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TÖRÖK ARANNYAL TERNE HAZA
A férfi pólóválogatott szegedi játékosának mindegy, hogy az olaszokkal vagy
a németekkel csatáznak a döntőért.
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SZEGEDEN A SOSE HALUNK MEG
Az egykori filmsiker musicalváltozatát egy
16 állomásos országjáró turnén mutatják
be - pénteken Szegeden látható.
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EGYETEMI KOLLÉGIUMOK
(Szeged, Hódmezővásárhely):

Összes férőhely: 4150 személy

Kollégiumi díj: 7500-10 OOO

FENNTARTÓ: SZTE

KARKÖZI KOLLÉGIUMOK (ÁITK. BTK, GTK. TTIK, ZMK): kb. 2000 férőhely.
Eötvös Loránd Kollégium. Hermán Ottó Kollégium. Károlyi Mihály Kollégium.
Móra Ferenc Kollégium, Öthalmi Diáklakások
KARI KOLLÉGIUMOK: kb. 2000 férőhely. ÁOK1FOK: Apáthy István Kollégium, Id. Jancsó Miklós Kollégium. ETSZK: Béke Utcai Kollégium, Madzsar József
Kollégium. GYTK: Semmelweis Ignác Kollégium. JGYPK: Teleki Blanka Kollégium.
MGK: Kari Kollégium (Hódmezővásárhely). MK-. Kari Kollégium.
FENNTARTÓ: BALASSI INTÉZET. Márton Áron Kollégium: 150 férőhely
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ALBERLETI DIJAK (Szegeden):
A BELVÁROSBAN:
50-60 m 2 ,2 szoba:

60-100 000 Ft/hó+rezsi (főbérlő nélkül)

A NAGYKÖRÚTON KÍVÜL:
5 0 - 6 0 m 2 ,2 szoba:
6 0
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Ft/hó+rezsi (főbérlő nélkül),

25-30 000 Ft/hó+rezsi (főbérlővel)
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ALBERLETEK KONTRA KOLLÉGIUMOK
M
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PANEL
35 m2, í szoba:

25-33 000 Ft/hó+rezsi (főbérlő nélkül)
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Diákok albérletben:
Százezer forintba is
kerülhet a lakhatás
Telt ház van
a szegedi egyetemi
kollégiumokban.
A 4000 férőhelyre
másfélszeres
a túljelentkezés.

69 m2,1+2 fél szoba:

Forrás: DM/DV-gyűjtés
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Ft/hó+rezsi (főbérlő nélkül)
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Kétszázezret érnek
az ellopott méhek

3. oldal

FOKOZOTT VÉDELMET KÉRNEK AZ EGESZSEGÜGYBEN DOLGOZOK

Havonta többtucatnyi támadás
Havonta több tucat verbális és fizikális atrocitás éri az egészségügyi
dolgozókat Magyarországon. Szeretnék, ha közfeladatuk ellátásakor
a pedagógusokhoz hasonlóan őket is fokozott védelem illetné meg.
MAGYARORSZÁG
KISS GÁBOR GERGŐ
A nyár elején döntött a parlament a büntető törvény-

Az év
muzsikusa:
Behán
László Dezső

könyv szigorításáról: a közfeladatot ellátó pedagógus
ellen elkövetett bűncselekmények esetében megemelték a kiszabható büntetési

tételek mértékét. 2-től 8 évig
vagy 5-től 10 évig tartó szabadságvesztéssel büntetik a
támadót.
A Miagyar Orvosi Kamara
még a szigorítás elfogadása
előtt kérte a kormánytól,
hogy a készülő törvényben
az egészségügyi dolgozókat

is a p e d a g ó g u s o k h o z hasonló védelem illesse meg, de
az á g a z a t b a n dolgozók kim a r a d t a k a fokozott védelem alól.
Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke kitart a
kérés mellett.
Folytatás a 3. oldalon
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Tovább csúszik a 2-es villamos

Muzsikus kollégái titkos szavazással Behán László Dezső koncertmestert választották a
2009/2010-es hangversenyévadban nyújtott teljesítménye
alapján a szegedi szimfonikusok
legjobb zenekari művészévé. Az
elismerést a tegnapi évadnyitó
társulati ülésen adták át.

Szepesi Ferenc 100 ezer forintot ajánlott a nyomravezetőnek. FOTÓ: FRANK YVETTE
Betelt a pohár Szepesi Ferenc méhésznél. A szegedi családi gazdaság tulajdonosának elege lett abból, hogy ellopják kaptárait.
Az elmúlt hetekben 5 méhcsaládja tűnt el, ezért a nyilvánossághoz fordult, és jutalmat ajánl fel a nyomravezetőnek. Eddig 200
ezer forint kárt okoztak a tolvajok.
SZENTES, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
TÖRÖK ANITA
5 kaptár méhet loptak az elmúlt hetekben a Szentes és
Vásárhely között található

eze'
^ikf
fzzel
forint kart okoztak a tolvajok
Szepesi Ferencnek. A szegedi
méhész azt mondta, betelt a
pohár.
Folytatás a 4. oldalon

SZEGED
HOLLÓSI ZSOLT

_

Szinte beleszületett a Szegedi
Szimfonikus
Zenekarba,
mondja Behán László Dezső
koncertmester, akit kollégái az
elmúlt
hangversenyévadban
nyújtott teljesítménye alapján
az együttes legjobb zenekari
művészévé választottak. Édesapját, Behán Lászlót is jól ismerik a szegedi zenebarátok:
27 éve tagja az együttesnek, a
gordonka szólam vezetője.
Folytatás a 7. oldalon

Két hét múlva már utasokat kellene szállítani a 2-es villamos vonalán, de ahogy Karnok Csaba fotóján is
látható, a beruházásnál még bőven akad munka. Szeptember 18. után semmiféle további csúszást nem
fogad el a város, a határidő lejártával napi 10 millió forint kötbér ketyeg hétköznap és hétvégén is. Szakemberek szerint leghamarabb decemberre készülhet el a 2-es vonal. Részletek az 5. oldalon
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BELFÖLD-KÜLFÖLD
ITTHON
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KÜLFÖLD

A romakitelepítések ellen tiltakoznak - az EU is tárgyal a kérdésről

Kitalálták a támadást

Milliárdos károk

Nem kábítószerárus lőtt meg
két 17-18 éves fiatalt Kecskeméten - ahogy azt állították -,
hanem az egyik fiú nagyapja
fegyverével sebesítette meg társát és sebesült meg ő is hétfőn
este - közölte a rendőrség a
térfigyelő kamerák felvétele
alapján. A két fiatalt kórházba
szállították, egyiküket meg kell
műteni, míg a másik fiú csak
könnyebben sérült meg.

ÚJ-ZÉLAND. Új-Zéland gazdasági növekedését is visszavetheti a múlt pénteken Christchurchben bekövetkezett erős
földrengés. John Key, az ország
miniszterelnöke szerint a károk
elérik a kétmilliárd új-zélandi
dollárt, azaz az 1,4 milliárd amerikai dollárt. Ez elemzők szerint
az ország hazai össztermékének
2 százaléka.

Erősítik a missziót

LONDON. Lemondta új memoárkötetének dedikálással egybekötött hivatalos londoni bemutatóját Tony Blair, akit a
hétvégén az ír fővárosban egy
hasonló rendezvényen tüntetők cipőkkel és tojásokkal
próbáltak megdobálni.

Bár az előző kormányfő az új
kabinet kontójára ígérte meg az
afganisztáni magyar békefenntartó misszió létszámának bővítését, Magyarország teljesíteni
fogja a NATO-val szembeni vállalásait és kötelezettségeit - jelentette ki a honvédelmi miniszter a Koszovóból hazaérkező katonák visszatérése alkalmából
tartott ünnepségen tegnap. Hende Csaba hangsúlyozta: a Bajnai
Gordon volt kormányfő ígéretében szereplő 200 újabb katona
kiküldése mintegy 13 milliárd forintjába kerül Magyarországnak.
Ennek fedezetét azonban az előző kormány nem biztosította.

„A jó Isten odafigyelt"

Az égő vízágyú kezelői csőre
töltött fegyverrel készültek a
halálra az MTV-székház ostrománál - mondta Magyar István
alezredes a 2002 és 2010 közötti jogsértéseket vizsgáló parlamenti albizottság ülésén hétfőn. A harcászati szakértő úgy
vélte, jobb felkészültséggel és
felszereltséggel meg lehetett
volna védeni az MTV-székházat
és 2006 szeptemberében „a jó
Isten nagyon odafigyelt, hogy se
a támadók, se a rendőrök közül
ne haljon meg senki".

Újraválasztották
Erdő Pétert

Újabb öt évre megválasztotta
elnökévé Erdő Péter bíborost,
prímást, esztergom-budapesti
érseket a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) őszi
rendes ülésén. Tájékoztatásuk
szerint a testület alelnöke Ternyák Csaba egri érsek lett, a
négytagú állandó tanácsba pedig beválasztották Erdő Péteren,
Bábel Balázson és Ternyák Csabán kívül Veres András szombathelyi megyés püspököt.

