el.

NEGYVENÉVES KOR FELETT
KEVESEN LÉPNEK

- Már ezt kimondani sem köny-

nyű_
- Pedig a tapasztalatom az,
hogy aki egy adott helyzetet
nem fogalmaz meg, nem
mondja ki a fájdalmas dolgokat, az nem fog tudni változtatni rajta. A változás nehéz és
fájdalmas út, de úgy gondolom, hogy megéri. Hiszen anynyira rövid az élet! Hiszem,
hogy ha az életünk bármely területe nem jól működik, akkor
meg kell tennünk mindent,
hogy javítsunk rajta. Sokan azt
mondják engem hallgatva,
hogy reménytelen a változtatás. Én azonban egy dolgot
nem tudok elfogadni: hogy az
egyetlen életemet szürkén éljem le! Hogy olyan búvalbélelt
legyek, mint a magyarok nagy
része - amit a külföldiek olyan
jól levesznek. Mert az emberek
zöme nem érte el, amit szeretett volna, sem szakmai, sem
érzelmi szempontból. Nem úgy
él, ahogy szeretne, meg van
keseredve, nincsenek sikerei,
mégsem mer változtatni.

- Önnek, akinek a tudása és
a tapasztalata is megvan ehhez, mennyi időbe telt, mire elmondhatta, hogy tudatosan éli az
életét?

- Nagyjából mostanra sike-

rült. Jövőre leszek 44 éves...
Ez egy hosszú folyamat volt,
rengeteg megakadással, és
amikor azt hittem, hogy mindent tudok, mindig rájöttem
újabb és újabb összefüggésekre. Azt hiszem, most jött el az a
pillanat, amikor tudok mosolyogni.
- Egy kérdés, hogy szembesiti az
embereket a hibáikkal és gyengeségeikkeL mondjuk, hogy be is
látják, hogy igaza van, és egy másik, hogy lépnek-e. Tapasztalatai
szerint hány százalékuk képes
változtatni az életén?

- Ez életkor függvénye. A
fiatalok inkább mernek változtatni, az idősebbeknél azonban többnyire a konformizmusuk dönt. Negyvenéves kor felett nagyon kevesen lépnek.
Pénz, biztonság - ez az, ami
dönt, azaz valójában prostituálódnak. Pedig az emberek
egy része pontosan tudja, hogy
egy adott helyzetben mit kellene tennie, mégsem teszi. Nem
mer beleugrani új dolgokba,
nem vállalja fel, hogy mi zajlik
benne.

SZÁMOS FÉRFI NEM LÁTJA
MEG, HA A NŐ MANIPULÁLJA

- Amíg nem ismerjük meg önmagunkat, nem tudunk boldog párkapcsolatban sem élni?

- Valahogy így. Az emberek
többsége pedig érzelmi szempontból nem nőtt fel egy párkapcsolathoz. Fogalma sincs,
mit jelent megtartani egy kapcsolatot, odafigyelni a másikra, sokan még azt sem veszik
észre, ha a párjuk boldogtalan
mellettük... Számos férfi nem
látja meg, ha a nő manipulálja
- ugyanúgy, ahogy a saját
anyja otthon az apját - , és
érdekes módon azok a
nők, akik ezt teszik, éppen azért nem tudnak
tisztelettel felnézni a
párjukra, mert az nem
veszi észre a taktikát,
és hagyja magát...
Sok érzelmi törvény
van, amit az emberek
nem ismernek, csakhogy egy adott szabály
nem tudása nem mentesít a felelősség alól. Az
egyik legfontosabb érzelmi
törvényszerűség, hogy aki önmagára nem tud tisztelettel
felnézni az élet minden terüle-

tén, az másoktól sem fogja ezt
a tiszteletet megkapni. Ebből
az önmagunkkal szemben érzett tiszteletből fakad az önbizalom.

A GYÁVA EMBERNEK MINDIG VAN KIFOGÁSA

- Sokan jóval racionálisabban határozzák meg az önbizalom fogalmát, inkább mérhető sikerekhez
kötik...

- Ha racionális szempontból vállalom valamiért a felelősséget, akkor könnyen meg
tudom fogalmazni, hogy „én
azt szeretném, hogy...", és
ezért mindent megteszek. Például a munkában; kitartó, következetes munkával sikereket
fogok elérni, és ezért mások
tisztelni fognak. Az érzelmi
dolgokra ugyanez vonatkozik:
ha magamnak is hazudozom,
ha csak mutatom, hogy boldog
vagyok, hogy fogok lefeküdni
aludni...? Az önbizalom azt jelenti, hogy bele merünk menni
olyan helyzetekbe, megmérettetésekbe - legyenek azok racionálisak vagy érzelmiek - ,
amelyektől félünk. Az az ember, aki hagyja, hogy a félelmei legyőzzék, soha
nem lesz férfi.
Az nem iga-

zi férfi, aki az érzelmeivel nem
képes szembenézni, nem képes megfogalmazni őket, és
legfőképpen nem tud értük felelősséget vállalni. Az a férfi,
aki meg meri mutatni az érzelmeit azok előtt, akiket szeret.
- Az előadásain és a legutóbbi
könyvében, amely arról szól, mitől férfi, mitől válik férfivá valaki,
feltűnően gyakran hangzik el a
gyengeség. Jól sejtem, hogy ez is
gyakran hangzik el kifogásként
vagy magyarázatként a rendelőjében?

- Igen, pedig az ember
alapjában véve nem gyenge.
Egy alkoholista vagy narkós
sem az, csak éppen a hihetetlen akaraterejét önpusztításra
fordítja. Nem gyenge, hanem
gyáva - ami nem ugyanaz. A
gyávaságból mindig befolyásolhatóság fakad, a gyáva embernek mindig van kifogása, magyarázata, miközben
legbelül magát sem tudja elfogadni és szeretni. Ezért aztán
mindent megtesz, hogy mások
szeressék, s eközben megalkuvóvá válik, s a benne felhalmozódó negatív energiák önmarcangolásba fordulnak... Hogyan vívhatna ki magának így
tiszteletet? Sehogy. Aki
önmaga
szemében
nem férfi, másokéban sem lesz az.

MÉGTÖB8
Csemus Imre

gondolatai és
a róla szóló

cikkek, írások
az interneten

is olvashatók,

saját blogjában: www.

csernusdo-

ki.freeblog.hu

Mert ha pasi vagyok, ugyanolyan típusú
nőt fogok választani, mint az anyám,
ugyanúgy fogok viselkedni, mint az
apám, ha meg nő vagyok, akkor fordítva.
Tipikus történet: az apa rengeteget dolgozik, esetleg jól is keres, de az érzelmeit
nem meri kimutatni, mert azt hiszi, ezzel
erősnek mutatja magát. Az anya ezért boldogtalan mellette, és az összes érzelmi
energiáját a gyerekekbe fekteti. Van egy
fia, aki a gyáva apa és az oroszlán anya
mellett el lesz kényeztetve, nem lát normális férfimintát, ezért önzővé, hisztissé és
önállótlanná válik. Aztán ez a magát erősnek mutató kispasi találkozik egy olyan
lánnyal, aki szintén nem látott igazi férfit
maga körül, s viszi tovább az anyai kényeztető szerepet. A pasi meg, mivel nem
szakadt le a mamáról, folytatja azt, amit
otthon - immár a »pótmama« mellett. A
nő meg csodálkozik, hogy csinos, ápolt,
mégsem kívánja a párja. Persze hogy nem,
hiszen ki akar a pótmamájával lefeküdni...? A pótmama mellől pedig könnyen elmennek csajozni a férfiak... Sok nő nem
veszi észre, hogy nem nőként, hanem mamaként él a férfi mellett. Az a pasi pedig,
aki nem tud leszakadni az anyjáról, soha
nem tudja megtapasztalni a férfi boldogságát a felesége mellett - legfeljebb a fiúét. És ezt a mintát adják tovább a gyerekeiknek..."

FOCISTÁKKAL DOLGOZIK
Csernus doki évek óta dolgozik együtt az ETO FC labdarúgóival, jelenleg az utánpótlás-játé-

j f

k o s o k k a l . Liszkai Dezső, a z ETO FC s z e r v e z é s i

igazgatója örül annak, hogy a fiatalok ma már
maguk jelentkeznek beszélgetésre.
„Segít nekik a személyiségfejlesztésben,
hogy legyenek konkrét céljaik, motiváltak legyenek, elegendő pozitív energiával rendelkezzenek. S persze nálunk is vannak konfliktushelyzetek: valaki nem kerül be a csapatba, vagy
éppen gyengébben teljesít. Ráadásul életkori
sajátosság, hogy ezek a 15-17 éves fiúk időnként elbizonytalanodnak saját magukban, abban, hogy mire képesek. Szerintem a mentális
beállítottság az, amiben a magyar játékosok
alaposan le vannak maradva a külföldiektől."
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A felvételek a varsói Sala Kongresowában (a Kongresszusi
Központban) készültek, ám a koncert időpontja ismeretlen.

SZERKESZTI: WERNER KRISZTINA

EGYMILLIÓ PELDANYBAN ELADOTT LENGYEL LEMEZÉÉRT EGY FILLÉRT SE KAPOTT AZ LGT

| Most már tényleg legyen
° a zene mindenkié?
Lopásnak számít az illegális zenemásolás, mégis
sokkal többen jutnak így muzsikához, mint ahányan
csokit csennek a boltból. Az 1 millió példányban
eladott lengyel LGT-lemezbőt egy fillér jogdíjhoz sem
jutó Presser Gábor máshogy látja a helyzetet, mint a
fiatalabbak, akik szerint csak alkalmazkodni lehet a
változó világhoz. Például ingyenessé kell tenni a
zeneletöltést: akinek tetszik a felvétel, eljön a fizetős
koncertre.
1975
Lengyelor-

ZENE

szágban je-

BAKOS ANDRÁS

LGT első kon-

„Megjött Moszkvából a csomag. /
Benne van egy kalóz LGT-CD /
Megjött Moszkvából a csomag. /
(Ez komoly? Micsoda? Moszkva?!
Oh, ez nagyon durva!) / Ennyi év
nem volt elég. Hát mért mindig
minket mogyoróznak?" - így magyarázza el dalban az LGT alapítója, Presser Gábor, miért nem örült,
amikor kibontotta az oroszországi
küldeményt. Azért, mert nyilvánvaló: „ebből sajnos
I nem lesz 1 kopek, / se

lent meg az

certalbuma, a

Locomotiv GT
in Warsaw. A

felvételeken
semmilyen

utómunkála-

tokat sem végeztek, ha-

nem „eredeti"
formájában
adták ki.

rubel, se más, / pedig rá van írva:
/ Dváccáty ágyin dollár", vagyis
nem kap jogdíjat. Az ismeretlen
oroszországi cég az ő munkájukból gazdagszik, és - mint az oknyomozó riporttá bővülő nótából
kiderül - ez ellen nem lehet tenni
semmit.

HARC A KALÓZOKKAL

Presserről köztudott, hogy nemcsak a magyar dal, de a magyar
dalszerzők megbecsültségéért is
kiáll, ezen a téren a tiszta viszonyok híve. Lapunknak korábban
azt nyilatkozta: kétségbe ejtette,
amikor a koncert után egy nő másolt CD-borítóját hajtogatta ki
előtte, hogy tessék már dedikálni.
Természetesen ilyenkor nem szól,
mert nem akarja megbántani a
hallgatót. Az LGT-t korábban érték
sokkal nagyobb anyagi veszteségek is. Amellett, hogy Oroszországban több millió lemezüket adták el, egy lengyel koncertfelvételük is 1 millió példányban kelt el,
ma is forgalmazzák - és mindebből ők egy fillért sem láttak. Úgyhogy Presser nemrég azt kérte a
zenekar híveitől, támogassák őket
azzal, hogy az LGT: Live in Warsaw című albumot nem veszik
meg.
A kalózlemez útja nyomon követhető, az új hanghordozókban
és az internetben rejlő lehetőségek miatt azonban ma már láthatatlan a zene illegális terjesztése. A lopás - mert a törvény
ezt annak nevezi - többféle
módon zajlik. Van, aki
megveszi a CD-t, aztán le-

TÍZPARANCSOLAT 2.0?
- Az egyház ilyen szempontból nem foglalkozik a modern média eszközeivel, ezzel a kérdéssel, de erkölcsi-lelkiismereti szempontból a válasz mégis egyértelmű: mindenkinek oda kell adni azt, ami jár neki m o n d j a dr. Laurinyecz Mihály plébános, aki erkölcsaqfciJL -••• ^ »
.... tant, morálteológiát oktat a
Szegedi Tudományegyetevu
men. - A hívő ember nem
Vlfl
rövidít meg másokat. Kérd e s persze, hogy hogyan
)
érvényesül ez az elv a gyaj arauuLroNtb erve
jrA
/
kori,
korlatban.

BÍBORKA ÉS A SZABADSÁG
Eddig 786 ezren nézték meg a YouTube-on a Magashegyi
Underground zenekar Szeplős váll című dalának klipjét,
amely körül tavaly kisebbfajta botrány kerekedett. A számot
új énekesük, a Megasztárból ismert Bocskor Bíborka énekli,
díjra jelölték a Fonogram-gálán, de a zeneletöltés szabadságát hirdető együttes nem értett egyet azzal, hogy csak emelt
díjas SMS-ben lehet a jelölt számokra szavazni, szerintük
ezért ne fizessenek az ő rajongóik 240 forintot. Fodor Máriusz a zenekar nevében később bejelentette: aki felmutatja a
rájuk leadott SMS-szavazatot, később ingyen jöhet be a koncertjükre.

másolja a barátainak, ingyen,
vagy MP3-lejátszóra tölti. Másvalaki szilárd erkölcsi érzékkel eldönti: az egyik előadó megérdemli
azt, hogy megvegye a CD-jét, a
másikat egyelőre teszteli, elég a
másolat is.

ÚGYIS MINDENKI LOP?

Ezt a jelenséget próbálta kezelni
az a jogszabály, amely az üres
adathordozók árába is jogdíjat
építtetett be, ki nem mondva, de
sugallva: nagy részükre úgyis másolt, lopott zene kerül. A világ
azonban gyorsan változik. Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda idén júniusban közzétett adatai
szerint ugyan „a lakosság 40 százaléka rendelkezik másolt zenével
vagy filmmel", de „a másolatkészítés gyorsan tolódik az üres
CD-k, DVD-k felől a multifunkcionális hordozók (például memóriakártyák és pendrive-ok), különösen a zenés mobiltelefonok irányába". Aztán sokan vallják, Kodály Zoltán híres mondatával,
hogy „Legyen a zene
mindenkié!":
amit
tudnak, fölpakolnak a netre,
aztán
hadd
vigye, aki éri.
Svédországban a Kalózpárt uniós választáson is indult ezzel a prog- \
rammal. A youtube.com működése révén is kevesebben vesznek boltban zenét:
számítógép mellett ülve, munka
közben akkor hallgatják meg kedvencüket, amikor akarják.
Ráadásul a helyzet nem is
olyan egyszerű, hogy a zenerajongó szívja a szegény muzsikus vérét. Szintén Oroszországban működött az allofmp3.com nevű vállalkozás, amely törvényesen is
sokkal olcsóbban adta a zenét a
neten, mint a többi pénzes szolgáltató. Merthogy - az ottani jogszabályoknak eleget téve - csak a

Fodor Máriusz

zeneszerző

szerzői jogdíjakat fizette. így a zenészeket nem, csak a multinacionális kiadóvállalatokat érte veszteség - ám ezeknek a cégeknek
jobb az érdekérvényesítő képességük, mint például a magyar LGT
zenekarnak volt egy ténylegesen

törvénysértő helyzetben. Elérték, hogy a MasterCard és a Visa ne
teljesítse a kártyás átutalásokat az
allofmp3.com-nak, így az nem
árulhatott többé zenét.

A MAMUTOK IDEJE LEJÁRT

- A kiadók mamutvállalatai, és
velük együtt a régi bürokratikus
„jogvédő" rendszer egyszerűen
képtelen felvenni a versenyt a hirtelen kialakult helyzettel - felelte
kérdésünkre Fodor Máriusz zene-

szerző, korábban a Kaukázus, ma
a
Magashegyi
Underground
együttes tagja. - A folyamat elindult, és közben új utak nyíltak,
amiket ki kell használni. Mi a
Kaukázussal
bebizonyítottuk,
hogy kiadók nélkül, teljesen ingyenes letöltéssel is be lehet futni,
el lehet jutni az emberekhez, lehet
koncertezni, akár a legnagyobb
fesztiválok színpadain. Sőt. Pénzt
is lehet vele keresni. No nem a
dalokból meg a lemezki| adásból, hanem a koncer' tekből. Mert az internet
adta anonimitás miatt senki lelkiismeretét nem bántja,
ha letölt valamit a netről. Ez
olyan, mintha láthatatlanul bemehetnél a helyi közértbe, levennél valamit a polcról, ami azután
ugyanúgy ott marad. Ugyan ki fizetne így bármiért is? Nem hiszem, hogy ez megváltozna, nekünk, zenészeknek kell alkalmazkodnunk. Kiadók nélkül, egy megreformált jogvédő rendszerrel.
Azért szerinte sem kell megszüntetni a lemezkiadást. - Nem
mindenki akar megkérdőjelezhető
minőségű MP3-at hallgatni. Talán
nekik, a rajongóknak, meg talán a
zenésznek magának érdemes egy
minimális példányszám kiadásában gondolkodni. Csak azért,
hogy legyen mit feltenni a polcra.
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A karácsony lábai

Főzőmesterünk szerint a karácsony kulinárisán négy lábon áll. Első a hal, második a pulyka,
harmadik a töltött káposzta, végül a negyedik láb a speciális karácsonyi édességeket jelenti.