Árvíz - hosszabb
nyomozás

Két feljelentés ügyében meghosszabbított határidővel nyomoz a rendőrség a felsőzsolcai
árvíz kapcsán. A nyomozás célja, hogy megállapítsa, terhel-e
bárkit is büntetőjogi felelősség,
amiért június elején elöntötte a
víz a Miskolchoz közeli Felsőzsolca egy részét, (mti)
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pénzváltó

Szeged, Kölcsey u. 5. • Tel.: 62/319-347
Nyitva: mindennap 8-21 óráig.
Pénznem
1 egységre
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Közületeket is kiszolgálunk.
Napközbeni árkorrekció lehetséges.

Blair visszakozott

Felelősségre vonás

Roma nők időznek egy tűz körül, a Párizstól délre fekvő Fleury Merogisben lévő cigánytáborban. Az utóbbi hetekben a bűnözés elleni harcra hivatkozva több illegális cigánytelepet számoltak fel Franciaországban, ahonnan július 28. óta 979 román és bolgár állampolgár roma embert küldtek
vissza a hazájába. Romák csoportjai tüntettek tegnap Franciaország bukaresti nagykövetsége, illetve a temesvári francia kulturális intézet épülete
előtt is, tiltakozva a romák kitoloncolásáról hozott párizsi döntések ellen. A kérdésről és az európai romák helyzetéről tárgyal Strasbourgban az
Európai Parlament is. A testület várhatóan szerdán határozatot fogad el. FOTÓ: MTI
—
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A 48 EVES TETTES EGY HETE HET EMBERT GYILKOLT MEG, 15 SZEMELYT PEDIG MEGSEBESÍTETT

Magyarországon a lövöldöző rokonai?
Állítólag magyarországi rokonoknál találtak menedéket annak a férfinak a szülei és egyik
fiútestvére, aki a múlt hétfőn
Dévényújfalun hét embert ölt
meg, majd egy rendőrgolyó
végzett vele.
POZSONY
MTI
„Valószínűleg
Magyarországon a rokonoknál tartózkodnak" - írta a Plus jeden den című pozsonyi napilap hétfőn.
Az újság szerint az idős házaspárt pozsonyi lakása környékén a szomszédok közül már

több napja senki sem látta.
Nem tartózkodik lakásában a
gyilkos testvére sem.
A családnak a rendőrség
ajánlotta: jó lenne, ha az áldozatok hozzátartozóinak esetleges bosszúja elől egy időre ismeretlen helyre távoznának írja a lap.
A 48 éves Lubomír Harman
egy hete hét embert gyilkolt
meg a Pozsonyhoz tartozó Dévényújfalun, s 15 személyt pedig megsebesített. Néhány sebesült továbbra is kórházi ápolásra szorul, s egyikük - cseh
állampolgár - állapota továbbra is súlyos, életveszélyes.

A bűncselekmény oka továbbra is ismeretlen, a vizsgálat folyamatban van. Az
1989-es rendszerváltás utáni
Szlovákiában ez a második
legtöbb áldozatot követelő
gyilkosság.
Az egy házban lakó gyilkosról és az áldozatokról szóló értesülések számos ellentmondást tartalmaznak. Míg az első
hírek szerint az áldozatok
többsége roma volt, kiderült,
hogy a hét halott közül csak az
egyik roma. Egyesek szerint a
meggyilkolt család életvitele
zajos volt, s problémáik voltak
környezetükkel. Mások azt ál-

lítják, nem volt velük semmi
probléma. A rendőrség csak
annyit erősített meg, hogy
egyikük sem volt büntetett előéletű.
A tettes egyesek szerint zárkózott, konfliktuskerülő ember
volt. Más lakók viszont agreszszívnak mondták.
Harmannak engedéllyel hat
fegyver volt a birtokában, köztük a gyilkos fegyver, egy géppisztoly. A belügyminiszter bejelentette, hogy javasolni fogja
a fegyvertartás szabályainak
megszigorítását. A sajtóban vita kezdődött arról, hogy szükség van-e a szigorításra.

Kétszer gázolt, aztán Botrányt kavart
a titkos hangfelvétel
elhajtott a rendőr
KECSKEMÉT. Két fiatalt sodort el
személygépkocsijával egy Koszovóban szolgáló magyar
rendőr, aki mindkét baleset
után segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt vasárnap
hajnalban. Kunfehértó határában egy 15 éves lányt sodort el
autójával, majd a településen

egy 16 éves fiút ütött el a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
állományába tartozó 39 éves
rendőr, aki két éve Koszovóban
teljesít szolgálatot. A 39 éves
férfi elhagyta a helyszíneket,
majd később a Kiskunhalasi
Rendőrkapitányságon önként
jelentkezett, (mti)

Egy jelentés, egy cáfolat
BUDAPEST. „Koncepciózus politikai gyalázkodásnak" minősítette
Szűcs Erika, az MSZP képviselője,
volt szociális és munkaügyi miniszter a visszafoglalkoztatásáról
szóló, Papcsák Ferenc elszámoltatási kormánybiztos által készített, hétfőn nyilvánosságra hozott
jelentést. Szűcs Erika azt mondta:
Papcsák annak érdekében, hogy
megfeleljen a „megrendelésnek
és az elvárásnak, hazudik". Papcsák Ferenc a parlament szociális
bizottságának az elmúlt nyolc év
kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottsága ülésén problémásnak nevezte azt a megbízási
szerződést, amellyel Szűcj Erika
„visszafoglalkoztatta magát". A

kormánybiztos szerint a teljesítése is „kétséges" a szerződésnek,
amelyet a 2009 szeptembere és
2010 májusa közötti időszakra az
Űt a munkához program monitorozására, sajtófigyelésére kötöttek Szűcs Erikával, mivel a minisztériumban külön sajtótitkárság működött sajtófigyelésre. Közölte azt is, hogy Szűcs Erikát, miután 2009-ben távozott a tárcavezetői székből, miniszteri biztosként aposztrofálták, a vizsgálat
során azonban nem találták annak nyomát, hogy ilyen megbízatást kapott volna. Papcsák azt
mondta: a Szűcs Erikának végül
elszámolt bruttó 5,4 millió forint
„jogilag alaptalan".

KÓNY
CS. KOVÁCS ATTILA
Aller Imre kónyi polgármester
lejáratására állami számvevőszéki (ÁSZ) vizsgálatot kértek
volna politikai kapcsolataikon
keresztül helyi önkormányzati
képviselőjelöltek és a polgármesterjelölt egy titkos, de nyilvánosságra került felvétel szerint. A szórólapjuk alapján a
Fidesz-KDNP szövetség támogatását élvező jelöltek ebben
Gyopáros Alpár (Fidesz) országgyűlési képviselő és közvetve Áder János befolyására is
számítottak volna. Az MSZP lemondásra szólította fel Gyopáros Alpárt, aki kijelentette: a
h a n g f e l v é t e l szereplői n e m a

Fidesz jelöltjei. Molnár Csaba,
az MSZP megyei elnöke szerint
páratlan zsarolási kísérletről
van szó. - Azért páratlan, mivel a hangfelvétel arról is szól,
mintha szervezetten, az egész

Újabb katonák
Afganisztánba

BRÜSSZEL. A NATO újabb kétezer katonát akar Afganisztánba
küldeni, főleg az afgán erők kiképzésének segítésére. A koalíciós haderő jelenleg 150 ezer
főt számlál, elsősorban a 2009
végén eldöntött 30 ezer fős
amerikai erősítés következtében, s mára kétharmad részben
amerikai katonákból áll.

Támadástól tartanak

ország területén
lennének
ilyen kísérletek - mondta.
Ágoston Tamás képviselőjelölt megkövette Gyopárost és
Ádert. Az Állami Számvevőszék
(ÁSZ) úgy reagált: csak az Országgyűlésnek és a törvényeknek van alárendelve és a saját ellenőrzési terve szerint végzi a
munkáját.
Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke
Budapesten tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a Fidesz
elutasítja ezt a magatartást, „szó
se lehet arról, hogy bárki (...) befolyásolja az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vizsgálati menetrendjét". Hozzátette: a felvételen
hallható személyeket nem a Fidesz, hanem a kormánypárttal
választási együttműködésben álló Összefogás Kónyért nevű szervezet jelölte az önkormányzati
választásra, pártja azonban a
fentiek miatt hivatalosan is megtiltja a Fidesz nevének, illetve lógójának felhasználását a szervezet számára.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint
a szeptember 6-i kenószámok:
1, 3,13,14, 22, 26, 31, 36,42, 43, 45, 46,
55, 56, 62, 66,67, 71, 72,73.

KAIRÓ. Bíróság elé kerül az
egyiptomi kulturális minisztérium tizenegy tisztségviselője,
akiknek gondatlansága vezetett a vád szerint az 55 millió
dollár (12,2 milliárd forint) értékű Van Gogh-festmény ellopásához. A Váza virágokkal
(Pipacsok) című festményt
augusztusban lopták el fényes
nappal a kairói Mahmúd Halil-múzeumból. Az egyiptomi
média szerint a vizsgálat „botrányos biztonsági hiányosságokra" derített fényt: a 43 kamerából mindössze 7 működött megfelelően, és nem
szólt a riasztó sem. Egy egyiptomi milliárdos egymillió
egyiptomi font (38,8 millió forintos) pénzjutalmat ajánlott
fel a nyomravezetőnek.