ZERKESZTI WERNER KRISZTINA
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Váncsa Istvánról, az idén 60
esztendős, fanyar humorú,
izgalmas körmondatairól ismert
újságíróról tudni lehet, hogy a
főzés már-már letaszította a
kedvenc szabadidős
tevékenységek trónjáról az
olvasást nála, de az mégiscsak
meglepő, hogy kiadványba is
szerkeszti kedvenc ételeinek
leírását.
GASZTRONÓMIA
PÓK VIKTÓRIA

99

A hallevest

(halásztét) el

is lehet ron-

tani, de valójában nem-

igen szokás.
Az éttermi

halászlékről

(hallevesekről) most

nem beszélünk, sem a
bajaiakról,

mohácsiakról,
szegediekről,
sem a naxo-

sziakról...

Szóval adódik a kérdés: miért fog egy zsurnaliszta receptkönyvírásba?
- Szeretek főzni és enni is. Harminc éve
gyűjtöm, tökéletesítem az ételleírásokat.
Amikor már nem fértem el otthon a sok recepttől, rendszerbe szedtem'őket. Azt gondoltam, érdemes lenne kiadni a gyűjteményt, talán másokat is érdekelhetnek az
általam kedvelt fogások. A gasztronómia
mindig hobbi volt számomra, ha kötelező
lenne a konyhai sürgölődés, talán nem
kedvelném ennyire. Házasságaim révén
egyre tökéletesebbé vált a főzőtudományom, hiszen első feleségem főzni sem tudott. A jelenlegi nejem is lelkes rajongója a
kísérletezéseimnek.
- Van-e kedvenc étele, illetve mi volt az a legbizarrabb fogás, amit valaha is megkóstolt?

- Kevés ember van, akit a káposztás
cvekedlihez ne fűznének emlékek. Nekem
a gyerekkor, a szülői ház, a mama főztje jut
eszembe róla. Ezt bármikor képes vagyok
megenni. Szeretem a portugál, a spanyol és
a dél-francia konyhát, a tengeri herkentyűket, a halakat, tervezem, hogy több kötetet
is írok a mediterrán konyháról. A rovarok
fogyasztása viszont távol áll tőlem, ezeket
ha nem muszáj, nem kóstolnám meg. A rákot viszont szeretem, noha méretben az

Váncsa István publicista írásaira jellemző a fanyar humor, az ironikus, egyéni stílus. Nem ismeretlen témák számára a buddhizmus, az okkult és az
igazi tudományok, az informatika és a konyhaművészet.

Paradicsomos káposzta
és az ősrobbanás

hívem a konyhában. Neki és magamnak szeretek főzni a legjobban, olyankor bátrabban
kísérletezem az ízek99 A paradicsomos káposztafőzelék nem e világi kel. A bioboltokba,
biopiacra
elvetődve
embernek való. Szerintem az valamikor az
meg kellett állapítaősrobbanás előtt keletkezhetett.
nom, hogy az ott vásáVáncsa István
rolt csirkének a gyermekkorban megismert íze, illata, állaga van.
sem mindig különbözik egy nagyobbacska
így most már ha lehet, keresem a hagyomácsótánytól.
nyos alapanyagokat.
- Fogékony az újra, megkóstolja a reformkonyha remekeit?

- A feleségem (Molnár Erzsébet publicista
- a szerz.) a saláták nagy ismerője, szeretem
a műveit, amit elém tálal. Ő a leglelkesebb

- Hobbija a főzés, ért is hozzá, mégsem szerepel a kereskedelmi tévék főzőműsoraiban, pedig még fizetnének is érte...

- Sokszor hívtak. De ezek nem a gasztro-

A fertődi Esterházy-kastély számos kincse
közül a mesék is kitüntetett szerephez jutnak.
Vajdai Ágnes múzeumpedagógus jóvoltából
második kiadását érte meg az Eszterházai
tündérmesék - a színes rajzokkal, képekkel
illusztrált kötetet németre is lefordították.
IRODALOM

HARCSÁS JUDIT

A szerző, Vajdai Ágnes gyermekkori álma teljesült a mesekönyvvel. Az Eszterházai tündérmesék különlegessége interaktivitásában rejlik, azaz hogy a színes képek kihajthatók,
mögéjük lehet kukucskálni...
- Régi álmom valósulhatott meg - árulta el a szerző. - A
mesékben felsejlik Esterházy Fényes Miklós alakja, akiről kiderül, miként „csempészte be" a tündéreket a kastélyba, az
itt élők mindennapjaiba.
Tudvalevő, hogy a 200 évvel ezelőtt élők sokkal spirituálisabb módon éltek, hittek a csodákban, így a tündérekben is. Az
összhang kiterjedt az állat- és növényvilágra is, így joggal maradt ránk a szlogen: Eszterháza a tündérek világa, Tündérvilág.
- Vajdai Ágnes ma is hisz ebben? Olyannyira, hogy németül is bemutatták, közreadták a könyvet.

- Persze, hiszek a tündérekben, s ezzel nagyon sokan így
vagyunk. Ők vigyáznak a kastélyra, az itt dolgozókra. Szükség is van rájuk, a felújítás kapcsán nagyon is „elkél" a segítségük. Ez nemcsak az én tapasztalatom, hanem a gyerekeké és nagyon sok felnőtt látogatóé is. Mária Terézia festményekről néz le ránk, Fényes Miklós szelleme kétszáz év távlatából is érzékelhető, a tündérek itt röpködnek, szóval nem
vagyunk egyedül.

- Ha jól számolok, három gyermeke közül a legkisebb, Rita akko-

nómiáról szólnak. Én pedig nem vagyok
hajlandó egy héten át előírásszerűen jókedvűnek, jópofának lenni egy olyan asztaltársasággal, akiket lehet, hogy korábban sohasem láttam.
- ön azonban elsősorban mégiscsak újságíró.
Mi a véleménye a szakmáról, a bulvárról, létezik független sajtó?

- Harminchárom éve az Élet és Irodalomnál dolgozom, nem érdekel és nem is tudom,
más lapoknál hogyan zajlanak a mindennapok. Aki a 60-as, 70-es években már mozgott
a média közelében, az tudja, hogy létezik sajtószabadság. A totális függetlenség az újságírásban azonban szinte soha nem valósulhat

meg, hiszen minden lapnak vannak érdekeltségei, követelményrendszere, erkölcsi értékrendje, amihez tartja magát. A bulvár is megfér a piacon, hiszen senkit nem kényszerítenek arra, hogy pletykalapokat vásároljon,
mégis szinte ezekből fogy ma a legtöbb.
- Végül egy percre térjünk még vissza a konyhaművészethez. Mi az az étel, amit soha nem
enne meg?

- A paradicsomos káposztafőzelék nem
e világi embernek való. Szerintem az valamikor az ősrobbanás előtt keletkezhetett,
számomra ez az étel a gonosz megtestesítője. Még a fasírt sem tud javítani rajta, ki
tudnának vele üldözni a világból.

Eszterházai tündérmesék

riban született, amikor a könyvet írta. Neki szánta, Ritának mesélt?

- Vele együtt még nagyon sok kis- és nagyobb gyermeknek. A cél a tündérhagyomány felelevenítése, a tündérek
„küldetése", hogy vigyázzanak ránk. Tündérszép Ilona egyben a Magyarok Nagyasszonya, Boldogságos Szűz Mária, de
Földanyának is nevezik. Persze ahol ott a
jó, megjelenik a gonosz is. Ez alapjában
véve nem rossz, mert a meséken keresztül
megtanulhatjuk,
miként
küzdjük le a saját belső világunkat,
a gonoszt.
- Hogyan született a mese? Egy szuszra megírta, vagy folyamatosan épült a
történet?

- Régóta dédelgettem ezt a mesét, kötődöm ide, a férjem,
Varga Kálmán révén
gyakran megfordulok
itt és nem túlzás: érzem a tündérek óvó
szeretetét. Ugyanakkor beleszőttem a
gyerekkori vágyaimat, mindazt, ami
a kicsi koromat
megszépítette.

- A kötet érdekessége, hogy Anna lánya készített a mesékhez színes rajzokat.
Összedolgoztak?

- Érdekes és mindenképpen izgalmas időszakot jelentett
ez az életünkben, a kiindulópontot persze az jelentette, hogy
Anna csodaszépen rajzol. Szabad kezet kapott a munkához,
és ma már nagy öröm, hogy őt is, a barátnőjét is „befogtam"
erre a munkára.
- Nagycsaládos anyukaként hogyan jut ideje minderre?

- Egy titka van, nem nézünk tévét. Az estéink arról szólnak, hogy ki-ki a maga kedvenc hobbijával foglalkozik, a
gyerekeink pedig már megszokták ezt. Annak idején István fiamnál vettem észre, hogy nyugtalanul alszik, fáradtan ébred,
így aztán kiiktattunk mindenféle műsort. Persze ha nagyon
„tévééhesek" a gyerekek, a nagyszülőknél megnézhetnek
egy-egy filmet.
- Folytatja a meseírást?

- Elkészült a füzérradványi, Károlyiakról szóló, szintén
mesekönyv, kiadásához
most szponzorokat keresünk. Nagy és izgalmas vállalkozás és sokan már most érdeklődnek iránta, ez pedig
nekem pluszerő.
A mese szerint a
tündérek csak ott telepednek meg, ahol
sok a virág. Harmatban fürdenek, napfelkeltekor táncot lejtenek, hogy aztán az
embernek, a növénynek boldogságot hozzanak. Vajdai Ágnes
tündérmeséje igazi családi olvasmány.
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SZIESZTA - REJTVÉNY
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régi,
iktató
tisztviselő

színesfém
pecsenye
is készülhet belőle

A november 7-én megjelent keresztrejtvény megfejtése:

bécsi
tojás!

„Senki nem tudja megmondani, hol is lakom. Már csak a biztos úrban
bízom, hogy kiderítse."
Nyertesek:
1. Szögi Krisztina, Szeged, Ballagi-tó sor 22.

ívT

lK

amelyet hétfőtől ügyfélszolgálati irodáinkban átvehetnek.
(Szeged, Gutenberg u. 5.; Szentes. Kossuth u. 8.)
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Állam- és fogtudományi Kar
Altalános Orvostudományi Kar
Bölcsészettudományi Kar
Egészságtudományi és
Szociális Képzési Kar

Gazdaságtudományi Kar
Gyógyszerésztudományi Kar
Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar
Mérnöki Kar
Mezőgazdasági Kar
Természettudományi és
Informatikai Kar
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3. Török Bálint, Szentes. Bocskai út 4.
Nyereményük egy-egy Détmagyarország/Délvilág ajándékcsomag,

tejfehérje
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2. Nagy Rózsa, Szeged, Hont F. u. 22/B

V a r

sorvégi

Corriere
della ...;
milánói
napilap

természetes ital
ogyasztásí

t

o f

H o p e

Remembering Michael Jackson 1

tőrszerű
kard
szintén ne

török
tiszti
rang
visszaüli

C o n c e r t

... Plaisir;
a Dimenzió
albuma
hevesi
község

-w

fehérnemű

V

zeneiskola,
régiesen
a •

Jegyek kaphatók a Tlcketpro országos
a Jegymester.hu webánj házban és az ír
(Jegyplaza.hu), valamint a helyszínen.
fö médiatámogató
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PROGRAMPONT - NAPI KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ

SZOMBAT

ba l.-bérlet.
KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ
Holnap 11 óra: Csipkerózsika.
Bérletszünet.

Domaszéken Katalin-bált rendeznek ma este 6 órától, a sztárvendég Lakatos Krisztián (képünkön).

CSALADI PROGRAMOK
SZEGED
A SOMOGYI-KÖNYVTÁR
GYERMEKKÖNYVTÁRÁBAN
ma 10.30 óra: A Barboncás Társulat bábszínház-előadása szórakoztatja a nagyérdemű közönséget - Óriás bábmese.
A DEÁK FERENC
GIMNÁZIUMBAN
ma 9-18 óra: Egészségnap Somával - „Egy kis egészséget karácsonyra!" - Több mint 30 cég állít
ki különleges kedvezményekkel a
Határtalan Harmónia ingyenes
rendezvényén. Több mint 10 orvos, természetgyógyász előadását
hallgathatják meg a látogatók.
Lesz íriszdiagnosztika, aurafotózás, természetgyógyászati állapotfelmérés, ingyenes tanácsadás. 15
és 17 óra között Soma Mamagésa
tart előadást a színházteremben,
amelyre 2000 forint a belépő, a
jegyhez 2 tombolajegy jár ajándékba. Érdeklődés: hatartalanharmonia@t-online.hu, 20/347-8282,
20/346-1700.
AZ ALSÓVÁROSI
KULTÚRHÁZBAN
ma 17 óra: Kígyóbalzsam című
élőbábos, zenés meseelőadás a
Budai Bábszínház közreműködésével.

vatbemutató estélyi ruhákból,
ma 21 óra: Sztárvendég: Lakatos
Krisztián,
ma 22 óra: Tombolasorsolás, a
rendezvény alatt a Lagzi Band
szórakoztatja a vendégeket.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
AZ ADVENTISTA KÖZÖSSÉGI
HÁZBAN (BERCSÉNYI U. 31.)
ma 11 óra: Mivel járhat, ha kezességet vállaltam?,
ma 17 óra: Honnan tudhatom
meg, hogy velem szemben is folyik-e büntetőeljárás?,
holnap 17 óra: Mit tegyek a kegyelmi eljárás alatt? - Öt beszélgetés egy bíróval, a polgári és bibliai igazságszolgáltatás fényében.
A HÓDTÓI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONTBAN
ma 15 óra: Az Egy óra alatt megkapja a választ c. sorozat újabb
előadása: Miért olyan rossz a világ,
ha Isten jó? Baptista közösség.
SZATYMAZ
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
ma 9-12 óra: Adventi készülődés
gyermekek részére. Kézműves-fogtalkozás: gipszfigurák festése, dekupázs, képeslapkészítés,
gyertyaöntés, adventikoszorú-készítés, angyalkavarrás, só-liszt
gyurmázás.

A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN
ma 10 óra: Aki böjtöl András napján... - férjjósló hiedelmek és
praktikák. Néprajzi matiné
dr. Szűcsné Kopasz Kinga vezetésével.
A SZÁZSZORSZÉP GYERMEKHÁZBAN
ma 9-13 óra: Modellbörze - vasút, autó, repülő, hajó és egyéb.
Modellek, makettek, kiegészítők,
szakirodalom, katalógusok.
A NAPFÉNY PARK FRESSNAPF
ÁLLATFELSZERELÉSÁRUHÁZBAN

SZENTES
A MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
ma 16 óra: A szentesi szegény
gyermekek megsegítésére jótékonysági estet rendeznek. Fellép
többek között a nagymágocsi kastélyotthon zenekara, a Rozmaring
népdalkör, a Jövőnkért művészeti
iskola néptánc csoportja és a Napraforgó citerazenekar.
A HEGEDŰS LÁSZLÓ HELYŐRSÉGI KLUBBAN

m a 1 0 - 1 4 ó r a : Mosómaci-si-

Gobelinvarró Pályázat és Kiállítás.

mogató.
DOMASZÉK
A PRESSZÓ VENDÉGLŐ
MÖGÖTTI UDVARBAN
ma 6 óra: Böllérnap. A Presszó
vendéglő mögötti udvarban kezdődik a böllérek versenye (pörzsölés, felbontás, feldolgozás, hurka- és kolbászkészítés),
ma 8 óra: Pecsenyesütő verseny
domaszéki civilszervezetek és
szomszédos települések csapatainak közreműködésével,
ma 9 óra: Vegyes disznótoros
reggeli a Presszó vendéglőben,
ma 10 óra: Kalácssütés a falukemencében, a Teleház udvarán,
ma 12 óra: Ebéd a Presszó vendéglőben (vegyes sertéspörkölt
köménymagos burgonyával és salátával).
A SPORTCSARNOKBAN
ma 18 óra: Katalin-bál. Megnyitó Kispéter Géza polgármester köszöntője, nyitótánc a Domaszéki Művészeti Iskola modern- és társastánccsoportja közreműködésével,
ma 19 óra: Vacsora,
ma 20 óra: Szalonbemutató - di-

GŐftf
AHOL A T ALALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Karácsonyi ének - 3D. Színes, m.
b. családi animációs film: ma és
holnap 10,14,16,18 óra,
2012. Színes, m. b. amerikai-kanadai katasztrófafilm: ma és holnap 20 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Holdhercegnő. Színes, m. b. magyar-angol-francia mesefilm: ma
és holnap 14.30 óra,
Az irányítás határai. Színes, feliratos spanyol-amerikai-japán
film: ma és holnap 16.15 óra,
Michael Jackson: This is it. Színes, feliratos amerikai koncertfilm:

ma és holnap 18.30,20.45 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Szobafogság. Színes, magyar
film: ma és holnap 16.15 óra,
Az irányítás határai. Színes, feliratos, spanyol-amerikai-japán
film: ma és holnap 18.30, 20.45
óra.

GRAND CAFÉ
A hazugság szabályai. Színes,
feliratos cseh film: ma és holnap
19 óra,
District 9. Színes, feliratos amerikai film: ma és holnap 21 óra.
PLAZA CINEMA CITY
Alkonyat: Újhold (feliratos): ma
és holnap 10,12.30,15,17.30, 20
és ma 22.30 órakor is.
Thomas, a nagy felfedező (m.
b.): ma és holnap 13,15 óra.
Paranormal Activity (feliratos):
18.30, 20.30 és ma 22.30 órakor
is.
Astro Boy (m. b.): ma és holnap
10.30,14.45 óra.

SZÍNHÁZ
SZEGED
NAGYSZÍNHÁZ
ma 19 óra: Orfeusz az alvilágban
- operett színészekre. Bérletszünet,
holnap 11 óra: Filharmóniai koncert.
KISSZÍNHÁZ
ma 15 óra: Az aranyszőrű bárány
- zenés mesejáték. Bérletszünet,
holnap 11 óra: Az aranyszőrű bárány - zenés mesejáték. Csipkerózsika 1.-bérlet,
holnap 16 óra: Az aranyszőrű bárány - zenés mesejáték. Zsebiba-

ASZTALFOGLAL AS: ( Ó 2 )

Góry Pince & Terasz,
67^3 Szeged,

Liszt u.

9.

A csúf igazság (feliratos): ma és
holnap 14.45,19.30 és ma 21.30
órakor is.
Hasonmás (feliratos): ma és holnap 20.30 és ma 22.30 órakor is.
District 9 (feliratos): ma 22 óra.
Másnaposok (m. b.): ma és holnap 17 óra.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Fel! Színes, m. b. amerikai animációs film: ma és holnap 17.45 óra,
Szuperbojz. Színes, magyar film:
ma és holnap 20 óra.

Szuperbojz (m. b.J: ma és holnap
12.30,18.45 óra.
Gamer, játék a végsőkig (feliratos): ma és holnap 11.15,15.15 óra.
Rémségek cirkusza (m. b.J: ma
és holnap 15.15,17.30,19.45 óra.
Csiribiri (m. b ): ma és holnap 11
óra.

SZENTES
A csúf igazság. Színes, feliratos
amerikai vígjáték: ma és holnap
17.30 óra,
District 9. Színes, feliratos amerikai sci-fi: ma és holnap 20 óra.

Fel! - 3D (m. b.): ma és holnap 11,
13,16.30 óra.
Fel! (m. b.): ma és holnap 10.15,
12.15,14.15 óra.
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PITVAROS
Hajsza a föld alatt. Színes, feliratos amerikai film: ma 19 óra.
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ALDI tájékoztató
vasam*

tol 11.22.

(tané

Ergométer*
• valSlyozható. 32 fokozatú
pedilellenállás (400 Watt-ig)
• alatjony pedál a kényelmes felszáÉsért, rendkívül stabil acél keret
• hatón futó szíjhajtás
• kénfelmes. párnázott nyereg
• állítható magasságú és dőlésszögű,
ergörtómikus kormány
• puliiemérés beépített kézi érzékelök
segítségévei és vevőegység minden
forgalomban levő 5 kHz-es adóhoz
• nagy, egyszerűen kezelhető
edzoszámítógép:
10 közvetlen gombnyomásra
választható program, 4 kiegészítő
manuális edzőprogram,
különböző egyéb
funkciók kijelzése,
mint pl. km-ben
megtett űt, sebesség, idő,
pulzus, testzsírmérés stb.
• méret felállítva:
kb, 113 -127,5 X 62 X 139,5 -147,5 cm
(ho x szé x ma), súly: kb. 39 kg

4 9

9 9 0

n

hPtente megjelenő t a j e

k o z t a t ó i b a n vagy

a
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Amore

Kávéskészlet,

1 9 9 9 «

kiváló minőség, rozsdamentes nemesacélból (18/10). mosogatógépben mosható,
fényes vagy matt (6 kanál, 6 villa, 6 kés és
1 1 •—6 kávéskanál)
/készlet

kiváló minőségű kristályüvegből, elegáns
forma, mosogatógépben mosható
ódarab/készlet

Ünnepi
asztalterítő*

U

9 9 9 F t

H®

^

6

9

2 0 részes*

Evőeszközkészlet,
24 részes*

Grappásvagy pezsgőspoharak, 6 darab*

MY U V I N G S T Y L E

oldaton

fcollini
tollini

m a 14 ó r a : Országos Szamosközi

ZÁKÁNYSZÉK
DISZNÓTOROS MULATSÁG A
MŰVELŐDÉSI HÁZ UDVARÁN
ma 6.30 óra: Böllérnap - Matuszka Antal polgármester megnyitója,
ma 9.00 órától: Közös disznótoros reggeli,
ma 11 óra: A kalácssütő verseny
zsűrizése,
ma 18 órától: Vacsora és élőzenés bál a sportcsarnokban.

2012 (m. b.): ma 10,13,16,19, 22
óra, holnap 11,14,17,20 óra.
Páros mellékhatás (m. b.): ma és
holnap 11.15,13.30,15.45,18,
20.15 és ma 22.30 órakor is.
Karácsonyi ének (m. b.): ma és
holnap 11,14.15,16.15,18.15,20.15
és ma 22.15 órakor is.
Szobafogság (feliratos): ma és
holnap 16.30 óra.
Az időutazó felesége (feliratos):
ma és holnap 13.15,17.15,19.30 és
ma 22 órakor is.

9 9 9 F t

minőségi porcelánból. 2 különböző
kivitelben, mosogatógépben mosható
és mikrohullámú sütőben használható
• 6 kávéscsésze,
• 6 csészealj.
• 6 desszertes tányér.
• cukortartó és
• tejeskancsó

9 9 9 r t
9 999 Ft/készlet

i

4WR,[lb

igényes kidolgozás, jacquard-mintákkal,
különböző méretekben és formákban
• szögletes: méret: kb. 170 x 170 cm
vagy 150 x 280 cm vagy
• ovális: méret: kb 160 x 220 cm

rrerTryx

HAnbury

Textil zsebkendő*

Gyümölcstea filter nélkül*

Gyümölcsös
„gs szójaital*
• narancs.

100 % fésült pamutból, jó
nedvszívó és puha. különböző
klasszikus mintákkal
6 darab/
„
4 darab/csomag * * + '

IIIÁ

11.
"
.//(•l/l I

• alma vagy
" banán és eper
1 l/doboz

vjllrly/i
fcaJf

f W

5 9 9 F t

^

'í
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Teadoboz*

karácsonyi aromával, dekoratív
mikuláscsomagolásban,
különböző ízekben
200 g/csomag

gumifából, üvegtetővel és
belső rekeszekkel
méret: 30x20 x 9 cm

I

1 9 9 9 f .

3 9 9 F t

99,83/149.75 Ft/db
Értékesítés kizárólag haztartási mennyiségben A palackok nem betétdíjasok, Az ar mindennemű adói magában foglal A temiékek dekoráció nélkül kenjlnek árusításra. A termék
illusztrációk csupán elkesziiési ill tálalási javaslatként szolgáinak, ugyanazt a terméket eltérő csomagolásban is áruljuk, de egy adott terméket üzletenként kizarólag egyfajta csomagolásban értékesítünk. A termékek műszakilag ill külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktól, az esetleges helyesírási ill nyomdahibákéit nem tudunk felelősséget vállalni

www41idi-hun9ary.hu

* Kérjük vegye figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezen termekek csak koilatozott számban állnak rendelkezésre. Ezek az ajánlataink a készlet ereiéig érvényesek.
Amennyiben gondos tervezésünk ellenére bizonyos termékek a nem várt magas kereslet következtében már az értekesítés első napján elfogynak, úgy ezért kérjük szíves elnézését.
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Ajka • Baja

• BalatonieNe • Bonyhád

Dunaharaszti

•

Dunaújváros

•

• Budakeszi

Esztergom

•

Érd

• Budaörs • Budapest,
•

Fór

•

Gárdony

•

X. ker. • Budapest,

Győr

2x

•

Gyula

•

XVI. ker. • Cegléd
Hajdúböszörmény

•

• Dabas

• Debrecen

Hajdúszoboszló

•

Zx

•

Halásztelek

Dunaföldvár
*

Hatvan

Hódmezővásárhely • lászberény • Kalocsa • Karcag • Kazincbarcika • Keszthely • Kiskunhalas • Kisvárda • Miskolc • Mohács • Mosonmagyaróvár • Nyíregyháza ] x
Paks • Pápa • Pécs • Piliscsaba • Siklós • Siófok • Sopron • Szeged • Szentes « Székesfehérvár • Szombathely 2x • Törökbálint • Veszprém 2x • Zalaegerszeg

[ AKTUÁLIS
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GRATULÁLUNK

(0

S t ü s z i V a d á s z É t t e r e m A s m i f o g W á s : 6 2 / 3 1 5 - 6 4 0 VASARNAPIS NYITVA
TARTUNK!

Ahol n e m csak vadétel van! • Szeged, M a r o s utca 3 7 . • H t t p : / / i l l e s p a n z i o - v a d a s z e t t e r e m . l i u

Ut

FERENCNEK

50.
NONSTOP

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

(üzenetrögzítő is)

o Apróbörze
ALBERIETET KINAL

• KOZMETIKAI
standra
keresünk hoszteszeket értékesítői
munkakörbe.
• E G Y S Z O B Á S , egyedi fűFényképes önéletrajzokat
tésű albérlet kiadó. 70/527az alábbi e-mail címre vár0 6 6 2 [090884619)
juk:
jelentkezok@jlg-

SH
Születésnapodon, nem kívánunk egyeket,
minden lépésedet kísérje szeretet!
Arcodon derű, lelkedben nyugalom,
légy nagyon boldog ezen a napon.
Szivünk szeret, ezt ne feledd,
A legtöbb, mit adhatunk: A családi szeretet.
I

C O S m e t i C S . h U (090884297)

ALLAST KINAL

Nagyon sok boldogságot

• VW Golf IV. kombi, 1600,
metálszürke,
(2005ös)50.000 km-rel, első tulajdonostól, klímával, extrákkal eladó 2.000.000ért. 30/2181 - 711 <090663524)

BERLEMENY

• M É L Y É P Í T É S B E N iartas,
angolul beszélő szegedi
Az ÜLLÉS-COOP Zrt.
• A CSONGRÁD megyei technológust
keresünk.
T E G Y E S Z főállású pszicho- Szakmai önéletrajzokat a
bérleti üzemeltetésre
lógust keres gyermekvé- technologus. szeged
meghirdeti
delmi tapasztélattal, egy év ©gmail.com címre várjuk.
a Forráskút, Ú t t ö r ő tér
határozott időre, 2010. ja- (090883938)
2. s z á m alatti,
§
nuár 1 -jétől. A pályázatokat
• S Z A K K É P Z Ő iskola órabruttó 270 m !
1
aPf. 490 címre várjuk 2009.
adó tanárokat keres pénzdecember 14-ig. Bővebb
alapterületű üzletet. °
ügy, bank, logisztika tantárinformáció
a
Érdeklődni lehet: a 282-188,
gyak gyakorlatorientált okwww.kszk.gov.hu
honla282-025, 06-30/943-6730
tatására. Szakmai önéletpon található. (090884365)
rajzokat
a
telefonszámokon, illetve
• A S Z E G E D I Ginema City szofisztika.szeged
az Üllés, Felszabadulás u .
büféjébe élelmiszereladói ©szofisztika.hu e-mail cím25. szám alatti küzponü
végzettséggel rendelkező re várjuk 2009. december
irodában
eladót keresünk. Jelentke- 5 - i g . (090883669)
zés önéletrajzzal a mozi
2009. n o v e m b e r 30-ig
irodájában. (090884482)
• S Z E G E D I cég szakmai
• A TISZA Palota Felső- tapasztalattal, gyakorlattal
Tisza-parti
fóbejáratánál rendelkező munkatársakat
nyíló igényes szépségsza- keres ingatlanértékesítési • POTENCIANÖVELŐ, nölonban helyek kiadók. Kere- csoportjába, ingatlanok ér- vényi eredetű, bárkinek. 20/
sünk fodrászokat, kozmeti- tékesítésére, hitel közvetí- 3 7 2 - 1 4 9 7.(090786302)
kusokat, műkörmöst. Ér- tésére, lakossági és vállaldeklődés:
20/389-3850 kozói lakáshitelek ügyintézésére. Fényképes önélet(090782270)
rajzot kérünk. Fizetés: fix + • E G Y E D Ü L Á L L Ó , közép• AZ S Z T E Mérnöki Kar jutalék.
E-mail: korú hölgy eltartást gonkollégiumi nevelőtanári pá- ertekesites4@gmail.com.
doskodással vállal Szegelyázatot (r ki teljes munka- (090683443)
den.
„Szeptemberidős, határozatlan idejű
084240645",
DMfoglalkoztatásra. Fizetés: • S Z E N T E S I
telephellyel ügyfélszolgálatra.
K J T szerint. Alkalmazás fel- rendelkező kft. regisztrált
(090781962)
tételei: egyetemi ( M S C mérlegképes könyvelőt kevagy főiskolai BSc) végzett- res! Elvárások: szakirányú
ság, legalább 3 éves szak- végzettség, önálló, pontos
mai gyakorlat. Előnyt jelent munkavégzés, min. 5 éves
• 69-70 év közötti hölgyet
angol középfokú „C" típusú szakmai gyakorlat. Feladakeresek eltartásra vagy
nyelvtudás és felsőfokú pe- tok: teljes körű könyvelés
élettársnak.
62/401-269
dagógusi szakképzettség. (munkaügy, bérszámfejtés,
(090884221)
A pályázatokat szakmai ön- adóbevallás, mérlegkészíéletrajzzal a hirdetés meg- tés). Fényképes, kézzel írt
jelenésétől számított 30 na- önéletrajzát a következő
pon belül várjuk a SZTE címre várjuk: 6600 Szen• G A R Á Z S kiadó: Szeged,
Mérnöki Kar Dékáni Hivatal, t e s , P f . 3 5 8 . (090782660)
Szatymazi u. 5. 20/2106724 Szeged. Mars tér 7,
0 5 2 1 (090884624)
postacímre. Tájékoztatást
nyújt: Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna. |090883152)
örökbe
• BIZTONSÁGI őr (vagyon- • A U T Ó Ü V E G E Z É S , cas- • F O G A D J O N
őr-testőr)tanfolyam egy hó- ookárfelvétel önrészátvál- egészséges (oltott, féregnap alatt, munkalehetőség- lalással, üvegfóliázás. 627 telenített) kutyát, cicát! 20/
www.kipp- 360-9846,
gel, Szegeden, Szentesen, 405-888,
www.zug.hu.
Makón, Hódmezővásárhe- kopp.hu.(090780315)
(090882968)
lyen.
30/310-89-34.
• EREDETISÉGVIZSGÁ• LABRADOR, német ju( 0 0 1 04-2009.>(090166159)
LAT, navigáció. Ingyenes hász, puli szerető gazdát
kiszállással.
62/555-777,
keres szentesi állatmenhe• KIADVÁNYSZERKESZlyen.
06-30/303-6331
T É S B E N , tárgyfényképe- 30/451-6950
(090884464)
zésben,
webáruház- www.regiogps.hu.
marketingben profi munka- (090676446)
• LABRADORJELLEGÜ,
társat keresünk teljesít- • RENAULT Twingo, 2002nagyon okos kan kutya szemény bérezéssel, hosszú es, 1.150 cm3-es, ezüstmerető gazdát keres. 06-30/
távra. Fényképes önéletraj- tál, második hölgytulajdo303-6331,
06-30/620zot
asparagus nostól, keveset használt, jó
1889(090884461)
@asparagus.hu-ra kérjük állapotban eladó. 20/924• P U L I kölyökkutyák (feke(090781824)
7394(090884004)
ték, kanok és szukák) eladók 6.000 Ft-ért. Szülők
megtekinthetők.
06-30/
925-1992,
Szeged.

EGÉSZSÉGÜGY

SZÜLETÉSNAPODRA!
Legyen egészséged,
tudjál boldog lenni,
és a szívedet soha
ne bántsa meg

ELTARTÁST VALLAL

senki.

Születésnapodra

kívánjuk,

a sors ezeket megadja!
Feleséged és a család
aprajanagyja

ELTARTÓT KERES

í Mórahalomra.

/)

j f c i .

I'IROSKÁNAK

f f í ?

1 S MÁRKI

házasságkötésük

| B

évfordulójára

jó

egészséget,

hosszú, boldog életet
testvéred:

„Szívetekben
nyugalom,

AUTÓ

kíván

Irénke és

családja.

béke. lelketekben

B

legyetek boldogok,

|

mint sok éve e napon."

KISS

KÁROLYNAK

[

boldogsága

I felesége, fia.
j j ^ P ;

P

nag van sok
^ unokái,

^ ^ V ^ J Kiss
i és
r

anyósa,
Istvánná

családja,

\ Dobó Géza és családja
és a Barátok

QÉMES FERENCNEK
cs BÁRKÁNYI IRÉNNEK

»
1

Sándorfalvára,

öl

GAZDIT KERES

m

születésnapjára
^ B •

GARAZS

GRATULALUNK

(090883995)

%

házassági évfordulójukra sok boldogságot

GÉPJÁRMŰVEZETÓ-KEPZES

Mórahalomra,

és jó egészséget kíván
lánya

P
|

Marika,

veje István,

házassági évfordulójára

unokái

jó egészségben eltölt

Timi

-enSS^7

és Orsi,

,

Ádám

^

november 23-án indul!

kívánnak

1

dédunokája mK'.

limitált l é t s z á m m a l

hosszú éveket

4
s*

Ásotthalomról

www.csillagautosiskola.hu

Savanya

Londoni krt. 10. 62/426-433

nászodék

• A/1, B kategóriában őszi
akció!
30/429-5581
www.kovacsautosisko-

Domaszéken

Mórahalomra.

l a . h u (090576294)

Karcsi
bácsinál^

KOZLEMENY

boldog
házasságkötésük
5(1. évfordulója
gratulál fiuk

6 0 • születésnapot
alkalmából

kívánunk:

László,

menyük Piroska,

Coffos

unokáik:

és Törpi

László, Andor és Kristóf

I DOS

10

házassági évfordulója
alkalmából szívből,
gratulálnak
és még sok
boldog évet
kívánna^P
gyerekeitek,
I unokáitok
lés a kis dédi

. .