*

WASHINGTON. Az amerikai
muszlimok megerősítették a
mecsetek védelmét, az Egyesült
Államok iránti lojalitásukat hangoztatják, és más vallások vezetőinek támogatását kérik, mert
attól tartanak, hogy közösségeiket támadások érhetik a böjti
hónap, a ramadán végének
megünneplésekor, ami idén
szeptember 11-re esik.

Irán nem állt le

BÉCS. Iránban az ENSZ-szankciók szigorítása ellenére is 15
százalékkal nőtt a dúsított
urán mennyisége május óta állapította meg a Nemzetközi
Atomenergia-ügynökség
(NAÜ). Egy bizalmas jelentés
szerint az alacsony dúsítású
urán mennyisége elérte a 2,8
tonnát, a jobban dúsítotté a

22 kilogrammot. Az
ENSZ-szervezet továbbra is

attól tart, hogy az Iszlám Köztársaság rakétafegyver számára akar kifejleszteni nukleáris
töltetet. A NAÜ másik nyugtalanságot okozó megállapítása,
hogy az iráni hatóságok kifogásokkal akadályozzák az
ENSZ szakértői csoportjának
összeválogatását. (mti)
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Kollégium kontra albérlet

Szegeden a 4000 egyetemi
kollégiumi hely kevésnek tűnik, de aki akar, előbb-utóbb
bekerülhet valamelyik közösségbe. A diákvárosban tanuló
egyetemista könnyen talál az
igényeinek és pénztárcájának
megfelelő albérletet. Itt a felsőiskolai tanulmányaik idején
szállásra 10-100 ezer forintot
költenek a fiatalok.
CSONGRÁD MEGYE
Ú J S Z Á S Z I ILONA
- Telt ház van, de folyamatos
a mozgás a szemeszterek elején az egyetemi kollégiumokban: aki akar, előbb-utóbb
bekerülhet e közösségekbe összegzi tapasztalatait Badó
Attila. A Szegedi Tudományegyetem hallgatói és közkapcsolati
rektorhelyettesétől
megtudtuk: másfélszeres a
túljelentkezés a nagyjából
4 0 0 0 kollégiumi helyre.
Változatos a kép: az- SZTE
egyes karai - az orvosi, az
egészségügyi, a pedagógusképző, a mérnök, a mezőgazdasági - saját kollégiumban
fogadják hallgatóikat, miközben az 5 nagy, úgynevezett
karközi kollégiumban egymás mellett él a jogász, a bölcsész, a természettudósnak
készülő, a közgazdász és a
zenész. Száznál kevesebben
laknak a legkisebb kokszban, a legnagyobb, a Károlyi
800 fő otthona. Általában
2-3-4 ágyas szobákban élnek
a szegedi koleszosok, a legmenőbbnek az 1 ágyas Öthalmi Diáklakások számítanak.
Egy-egy h ó n a p b a n nagyjából
10 ezer forint kollégiumi díjat
fizet a hallgató.

- Életforma kollégistának
lenni. Az eltömegesedő egyetemen szinte már az egyetlen közösségi forma, amely egyfajta
védelmet nyújt, az összetartozás élményét adja, a beilleszkedést segíti a fiataloknak éppen
akkor, amikor életkereteik átrendeződnek - sorolja a pluszokat Almási Tibor. A karközi
kollégiumi tanács elnöke elismeri: a szegedi diákszállásokon
elsősorban a szobák minőségét, nem a férőhelyek számát
kellene fejleszteni. Ez a tervezettnél lassabban halad, mert a
koleszosok ragaszkodnak egymáshoz.

M Felnőtté válni csak
úgy lehet, ha megtanuljuk elviselni
a másikat, a rigolyáit,
a horkolását.

egy hallgatótársam,
a f a n a t i k u s Bayern-rajongó Krámer
doktor kidobta Junoszt tévéjét a kolesz második emeletéről Ole Gunnar
Solskjaer győzelmet jelentő gólja után. A doki letargiája nem tartott sokáig, mert a kollégium nagyobbik fele ünnepelt, és ki akar lemaradni a közösségi
mámor felbecsülhetetlen élményéről.

Kínálat

Szeged legmenőbb kollégiuma az öthalmi, ahol egyágyas szobák várnak
a hallgatókra. FOTÓ: FRANK YVETTE

az albérletre szavaz, ha drágább, ha diákhitelből kell is fedezni, vagy ha a szülő ki tudja
fizetni.
- A konyha, a fürdőszoba állapotára kényes vagyok, márpedig e téren sok a kívánnivaló
a szegedi kollégiumokban. De a
szobámat sem osztanám meg
szívesen másokkal - érvel Kovács Dorottya az albérlet mellett. A joghallgató többféle lakhatási formát kipróbált már. A
legjobban azt szerette, amikor

saját lakásában élhetett, s a rezsit a diáktársának kiadott kisszoba bérleti díjából fedezhette. Élvezte az egyszobás albérlet előnyeit is, de vizsgaidőszakban sok volt az egyedüllétből, és nem bírta a havi 62 ezer
forintos kiadást. Most 2 diáktársával közösen „45 ezer plusz rezsiért" vett ki egy lakást: mindenkinek ott a saját szobája, de
ha a kedvük úgy hozza, együtt
főznek és tévéznek - így minikollégiumot varázsolnak.

FOKOZOTT VÉDELMET KÉRNEK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZOK

Havonta többtucatnyi támadás
MAGYARORSZÁG
FOLYTATÁS A Z 1. OLDALRÓL
Mint a z e l n ö k e l m o n d t a , a z
egészségügyről
szóló
törv é n y s z e r i n t j e l e n l e g c s a k bi-

„Négy éve például egy
21 éves, ápolónőként
dolgozó medikát szúrt
hasba egy késsel egy
idős asszony."
zonyos esetekben - például
látlelet kiadása, a keresőképesség, illetve az egészségkárosodás mértékének elbírálása és a hatóság megkeres é s é r e vagy megrendelésére
végzett vizsgálat során - minősül egy egészségügyi dol-

BÍRÓ DÁNIEL
biro@delmagyar.hu
Az 1995-ös m a g y a r - o s z t r á k rendezésű női kézilabda-világbajnokság aranycsatáját albérletben, az
1999-es Bajnokok Ligája-döntőt pedig kollégiumban
néztem végig. Óriási volt a különbség. Nem az eredményekre gondolok. Mert azt már minden sportszerető tudja, hogy 15 éve ezüstérmesek lettünk Bécsújhelyen, és azt is, hogyan fordított a h a j r á b a n a Manchester United a Bayern Münchennel szemben. Az
viszont csak nekem rémlik föl, hogy mennyire egyedül éreztem, magam a Londoni körúti kiskonyha tévéje előtt, amikor Dél-Korea átgázolt a magyar
hölgykoszorún. Még inkább beégett emlékezetembe
, _ „ „. .
.
az a pillanat, amikor

Hosszabb-rövidebb
ideig
szálláshelyet keres a Tisza-parti
városban az SZTE 30 ezer hallgatója közül minden második a nappali tagozatosok és a levelezősök nagy része. A többség,
nagyjából 10 ezer egyetemista

Szegeden sokan befektetésként
vásároltak lakásokat, építettek
házakat, amelyeket bérlőknek kínálnak. Az albérletközvetítéssel
is foglalkozó Limit ingatlaniroda
vezetője, Bátyiné Mester Zsuzsanna elmondta: a diákok elsősorban a Kárász utca és az egyetemi épületek közelében lévő lakásokat keresik - négyzetméterenként akár 1500 forintot és
persze a rezsit is kifizetik a tehetősebb, például külföldi diákok. A
nagykörúton kívül, a paneles
övezetben a bérleti díjat befolyásolja a rezsi, például a távfűtéses
lakásért kevesebbet lehet kérni,
mint az egyedi fűtésesért - a különbség tízezer forintnál is nagyobb.

Tanulópénz

Ahogy akkoriban, m a n a p s á g is pénzkérdés, hol
h a j t j a álomra fejét a hallgató. Az albérletnél jóval
olcsóbb kollégiumi férőhelyre csak minden harmadik diáknak van esélye. Lehet, hogy anyagi helyzete
okán megérdemelné, de kevés a szoba, kevés az
ágy, így marad az albérlet, ami havonta - rezsivel
együtt - akár 100 ezer forintot is felemészt. Ott nyugalmasabb az élet, zavartalanabbul lehet készülni a
vizsgákra, nem kell a másik u t á n kitakarítani a fürdőt, vagy kitörölni a mosogatót. A többség erre szavaz, még akkor is, ha erőn felül, vagyis hitelből kell
fedeznie a szoba-konyhás luxust. Számukra valamiért vonzóbb szűk h a j l é k b a n , olykor m a g á n y o s a n
boldogulni, mint lemondani a kényelemről a közösségi életforma javára.
A tanulópénzt mindenki megfizeti. Felnőtté válni
csak úgy lehet, ha m e g t a n u l j u k elviselni a másikat,
a rigolyáit, a horkolását. Hogy ez kollégiumban
vagy albérletben történik, valójában mindegy. Krámer doki éppúgy kidobta volna tévéjét az ablakon,
ha bérelt lakásban bosszankodik kedvencei kudarca
miatt azon a májusi estén. De a koleszban nem maradt magára: vele sírtunk, vele nevettünk.

Technikai hiba
Technikai hiba történt Szócska
Miklós szerint. Az egészségügyi államtitkár megjegyezte:
a tárca korábban is szorgalmazta az egészségügyi dolgozók fokozott védelmét, és
most is azon az állásponton
van, hogy súlyosabb büntetést
kapjon az, aki megtámadja
őket. Azt még nem tudni,
hogy a kormány mikor akarja
újra módosítani a jogszabályt.
Gyenes Géza, a Jobbik országgyűlési képviselője tegnapi
budapesti sajtótájékoztatóján
üdvözölte az egészségügyi
kormányzati kezdeményezést,
de hangsúlyozta: „nem technikai hiba miatt maradtak ki a
törvényből az egészségügyi
dolgozókra vonatkozó passzusok, hanem egyszerűen nem
fogadták el a Jobbik kezdeményezését".

Most csak akkor védi a törvény az egészségügyi dolgozót, ha ügyelet közben éri támadás. FOTÓ: VERÉB SIMON
gozó közfeladatot ellátó személynek.
- Havonta több tucat

Hivatalos és közfeladatot ellátók. A Btk. szerint - a teljesség igénye nélkül - hivatalos személynek minősül a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az alkotmánybíró, a bíró, az ügyész, és a jogszabály alapján
közhatalmi, államigazgatási feladatokkal megbízott szervnél, testületnél
az a személy, aki közhatalmi, államigazgatási feladatot lát el - például a
rendőr. Közfeladatot ellátó személy a honvédség szolgálatot teljesítő katonája, a mentőszolgálat tagja, a polgárőr és a lelkész.

FESZTelen
Ferdinánd Sörház cseh sörei
és öt fajta Ínycsiklandozó cseh
ételkülönlegesség

olyan esetről szerzünk tudomást, amelyben kollégáinkat
verbálisan vagy fizikálisan
bántalmazták. Ráadásul sok
atrocitás - a dolgozók szidalmazása, a nővérek szexuális zaklatása, megpofozása
- nem is kap nyilvánosságot. Ha egy egészségügyi
dolgozót ügyeleti szolgálatban ér támadás, akkor azt a
törvény közfeladatot ellátó
személy elleni t á m a d á s n a k

minősíti. Ha ugyanez délelőtt történik vele, már nem
számít a n n a k - hívta fel a figyelmet az egészségügyről
szóló törvényben található
furcsa ellentmondásra a kamaraelnök.
Csongrád megyében nem
jellemzőek az egészségügyi
dolgozókat érő t á m a d á s o k de négy éve például egy 21
éves, ápolónőként dolgozó
medikát szúrt h a s b a egy kés-

szórahozás a VIRÁGPALETTÁVAL!
Tí

sel egy idős asszony a Szegedi Tudományegyetem II. számú belgyógyászati klinikájának kardiológiai osztályán,
amikor a lány az ágyához
akarta kísérni a nénit. A
rendőrség eddig is közfeladatot ellátó személy elleni
erőszak miatt indított büntetőeljárást az ellen, aki egészségügyi dolgozóra támadt
a n n a k m u n k a i d e j e alatt a
n a p bármely szakában.

Virágkötészeti

Zuschlag
másodfokon
SZEGED. Zuschlag János és társainak ügyét 2011. január 11-én
kezdi tárgyalni a Szegedi ítélőtábla. A másodfokú eljárásban
hét tárgyalási napot tűztek ki tudatta tegnap a táblabíróság.
A Bács-Kiskun Megyei Bíróság

különösen nagy kárt okozó csalás bűntette és más bűncselekmények miatt Zuschlagot - az
MSZP egykori országgyűlési
képviselőjét - nyolc és fél év
börtönre, tíz év közügyektől eltiltásra ítélte. Ingatlanára és a
bankszámláin lévő pénzösszegre vagyonelkobzást rendelt el.
Tizenöt vádlott-társa közül héttel szemben egy év négy hónaptól öt év hat hónapig terjedő tartamú végrehajtandó börtönt
szabott ki, három személyt felfüggesztett börtönre, négyet pedig pénzbüntetésre ítélt, egy
vádlottat felmentett. Az elsőrendű vádlotton kívül a bíróság
további hat vádlottal szemben
rendelt el különböző mérfékű
vagyonelkobzást. Az ítélet ellen
az ügyész fellebbezett, tizennégy vádlott esetében a büntetések súlyosbítását indítványozva. A tizennégy vádlott és
védőik felmentés, enyhítés érdekében fellebbeztek. Két vádlott esetében az elsőfokú ítélet
jogerőre emelkedett.

live show

Gyermekkuckó
B-Style hip-hop
táncbemutató
Bűvész iskola, nem csak gyermeknek
gfö&fcfö C&föffiéSXJt? GXSZUIR0JSH0W,
Arcfestés, zöld játszóház
Élő csocsó
Karate bemutató
2'

hriAüt^
Szeged, Dorozsmai út 56.

ember 11., szombat

AKTUALIS

KÖRKÉP
Anyatejes világnap

ALGYŐ. Az anyatejes világnap
alkalmából várják az érdeklődőket az algyői védőnők a faluházba. csütörtökön 15 órára.
Előadást hallhatnak a korai
szoptatás előnyeiről, szó lesz
a mell önvizsgálatáról, végül
baba-mama torna következik.

Színjátszás, pajori
búcsú, kiállítás

SZEGED. A Petőfi Sándor
Színkör a Petőfitelepi Művelődési Házban működik 2006
óta. Kabaréjelenetekhez, egyfelvonásos darabokhoz várják
mindazok jelentkezését, akik
kedvet éreznek arra, hogy kipróbálják magukat a színjátszásban. Minden szombat délelőtt 10 órától tartják összejöveteleiket.
- Szeptember 11-én rendezi a
pajori búcsút a Tápai réten, az
iskola helyén felállított keresztnél a Pajoriak Baráti Köre. A szentmise 11 órakor kezdődik. Rossz idő esetén a rendezvényt a tápai templomban
tartják.
- A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára Évfordulós Emlékcsarnok címmel
kiállítást rendez az egyetem
egykori professzorainak tiszteletére, Bónis György jogtörténész halálának 25. évfordulója, Hadrovics László nyelvész,
szlavista születésének 100.
évfordulója, Koltay-Kastner Jenő irodalomtörténész halálának 25. évfordulója alkalmából. Megnyitó: szerdán 11 órakor a József Attila Tanulmányi
és Információs Központban.
Beszédet mond: H. Tóth Imre
professor emeritus.

Teherautók
karamboloztak

SZEGED. Két teherautó ütközött a Bertalan hídon tegnap,
Újszeged felé. Szenti Szabolcs,
a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője arról tájékoztatta lapunkat: a
balesetnek egy sérültje volt.
Szeged felé több mint másfél
órán át csak egy sávon lehetett közlekedni.
Fürdőfórum,
helyszínbejárás
MAKÓ. A makói fürdőépítkezés iránt érdeklődőket szerda
délután 5 órától várják a helyszínen. A bejárással egybekötött lakossági fórumon Búzás
Péter polgármester, Kovacsics
Imre, a Makói Gyógyfürdő Kft.
ügyvezetője és Sztermen Péter, a kivitelező KEVIÉP Kft.
termelési igazgatóhelyettese
válaszol a makóiak kérdéseire.
Három ingyentelek
VÁSÁRHELY. Három ingyentelekre pályázhatnak Vásárhelyen az állandó lakcímmel rendelkező 35 év alatti házaspárok. A Fürkehalom utca 18., a
Damjanich utca 152/C, valamint az Endrey Béla utca 11.
szám alatti építési telekre
szeptember 20-áig lehet pályázni. Az adatlap a polgármesteri hivatal földszint 22-es
irodájában vehető át, felvilágosítást pedig a
62/530-157-es telefonszámon
lehet kérni.
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Elbocsátották

41 KÉPVISELŐJELÖLT INDUL 10 KÖRZETBEN VÁSÁRHELYEN

a

Négyen aspirálnak a városvezetésre e^
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Összesen
41 egyéni képviselőjelöltet vettek nyilvántartásba Hódmezővásárhelyen. Mind a 10 választókerületben állított jelöltet a Fidesz
- Magyar Polgári Szövetség, a
Magyar Szocialista Párt, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom és a
Zöld Demokraták-Zöld Baloldal-Zöldek Szövetsége. Vásárhelyen csupán egy függeüen jelölt indul az önkormányzati választáson. Két Havránek Ferenc
is olvasható a táblázatban: apa
és fia is indul. Míg négy éve csak
ketten szálltak harcba a polgármesteri tisztségért, most négyen
aspirálnak a városvezetői székre: Havránek Ferenc (Zöld Baloldal), Kis Andrea (MSZP), Lázár
János (Fidesz) és Molnár László
Vilmosné (Jobbik).