.

v

t JM*

FRICSKA
gratulál Makóra
szerető családja

házassági
évfordulójuk
alkalmából

UTOLSÓ ŐSZI 1
AKCIÓS
TANFOLYAMUNK

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

• A
„GYERMEKSEBÉS Z E T a műtétre váró gyermekekért" Közhasznú Alapítvány
(adószám:
19085311-1-06) kuratóriuma ezúton köszöni meg
támogatóinak, hogy 2007.
évben személyi jövedelemadójuk 1 %-át az alapítvány
alapító okiratában meghatározott céljainak megvalósítására (a műtéttel gyógyítandó gyermekek megfelelő szintű ellátására, szakmai és technikai háttér biztosítására, gyógyító személyzet képzésére és továbbképzésére) felajánlották. A kuratórium az alapító
okiratban foglaltak szerint
gazdálkodott az A P E H által
átutalt
összeggel.
(090884436)

• DR. S Z A B Ó Emese ügyvéd sajnálatos halála miatt
felszámolásra kerül irodája.
Tisztelt ügyfelei, irataikat
2009. november 24-től
2010. január 15-ig átvehetik. Az át nem vett ügyiratok
irattározásra
kerülnek!
Ügyintézés: 161. sz. Ügyvédi Iroda (6722 Szeged,
Párizsi krt. 44.1/4.) Munkanapokon: 9-13 óráig. Tel.:
62/424-324. Dr. Óvári Judit
irodagondnok(090884575)

MAGANHAZ
B FERTŐDÖN 1280 m'-es,
parkosított ingatlan, luxuskivitelű, gáz-központi fűtésű épületekkel eladó. 100
m2-es családi ház és 68
m2-es tetőtér-beépítésű villa, borpince, fúrt kút, örökzöldek,
gyümölcsfák.
Irányár: 93.000 euró. Tel.:
06-30/217-3129, 00-4306-910-442-355.

TANFOLYAM
A Csongrád Megyei
Nyugd(jas Szövetség és a
Szegedi Önkéntes Központ
szervezésében
személyre szabott,

SZÁMÍTÓGÉPES
TANFOLYAM
INDUL
nyugdíjasok részére.
A lanfolyam helye:
>L
G á b o r Dénes G i m n á z i u m
és M ű s z a k i Szakközépiskola (Szegeit, Mars lér 14.)
A tanfolyam 2009 decemberében
indul é s 2010 márciusáig (art.
kéthetente, egy alkalommal.
90 perces időtartamban.
A TANFOLYAM DÍJTALAN.
Jelentkezési
határidő:
2009. n o v e m b e r 23-ig
a 62/326-730-as telefonszámon.
NYUGDÍJASOK
JF.IJÍNTKEZÉSF.T

VÁRJUK.

TÉGLAÉPÍTÉSŰ LAKÁS

• Ú J S Z E G E D I társasházban 85 m2-es, tetőtéri lakás
(2 szoba + nappali, konyha,
nagy fürdőszoba) újszerű
állapotban eladó. Érd.: 063 0 / 3 3 7 - 8 8 7 2.(090884527)

TÜZELŐANYAG
• A K C I Ó S méteres akácszelezés, amíg a készlet
tart. 1.700 Ft/q, kiszállítással. 06-63/315-288, 063 0 / 4 7 8 - 1 2 34(090883429)

• TÖLGY-BÜKK-AKÁC!
Akciós áron, kamionos tételnél már 1.550 Ft-os mázsaártól, hasítva isi 30/9997 8 1 6(090781508)

VÁLLALKOZÁS
• MAGYARORSZÁGON
élő, tőkével rendelkező üzlettársakat keresek. Legális! Nem lehet lebukni! 30/

3 3 1 - 0 9 85(090884863)

lliMHHifrftia
SZIGC D

ÜZLETH., MŰHELY, IRODA

Mert lakni kell...
a
a
•
a

Ingatlan
bérlemény
hitel
biztosítás

• F O D R Á S Z Ü Z L E T kiadó
egyéni vállalkozónak. Érd.:
3 0 / 8 6 6 - 9 2 0 0 . (090574944)

• SZEGEDEN
ipari-gazdasági zónába tartozó, belDíjmentes hitelügyintézés
városhoz közeli, Pacsirta u.
6720 Szeged
1. sz. alatti, 9.379 m2-es
telken lévő, több épületből
Horváth Mihály utca 8.
álló ingatlanegyüttes eladó
Tel.: 62/635-355
(felépítmény nettó területe:
www.icszeged.hu
4.447 m2, ebből: 2.500 m 2
(090884419)
• ZÁKÁNY utcai, kétszo- iroda, 1.000 m2 műhely,
bás, amerikai konyhás, üzlet, 947 m 2 raktár). Ár:
nappalis, igényes, jó be- 500 M Ft + áfa. Érdeklődés:
telefoosztású lakás eladó. 30/ 70/312-1914-es
• KUKORICA, napraforgó, 5 3 9 9 - 4 1 4 . (0908835551
non. (090883794)
repce felvásárlása csak kamionos tételben. Érd.: 70/
• lakberendezés

1

MEZŐGAZD. SZOLG.

6 6 0 - 7 4 0 7.(090882884)

NOVENY
• OSZLOPOStuják, gömbtuják, díszfák, egyéb dísznövények széles választéka! Bolgár Díszfaiskola,
Szeged-Kecskéstelep, GeraS. 18.,62/427-991.Nyitva: egész nap, vasárnap

HIRDETÉSFELVÉTEL SZEGEDEN:
A DÉLMAGYARORSZÁG
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁIBAN
Szeged, Gutenberg u. 5.
Tel./fax: 62/310-933.
Szeged, Szabadkai út 2 0 .

| A DÉLMAGYARORSZÁG
ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

d é l i g . (090474367)

—————

OKTATÁST VÁLLAL
• HIP-HOP
táncoktatást
hirdet
BestDanceCompany.
06-30/652-4951.

Hogy miért érdemes apróhirdetését

A DÉLMACYARORSZÁCBAN

ü

és a DÉLVILÁGBAN feladni?

(090884526)

PANELLAKAS

MERT AZ AKÁR MÁR A MÁSNAPI
LAPSZÁMBAN MEGJELENIK!

• SZEGED,
Gyöngyvirág
utcában 3. emeleti, 70 eres, 3 szobás, erkélyes,
panellakás eladó. Irányár: 8
M Ft. Tel.: 62/487-146,

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

2 0 / 3 9 2 - 9 8 0 2 . (090473838)

• S Z E G E D , Körtöltés utcai, 80 m2-es, 1+3 szobás,
IV. emeleti panellakás cseréptetős házban, a rókusi
Tesco mellett eladó. Ár:
8.700.000
Ft. 20/475-

IRODAINK:

7 7 34.(090883621)

SZEGED, Gutenberg u. 5. • 62/310-933
SZEGED, Szabadkai ú( 20. • 62/567-835
SZENTES, Kossuth u. 8. • 63/314-838
MAKÓ, Szegedi u. 9-13. • 62/213-198
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
Kinizsi u. 27. • 62/242-419

• S Z E G E D E N , a Kereszttöltés utcában panelprogramos lakás eladó. Tel.:
7 0 / 3 2 0 - 4 3 6 0 . (090884022)

SZOLGALTATAS

•uttirKKZÁC

• CLASSIC ÜVEG. Üvegezés, képkeretezés. Pulcz u.
4 6 . , 6 2 / 4 9 9 - 1 1 1 . (084036806)

DUOULASELHAMTAS garanciával, mindennap. Érd.:
06-30/945-7577. 62/533-999,
Szász Péter. (090576529)
• F E L F Ú J Á S S A L és alumíniumtechnológiával készült
kémények béléscsövezését
vállalom. Hőszigetelt, szerelt K É M É N Y E K KIVITELEZ É S E és értékesítése. Tel.:
06-30/335-2818, 62/493702 (Szeged és Csongrád
megye). (090576697)
• SZŐNYEG- és autókárpit
tisztítását vállalom. 30/

BÍZZON
B

E

N

N

PuHer-

TANFOLYAM
• JÓGATANFOLYAM Szegeden, szerdánként. 30/
5977-795,
www.tantrayoga.hu (090678066)
HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor
Mililát Z s u z s a n n a
62/591-080,
06-20-262-1277.

Nagy túzterii bálás
kazánok gyártása.
T 30/6377969

KépSzínArt Bt. •
Szeged, Gutenberg u. 101
TeL:

Hirdetését telefonon is
leiadhatja:

62/567-835

090371

lűtéshez.

(090679737)

0

tartályok

• ÜVEGEZÉS,
KERETEZ É S . Kovács üveg, 62/414-

• 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.

K
2

4 9 2 - 6 2 1 8(090782308)

TARSKOZVETITES

N

H - f

napkollektorhoz,

140.(083523409)

Ü

SZOLGÁLTATÓK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
A HEGYE EGÉSZ
TERÜLETÉRŐL

3 0 / 6 9 8 - 7 0 2 1

Nyitva: h-p. 9-17 óráig.

ZÁKÁNYSZÉKI
SZESZFŐZDE
folyamatosan vállal
bérfőzést
gáztüzelésű üstökre

62/290-632

j a v í t á s a , felújítása, készítése,
bádogos-, á c s m u n k á k k a l .
Számlaképesen, garanciával!
I-apostetfík szigetelését r é s z l e t Tíze léssel vállaljuk, kőművesm u n k á k , külső hőszigetelés!

06-30/350-36-64,
06-30/583-5436.

RÓKUSI KÖNYVELŐ IRODA
könyvelés, btrs/imfejtfs, cégalapítás,
c-bc vallásuk, jogszahályfigyelés,
lanársudás, s/aöálvrntok regisztrált
szakemberekkel.

Tel.: 62/465-111 • 201544-1402

ANTIK ÓRÁK
JAVÍTÁSA,
RESTAURÁLÁSA
SZAKSZERŰEN
YMÍER Órasműheh
Szeged, Attila u. 8.
62/310-230

2009.

NOVEMBER

21.,

E

N

N

Ü

N

[ J H

»

06-30/365-5967

(volt Szántó K. J. u. 40.)

Új és használt pénztárgépek
forgalmazása és szervizelése

Szeged. Bartók Béla tér 11. 3

ftrolimegállóbanl

Követelésbehajtás,
pénzbehajtás,

SZOLGÁLTÁTOK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
A MEGYE EGÉSZ
TERÜLETÉRŐL

|
§

vagyonvédelem,
takarítás egy cégtől!
fax: 62/496-012
Mobil 06-20/361-3524,
06-20/393-0392

70/33-91-822

DP4

ION,

LPG
GÁZFUTÁR

ORTOPEDCIPOKÉSZÍTÉS

Éid.: 06-30/945-7577,

rövid határidőre.

62/533-999,

Telefonhívásra házhoz megyek.

Szeged-Tápé,
Budai N. Antal u. 140.

62/567-835

085263954

Gyászközlemények

I

Ezúton tudatjuk fájó szívvel mindenkivel, aki ismerte és szerette édesa-

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy sze-

pánkat,

SÖVÉNYHÁZI ZOLTÁNT,

ÖZV. DOBÓ ANDRÁSNÉ

hogy életének 79. évében elhunyt.

(CSERÉP VIKTÓRIA PIROSKA)

Szűk családi körben csendben elte-

életének 86. évében elhagyott ben-

GYÁSZHÍR

mettük.

nünket. Temetése 2009. november 25-

o^ov,

Gyászoló család

én 13 órakor a Dugonics temetőben
Fájdalomtól porig sújtva tudatjuk mindazokkal,
akik szerették és tisztelték, hogy a Drága Feleség,

gyorsan, precízen.

\

Kedvező árak.

I

SZENTES
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,

HERCZ ANDRÁS

temetésén megjelentek, sírjára koszo-

908846.0

Gyászoló család

oosmwo

Gyászoló családja

Dugonics temetőben.
Táviratcím: 6724 Szeged, Öthalom u. 4.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
Köszönetet mondunk mindazon roko-

„Nagyon fogsz hiányozni közülünk, de emléked itt
fog élni bennünk! Sokat tettél, dolgoztál életedben,
S most fáradt tested megpihen! Igaz hittel követ-

tett Édesanyánk,

virágaikkal, fájdalmunkat enyhítet-

örökre eltávozott. Búcsúztatása 2009. november
24-én 11 órakor lesz a Kübekházi temetőben.
Gyászoló fia

búcsúztatásán megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.
00781864

ték. Külön köszönjük az intenzív osz-

Gyászoló család

»8»465

Qyá«oló

család

ükkel, virágaikkal fájdalmunkat eny-

temetésén részt vettek és mély gyá-

híteni igyekeztek.

szunkban osztoztak. Gyászoló család

nino i Mic

Gyászoló család

MEGEMLEKEZES

Megállott a kéz, mely mindig csak adott,

ÖRDÖG FERENCNÉ
BATA ROZÁLIA

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett Édesanya,

Mély fájdalommal emlékezünk,

legyen olyan nyugodt a pihenésed,

GERA JÓZSEF
nyűg. MÁV főtanácsos
halálának 5. évfordulója alkalmából.

PATAKI ISTVÁN

Anyós, Nagymama, Dédnagymama, Testvér és rokon,

Szerető feleséged, fiad, leányod,

Szerető felesége és családjai
,„»„..„

volt balástyai lakos, 87 éves korában elhunyt. Teme-

Mórahalomról

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

GYURKOVICS ELEKNÉ
KATONA MARGIT
85 éves korában elhunyt. Temetése
november 25-én 14 órakor lesz a Kiskundorozsmai temetőben.
90882850

„ATe szíved már nem fáj, a mi szívünk
vérzik, a fájdalmat, a szenvedést szeretteid érzik."
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága
jó férj, édesapa, após, nagyapa, veje
és testvér,

RABI GYÖRGY

*

Gyászoló családja

Fájó szívvel emlékezünk drága szeret-

mindazoknak, akik drága szerettünk,

tünk,

temetésén megjelentek, sírjára virágot,

halálának 1. évfordulóján.

SOMODI JÁNOS
Szerető családja

<20884602

Gyászoló családja

M

„ ,

Megrendülten tudatjuk, hogy szeret-

Fájdalommal megtört szívvel tudat-

tünk,

juk, hogy a szeretett Édesanya, nagy-

ID. GIAY RÓBERT

mama ésdédmama,

ADLER LAJOSNÉ
MOLNÁR JULIANNA

székkutasi lakos, 67 éves korában
elhunyt. Temetése 2009. november

Mindszent, Tököly u. 75. szám alatti
lakos, 87 éves korában elhunyt. Ham-

Nyugodjál békében!

90884.22
^

Gyászoló család

52 éves korában rövid, súlyos betegségben elhunyt. Búcsúztatása 2009.
november 25-én 14 órakor lesz a Gyá-

értünk dolgozott. Aki szere-

vasztás utáni búcsúztatása 2009. nov-

temetésén megjelentek, virágaikkal, részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetet mindazoknak, akik a mindennapjait lelkiismeretes munkájukkal megkönnyítették.
A gyáSZOló

akik szívből szeretnek,
Fájó szívvel emlékezünk

RÁCZ ISTVÁNNÉ
TAMÁS JULIANNA

Temetése 2009. november 24-én 14
Gyászoló család, Algyő

CS3Íád

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

KIS PÉTERNÉ
ILONKA
volt házmester

tünk,

GYÖNGYÖSI ISTVÁN
Hódmezővásárhely, Veres u. 12. szám
alatti lakos 99. életévében elhunyt.
Gyászoló család

2009. november 15-én csendben
elhunyt. Emlékét szívünkben őrizzük.
Távoli rokonok

nem felednek Téged soha."

75 éves korában hirtelen elhunyt.

halálának 2. évfordulóján.
90883705

Gyászoló család

és a Városház utca 2. lakói

„Telnek a hónapok,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

órakor lesz az Algyői temetőben.

ké élni fogsz, mint a csillagok."

MEGEMLEKEZES
múlnak az évek,

KARÓK DEZSŐ

munkra te sosem leszel halott, örökFájó szívvel tudatjuk, hogy szeret-

SZABADOS EMIL

Gyászoló családja

drága szerettünk,

90884225

tett, az soha nem feled, mert

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, volt munkatársaknak, szom-

90884422

temető ravatalozójában lesz.

te túléled az őszt és a telet. Szá-

szédoknak és mindazoknak, akik drága szerettünk,

laréti temető ravatalozójából.
00884528

„Elcsitult a szív, mely értünk
dobogott, pihen a kéz, mely

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel tudatjuk,

CXMZSLAnm

Hálás szívvel mondunk köszönetet

ria temetőben.

MAKÓ

Gyászoló család, Sándorfalva, Balástya

J

MEGEMLEKEZES

ember 23-án 10 órakor a mindszenti

temetőben.

Gyászoló családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

27-én 13 órakor lesz a szentesi Kálvá-

tése november 24-én 14 órakor lesz a Sándorfalvi felső

Előtte gyászmise 14 órakor.

CSONGRÁD

unokáid és dédunokáid.

menyed, vejed,

halálának 3. évfordulójára.

ÖZV. KÖRMENDI ISTVÁN NÉ
SZÉL ERZSÉRET

Gyászoló családja

GYÁSZHÍR

„Amilyen küzdelmes volt életed,

Fájdalommal emlékezünk

rút, virágot helyeztek, s ezzel mély
gyászunkon enyhíteni igyekeztek.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

halálának 5. évfordulójára.

találj odafönn örök boldogságot!"

soha semmit nem kért és el nem fogadott."

Szerettei

temetésén megjelentek, sírjára koszo-

mondunk háziorvosának lelkiismere-

Gyászoló családja
„Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre v o l t u

a™,^,,

tes munkájáért.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

zójából.

ajka sosem szól többé, lezárt, néma, holt.

SZENTI ANTAL

halálának 7. évfordulóján,

híteni igyekeztek. Külön köszönetet

hogy elveszítettelek."

25-én 11 órakor lesz a Domaszéki temető ravatalo-

,Gyászoló családja

mindazoknak, akik drága szerettünk,

LABÁDI PÁL

koszorút helyeztek, fájdalmunkat eny-

Míg élek, nagyon fáj,

(IÁBIÁNNÉ)

kájukért.

Hálás szívvel mondunk köszönetet

halálának 10. és

SEBESI ISTVÁN

„Egy fénykép,

Gyászoló család

FARAGÓ FERENC

nak, odaadó lelkiismeretes mun-

J

amely őrzi emlékedet.

betegség után elhunyt. Temetése 2009. november

Fájó szívvel emlékezünk

tet a kórház orvosainak és ápolói-

SZOROCSEK GÉZÁNÉ

búcsúztatásán megjelentek, részvét-

DR. SZÖGI T1B0RNÉ

LAKOS ILONA
60 éves korában türelemmel viselt, hosszan tartó

„Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet, őrizzük, óvjuk emléketeket."