E

NYILVANTARTASBA VETT EGYENIKEPVISELOJELOLTEK

mezővásárhelyen

vk.

Fidesz

MSZP

Jobbik

Zöld Baloldal

1.

Almási Pál

Bacsa Pál

Nagy Lajos Antal

Imre Lajos

-

j 2.

Kószó Péter

Hernádi Gyula

Faragó Szilárd

Szabó Dániel István

-

3.

Kovács László

ZakaPál

Balog Norbert

Baksa Imre Mihály

-

4.

Fekete Ferenc

Csengeri István

Kovács Sándor

Bánfi józsef

-

5.

Grezsa István

Kis Andrea

Szabó István Attila

Csanki István

-

6.

Cseri Tamás

Nagy Ernő

Nagy-György Anna

Havránek Ferenc

-

7

Havasi Katalin

Kis Ernő

Molnár Lászlóné

Havránek Ferenc

8.

Molnárné
Kecskeméti Rita

Kozári Józsefné

Katona Róbert Antal

Domonkos János

-

9. :

Hegedűs Zoltán

Bodó Sándor

Gila Csabáné

Juhász László

-

Benkő Zsolt

Megyaszainé
Szakacs Erzsébet

Kristó Imre György

Búza Zoltán

10.

MINDSZENT. Hevesi Tamás nem
jegyző többé a mindszenti önkormányzatnál. A fegyelmi határozat értelmében elbocsátották. Megírtuk: azért indítottak
ellene vizsgálatot, mert július
7-én egyik kollégájával felvetetett 500 ezer forint vásárlási
előleget. Bár a teljes összeget
július 14-én visszafizette, az eljárást lefolytatták, mert alapos
volt a gyanú, hogy lépése szabálytalan, jogosultsággal sem

független

Bánfi Sándor

„Több szabályszegést
követett el, és beosztottjait, köztisztviselőket is szabálysértésre
utasított, ezért a legsúlyosabb szankcióval,
hivatalvesztéssel
sújtották."

-

DM-GRAFIKA

Forrás: Országos Választási Iroda, www.vaiasztas.hu

SZEGEDEN A CIGÁNY ONKORMANYZATI KEPVISELOI HELYEKERT INDULNAK A LEGTÖBBEN

261 kisebbségi jelölt a megyében
21 településen 261 jelölt indul a
kisebbségi választáson Csongrád
megyében. Szegeden 11 kisebbség választ képviselőket. Nincs
küszöb, akár egyetlen szavazattal is képviselő lehet valaki.
CSONGRÁD MEGYE
GONDA ZSUZSANNA
A lehetséges 13-ból 11 kisebbség
választ képviselőket október
3-án Szegeden. Most is 11 kisebbségnek van önkormányzata a megyeszékhelyen: cigány,
görög, horvát, lengyel, német,
örmény, román, szerb, szlovák,
ukrán és bolgár. 1025-en jogosultak voksolni, ők a Dózsa
György Általános Iskola Szent
György téri épületében adhatják
le a szavazataikat. Ez a szavazókör csak a kisebbségi választást
bonyolítja, ezen a választáson
az egész város egyetlen szavazókörnek számít. Szegeden
2006-ban mintegy 200-zal kevesebben: 830-an voltak a kisebbségi választópolgárok.

A települési kisebbségi önkormányzatok 4 tagúak - az országgyűlés nyáron csökkentette a megválasztható képviselők
számát 5-ről 4-re. A 44 helyre
Szegeden 65 jelölt pályázik.
Több kisebbség esetében - bolgár, román, szlovák, lengyel,
ukrán - annyi a jelölt, amennyi
a pozíció. Nincs küszöb, azaz
egyetlen szavazattal is képvise-

képviselői helyekért 8-an indulnak, 2 szervezet indít 4-4
jelöltet. Egyúttal többen is
szavaznak, mint négy éve:
amíg 2006-ban 53-an kérték
felvételüket a kisebbségi választói jegyzékbe, most 139-en
vallották magukat örménynek
Szegeden.
Szegeddel együtt 21 Csongrád megyei településen lesz kisebbségi
ön99 Szegeden a legnagyobb a túl- kormányzati
választás. 4135
jelentkezés a cigány kisebbségi
választópolgár
önkormányzati képviselői helyekérte felvételét
kért 3 szervezet 15 jelöltje indul a kisebbségi
választói jegylő lehet valaki. Független jelölt zékbe. Hódmezővásárhelyen
nem indulhat a kisebbségi ön- és Magyarcsanádon 3, Apátfalván, Csanádpalotán, Deszken,
kormányzati választáson.
A legnagyobb a túljelentke- Makón, Szentesen és Újszentzés a cigány kisebbségi önkor- ivánon 2, Ambrózfalván, Bakmányzati képviselői helye- son, Csongrádon, Kisteleken,
Kübekházán,
kért: 3 szervezet 15 jelöltje in- Kiszomboron,
Mindszenten,
dul. Az kap mandátumot, aki- Marosleién,
re a legtöbben szavaznak. Ko- Nagylakon, Pitvaroson, Szegrábban megírtuk: harc várha- váron és Tiszaszigeten egy öntó az örmények esetében is. A kormányzat alakulhat.

SZEPESI JUTALMAT AJÁNL A NYOMRAVEZETŐNEK

SZENTES. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
- Hiába dolgozunk éjjel-nappal,
ha lelkiismeretlen
emberek
tönkreteszik a munkánkat, veszélyeztetik a megélhetésünket
- fakadt ki a családi gazdaság 61

„Pár nappal ezelőtt újra
megpróbáltak lopni.
Akkor már kint aludt
az egyik emberem
a tanyán, talán ezért
futamodtak meg végül"
Szepesi Ferenc

éves tulajdonosa. Úgy döntött:
nem tűr tovább, a nyilvánossághoz fordul, és 100 ezer forint jutalmat ajánl fel annak, aki segít
lefülelni a tolvajokat, vagy a
kaptárok nyomára vezeti.
A fából készült kaptárokon
ugyan minden méhészetnek
rajta van a saját jele, de ezt nagyon könnyen el lehet tüntetni,
át is pakolhatják egy másikba a

13 elmarad
Tizenhárom kisebbségi választás marad el, mert a jelölőszervezetek nem jelentettek be elegendő számú jelöltet a választás megtartásához - mondta Sári Miklós, az
Országos Választási Iroda
(OVI) vezetője hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján. A
választás megtartásának feltétele, hogy legalább négy jelölt induljon; különben a voksolás elmarad, és már csak a
következő általános választáskor van mód települési kisebbségi önkormányzati választás megtartására.

A kistelepülések közül Magyarcsanádon indul a legtöbb
jelölt: 19. Itt cigány, román és
szerb kisebbségi önkormányzatot választanak. A legkevesebb jelölt Kiszomboron van,
ott csak 4-en indulnak. Ez a
minimum.

rendelkezett, a képviselő-testülettől nem kapott felhatalmazást, és költségvetési tételt sem
rendeltek a pénzhez. A fegyelmi végéig felfüggesztették állásából, és augusztus 19-én őt is
meghallgatta a vizsgálat vezetője, Antal István. A képviselő-testület zárt ülésén megtartott fegyelmi tárgyaláson döntött Hevesi Tamás további sorsáról. Úgy találták: több szabályszegést követett el, és beosztottjait, köztisztviselőket is
szabálysértésre utasított, ezért
a legsúlyosabb szankcióval, hivatalvesztéssel sújtották, vagyis elbocsátották állásából
- mondta el lapunknak Zsótér
István polgármester. Hevesi tőle vette át a fegyelmi bizottság,
a képviselő-testület határozatát. Hevesi a döntés ellen az önkormányzat jogi képviselőjének tájékoztatása szerint 30
napon belül bírósági felülvizsgálatot kérhet. Szerettük volna
Hevesi Tamást is megkérdezni
az ügyről, de hiába kerestük
többször is telefonon. A jegyzői
állás betöltésére szeptember
10-én pályázatot írnak ki Mindszenten.

Dugovics tér

Tolvajok dézsmálják
a méhész kaptárait
méhcsaládot. Szepesi Ferenc
úgy vélte: ezért nincs sok értelme a rendőrségen feljelentést
tenni. Inkább abban bízik,
hogy megpróbálják áron alul
elpasszolni a méheket, és méhésztársai szólnak neki.
- Egy család, ami mintegy
50 ezer méhből áll, 40 ezer forint. Csak feltűnik, ha ennél olcsóbban kínálják a rovarokat reménykedett a méhész, aki a
tolvajok miatt mind a 87 kaptárát elszállította a tanyáról.
- Maradhattak volna még virágport gyűjteni, de nem kockáztatok. Pár nappal ezelőtt újra megpróbáltak lopni. Akkor
már kint aludt az egyik emberem a tanyán, talán ezért futamodtak meg végül. Most már
jöhetnek, nincs mit elvinni mondta. Szepesi Ferenc sokfelé
viszi a kaptárait, de csak itt tűnnek el a méhek.
- így is nagyon nehéz helyzetben vannak az idén a méhészek. A sok eső elvitte a szezont, a méztermés 80 százaléka
oda lett. Küzdünk az életben
maradásért. Ilyen ínséges idő-

szentí

„Hat napja vagyok Szegeden, de azóta folyamatosan iszom.
Tegnap a haverokkal a Dugovics téren babkonzervet ettünk, és
koccintás bort ittunk, miközben a szökőkút zenéjét hallgattuk"
- mesélt büszkén első szegedi élményeiről ismerősének egy
egyetemre igyekvő elsőéves fiatalember tegnap reggel a 8-as
trolin. Hogy a teret nem Dugovics Tituszról, hanem Dugonics
Andrásról nevezték el, talán a következő hat napban megtanulja. Ehhez elég lesz felhagyni a koccintás
borfogyasztásával.
KISS GÁBOR GERGŐ

HÚSAKCIÓ

CSAK DIPLOMASOKNAK!