Köszönetet mondunk mindazoknak,

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

szerettünk,

órakor lesz a mórahalmi temetőben.

GYŐRFFY ÉVA
temetésén megjelentek, sírjára

akik szerettünk,

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága

Temetése 2009. november 23-án 15

NÉMETH LÁSZLÓNÉ

keztek. Külön mondunk köszöne-

tály munkáját.

ted az Úr szavát, nyugodj békében, találkozunk

CSÁKI JÓZSEFNÉ
MARIKA NÉNI

VECSERNYÉS VINCÉNÉ
NAGY-MOLNÁR ÁGNES

PALOTÁS GÉZÁNÉ

odaát!"
Fájó szívvel tudatom, hogy Édesanyám,

akik

noknak és ismerősöknek, akik szere-

temetésén megjelentek. Részvétükkel,

MÉSZÁROS FERENC

mindazoknak, akik drága szeret/ tünk,

mély gyászunkon enyhíteni igye-

MEGEMLEKEZES

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Temetése 2009. november 24-én 15 órakor lesz a

96 éves korában csendben elhunyt.

Hálás szívvel mondunk köszönetet

gyászunkon enyhíteni igyekeztek.

2009. november 18-án, 80 éves korában elhunyt.

hogy szerettünk,

H.-P.: 10.00-18.00, szo.: 9.00-12.00

rút, virágot helyeztek, s ezzel mély

lesz.

ARANY É S EZÜSTÉ
ÉKSZER
• értékesítés, javítás
|
• hozott aranyból készítés
• tórtarany-beszámitás
• karácsonyig ékszervásár
KÓNYA és TSA BT.
Szeged (Csillag tér).
Kereszttöltés u. 33. T.: 489-488

koszorút, virágot helyeztek, s ezzel

SZÉL MIHALYNE
JENŐFALVI MARGIT

(st

(trolimegáfíóban)

Bör-szörme-iriia kabátok
tisztítását, festését javítását,
átalakítását vállaljuk szakszerűen,
garanciával.
www.bundasialon.hu

FEST-COLOR KFT.
ei 06-30/919-5689

Édesanya, Nagymama,

»M«oo

Szeged, Bartók Béla tér 11. |

Nyílászárócsere
utáni falhibák |
javítása ( k í v á z á s ) . l

Már nincs megelégedve a háza
falán a grafíitimázolmánnyal!
CÉGÜNK VÁLLALJA
A SZAKSZERŰ ELTÁVOLÍTÁSÁT.
Fax: 62A57-961
§
Tel. 30/995-5798
|

„Szívében nem volt más, csak jóság és

BOR-SZŐRMEIRHA ÜZLET s

Te/ 06-70/601-6263,
62/649-030

GRAFFITIMENTESÍTÉS

szeretet."

Tel : 6 2 / 4 2 6 - 9 2 8 , g
62/426-448,
30/219-3557
S

(kft., bt.), -módosítás,

06-20/372-1497

62/225-227
06-30/362-3003

Javítás, telepítés,
forgalmazás, karbantartás
24 órán belül!

egyszerűsített cégeljárás5

RENDELHETŐ:

térítéssel,

rettünk,

SZEGED

készítését vállaljuk
minden porszívóhoz
és takarítógépekhez.

egészségbiztosítási í

|

Szász Péter

T e l . : 62/470-041.

Cégalapítás

Szeged, Rókusi krt. 17/2.
(a Tescóval szemben)
Bejentkezés: 30/85-93-515.

Duguláselhárítás
garanciával,
mindennap.

350 Ft/kg

TEXTIL PORZSÁK
KUTYAKOZMETIKA

Pihe ToUtisztító Műhely
ÍTOLLTISZTÍTÁS:,

Tel.: 30/859-4141
2 0 / 9 2 4 - 4 6 2 2 lSoraoo54

15

HŰTŐ ÉS KLÍMA
MÁRKASZERVIZ

VÁLLALJUK: CSALÁDI. BARÁTI.
CÉGES BULIK STB.
«
LEBONYOLÍTÁSÁT!
I
Tel 62/485-330
Szeged, Sándor u. 60/B

www.DogCity.hu

30/382-37-37

Paplan-párna készítés

tedmniénr

(Max K o n y h a m e l l e t t )

62/533-013,06-20/999-5114

GYORS, KÉNYELMES!
Targonca és háztartási <!
Pb-palack csere
|
rendelése:

h f l f d e k á i íy O > til

Szeged, Bakay N. a. 20.

Csomifüst Kft.

www.hondela.hu

K i s k a k a s Csárda
Megnyílt
új, hangulatos
termünk (24 fős).

Teljes körű
gépjármütisztitás

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

Hirdetéséi telefonon is
feladhatja:

EURO-SECURITY-2001. Kit.

T e l . : 62/541-544,

FILEP KÉMÉNY KFT.

«

?

S z e g e d , Kőrös sor 50.

javítása, bélelése,
kivitelezése és
forgalmazása
mindenfajta tüzeléshez.

Tel.: 6 2 / 2 4 6 - 1 7 4 , 06-20/9557-964

BŐR-SZŐRMEIRHA ÜZLET

gyártása!

KEMENYEK

Vásárhely, Dr. Rapcsák András u. 40.

NÓGI AUTÓMOSÓ
É S KOZMETIKA

Gázkészülékek
tisztítása,
karbantartása,
javítása.
Samott kémények,
értékesítése.

M ű a n y a g nyílászárók

Tel.: 62/555-602
70/311-7906
www.horukk.hu

PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
i
Kun Mihály

o

BUNDAVÁSÁRI

www.bundaKalon.hu

A HÓRUKK-ra
számíthat!

rövid határidőre vállalok.

K

Hondela Kft.

Költöztet? Szállíttat?

SZOBAFESTÉST,
MÁZOLÁST,
teljes lakásfelújítást

BÍZZQN
B

APRÓBÖRZE

SZOMBAT

Férjed, gyermekeid, unokáid

MEGEMLEKEZES
Elmentetek tőlünk, pedig nagyon szerettünk. Még mindig nehéz elhinni,
hogy nem vagytok mellettünk.
Emlékezés szüleimre:

NAGY NIKODÉMUSRA ÉS
FÜLÖP ANNÁRA.

Szerető lányuk: Marika
90884206

«családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

ID. KARANCSI LAJOS

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak.
00UV1040

Gyászoló családja
*

'
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2009.

SZOMBAT
R
K
6.00 Teleki Sámuel útján
6.25 TV 2-matiné
9.40 414-es küldetés
10.15 Szurikátik udvarháza [12]
10.40 BabavNág [12]
11.15 Kaland|árat
Az útitárs Kandász Andrea [12]
1130 Chartie - Majom a családban
Német családi kalandfilmsorozat.
87. Tolvaj szarka [12]
1230 Hegylakó
Kanadai-francia kalandfilmsorozat. 55. Vérbosszú [12]
1330 Bajnokok Ligája-magazin
összefoglalók, háttéranyagok, interjúk és kulisszatitkok
14.25 A kiválasztott - Az amerikai
látnók Amerikai akciófilm-sorozat. 26. [12]
1525 90210 Amerikai filmsorozat. 19.
Okaeri. Donnal [12]
16.25 Gyagyások serege
Amerikai vígjáték [12]
18.30 Tények Hírműsor

L

T T
U

•

DUNA

B

5.30 Topshop
6.00 Infománia Multimédia-magazin
6.25 A tini nindzsa teknőcök új kalandjai
6.45 Kötyökklub
9.10 Disney-ra|zfilmek

A gumimacik. Timon és Púmba
1000 így késztilt: A hotdhercegnó
Magyar werkfilm
10.30 06-91/33-55-33
Hívjon! játsszon! Nyerjen!
11.25 Házon Mvűl
12.00 RTL-hiradó - Déli kiadás
12.15 Autómánia
Autósmagazin
12.40 Magyarország-Lengyelország
válogatott kézilabda-mérkózés
Női Pannon-kupa. Közvetítés élőben
14.25 A dadus
1430 Rejtélyek városa
15.45 Üzenet a palackban
Amerikai romantikus film
18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás

8.00 Híradó
8.05 Sporthírek Mézeskalács
8.10 A Mézga család különös kalandjai
8.35 Spuri
9.05 A Black Rose-vár titka - Pendragon-legenda
9.25 Ókori kalandok
10.00 Városrajzolatok - Budapest
1(L30 Élni tudni keU!
11.00 Autóguru
11.30 Stílus Divatmagazin
12.00 DéU harangszó
12.01 Hirek
12.10 Fogadóóra
12.40 Egészségábécé
13.10 Ez történt Budapesten...
14.45 A Yamada család
16.30 Extra Kuttúrháttér
17.05 Visszajátszás
17.40 Sport7
Egy óra tele sporttal
18.35 A vadon bűvöletében
Angol tévéfilmsorozat, 10/9.

19.28 Föld TV
19.05 MageUán
19.00 Fókusz-plusz Magazin
19.30 Híradó este
A TV 2 tudományos és ismeret19.30 Csillag születik 2009
terjesztó magazinja [12]
Elsó középdöntő. Tehetségkutató 1930 Sporthírek
1935 Időjárás-jelentés
19.35 Hulk
élő show. 4.
November 21-tól a középdöntők- 20.05 Szerencseszombat
Amerikai scí-U akciófilm [12]
ben a legjobb tizenkét produkció 21.05 Tréfa Magyar tévéfilm [16]
22.15 Serenfty
száll versenybe a végső győzele- 22.25 Hfrek Benne: időjárás-jelentés
Amerikai sci-fi akciófilm [16]
mért Minden középdöntő végén 22.30 Sporthírek
Közben: kenósorsolás
kettővel fogyatkozik majd a szá- 22.45 Castro - Az ember és a legen0.30 lames Bond: Tűzgolyó
muk. így alakul ki december
da Angol dokumentumfilm
Angol kalandfilm [16]
19-re a döntő négy produkcióból 23.40 Tabló
2.45 Drága testek
álló mezőnye.
Magyar tévéfilmsorozat, 4/3. [18]
Amerikai krimisorozat, 143. A zeUtána: RTL-hírek
0.30 Afrikai képek
ne hátterében [16]
22.25 RTL Boksz Klub
Francia dokumentumfilm
3.35 Kalandjárat Az útitárs Kandász
Benne: Erdei Zsolt címmérkőzése
1.30 Önök kérték Kívánságműsor a
Andrea (ism.) [12]
a WBC cirkálósúlyú világbajnoki
nézők levelei alapján
4.05 Teleshop
elméért.
227 Műsorzárás
5.30 Műsorzárás

SCI-FI AKCIÓFILM

19.35 HULK
Bruce Banner egy kiváló tudós, a
legkorszerűbb géntechnológia a területe, ám ragyogó tudományos pályája és nyugodt élete fájdalmas
múltat rejt... Egykori barátnője és
hozzá hasonlóan tehetséges munkatársa, Betty már feladta, hogy áttörjön a férfi zárkózottságának falán, és beletörődött, hogy mindöszsze érdeklődő szemlélője marad
visszavonult életének. Egy váratlan
esemény azonban mindent megváltoztat!

DOKUMENTUMFILM

SHOW

19.30 CSILLAG SZÜLETIK 2009
November 21-től a középdöntőkben a legjobb tizenkét produkció
száll versenybe a végső győzelemért. Minden középdöntő végén
kettővel fogyatkozik majd a számuk. igy alakul ki december 19-re a
döntő négy produkcióból álló mezőnye. A győztes kiscsillag nyereménye egymillió forint egy éven át,
valamint egy személyautó. Az élő
adásokban a képernyő előtt ülők
véleménye is nagyban befolyásolja
a versenyzők sorsát

22.45 CASTRO - AZ EMBER ÉS A
LEGENDA
Különleges portré a világ egyik legvitatottabb politikai vezetőjéről: Fidel Castróról. A férfi, aki felszabadította Kubát egy elnyomó rezsim
alól. és aki a kommunista álomban
élt, ellenállt az amerikai és a nemzetközi megbélyegzésnek, és napjainkban is létezik. A kétségtelenül
legendás Fidel Castro ellentmondásokkal is teli személyiség egyesek hősnek, mások kegyetlen
diktátornak tartják.

7.25 A kis királylány
7.35 Napfényes Kythera
8.05 Válaszd a tudást! - Junior
9.10 Vivát Benyovszky!
10.00 A kockásfii lű nyúl
10.10 Magyar népmesék
10.15 jacques Cousteau tengeri kalandjai

525 Pakulárnóta
5.45 Váltó
6.00 Híradó
6.10 Gazdakör
7.05 Gyerekeknek
725 Magyar népmesék
7.30 Az időkirály birodalma
830 Cimbora

Q

5.00 FUpper legújabb kalandjai
535 Flipper legújabb kalandjai
6.50 Ki ugat a végén?
7.40 Nevess csak!
8.10 Nevess csak! Kanditamera-show
8.40 Topmodell leszek!
9.35 Topmodell leszek!
10.30 Nem ér a nevem
11.00 Nem ér a nevem
1125 Joey Amerikai filmsorozat
1135 Joey Amerikai filmsorozat
12.25 Segítség, gyerekeim vannak!
13.15 Főzz élőben Gordon Ramsay-

21.,
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6.00 A mélység titka
Amerikai fantasztikus
kalandfilm
825 Küzdelmes étet
Amerikai filmdráma
10.35 Anyám!
Amerikai vígjáték
12.10 Angel
Angol romantikus filmdráma
14.05 Egy éjszaka a királlyal
Amerikai filmdráma
16.05 Nők
Amerikai vígjáték
18.00 Párizs, szerettek!
Francia romantikus film
R.: Ethan Coen. )oel Coen, Gus
Van Sant. Fsz.: Fanny Ardant,
Maggie Gyllenhaal, Elijah Wood,
luliette Binoche, Natalie Portman
Huszonkét rendező, tizennyolc
rövid történet, és egy egész estés szerelmi vallomás a fények
és a szerelem városáról, Párizsról.

10.40 lacques Cousteau tengeri kalandjai
11.05 Derek, a fenegyerek
11.30 Liliputi mimikri
12.00 Déli harangszó
12.01 Szabadlábon a Szigetközben
12.30 Szakképzési körkép
1235 Natura
1320 Taljánok Csizmaországban
1330 Magyarok az emberevök földjén
1420 Kamera a hátizsákban
1430 Világjáró
15.15 Unokáink - különkiadás
15.40 Pódium
16.30 Roy és Ádám-koncert

9.15
930
10.15
11.15

1720 Apassionata
183)5 Magazinok sikertörténetei
19.00 Zene az életem
19.25 Esti mese
19.40 A jazz születésétől napjainkig
20.30 Hiradó este
2030 Sporthírek
2035 Időjárás-jelentés
21.00 Privát kopó [16]
22.05 Operawerkfilmek [16]
22.15 Benjámin Britten: Lukrécia
meggyalázás Opera [16]
0.05 Montaibano felügyelő - Az éjszaka illata
Olasz bűnügyi tévéfilm, 2/1.
13)5 Magyar butizene
2.00 Coliandro felügyelő

17.30 Mese
17.25 Koktél
20.00 Apu vad napjai
Amerikai vígjáték
18.00 Hiradó, sport, időjárás-jelentés
Amerikai vígjáték
Fsz.: Tom Cruise (Brian Flana18.30 Kirakat Aktuális háttérműsor
2135 Legenda vagyok
gan), Bryan Brown (Dougtas
193)5 Misztika
Amerikai sci-fi horror
„Doug" Coughlin), Elisabeth Shue
19.50 Kisenciklopédia
R.: Francis Lawrence. Fsz.: Will
(Jordán Mooney), Lisa Banes
20.00 Állomás Magyar tévéfilmsorozat
Smith, Alicia Braga, Chartie Ta(Bonnié), Laurence LuckinbiU
20.30 Zorro jele
han. Satli Richardson, Willow
(Richárd Mooney). Kelly Lynch
Amerikai játékfilm
Smith
(Kerry Coughlin). Gina Gershon
22.00 Lélek Boulevard
23.30 Bosszú
(Corai)
22.30 Duna-sport Sportösszefoglaló
Amerikai filmdráma
19.10 Nyomtalanul
22.45 Időjárás-jelentés
1.00 Invázió Amerikai thriller
20.00 CSI. New York-i helyszínelők
2230 És ott hány óra van?
2.35 Maffiás testőr
Tajvani játékfilm
Amerikai bűnügyi sorozat
Amerikai akciófilm
0.45 Kézjegy
2030 FutbatUstafeleségek
405 Hank és Mike
125 Vers
2130 Az ördög ügyvédié
Kanadai-amerikai vígjáték
1.30 Himnusz
025 Holtsáv Amerikai sci-fi sorozat
5.30 Filmek és sztárok
1.15 Virus a fedélzeten
1.35 Hiradó, sport, időjárás-jelentés
Holland mozimagazin

11.45 Híradó, időjárás-jelentés
12.00 DéU harangszó
12.01 Vers
12.05 Isten kezében
12.35 Élő népzene Suttyómba zenekar
133)5 Az alvilág professzora
1425 Világörökség
1435 Standard Táncok Magyar Bajnoksága, Vác
1535 Budapest-Bamako - A nagy
afrikai futam
1635 Talpalatnyi zöld

OPERA

22.15 BENJÁMIN BRITTEN: LUKRÉCIA MEGGYALÁZÁSA
A város az etruszk Tarquinus Superbus vezetésével harcol a görög
invázió ellen, de közben egyre jobban lezüllik. Egy Rómán kívüli fegyveres táborban Tarquinus, Cotlatinus és Junius együtt iszogatnak, és
arról beszélgetnek, hogy vajon bízhatnak-e feleségeik hűségében. Junius arra ösztökéli a fiatal Tarquinust, a király fiát, hogy ő maga tegye próbára Lukréciának, Collatinus feleségének a hűségét.