A

képzések Szegeden

B A K T Ó H Ú S KFT.-NÉL!

MÉRNÖKÖKNEK:

Közgazdász szakmérnök

Sertéstarja,
-oldalas

Sertéslapocka
Bőrös malac,

comb, karaj

Bőrös malachús

Szepesiék kényszerből vitték el
a méheket. FOTÓ: FRANK YVETTE

ben minden fillér számít. Nem
állíthatok mindenhová őrt,
amikor alig tudjuk fenntartani
a gazdaságot - állapította meg
a méhész, aki 1985 óta foglalkozik méhekkel, de szerinte ilyen
rossz év, mint a mostani, még
nem volt.

BGF-I'SZFK másoddiplomás

890 Ft/kg

MAS DIPLOMAVAL
RENDELKEZŐKNEK:

879 Ft/kg

Vállalkozás-gazdálkodási
menedzser,
Adó, illeték, vám

659 Ft/kg
599 Ft/kg

Sertés-darálthús ....649 Ft/kg
Sertésköröm

Marhalábszár

199 Ft/kg

1.049 Ft/kg

Előrendelést (elveszünk!
"cÍmÍ
SZEGED, LADVÁNSZKY U. 19.
Tiui 6 2 / 4 7 2 - 2 9 6
|
NYITVA:

1

7-12,14-17 • szo.: 7-12-w.

További információk
a főiskola kizárólagos
partnerénél:
www. minerva90. hu,
vagy hívjon bennünket:
06-22/501-665
VALASSZA A MINŐSEGET!
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Visszafogott
lesz
a hagymafesztivál
MAKÓ. Kivételesen nem az Aradi
utca 130. szám alatt, hanem a
Hagymaházban, előtte és mögötte rendezik meg a XX. Makói
Nemzetközi Hagymafesztivált.
A tegnapi tájékoztatón arról beszélt Búzás Péter polgármester,
hogy bár ez jubileumi rendezvény, a júniusi jégverés és belvízkár a termés jelentős részét
elpusztította, ezért jóval visszafogottabb lesz a fesztivál a korábbi évekhez képest. Pénteken
a testvérvárosok gasztronómiai
bemutatója a legfőbb látványosság délelőtt 10-től estig, és
ekkor rendezik azt a hagyományos szakmai konferenciát,
amely most a hagymaértékesítés új lehetőségeiről, az uniós
eredetvédelemről szól. Szombaton a szakmai megnyitót Illés
Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára tartja, ekkorra szervezte Mágori Józsefné országgyűlési képviselő a belvízhelyzet végleges megoldási lehetőségét felvázoló tanácskozást. A kísérőrendezvények is
szerényebbek, mint máskor, viszont ingyenesek lesznek, és a
szervezők minden korosztálynak kedvezni próbáltak, így
pénteken a BNF együttes mellett Nótár Mary, valamint Somogyi András stand up comedy
előadó is jön. A Maros Táncegyüttes kifejezetten erre az alkalomra válogatott táncaiból
szombaton 3 órától látható műsor. Szombaton lesz gyermekszépségverseny, este 8-tól pedig
retró partit rendeznek, a hangulatfelelős B. Tóth László. Szombaton és vasárnap a lovaspályán regionális díjugrató és fogathajtóverseny lesz, amelyre a
gyerekek ingyen léphetnek be.

JÓ, HA DECEMBERRE ELKÉSZÜL A 2-ES VILLAMOSVONAL

Két hét múlva ketyeg a kötbér

Két hét múlva a póthatáridő
szerint is villamosnak kellene
járnia a Rókusi körúton. Ehhez
képest csak nagy árkokat, feltört aszfaltot látni. A város
semmiféle újabb késést nem
fogad el; szeptember 18. után
napi 10 milliós kötbért követel.
Úgy, mint az 1-es villamosvonal
esetében.
SZEGED
DOMBAI TÜNDE
Szerződés szerint augusztus
18-ára kellett volna elkészülnie a kivitelezőnek az ú j rókusi 2-es villamosvonal megépítésével. A munkálatoknak
nincs részhatárideje, az egészet át kellett volna adni a
Csongrádi sugárúttól a rókusi

Az 1-es vonal miatt 740
milliót követel a város
Az 1-es villamosvonal Boldogasszony sugárúti 74 napos csúszása miatt 740 millió forint kötbért követel a város a kivitelező
A-SZ-E Konzorcium tagjaitól, az
A-Híd Építő Zrt.-től, a Szeviép
Zrt.-től és az EuroAszfalt Kft.-tőt.
A kötbért a számlák kifizetése
után kérheti vissza a város. Az
építőcégek vitatják a kötbér jogalapját és az összegét is, ezért
pert indított az önkormányzat, az
eljárás elkezdődött, és októberben folytatódik. A 3-as villamosvonal építésével nincs ilyen
gond. Bár ott is módosítani kellett a határidőn, emiatt nem a kivitelező okolható. Megírtuk a
Kálvária téren a gázszolgáltató
egy szivárgó vezeték miatt állíttatta le a munkát, ezért a tervezettnél egy hónappal későbbre,
november elejére módosították a
határidőt.

Itt már síneknek kellene feküdniük - a szakemberek szerint leghamarabb decemberre készül el a 2-es vonal. FOTÓ: KARNOK CSABA
csomópontig. Megírtuk:
a
rendkívül esős időjárás miatt
egy hónap határidő-módosítást engedélyezett az építőknek a megrendelő önkormányzat. Ezen kívül pár nap
haladékot kaptak amiatt is,
mert egy, a közműtérképen
nem szereplő ivóvízvezetékre
bukkantak az építők, amit ki
kellett váltani. Ezzel együtt az
uniós támogatással megvalósuló projekteknél kötelezően
közreműködő független mérnökcég megvizsgálta a kérelmeket, és a város ez alapján
szeptember 18-át jelölte meg
új határidőként.
Két hét van addig hátra, de
látható: nem készül el az új

villamosvonal; bőven van még
teendője a kivitelező Szeged
Villamos 2 Konzorciumnak,
amelyet a brnói OHL ZS. a.s.
vezet, tagja a budapesti Középszolg Kft. és a nyíregyházi
Kelet-Út Kft. Tapasztó Sándor,
az önkormányzat nagyprojektet irányító cége, a Szeged Pólus Kft. ügyvezető igazgatója
elmondta: semmiféle további
csúszást nem fogad el a város,
a határidő lejárta után a szerződés szerinti napi 10 millió
forintos kötbér ketyeg hétköznap és hétvégén is. Többször
találkozott Botka László polgármester és a cseh-magyar
konzorcium vezetője, ahol a
megrendelő város teljes elége-

detlenségét fejezte ki a munkálatok ütemezése, intenzitása, szervezési hibái miatt.
Mindannyiszor kérték, hogy a
konzorcium gyorsítsa az építkezést, változtasson a munkaszervezésen, és ehhez minden
segítséget megkapnak. Ennél
többet a város nem tehet, hiszen a konzorciummal áll
szerződéses viszonyban. A Pólus többször tájékoztatta a
munka nehézkességéről a hazai uniós ellenőrző hatóságot,
amely a napokban is bejáráson volt Szegeden.
A szakemberek szerint optimális esetben decemberre készül el a 2-es vonal. Nincs még
kész a rókusi csomópont csat-