NyeWörzö Nyelv-szöveg-játék
Léptünk koppan ódon köveken
Vannak vidékek
Divathét

NOVEMBER

V Telin
8.00 Album - Vámosi Éva 8.30
Estelő 9.30 Egész életen át...
Egyetemről mindenkinek 10.00
Könnyűzene 10.30 Hangos képújság 13.00 Szegedtől karnyújtásnyira - Mórahalom - városi magazin 13.30 Szó tér 14.00 Törzsasztal 14.30 Deszki magazin
15.15 Könnyűzene 15.30 Album
16.00 Estelő november 13-i 17.00
Könnyűzene
18.00
Képújság
19.00 Könnyűzene 19.30 Törzsasztal 20.00 Estelő november
13-i 21.00 Szegedtől karnyújtásnyira - Mórahalom - városi magazin 21.30 Könnyűzene

•

VÁROSI TV

(a város kábeltévé-hálózatain, az

vel! Gasztroreality
14.10 A nagy házeladás
Amerikai realitysorozat
15.10 Tiszta a lakásod?
Tatarítóshow
15.40 Tiszta a lakásod?
Tatarítóshow
16.10 A nagy házalakítás
Otthonteremtő show
17.00 10 évvel fiatalabb
Átváltoztatóshow

UHF 42-es csatornán) 7.30 Szegedi hírek 9.00 Teleshop 9.30 Tipegő - baba-mama magazin 10.00
Zodiákus 12.00 Képújság 17.00
Nóvum - Innováció az egészséges
táplálkozás szolgálatában 17.30
Képújság 18.30 Fogadóóra 19.00
SzemeSZTEr 19.30 Körút 20.30
Hírháló - az ország hírei 21.00
Házibuli Attilával és vendégeivel
- zenés show-műsor 22.00 Sztárok a konyhában 22.30 Night
Club - turné. Erotikus műsor
23.00 Képújság

TV
17.00 Csillagposta - napi horoszkóp 17.10 Grimm-mese - Békakirály 18.00 Buksi és barátai kedvencmagazin. Benne: 1 éves
Buksi és barátai - születés-

napi adás 19.00 Képes sport (hétfői ism.) 20.30 Az Alma együttes
koncertje 21.20 Eszmecsere - beszélgetés a makrogazdaság kérdéseiről (ism.) 21.50 Csillagposta - napi horoszkóp 22.00
Képújság

físr
6.00 Napi gondolat 7.00 Napi
gondolat (ism.) 8.00 Napi gondolat (ism.) 10.00 Kultúrszoba
12.00 Magyarnóta-gála az Újszegedi Szabadtéri Színpadon, III.
rész 18.00 Heti közélet 18.35
Nonstop- ifjúsági magazin 19.35
Diagnózis - egészségügyi magazin 20.00 Szüreti mulatság
Ópusztaszeren; Rozetta - egyházművészeti magazinműsor 21.00
Kultúrszoba 23.00 Diagnózis egészségügyi magazin

VASARNAP
K
5.45 Reggeli gondolatok
6.15 Az idő örvényében
6.45 TV 2-matiné [12]
9.15 Nagy vagy! [12]
10.15 Joey (12]
10.45 Két Testőr
Életmódmagazin [12]
1120 Stahl konyhája [12]
1130 Borkultusz
Borkultúra-magazin [12]
1220 Száguldó vipera [12]
13.20 Psych - Dilis detektívek [12]
14.20 SmatMUe

Amerikai akciófilm-sorozat. 11.
Bosszú (12]
15.15 Rex felügyelő
Olasz-német-osztrák krimisorozat. 129. Messze innen [12]
16.15 Négy eskllvó és egy temetés
Angol vígjáték [12]
18.30 Tények Hírműsor

L

U

DUNA

B

5.30 Topshop
6.00 Stayers - A kis boszorkány
6.20 A tini nindzsa teknőcök ú| kalandjai
6.40 Kötyökklub
10.00 Receptklub hétvégén
10.15 06-91/33-55-33
Hívjon! látsszon! Nyerjen!
11.15 Menetrend Utazási magazin
11.40 Magyar autósport-magazin
1200 RTL-hiradó - DéU kiadás
12.10 Vízilabda Magyar Kupa - Döntő mérkőzés
Közvetítés élőben
13.25 Tuti gkni
14.20 Szivek szállodája
15.15 Titkos küldetés
Amerikai akciófilm-sorozat. 8.
Kutyaszorítóban, 2/2.
Közben:
16.05 Hatoslottó-sorsolás
16.15 Piedone Egyiptomban

1900 Napló
Mérlegen a valóság [12]
18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás
20.05 Transformers
19.00 Cobra 11
Német akciófilm-sorozat, 12.
Amerikai sci-fi akciófilm [12]
évad, 6. A rettegő város. 2/2
R.: Michael Bay. Fsz.: Shia La
20.00 Zorro legendája
Beouf, Megan Fox, |on Voight.
Amerikai kalandfilm
Bernie Mac. |ohn Turturro. Ant22.40 Heti hetes
hony Anderson, )osh Duhamel.
Vidám aktuális talkshow Utána:
Tyrese Gibson
RTL-hírek
2230 Rambo 3.
0.00 Maffiózók
Amerikai akciófilm [18]. Közben,
Amerikai filmsorozat. 6. évad. 19.
kenósorsolás
Hullámok a fej fölött [16]
0.45 A Holló
1.05 Portré Riportmagazin
Amerikai fantasztikus thriller [18]
1.40 Jópofa kofa
225 Napló
Mérlegen a valóság [12] (ism.)
Amerikai vigjátéksorozat. 1. évad,
3.25 Műsorzárás
5. Csomagolósdi

A Mézga család klllSnös kalandjai
Spuri
így szól az Úr!
Engedjétek hozzám
KatoUkus krónika
KatoUkus válaszok
Szórványban
Egyházi naptár
Evangétíkus magazin
Református ifjúsági műsor
Beszélgetés Böszörményi Gergellyel

11.30 Az utódok reménysége
1200 DéU harangszó
1201 Hirek
12.10 Kis falu a Maros partján
1240 Tüskevár
13.10 TOskevár
1330 Magyar Tennék Nagydíj 2009
14.20 Légfrissítő
1430 Unokáink sem fogják látni
1520 Múlt-kor
1530 Most a Buday!
16.20 Eurótaxi
1630 Panoráma
17.20 Magyarország története
1730 Maupassant történeteiből - Az
öreg Hautot és a fia
18.30 Yorkshire-i szívügyek
19.28 Föld TV
19.30 Hiradó este
19.50 Sporthírek
1935 Időjárás-jelentés
20.00 Az Ezeregyéjszaka meséi
2035 A szólás szabadsága
22.00 Kultúrház
2235 Berlin drágám
23.25 Hirek Benne: időjárás-jelentés

KALANDFILMSOROZAT

SCI-FI AKCIÓFILM
•

20.05
TRANSFORMERS

8.05
8.30
9.00
9.05
9.15
9.40
10.05
10.30
10.45
11.10
11.15

20.00

ZORRO LEGENDÁJA

5.00 FUpper legújabb kalandjai
535 FUpper legújabb kalandjai
630 Nevess csak!
7.15 Segítség, gyerekeim vannak!
8.05 A nagy házeladás
9.05 Joey Amerikai filmsorozat
9.35 Joey Amerikai filmsorozat
10.00 Top Gear Autósmagazin
11.05 Start Autósmagazin
11.30 Nyomtalanul
1220 Szex és New York Ught

15.00 Beszélgetés Böszörményi Gergellyel
15.15 Kézfogás
15.40 A nagy versmondás
16.05 Sorstalanság
16.35 Roy és Ádám-koncert
17.30 Meseautóban: Három csengő
18.50 Zene az életem
19.15 Esti mese
19.35 Szösz?!.-)
20.30 Hiradó este
20.45 Sporthírek
2030 Időjárás-jelentés
2035 Retrock Neoton família
21.05 Napfényes Florida
Amerikai film
23.25 A jazz születésétől napjainkig
Chicago aranykora
0.10 Radnóti 100 éve
Háborús versek
1.05 Montaibano felügyelő - Az éjszaka illata
Olasz bűnügyi tévéfilm, 2/2.

17.40 Arcétek
18.00 Hiradó
18.35 Mese
19.00 Kikötő - programajánló
19.10 Kézjegy
20.00 Heti hírmondó
21.00 André Rieu Ausztráliában
23.10 Duna-sport Sportösszefoglaló
23.25 Időjárás-jelentés
23.30 Beavatás
23.40 A múlt hatalma
1.20 Vers
1.25 Himnusz
1.30 Hiradó
135 Heti hírmondó
3.00 Kikötő Kulturális magazin
3.25 Penge

19.30 Két pasi - meg egy kicsi
Amerikai tévéfilmsorozat
20.00 Szeretem a testem
Sorsfordító átalakítás nőknek
21.00 Gordon Ramsay - A pokol
konyhája Gasztroreality
22.00 Holdfény
Amerikai sorozat
2245 Vad orchideák
Amerikai erotikus film
Fsz.: Míckey Rourke (Wheeler).
Jacqueline Bisset (Claudia), Carre
Otis (Emity), Assumpta Séma
(Hanna). Bruce Greenwood
Oerome McFartand)
030 Holtsáv Amerikai sd-fi sorozat
1.45 Álmaimban Argentína

20.00 Az arany iránytű
Amerikai-angol fantasy
2135 Hung - Neki áU a zászló
Amerikai vígjátéksorozat
2225 True Blood - Inni és élni hagyni

Törzsasztal 16.00 Estelő 17.00
Könnyűzene
17.30
Képújság
19.30 Csongrád megyei magazin
20.00 Szeged magazin 20.30
Könnyűzene 21.30 Hangos képújság

0.00 Képújság 9.00 Teleshop
9.30 A Krisztus Szeretete Egyház
műsora 10.00 Zodiákus 12.00
Képújság 17.15 Vadászösvény
17.30 Csillagszem - Bery 18.00
Szemközt 18.15 Aréna 18.45 Artista 19.30 Szabadegyetem Szeged. Dr. Szabari Margit előadása 20.30 Hírháló - az ország hírei
21.00 Kínai Hercules. Amerikai-hongkongi film 23.00 Képújság

FILM

•

20.00

AZ EZEREGYÉJSZAKA MESÉI

Ö

5.25 Gazdakör
6.15 Változatok északi fényre
635 Mirabella mama házi mozija
7.10 Magyar népmesék
7.20 Cimbora
8.20 lllemberke
8.40 Csodafa
9.30 Csángó mise
11.00 „A magok oltalmára..."
11.10 Hatodik sebesség
11.45 Hiradó, időjárás-jelentés
1200 DéU harangszó
1201 Vers
1205 Élő egyház
1235 Élő népzene
13:05 Csellengők
13.30 Kék bálvány Magyar játékfilm
14.45 fzörzök
15.20 Univerzum
16.15 Törzsasztal
17.15 Kutyaélet

8.00 Tudásakadémia - Junior
9.05 Vivát Benyovszky!
10.05 Kisvárosi fiúk
11.35 Szilágysomtyó
1200 DéU harangszó
1201 A sokszínű vallás
1210 így szói az Úr!
1220 Engedjétek hozzám
1225 KatoUkus krónika
1250 KatoUkus válaszok
13.20 Egyházi naptár
13.30 EvangéUkus magazin
1335 Református ifjúsági műsor
14.05 Az utódok reménysége
14.35 Szórványban

21.05
NAPFÉNYES FLORIDA

V Telin
0.00 Hangos képújság 1.00 Képújság hang nélkül 4.00 Hangos
képújság 8.00 Könnyűzene 8.30
Törzsasztal 9.00 Estelő november 13-i 10.00 Receptvarázs
10.30 Könnyűzene 10.45 Hangos
képújság 13.00 Album - Vámosi
Éva 13.30 Estelő 14.30 Receptvarázs 15.00 Könnyűzene 15.30

Amerikai filmsorozat
1250 Szex és New York Ught
13.20 Miről álmodik a lány?
Amerikai vígjáték
15.10 Mesterszakács
15.40 Mesterszakács
16.05 Mesterszakács
16.35 Mesterszakács
17.00 Kézilabda Bajnokok Ligája
19.00 Két pasi - meg egy kksi

V A R D S I TV

S

Z E G ED

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)

6.00 Nyár a parton
Amerikai romantikus filmdráma
735 Vonzások és állatságok
Amerikai romantikus vígjáték
9.30 Shine A Ught - A Rolling
Stones Scorsese szemével
Ameritai-angoi zenés dokumentumfilm

11.30 High Schooi Musical 3. - Végzősök Amerikai zenés film
13.20 Csapatszellem
15.10 A dögös és a dög

Amerikai romantikus vígjáték
16.40 Pincérlány - Édesen is csípős
Amerikai romantikus vígjáték
1825 A bakancslista
Amerikai filmdráma
R.: Rob Reiner. Fsz.: lack Nicholson. Morgan Freeman, Sean
Hayes, Beverty Todd. Rob Morrow

Amerikai filmsorozat
23.30 Egy botrány részletei
Angol filmdráma

R.: Richárd Eyre. Fsz.: judi Dench,
Cate Blanchett, Bili Nighy. Andrew Simpson, Tom Georgeson
1.00 Végitétet
Angol akciófilm
230 Aliens vs. Predator - A Halál a
Ragadozó ellen 2.
Amerikai akcióhorror

2009. N O V E M B E R
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Születésnapi kedvezményzápor!
í

2 0 9 9 f t

Vásároljon minimum 5000 Ft értékben az
adott napon áruházunkban* és csak aznap,
1 napig Öné lehet kuponos termékünk

RENDKÍVÜLI SZÜLETÉSNAPI ÁRON.

helyett

Unicum. Unicum Next

Likőr
0 , 5 ! . 2 3 9 8 Fi/i

3 7 9 0 f t h e l y e t t

izemes

Pick M u

22-én ez a
kupon
érvényes!

^

Parasztkor

1 1 9 2 f i helyett

4 9 9 f i helyett

Planner
Őszibarack gyümölcsital
Minimum 5000 FI értékű egyéb termék vásárlása esetén
a fent megjelölt napon érvényes. Részletek a katalógus
hátoldalán találhatók.

Minimum 5000 FI értékű egyéb termék vásárlása esetén
a lent megjelölt napon érvényes. Részletek a katalógus
hátoldalán találhatók.

'minimum 5000 Ft értékben egyéb (nem a kuponon szereplő) termék vásárlása esetén vehető igénybe az akció. A pénztárnál kérjük utolsóként tegye a szalagra a kuponos terméket és adja le az innen kivágott
kupont, mellyel kizárólag a kuponon feltüntetett napon vásárolhatja meg kedvezményes áron a kuponon szereplő terméket. Egy vásárló 5000 Ft-onkénti vásárlásonként egy termékre egy kupont használhat fel.

Egy mosollyal több

17
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A BAJNOKI UTÁN AZ MK-BAN IS A VASAS AZ ELLENFÉL

REFLEKTOR
Vereségek az NB ll-ben

A KÉZILABDA NB ll-BEN, férfiak: Kiskunmajsa-Makó KC
25-22 (12-12), a legjobb makói gólszerzők: dr. Fekete-Szabó 5, Dombegyházi 4 góllal.
Nők: Medgyesegyháza-KSZSE
Szeged 18-17 (8-7), a legjobb szegedi gólszerző: PuhaIák 4 találattal.

Amatör dartskupa

A SZEGEDI MEMPHIS DC
Memphis-kupa néven első alkalommal rendez amatőr
dartsversenyt december 13-án
(vasárnap) 10 órától a Szeged
Plazában lévő klubjában. Nevezni az adott napon a viadal
előtt 9.30-ig lehet, az érdeklődők a 20/918-2301-es számot
hívhatják. Az esemény egyben
a Memphis DC toborzója is.

Egy százalék

A SZEGEDI LELKESEDÉS SK atlétikai és súlyemelő szakosztálya köszönj mindazok önzetlen
segítségét, akik személyi jövedelemadójuk egy százalékát az
egyesületnek felajánlották. Az
összeget a két szakosztály működésére és felszerelés vásárlására fordították.

Jeges toborzó

A SZEGEDI ICE TEAM SE korcsolyázni lehetőleg már tudó
6-11 éves lányok és fiúk jelentkezését várja. Az edzések
időpontja: szerda, csütörtök
14-15.30, szombat 7-8.30,
helye: szegedi műjégpálya.

Szeged TSK-érmek

A SZEGED TSK PÁRJAI két
versenyen szerepeltek. Eredményeik, Kecskemét, 9. Hírős-kupa, felnőtt hobbi: 1. Kovács Krisztián, Bálint Barbara
standard, latin: 3. Kovács K.,
Bálint B.; junior II., hobbi és
latin: 1. Horváth Kolos, Pető
Gréta; junior I., hobbi: 1. Balga
Kristóf, Nagy Evelin, standard,
latin: 2. Balga K., Nagy E. Budapest, Erzsébet ligeti verseny, junior I. hobbi és standard: 1. Balga K., Nagy E., latin: 2. Balga K„ Nagy E. felkészítő: Móczó jános.

1,5 éves, OKJ-s
RAFOLÓGUSKÉPZÉS

ebru,irtol kereutféleves),
valamint

yiségismeret arcból,
kézből és testbeszédből
tanfolyam indul a
SELF-MENTAL STÚDIÓ-nál.

Vindisch most törleszthet
A férfi vízilabda magyar kupában ma 12.30-kor (Sport Klub)
a bajnok Vasassal csap össze a
Szeged Beton. A Szőnyi úti találkozó győztese vasárnap
(12.15, RTL Klub) az Eger-Domino-Honvéd mérkőzés győztesével játszik a serlegért.

"

- Teljesen más a kupában
játszani, mint a pontvadászatb a n - m o n d t a Vindisch Ferenc,

aki korábban nyolc idényt húzott le a Vasas játékosaként, a
nyártól viszont a Szegedet erősíti. - A bajnokságban sok lehetőség akad a javításra, a kupában egy meccs dönt. Még ha a
Beton mumusnak is számít, papíron esélyesebbek a piros-kékek, de egy kupaelődöntőn bármi megtörténhet. Természetesen úgy vágunk neki a feladatnak, hogy nyerhetünk.
Vindisch a két gárda szegedi összecsapásán megsérült,
ezért a hét első két napján
nem lehetett társai között az
edzéseken.
- Az arcomon keletkezett
seb szépen gyógyul, azzal
nincs különösebb bajom, viszont kiderült, a bekapott

Vindisch játékára nagy szüksége lenne a Betonnak. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

ütés következtében kisebb
agyrázkódást is szenvedtem árulta el a szegediek 5-öse.
- Bár szerdától már részt veszek a tréningeken, ha felállók, vagy ha például lépcsőn
közlekedek, egy kicsit megfájdul a fejem, de remélem, ez
nem akadályoz abban, hogy
ezen a fontos találkozón ott
legyek a többiek között. Nagyon szeretnék játszani.
Vindisch sérülése csak az
egyik problémája a Szegednek,
Komlósi Péter ugyanis betegséggel dőlt ágynak, és Török Béla
hárommeccses eltiltása is még
él a mai mérkőzésen.
A Szeged ez idáig kétszer jutott a kupafináléba: 1980-ban a
Szentestől kapott ki, 2001-ben
pedig épp a Vasastól. Az angyalföldiek 7-5-ös sikeréből az
akkor még ott játszó Vindisch
főszerepet vállalt, a mezőny

legeredményesebbjeként
három gólt szerzett.
- Tisztán emlékszem a
meccsre, 2001. március 18-án
Egerben játszottunk a Tabán
Trafik Szegeddel. Számomra
nem volt éppen ideális a felkészülés, betegen, kezdődő tüdőgyulladással pólóztam. Az orvos
azt mondta, nem játszhatok, mire én azzal próbáltam meggyőzni a dokit: ott kell lennem, ez
magyarkupa-döntő! Azt válaszolta: „Az lehet, de maga nem
lesz, nem lehet ott a vízben". Végül saját felelősségemre vállaltam a játékot, és mondhatom,
igen jól sült el a „kaland". Igyekszem párhuzamot állítani, most
sem vagyok éppen topon, de ki
tudja, talán megint sikerül kiemelkedőt produkálnom, törleszthetek valamit a nyolc és fél
évvel ezelőtt a Szegednek okozott bosszúságért.

SZEGED. Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzés: Szegedi TE-Tatra Prefa Suchany
(szlovák) 8:0. Nem, egyáltalán
nem kell arra gondolni, hogy
lapunk elírt egy dátumot, és a
férfi teke BL-ben lemaradt bárki
is a szegedi és a szlovák csapat
mérkőzéséről. Megnyugtatásul
elmondjuk, a BL tavalyi kiírásában is összefutott a két gárda, akkor is a nyolcaddöntőben, akkor is az első meccs Szegeden volt - szóval egyfajta déja vu lehet rajtunk úrrá a mai
találkozóval
kapcsolatban.

Nyílt Nap

a Kecskeméti Főiskola GAMF Karán!

Hogy ez az emlék teljes legyen,
ahhoz már csak annyi kellene,
hogy a hazai alakulat az újszegedi teke- és bowlingcentrum-'
ban megint 8:0-ra nyerjen.
- Erre törekszünk majd, és a
lényeg is az lesz, hogy minél
nagyobb előnnyel utazhassunk
Szlovákiába két hét múlva vélte Földesi Zsolt, aki a Suc-

hany-val szemben a legszorosabb meccset vívta a Zerbst vil á g s z t á r j a , Ivan Cech fivére, Li-

bor ellen egy éve, és mindössze
18 fával múlta felül, igaz, szettekben simább mérkőzés volt

S

Tanulj Te is a 45 éves GAMF Karon,
a mérnökképzés regionális

•
•
•

tájékoztató a 2010. évi
felvételi eljárásról
a GAMF Kar képzési
kínálatának ismertetése
laboratóriumi bemutatók
(legórobot, lebegő vasút,
CNC megmunkálás,
pneumobil és
elektromos autók)

Hungerit
MetalCom-Szentes-Dunaújváros

8-9

(4-2,1-3,1-3, 2-1)

A nyáron gyengült a Dunaújváros, a Szentes viszont erősödött, emiatt a szakemberek inkább az utóbbit tartotta a kupaelődöntő esélyesének.
Egy darabig úgy is tűnt, jó
jósnak
bizonyultak,
mert
ugyan Kotova és Győri találatára Szűcs és Keszthelyi gyorsan válaszolt, de a második
negyed első percének végén
már 5-2-re vezetett a Szentes.
Addig eredményesek voltak a
hungerites átlövések, akkor
még nem zavarta a Kurca-partiakat az újvárosiak letámadásos emberhátrány játéka.
Nem úgy a folytatásban, hiszen nagy fordulatot vett a
meccs. Még a legbiztosabb helyzetekben is megremegtek a
szentesi kezek, hiába harcolt ki
Takács jő néhány fórt, azok
rendre ki is maradtak. Mindent
elmond a statisztika: amíg Hevesiék az előnyök mindössze tíz
(tízből egyet...), addig a dunaújvárosiak nyolcvan százalékát
(ötből négyet) váltották gólra.
Mivel a harmadik helyért

rri

K

Női vízilabda magyar kupa,
elődöntő. Budapest, Szőnyi
úti uszoda, 250 néző. Vezette:
Kun, Bátori.
Szentes: Jankovics - Győri 3,
Hevesi 1, TAKÁCS 0.1, Kotova
3, Kövér-Kiss, Tóth A. Csere:
Miskolczi, Árkosy, Tiszai, Pengő
N. Edző: Zantleitner Krisztina.
Dunaújváros: Kasó - Menczinger K„ KESZTHELYI 5, SZŰCS
2, Berta, Huszka 1, Poszkoli 1.
Csere: Ács, Kovács D., Benkő
T. Edző: Mihók Attila.
Gól -emberelőnyből: 10/1, ill.
5/4. Ötméteresből: -, ill. 1/1.

nem rendeznek vasárnap mérkőzést, a szentesiek rögtön a találkozót követően meg is kapták a bronzérmet. Pedig az aranyért utaztak a Szőnyi útra...
B e l e o n Zsolt, a szentesiek klubigazgatója: - A komplettebb Dunaújváros a meccs
második felében meggyőzőbb,
higgadtabb volt nálunk, megérdemelte a fináléba
jutást.
Sajnos a mieink egyéni hibák
sokaságát követték el.

Szeged TE: ismétlődik a múlt?
(3:1). - És még tetézem is a várakozásaimat: kettős győzelemmel illene átlépnünk az ellenfelünkön, de az biztos, hogy idegenben elég speciális pálya vár
ránk, ahol a hazaiak mindenre
képesek lehetnek.
Az elmúlt esztendei szegedi
t a l á l k o z ó n Fekete 652, Kakuk és

Kiss N. 638, Kis Zs. pedig 628 fát
ütött. Az edzések alapján kijelenthetjük, a Szegedi TE játékosai most is jó formában vannak.
A találkozó ma 13 órakor kezdődik az újszegedi teke- és bowlingcentrumban.

M M M i

Programok

Hiába számított a találkozó
esélyesének a pontvadászatban listavezető Hungerit MetalCom-Szentes a Dunaújváros
elleni női vízilabda kupaelődöntőben, a bajnoki címvédő
háromgólos hátrányból fordított. A Kurca-partiak bronzéremmel zártak.
BUDAPEST
MUNKATÁRSUNKTÓL

SZEGED
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Egy héten belül másodszor is
összecsap a Szeged Beton a Vasassal. Az elmúlt szombaton
Szegeden rendezett bajnoki
rangadón, bár sokáig három
góllal is vezetett a Tisza-parti
alakulat, a meccs 4-4-es döntetlennel zárult. Ma ismét farkasszemet néznek egymással a
felek, de ezúttal Budapesten, a
Szőnyi úti uszodában ugranak
vízbe a játékosok, csakhogy
most nem a bajnoki pontokért,
hanem a magyar kupa fináléjáért hadakoznak.

Szentesi kupabronz

központjában!

Szakjaink

•
•
•
•
•
*

anyagmérnöki
gépészmérnöki
mérnök informatikus
műszaki menedzser
műszaki szakoktató
ipari termék- és
formatervező mérnöki

www.gamf.hu

2009. november 26. 9:00
6000 K e c s k e m é t , I z s á k i út 10.

1000 MESTER
SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT
KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ KFT.

fiSZK
A szakmád

mi adjuk, a lehetőség a tiéd!

21 képzőintézmény kínálatával segítünk abban, hogy választott szakmád
a jövőd alapja legyen.

• 21 szakmacsoportban több mint 114 oktatott szakma
•
•
•
•
•

21 partnerintézmény, csaknem 1200 pedagógus
Kiváló felszereltségű tanműhelyek
Pályaválasztás, pályaorientáció, pályakorrekció segítése
Közösségi szolgáltatások (pl. életpálya-építés)
Felnőttképzés

Kotova három gólja is kevés volt a Szentesnek. FOTÓ: VID0VICS FERENC
•MMMHMMMMMM

Olimpikon érkezik
SZEGED. A pekingi olimpián is
szereplő válogatott játékossal,
Jakab Jánossal felálló bajnoki
címvédő Lombard AC látogat
Szegedre a férfi asztalitenisz
Extraligában szombaton 17 órától. A Móricz-tornacsarnokban
megrendezett találkozón a negyedik helyen álló Floratom a
m e g s z o k o t t Dudás Róbert, Erdélyi Szabolcs, Kriston Dániel

trióval száll harcba az összecsapáson, míg a Lombardban a
már említett Jakab mellett a válogatott második számú játékos a , Nagy Krisztián é s a m i n d e n -

kire veszélyes Molnár Krisztián
áll asztalhoz. A szegedi együttes a tisztes helytállásban bízhat a címvédő ellen, egy-két
egyéni győzelem már a bravúr
kategóriájába tartozna.

Győzelemmel zárnának
SZEGED. A labdarúgó NB III Alföld csoportja utolsó őszi fordulójának ma 13 órakor kezdődő összecsapásán a Tisza Volán SC a Dabast fogadja a Felső
Tisza-parti stadionban.
- Dobogón akarunk telelni,
ehhez pedig meg akarjuk szerezni mindhárom pontot - fogalmazott a szegediek trénere,
Buchholcz Gábor. -

Ennyivel

tartozunk szurkolóinknak is,
akiket az eddigi hazai meccseHa már megálmodtad a magad világát, de akkor is, ha még tanácstalan
inken nem kényeztettünk el.
vagy, keress bennünket vagy az 1000 Mester TISZK iskoláit, mert:
Igaza van a fiatal edzőnek, a
A jövő mestereit mi képezzük!
korábbi hat otthoni találkozójából ugyanis csak kettőt nyert
6721 Szeged. Eszperantó u. 5.• tel. +36 62 541 675, 541 676 • fax: +3662317256
meg a Volán SC, kétszer ikLYrr'rrjalBIM
e-mail: lOOOmestertSinvttel ki info@i000rnestertiszk.liu wtvw I000meslertiszk.hu
szelt, kétszer pedig kikapott.
Érdekesség, hogy idegenben

sokkal jobban ment Kaziéknak,
akik távol az „otthontól" négyszer nyertek, és csak egyszer
szenvedtek vereséget.
A másik megyei csapat, a
HFC szabadnapos.

Fordított a Loki. A címvédő
DVSC-TEVA a hajrában szerzett
góllal győzött a bennmaradásért küzdő Honvéd vendégeként a labdarúgó Soproni Liga
3. fordulójából elhalasztott és
tegnap pótolt mérkőzésen.
Honvéd-DVSC-TEVA 1-2
(0-0). Gólszerzők: Abraham
(68.), ill. Leandro (76.),
Rudolf (91.).
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VASÁRNAP 17.15-KOR: PICK-MONTPELLIER

SPORTMŰSOR

Csatára fel!
A Pick Szeged férfi kézilabdacsapata vasárnap 17.15-kor a
francia Montpellier együttesét fogadja a Bajnokok Ligája
6. fordulójában. Az A csoportban listavezető gall csapat
már pénteken megérkezett
Szegedre.
SZEGED
SÜLI RÓBERT

„Németországban egy csapat anyagi lehetőségeit mindig abból lehetett lemérni,
hogy a meccs után mennyien vannak a VIP-fogadáson.
Montpellier-ben 500-an voltak a teremben a meccsünk
után. Pezsgőztek, boroztak,
söröztek az emberek. Ez is
jól jelzi, hogy milyen tehetős klub a francia együttes!"
- ezt még a gallok földjén
m e s é l t e Katzirz

VASÁRNAP
ASZTALITENISZ
ATSK-kupa amatőr ranglistaverseny, Szeged, ATSK-terem, 9.
KÉZILABDA

Sportszerűen
Franciaországban, Montpellier-ben a hazai közönség jelesre vizsgázott. A gall drukkerek, amikor kijött a Pick Szeged melegíteni a pályára, hatalmas tapssal köszöntötték a
magyar csapatot. Amikor megérkezett a 14 fős szegedi szurkolótábor, akkor minden francia drukker megtapsolta őket,
integetett feléjük. Megható és
hihetetlenül sportszerű pillanatok voltak ezek. A
Pick-szimpatizánsok két kissrácot meg is jutalmaztak
ezért a cselekedetért, nekik
adták a sálukat. A szegedi
publikum most viszonozhatja
ezt, megmutathatja, hogy a
Tisza-parti közönség is a fair
play híve.

Bajnokok Ligája, csoportkör,
6. forduló, férfiak: Pick Szeged-Montpellier (francia), újszegedi sportcsarnok, 17.15.
NB l/B, nők: Szeged-Dorozsma-Algyő-Bőcs, Szeged-Kiskundorozsma, Orczy Sportcsarnok,
14 (ifilc 16). NB II, délkeleti
csoport, nők: Kistelek-Medgyesháza, Kistelek, 11.
LABDARÚGÁS

A Nikola Karabatic (jobbról) vezette Montpellier késő este érkezett meg a Novotel Hotelbe. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Dávid.

Azt már nyáron, a sorso- rabatic alkotja a kezdőcsaláskor tudni lehetett, hogy a patot. És akkor még a csereMAHB, azaz a Montpellier p a d o n o t t v a n Sztojinovics,
Agglomération
Handball Accambray, Juricek, K a r a b a együttese kiemelkedik a BL tic testvére, Luka.
A csoportjából. Nem véletleHa a névsort végigfutjuk,
nül vezetik a gallok a cso- akkor lehet, hogy többen azt
portot. A szakemberek a né- mondják, és állapítják meg,
metországi Final Fourba vár- hogy a Pick Szegednek esélye
ják a franciákat, akik a ro- sem lesz vasárnap a győzelem
mániai fiaskó óta nem tud- megszerzésére.
nak hibázni, minden mecsA
kinti, _ montpellier-i
csüket megnyerték a bajnok- meccsen is volt sansza Draságban és a Champions gan Djukics
együttesének.
League-ben is.
Csak a ziccerek és a hetesek
Hat
éve,
Minden poszton remek já- kimaradtak.
tékosokkal rendelkeznek, a 2003-ban sem sok esélyt adkapuban a színes bőrű Kara- tak a Picknek a Montpellier
ellen. Akkor nyert a Pick. Peboue, a s z é l e n a c s e h Sobol,
a francia klasszis Guigou, át- dig a galloknál akkor is játlövőposzton
a
tunéziai szott egy bizonyos Nikola KaHmam, a s z l o v é n Kavticnik, rabatic. A világ egyik legjobb
beállóban az őserő, szintén játékosának nincsenek kelletunéziai Tej, irányítóban pe- mes emlékei Szegedről, csak
dig a világ egyik legismer- reménykedni tudunk, hogy
tebb kézilabdása, Nikola Ka- most sem lesznek.

II.-Károlyi, Csongrád, 13. Földeák-Pusztamérges, Földeák,
13. Domaszék-Balástya II.,
Domaszék, 13. Ruzsa-Öttömös, Rúzsa, 13.

Danijel Andjelkovics, a
Pick Szeged csapatkapitánya: - Nagyon vártam már ezt
a pillanatot, hogy újból pályára léphessek. Egy sportolónak
a legrosszabb érzés, ha sérülés miatt nem játszhat. Szörnyű volt a lelátón nézni a
meccseket, a társakat. Nem
tagadom, legszívesebben bementem volna a pályára játszani. Milyen a vállam? Még
nem olyan, mint régen. Bombagólokra ne számítson senki.
De azt ígérem, ha játszom,
minden erőmmel azon leszek,
hogy nyerjen a Pick Szeged.

Katzirz Dávid, válogatott
átlövő: - Napról napra jobb a
lábam, néha még picit fáj a
vádlim, de ott leszek a pályán.
A Montpellier a favorit, de lehet esélyünk a győzelemre. A
csapat napról napra egyre jobban összerázódik, sokat vagyunk
együtt,
edzünk,
DVD-zünk, elemzünk. Olyan
csapategység formálódik, ami
a jövő szempontjából lehet fontos. A közönségre most nagyon
nagy szükségünk lesz. Ha szeretnénk továbbjutni a csoportból, akkor a Montpellier-t is
meg kell próbálni legyőzni.

Zubai Szabolcs, a Pick
Szeged válogatott beállósa:
- Ügy érzem, hogy minimum
egy pontot szerzünk, de a
győzelem sem elérhetetlen.
Mindenki bizakodó a csapaton belül, nagyon várjuk a
meccset. Montpellier-ben is
megvoltak a helyzeteink,
ezeket azonban elrontottuk.
Az edzések mellett mindennap megnéztünk egy-egy felvételt a franciákról. Djukics
mester egyénre szabott feladatokat adott, maximálisan
felkészít a Montpellier-ből.
Most már rajtunk a sor!