MINDEN HARMADIK AUTÓS ENGEDI ÁT A GYALOGOST A ZEBRÁN

Sokan nem adják meg az elsőbbséget
Sok sofőr fütyül a szabályokra, és nem a KRESZ-ben leírtak szerint közelíti meg a kijelölt gyalogátkelőket. A délutáni csúcsforgalomban közelről figyeltük a sofőrök zebránál tanúsított magatartását.
járdáról a zebrára - , akkor
az autósnak az elsőbbséget
SZEGED
akár megállással is, de biztoMUNKATÁRSUNKTÓL
sítania kell. A kereszteződésA Török u t c a - K o s s u t h Lajos nél eltöltött szűk óra tapaszminden
sugárút
kereszteződésében talata: általában
levő kijelölt gyalogátkelőnél harmadik-negyedik autó állt
vertünk tanyát egyik dél- meg a zebra előtt olyankor,
után, hogy kiderítsük: a amikor a gyalogos minden
munkából egyre nagyobb kétséget kizáróan a túloldalszámban hazafelé igyekvő ra szeretett volna jutni.
autósokba mennyi empátia
Egy nő például már lelészorult az egész heti robot pett az aszfaltra, de a zebráról visszahőkölt, mert a
91 Általában minden harmadikfelé közeledő
negyedik autó állt meg a zebra
autók vezetői
előtt olyankor, amikor a gyalogos még lassítani
sem
voltak
minden kétséget kizáróan
hajlandók.
a túloldalra szeretett volna jutni.
Fotós
kollégámmal mi is
után. A KRESZ-ben előírtak- át akartunk menni a Vadász
nak megfelelőfen lassítanak, utca felőli oldalra: három
és elengedik a túloldalra autó zúgott el előttünk, mire
igyekvő gyalogosokat a köz- a negyediknek a sofőrje véglekedési lámpák nélküli cso- re megállt.
mópontban?
Többen biciklijük nyergéA szabályok szerint az au- ben tekertek át a másik oltósnak fokozott óvatossággal dalra, de nem volt igazuk,
kell megközelítenie a kijelölt amikor az őket el nem engegyalogátkelőt. Ha a járókelő dő autósok felé rosszalló
egyértelmű jelét adja a n n a k , p i l l a n t á s o k a t vetettek. A kehogy át szeretne jutni a túl- r é k p á r o n ülőknek nincs eloldalra - például már lelép a sőbbségük a zebránál; ezzel

lakozása, és ki kell szélesíteni
az utat a Kisteleki utcától a
Tescóig. Ezután lehet hozzáfogni a Rókusi körút közepén a
vágányépítéshez. Ezekből a
mostani tempóban, úgy látni,
a következő két hét alatt az útszélesítés sem készül el. Tapasztó Sándortól megtudtuk, a
Tescótól a vértói kiserdőig a
sínfektetéssel is nagyon elmaradt a kivitelező, a saját ütemezéséhez sem tartja magát.
Munkavégzésre
hétköznap
reggel 6-tól este 10-ig lenne
módja, és hétvégi munkához is
engedélyt kap, amikor kér. A
konzorcium - szerződése szerint - nem nyilatkozhat, csak a
Szeged Póluson keresztül.

Kórházi
koszton
a makói
gimnazisták
MAKÓ
MUNKATÁRSUNKTÓL

A sofőrök többsége elfelejt elsőbbséget adni a gyalogosoknak. FOTÓ: VERÉB SIMON
ők is szabálysértést követnek el.
A dugó és a körforgalom
a gyalogos egyik legjobb barátja - állapítottuk meg már
az Oskola utca Roosevelt
térhez közeli egyik zebrájá-

nál, ahol a délutáni csúcsb a n az egész utca álló kocsikígyóvá változott. A gyalogosok itt könnyen elé mertek lépni a m a x i m u m 5 kilométeres sebességgel a Belvárosi híd felé araszoló jár-

műveknek. Ugyanez volt a
helyzet a Dugonics téri körforgalmaknál is, ahol szintén beállt a forgalom: a zebrákat a sofőrök már eleve
csak c s i g a t e m p ó b a n t u d t á k
megközelíteni.

Kórházi kosztot esznek tegnap
óta a makói József Attila Gimnázium menzás diákjai. A középiskola ugyanis megállapodott a szintén megyei fenntartású városi kórházzal, hogy miután az eddigi, kecskeméti
vállalkozás közétkeztetési szerződése lejárt - az ottani konyha szállít nekik. Baráth Lajos
kórházigazgató elmondta: az
egészségügyi intézmény 1,5
millió forintból főzőüstöt és
korszerű hőtárolós edényeket
vásárolt, így a gyerekeknek az
ételt úgy tudják névre szóló
edényben szállítani, hogy az
nem hűl ki, és átönteni sem
kell. Az
együttműködéssel
mindkét intézmény jól jár: a
gimnázium a kisebb szállítási
költség miatt olcsóbban, ráadásul jobb minőségű ételt kap
- ennek hírére már nőtt is a
menzát igénylő diákok száma
- , a kórház konyhája pedig kihasználtabb lesz. A tanulók
egyébként a szokásos kétféle
menün kívül diétásat is kérhetnek. A kórházi konyha a 220
beteg és 180 dolgozó mellett
összesen 200 gimnazistára főz.

CSONGRÁD

ÉS SZENTES TÉRSÉGE

SZENTESI kistérség:

Árpádhalom. Derekegyház, Eperjes,
Fábiánsebestyén. Nagymágocs.
Nagytőke, Szegvár, Szentes

CSONGRÁDI kistérség:

Csanytelek, Csongrád, Felgyő,
Tömörkény

HÍREK

Erdélyben jártak a diákok
SZENTES. A Pollák-szakközépiskola 80 diákja és 8 tanára
négy napot tölthetett Erdélyben
az Apáczai Közalapítvány pályázatán elnyert 2,5 millió forintos
támogatásból. A kirándulás célja az volt, hogy a szentesi tanulók megismerkedjenek a határon túli magyar közoktatás
rendszerével és működésével.
Egy elektronikai és egy informatikai irányultságú intézményt is
felkeresett a szentesi csoport, a
kirándulásról kisfilmet forgattak
a diákok, amit a helyi Civil Tv is
műsorára tűzött. A Polláknál
egyébként az elmúlt hetekben
fejeződött be az iskolaépület
felújítása. A Norvég alapból finanszírozott beruházás részeként kicserélték a nyílászárókat,
hőszigetelést és új köntöst kapott a homlokzat, illetve a korszerűtlen földgázfűtésről városi
távhőre váltott az intézmény.
Eredetünk és őshazánk
SZEGVÁR. Eredetünk és őshazánk címmel tart előadást vasárnap délután 5 órakor a művelődési házban Radics Géza
magyarságkutató. A rendezvényre díjtalan a belépés.
Könyvtárfejlesztés
FELGYŐ. 18 hallgatóval tegnap
elindult a könyvtárban a számítógépes tanfolyam. Ezt az tette
lehetővé, hogy az intézmény
az E-könyvtárak fejlesztése című pályázaton 4,6 millió forintot nyert, s immár rendelkezik
szélessávú internetes eléréssel,
illetve 10 új számítógéppel,
amelyből 7 az olvasók rendelkezésére áll. A bibliotéka a Tudásdepó Expressz - Olvass
show pályázaton a számítógépes kölcsönzés megvalósítására, az elektronikus katalógus
kiépítésére, a könyvtári honlap
elkészítésére és az olvasásnépszerűsítő programok szervezésére 3,7 millió forintot nyert.
Sütiverseny
TÖMÖRKÉNY. Szombaton AlsóTisza Vidék Kultúrája és Gasztronómiája elnevezésű LEADER rendezvényre várják az érdeklődőket. Halászléfőzés, kisállat-szépségverseny is szerepel a programban. Idén is kihirdetik, melyik a falu legjobb süteménye.
Fellép Szinetár Dóra és Berecki
Zoltán, illetve a Defekt duó.
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Szegvár
magának
szeretné
a kastélyát
Elfogyott a pénze a szegvári
vármegyeháza állami kezelőjének, ezért az önkormányzat
szeretné megszerezni az egykori Károlyi-kastélyt.
SZEGVÁR

BÍRÓ DÁNIEL
Korlátozzák a nyitva tartást
több hazai műemlék épületben, a fenntartó Műemlékek
Nemzeti Gondnoksága ugyanis már nem tudja kigazdálkodni a napi költségeket, összesen 43 műemléket tart fenn a
gondnokság, 2005-ben még
csak 18-at felügyelt ugyanannyi pénzből, mint amennyit

most kap az államtól. A pénzszűke miatt elrendelt intézkedés a szegvári vármegyeházát
is érinti. A barokk épület
1773-ban lett Csongrád vármegye központja, miután a Károlyiak eladták romos kastélyukat a vármegyének.
- A finanszírozási problémák már tavaly jelentkeztek,
kettő helyett ugyanis már
csak egy főt alkalmazott a
gondnokság
Szegváron
mondta lapunknak
Gémes
László. A nagyközség polgármestere hozzátette: ősztől
csupán egy félállást fedez az
állami szerv, a kastély körüli
kisebb munkákat és a vagyon-

Az egykori vármegyeháza fenntartására egyre kevesebbet költ az állam. FOTÓ: TÉSIK ATTILA
védelmet az önkormányzat
vállalta át. Nagyobb probléma, hogy a rossz kilátások miatt csekély esély van arra,
hogy javuljon a helyzet. Ezért
Szegvár most azt tervezi, hogy
minisztériumi szinten kezdeményezi a kastélyingatlan vagyonkezelői jogának átvéte-

lét. Gémes László szerint nem
lehet akadálya annak, hogy
2011-től a település működtesse és gondozza a vármegyeházát. Azért is optimista, mert
ezzel a szegváriak régi vágya
teljesülne, és ők valóban a patinás épületre költenék az állami forintokat. Az eddigi ta-