REMEK MECCSEN VERTE MEG A SZEDEÁK A K0SÁRSULIT

A tavalyi győztes bajnoki elődöntő után vasárnap 19 órától
ismét összecsap egymással a
női kosárlabda NB I A csoportjában a Pécs és a Szeviép-Szeged. Fürész Emőkéék áprilisban fantasztikus győzelmet
arattak a Mecsekalján.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

Ha április 17-ét említjük, valószínűleg sok Szeviép-szimpatizánsnak eszébe jut a
Pécs elleni bajnoki elődöntő.
Az elmúlt szezonbeli párharc
mindent eldöntő összecsapásán a szegedi lányok fantasztikus játékot nyújtva 77-65-re
nyertek idegenben, kiharcol-

va ezzel a csapat történetének legfényesebb sikerét, a
döntőbe jutást.
A Szeviép kispadján - a
Pécs színeiben játékosként
egykor hat szezont lehúzó Donkó

Orsolya

vezetőedző-

ként élte át a sikert.
- Szóba kerül az áprilisi
meccs a lányok között, az a
találkozó is bizonyítja, hogy
lehet nyerni a Pécs pályáján
- mondta a szegedi együttes
immár klubigazgatója. - A
Fenerbahce elleni mérkőzés
lefújása után már mindenki
a bajnokira koncentrál, szeretnénk bravúrt elérni idegenben, ám ez csak akkor lehetséges, ha egyénileg és
csapatként is kiemelkedően
teljesítenek a lányok
mondta.
A találkozó különlegessége, hogy két, a bajnokságban
veretlen csapat találkozik:
mind a Pécs, mind a Szeged
nyolc meccset tudott le fiaskó nélkül. A hazaiak győzelemmel hangoltak a rangadóra, hiszen az Euroligában negyedik találkozójukon megszerezték első győzelmüket:
a horvát Gospic otthonában
7 4 - 6 8 - r a n y e r t e k Fiizy

Ákos

tanítványai. Mutatott formája alapján leginkább Vajda
Annára kell majd figyelnie
Fürészéknek:

Sipaviciute (szemben) pontjaira nagy
szükség lesz. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

a v á l o g a t o t t já-

tékos a bajnokságban mecscsenkénti 20,9 pontjával vezeti a statisztikát.

Megyei I. osztály, 15. forduló: Balástya-Sándorfalva, Balástya, 13 (ifik: 11). Kiskundorozsma-Tápé, Kiskundorozsma, 13 (11). Kistelek-Kiszombor, Kistelek, 13 (11).
SZVSE-Gyálarét-Mórahalom,
Gyálarét, 13 (11). Nagymágocs-Tiszasziget-Károlyi,
Nagymágocs, 13 (11).
Megyei III. osztály, 16. forduló: Csongrád ll.-Tiszasziget

Vida volt a nyerőember
A 37 pontig jutó irányító, Vida
Máté vezérletével nyert a
Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák az
EnterNet Vásárhelyi Kosársuli
otthonában a férfi kosárlabda
NB I B csoportjának megyei
rangadóján.

Hatmeccses veretlenségi sorozat
után találkozott egymással az
EnterNet Vásárhelyi Kosársuli és
a Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák a
férfi kosárlabda NB IB csoportjában. A rangadón a hazaiak kezdtek jobban, a mali center, Diakite
szokásához híven már az elején
elkezdte szórni a pontokat. A
Szeviép a 6. percben, 16-14-nél
vette át először a vezetést, és a
hátralévő időben nem is adta ki
azt a kezéből.
Gémes (balról) és Diakite nagy csatái ivott egymással. FOTÓ: TÉSIK ATTILA
Vida Máté r e p í t e t t e e k k o r a

III. Húd-kupa nemzetközi verseny, Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 9.
VÍZILABDA

Országos utánpótlás-bajnokságok, fiúk: Szentes-FTC,
Szentes, ligeti uszoda, serdülők: 10, gyermekek: 11.15, ifjúságiak: 12.30. Országos leány
gyermekbajnokság, A csoport, 3. forduló, újszegedi
sportuszoda, 10.

HÉTFŐ
FUTSAL
NB 1,9. forduló, férfiak: Legrand-MetalCom-Szentes-Gyöngyös, Szentes, Dr.
Papp László Sportcsarnok, 20.
NB II, Keleti csoport, férfiak:
Legrand-MetalCom-Szentes
U21-Gyöngyös U21, Szentes, Dr.
Papp László Sportcsarnok, 17.30.

Ujrajátszást
akar Henry

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÚRÓS ISTVÁN

Szedeákot, a fiatal irányító a és ideje a fordításra, így a ruti16. percben már a huszadik nosabb játékosokból álló Szepontját szerezte. A Vásárhely deák végül megnyerte a rangegyik legnagyobb gondja a adót, és továbbra is vezeti az
sok személyi hiba volt, Utasi NB IB Keleti csoportját.
Gábor például csak a második
Elek András: - Papírforma
félidő elejéig bírta a pályán. eredmény született, de azt nem
Közben a húszpontos vendég- gondoltam, hogy Vida Máté
előny lassan elolvadt, Vas Pé- ver majd meg minket.
ter pontjainak köszönhetően
Bonifert Domokos: - Na30-50 után 53-63 állt az ered- gyon örülök a sikernek, bár
ményjelzőn. A döntés az utol- húszpontos vezetésnél nem hitsó negyedre maradt, ahol hiá- tem, hogy ennyire szoros lesz a
ba zárkózott fel hat pontra a vége. Szerencsére a győzelmet
Kosársuli, nem volt elég ereje nem kell megmagyarázni.

TEKE
Ifjúsági és serdülő leány, valamint serdülő fiú országos
bajnokság, Szegvár, 10.
ÚSZÁS

Enternet Vásárhelyi KSDél-Konstrukt SZTE-Szedeák
85-93 (28-35,1B-25,19-16,20-17)
Férfi kosárlabda NB I, B csoport, 8.
forduló. Hódmezővásárhely, 800 néző. Vezeti: Gál, Farkas, Fodor.
Vásárhely: BALATON 10, VAS
20/9, Mócsai 7, Utasi 4, DIAKITE
29. Csere: Szilágyi, Böszörményi,
Dani 3/3, Kukla 2, Czibere 10/6.
Edző: Elek András.
Szedeák: VIDA 37/6, Simándi 7/3,
Kovács 6, NYILAS 15/3, GÉMES
23/3. Csere: Rezák, Holt 2, Molnár
3/3. Edző: Bonifert Domonkos.

PÁRIZS. A Franciaország-Írország labdarúgó vb-pótselejtező
újrajátszását tartaná „a legigazságosabb megoldásnak"
Thierry Henry - d e r ü l t ki a f r a n -

cia csapatkapitánynak a Sky
Sports News brit tévécsatornához eljuttatott közleményéből.
- A legigazságosabb megoldás a meccs újrajátszása lenne,
de ez nem az én hatásköröm"
- fogalmazott a játékos. A szerdai párizsi meccs 103. percében
Henry kézzel szelídítette meg a
labdát, mielőtt Gátláshoz továbbította, aki aztán kialakította az 1-1-es, összesítésben
2-1-es végeredményt, amellyel
Franciaország kijutott a dél-afrikai világbajnokságra. Az FC
Barcelona csatára a kezezést
utóbb el is ismerte.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) korábban
az írek tiltakozó beadványára
reagálva kizárta annak lehetőségét, hogy a házigazdák nyilvánvalóan szabálytalan, s végül továbbjutást érő gólja miatt megismételjék a párizsi
összecsapást.

MOZAIK
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KALENDÁRIUM
A
A
A
A

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

BORONGÓS, KÖDÖS IDŐ
6.57
16.02
10.58
19.54

ISTEN ÉLTESSE!
OLIVÉR
Latin eredetű név. Jelentése:
olajfaültető.

Ma ünnepel még: MÁRIA.
Vasárnap köszöntjük:
CECÍLIA.

Többnyire borult, párás idő várható. Helyenként azéjszaka képződött köd napközben
sem oszlik fel, ott ködszitálás is előfordulhat..

EZT IRTUK
1 ÉVE: Meztelenül videózott le
két szegedi kisfiút egy 50
éves férfi, pénzt adott a felvételekért.

5 ÉVE: Minden vidéki nagyváros megelőzi Szegedet a vezeték nélküli nyílt internetszolgáltatásban.
10 ÉVE: Bordányban és Mórahalmon is meghalt egy-egy
idős ember a hideg miatt.

Ez a reklám egy étteremláncot népszerűsít Ausztriában. FOTÓ: DAILY MAIL

Meghökkentő plakátok
NAGY-BRITANNIA
DAILY MAIL
Egy egész csokorral gyűjtött
össze meghökkentő óriásplakátokból a Daily Mail, a világ
minden tájáról.
Mindegyik valóban érdekes
és figyelemfelkeltő: az egyiket
Ausztriában, egy alagút bejáratánál állították fel - az arra járó

autós egyszerűen begurul egy
csinos nő óriásira tátott szájába.
Ez a plakát arra hívja fel az
úton lévő figyelmét, hogy álljon meg a legközelebbi Oldtimer nevű étteremnél, és falatozzon valamit.
Egy másik óriásplakátról,
amit Texasban egy toronyház
falára ragasztottak, zöld festék folyik le a falról a járdára.

Egy harmadikat Új-Zélandon
kaptak lencsevégre: a panelház
falán egy csinos nő látszik hátulról, deréktól lefelé, a szoknyáját felfújja a szél, és kilátszik
szexi bugyija. Ez a plakát természetesen fehérneműt reklámoz.
A szakemberek azt mondják:
a jó plakát meghökkentő és figyelemfelkeltő, ezek pedig ezen
kritériumoknak megfelelnek.

A napos oldalról
U S A . Egy férfi az Egyesült Államokban egészen apránként, de
összességében csaknem félmillió dollár értékben lopott ezüstöt a munkáltatójától. Három
évvel ezelőtt kezdte megdézsmálni az ötvösüzem nemesfémkészletét, de csak egészen
kis tételekben. A tulajdonos
felfigyelt ugyan a hiányra, de
hosszú ideig gyártási problémának
tulajdonította. Az
ezüsttolvaj a sikeren felbuzdulva vérszemet kapott: a 31 éves
férfi lebukásáig 85 millió forint
értékben csent haza ezüstöt. A
jövedelemkiegészítés szerencsejátékra kellett neki.
A NAP VICCE
- Mi az a három kérdés, ami
minden alkalommal elhangzik
egy-egy kocsmai verekedés
előtt?
- Mi van?! Mi van?! Mi van?!

Szeged

Mórahalom

Hódmezővásárhely

Mindszent

Szentes

Bákésosaba

Makó

Szolnok

Csongrád

Kecskemét
9°

Kistelek

ORVOSMETEOROLOGIA

Orosháza

További kilátások
A jövő hét elejéig nedves levegő tölti ki az alsó légrétegeket, emiatt borult, párás, helyenként tartósan ködös időre kell számítani. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik,
amely sok esőt nem hoz, de kitisztítja a térségből a párás, nyírkos levegőt.

Térségünkben a hidegfront
okozhat fejfájást, vérnyomás-ingadozást, levertséget.

Vasárnap

VÍZÁLLÁS
A TISZA Szegednél 278 cm
(hőfoka 8,5 °C), Csongrádnál
249 cm, Mindszentnél
291 cm.
A MAROS Makónál 29 cm.

Kedd

Max:8°

Max:ll°

Max:ll°

Max:ll°

Mln:6°

Mln:6°

Min: 5°

Mln:4

Borult

Felhős

HOROSZKOP
KOS (III. 21.—IV. 20.): Az előző
estére boldogan, pozitívan gondolhat vissza. Mindemellett kissé zavarosak is lehetnek érzései.
BIKA (IV. 21.-V. 20 ): Magánügyeinek intézésére javasolt felhasználnia a rendelkezésére álló
szabadidőt. Az étellel és az itallal
legyen mértékletes! Mindenben
legyen könnyed, laza!
IKREK (V. 21.—VI. 21.): A bolygóállás kedvez a nézelődésnek, a vásárlásoknak. Szerezzen be néhány
ajándékot is, ha van kedve! Bizonyára költekező kedvében lehet.
RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Ha betegségről van szó, felettébb segítőkész lehet a Rák. Idős ismerősét
vigye el este egy különleges találkozóra.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): A mai
napon magába nézhet, analizálhatja magát. Rájöhet, hogy túl magasak az elvárásai másokkal és
saját magával szemben. Fogadja el
önzőségét!
SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Boldogan beszélget az emberekkel. Valakivel sok közös vonásra talál.
Sokáig együtt lehetnek, ez a kapcsolat akár egy életre is szólhat.
NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): A mai
napon sokat lehet otthon, egyedül. A most meghozott döntések
nem éppen nevezhetőek jónak. Ne
próbálja kivitelezni most terveit!
BAK (XII. 22.-1.20.): Újfajta ragaszkodást érezhet a Bak, vagy
érezhetnek ön iránt. Új ismerősével, szomszédjával a korábbinál
sokkal könnyebben kijöhet. Örüljön mindennek!

OROS2LÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Egy esetleges családi probléma
váratlanul az ön asztalára kerülhet. Sokan fordulhatnak önhöz segítségért. A bevásárlásokat javasolt mára időzíteni.
S2Ű2 (VIII. 24.-IX. 23.): Egészségi állapotát vegye komolyan! Habár kivételes egészségnek örvendhet, mégis javasolt odafigyelnie
táplálkozására, mozgására. Rövid
ideig tartó románc veheti kezdetét.

Szerda

VÍ2ÖNTŐ (I. 21.—II. 20.): Rossz
következtetéseket vonhat most le.
Gyógyszereit elfelejtheti bevenni.
A bolygóállás miatt is boldogtalan
lehet, kellemetlen közérzettel.
HALAK (II. 21.—III. 20.): Valószí
nűleg a családjával kívánja tölteni
napját. így ha mások programot javasolnak, lemondhatja. Legyen optimista, és figyeljen oda szeretteire!

Változó

Változó

Drogültetvény
USA. Vakmerőségből jól vizsgáztak, de végül lebuktak: nyolc
méterre egy rendőrőrstől termesztett kábítószert három férfi
Los Angelesben.
Nem hitték egy pillanatig
sem, hogy kiderül, mit művelnek a zsaruk orra előtt, mégis
megtörtént, amire nem számítottak: egyszer csak megjelentek a rendőrök az épületben,
hogy lefoglalják és bezárják a
marihuánafarmot. A rendőrség épületének hátsó ajtajától
ugyanis csak pár lépésre van
az az ipari épület, amelyben
melegítő és „növénynövesztő" világítást, automata öntözőrendszert, szellőztető berendezést találtak, és persze
ültetvényt. Legalább 8 hónapja narkófarmerkedett a trió.
A rendőrök egy hete „fogtak szimatot" - szó szerint:
marihuánaillatot éreztek saját
házuk táján, a parkolójukban,
ezt követően tartóztatták le a
bandát.

MHMMMMHHMMMi

NISSAN NAVAI
A 22 éves Markó Ágnes a Magyar Táncművészeti Főiskola modern
társastánc szakának végzős növendéke. A tanulás mellett dolgozik is,

Szentesen tanít társastáncot gyerekeknek. Szabadidejében szívesen ül

be a moziba, hogy megnézzen egy jó filmet. Barátai szerint vidám és jó
szándékú. FOTÓ: MASA ATTILA
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • H H m

Kofferben Amerikába
M E X I K Ó V Á R O S . Egyre újabb ötletekkel rukkolnak elő a mexikóiak, hogy átjussanak Amerikába a lezárt északi határon: a
hét elején egy nő kofferben
próbált eljutni Nuevo Laredóból Texasba.
A határsértőt texasi határőrök buktatták le. A koffert vivő autó vezetője és másik utasa nagyon idegesnek tűnt, az
ellenőrzés során pedig a bő-

röndöt az autóban akarták
hagyni, mondván: az túlságosan nehéz.
A nő akkor már egy órája
szorongott a kofferben - légszomj és láz kínozta.
Rögtön Tamaulipas tartomány határátkelőhelyén elfogták a sofőrt és utasát. A két
mexikói embercsempészet miatt áll majd az amerikai bíróság elé.

Művészeti Galéria

A

E R Ö ÉS INTELLIGENCIA ALKOTTA

Festmények, tűzzománc képek,
ékszerek, dísztárgyak
műtermi áron, a művészektől.

NISSAN

arat«m*»
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Szeged, Oskola u. 3.

06-70/933-5328
h-p-10-18, sió. 10-14 ériig.

DM Hüségkártyával és törzsvásárlói
kártyával vásárlóknak tű". kedvezményi

N4. -(A

A Norma Nyomdász Kft.
kiemelt kereseti lehetőséggel gyakorlott, munkájára
igényes, szakmáját szerető

gépmestereket

NAVARA

4.490.000 Ft

+

AFA

W0M

keres Ives és flexouzemébe.

Jelentkezés személyesen
előzetes telefonegyeztetés után
a cég telephelyén:
Hódmezővásárhely.
Rárósl utca 10. Tel.: 62/244-499.

NISSAN HOVANY

Szeged, Algyői út 4 4 / 9 . Tel: 6 2 / 5 5 9 - 5 2 0
www.nissanhovany.hu
iUMVHÜ

SMIPT th. wu, you nwwi

A kép illusztráció. Az ajánlat 2009. november 1-tól november 30+g, vagy a készlet ereiéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes kört. a hirdetésben szereptök
nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak, részletek márkakereskedésünkben. A feltüntetett ár az ÁFA és a regisztrációs díj vonatkozása esetén módosulhat
Navara Kíng Cab indultára 2.5 diesel. FEfelszereitségümodellre vonatkozik. Vegyes átlagfogyasztás (1/100 km): 9,1-10,2; C02-kibocsátás (g/km): 245-267;

Az Országgyűlési

Köny

állományából t ö r ö l v e