Sok gazda már csak
magának hizlal disznót

MANDATUMERT VERSENYEZ A NYUGDÍJAS TESTNEVELŐ

már csak a magának hizlalt
sertés röfög.
- Harminc évig neveltem
jószágokat otthon, s minden
évben a Picknek a d t a m le
azokat. Amikor elkezdtem a
hizlalást, még volt b e n n e
egy kis jövedelem, ám ez
2005-re gyakorlatilag semmivé vált. Szerintem csak a
felvásárlók kerestek jól vele.
Pedig a m u n k á m mellett el
tudtam látni az állatokat,
igaz, folyamatosan dolgozni
kellett velük, nem volt se
s z a b a d n a p , se ü n n e p n a p m o n d t a Berényi Lajos. Hozzátette:
2006-ban
azért
hagyta a b b a az állattartást,
mert az akkori kilónkénti
250. forintos felvásárlási árnál már nagy volt a ráfizetés.
Pedig az 5 hektárnyi földjén
megtermett az állatok eledeBerényi Lajos régebben 20-30 malacot is leadott a szalámigyárlének nagy része.
nak. Ma már csak magának hizlal disznót. FOTÓ: VERÉB SIMON
Berényi Lajos felszámolta
Alaposan lecsökkent az állatnyékbeli településeken sokan mezőgazdasági
vállalkozátartási kedv a csongrádi
felhagytak az állattartással, sát. Az 59 éves csanyteleki
kistérségben. A csanyteleki
vagy már csak maguknak hiz- férfi jelenleg 4 órás karbanBerényi Lajos korábban
tartó a helyi
20-30 disznót is nevelt, de
99 Amikor elkezdtem a hizlalást, óvodában.
ma már csak magának hizlal
Azt m o n d t a ,
még volt benne egy kis
sertést.
most már akjövedelem, ám ez 2005-re
kor sem kezdene bele újgyakorlatilag semmivé vált.
CSANYTELEK
ra a sertésBerényi
Lajos
KOROM ANDRÁS
tartásba, ha
Hiába építették meg a csong- lalnak. A csanyteleki Berényi valamilyen csoda
folytán
rádi kistérség legmodernebb Lajos évtizedeken át évente megérné disznót hizlalni,
állatátrakóját a tömörkényi 2 0 - 3 0 disznót is leadott a sza- így ma már csak egy jószápiactéren, a faluban és a kör- lámigyárnak. Óljaiban ma got nevel m a g á n a k .
HHWHM

Cseuz Lászlót megviseli a tétlenség, ezért úgy döntött, független
képviselőjelöltként elindul az önkormányzati választáson. A
nyugdíjas szentesi testnevelő tanár rendet és tisztaságot szeretne a Kurca-parti város központjában. Tervezi, hogy 2012-ben kiteker a londoni olimpiára.

Cseuz négy évre
munkát keres
SZENTES

MUNKATÁRSUNKTÓL
Cseuz László nem szeret unatkozni. Az öt olimpiára kibicikliző szentesi testnevelő 2007-ben
ment nyugdíjba. Azóta megjárta Pekinget, az elmúlt két nyáron pedig a szentesi üdülőközpontban vállalt munkát: tavaly
a vízi eszközök kölcsönzését
irányította, idén pedig úszótábort vezetett. 66 éves kora ellenére roppant jó egészségnek
örvend, dolgozni szeretne, de
hiába kerestek több testnevelő
tanárt tanévkezdés előtt a
szentesi iskolákba, nem jelentkezett. - Egyrészt nem szeretném elvenni a helyet a fiatalok
elől, másrészt tudom, hogy a
pályán eltöltött évtizedek miatt
jóval drágább munkaerő lennék az intézményeknek, mint
az ifjabb testnevelők. Mivel
dolgozik bennem a tenni akarás, úgy döntöttem, független
képviselőjelöltként elindulok a
helyhatósági választáson.
A pedagógustól nem áll tá-

Uj hűtőkre kaptak támogatást
CSANYTELEK. Sikeresnek bizonyult
a
Nagycsaládosok
Csanyteleki Egyesülete által a
korábbi Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztériumhoz benyújtott gépcserepályázat. Ennek eredményeképp 46 nyugdíjas 74 háztartási gépének
cseréjére 4,6 millió, míg 32

pasztalatok ugyanis azt mutatták, hogy nem egyforma
megítélés alá estek a gondnokságnál a különböző műemlékek: valahol programok
szervezésére is futotta, máshol - mint Szegváron - a helyieknek kellett kipótolniuk a
fenntartás költségeit.

nagycsalád 50 háztartási gép
cseréjére 3,2 millió forint támogatást nyert.
Mint azt a pályázatot készítő Kopasz Imréné egyesületi elnöktől megtudtuk: a
nyugdíjasok 36 elavult, energiafaló mösó- és 38 hűtőgépet, míg a nagycsaládosok 25

mosó- és 25 hűtőgépet cserélhetnek. A mosógépekre gépenként 60 ezer, míg a hűtőkre 70 ezer forint a támogatás. Az egyesület már tárgyalásban áll az egyik csongrádi
céggel a gépcsere lebonyolításából. Ez azt jelenti, hogy a
programban szereplő ener-

giatakarékos ú j gépeket házhoz fogják szállítani, s ezzel
egy időben a régleket el is viszik a nyertesektől. A támogatás 90 százalékát a szakminisztérium megelőlegezi az
egyesületnek, a maradék 10
százalékot pedig a végelszámolásnál térítik meg.

Cseuz László már befejezte a kampányát: 1200 szórólapot dobott a
postaládákba. FOTÓ: BÍRÓ DÁNIEL

vol a politika: 1990 és 1994 között tagja volt a szentesi önkormányzat képviselő-testületének, 1994-ben pedig a Fidesz
színeiben indult az országgyűlési választásokon, de nem jutott be a parlamentbe. A mai
kormányzópárttal már megszakadt a kapcsolata. A szükséges

„Mivel dolgozik bennem
a tenni akarás, úgy
döntöttem, független
képviselőjelöltként
elindulok a helyhatósági
választáson."
Cseuz László

számú kopogtatócédulát már
összegyűjtötte és leadta, ő lesz
a 6-os körzet, a városközpont
egyetlen független képviselőjelöltje. A kampány érdemi része
nála már lezajlott: saját költségén kinyomtatott 1200 szórólapot, bedobta a postaládákba,
többre nem futja neki. Ami a
végeredményt illeti, nem akar
jósolni, de abban biztos, hogy
ha nyer, nem vállal másik
munkát, hogy a képviselői feladatát felkészülten láthassa el.
Amennyiben nem szerez mandátumot, megint jön a házalás,
hogy munkát találjon, mert
megviseli a tétlenség.
Programjának legfontosabb
eleme, hogy rend és tisztaság
legyen Szentes szívében olyan, mint egykor a sportcsarnoknál volt, amit évekig igazgatóként vezetett. Arról sem
tett le, hogy 2012-ben kitekerjen a londoni olimpiára. Ha bekerül a testületbe, akkor is nekivág az utolsó túrának, mert a
nyári játékok idején ülésezési
szünet lesz a városházán.

SPORT7
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Szegeden a Sose
halunk meg
„Nagy utazás, azt mondtad,
hogy ez az élet" - az ismerős
dallam is felcsendül a Sose halunk meg című musical bemutatóján pénteken 19 órától az
újszegedi sportcsarnokban. A
zenés vígjátékot Csehországban az Oscar-díjas rendező, Jirí
Menzel is színpadra állítaná.
SZEGED
B O B K Ó ANNA
- Színpadi darabból sokszor
készült már film, mi most a fordítottját valósítottuk meg: a
film története elevenedik meg
a színpadon. Ugyanolyan lesz,
és mégis merőben más. Csupa
mozgás, utazás, lóverseny, piac és hozzá fergeteges zene mondta el lapunknak Koltai
Róbert. Egykori filmsikerének
zenés változatát, a Sose halunk meg című musicalt egy 16
állomásos országjáró turnén
mutatják be - pénteken 19 órától láthatja a szegedi közönség
az újszegedi sportcsarnokban.
Budapesten mindkét alkalommal telt ház előtt játszották a darabot, amelynek pre-

AZ ÉV MUZSIKUSA: BEHÁN LÁSZLÓ DEZSŐ HEGEDŰMŰVÉSZ, A SZIMFONIKUSOK KONCERTMESTERE

Egy boldog szomorúzenész

mierjén Michael Madsen (akivel Koltai Róbert a Magic Boys
című filmet forgatja) Andy Vájná és Jirí Menzel is ott volt. Az
Oscar-díjas rendező elismerően nyilatkozott az MTI-nek a
bemutató után: sikeres és remek előadásnak tartja a produkciót, és örömmel vinné
színre Csehországban.
A filmből először színpadi
darab készült, amit másfél éven
keresztül a József Attila Színház
színpadán láthatott a közönség.
Amikor a darab lekerült a színház repertoárjáról, megszületett
a musical ötlete: Nógrádi Gábor
szövegkönyve alapján, Szabó
Máté rendező irányításával, 14
dallal készült el a zenés vígjáték.
Koltai szerint a musical a fiataltól az idősig mindenkinek örömet szerez - a nézőt elvarázsolja
a zene. Koltai Róbert mellett többek között Hernádi Judit, Lukáts
Andor, Esztergályos Cecília, Pikali Gerda lép a színpadra. Imi
szerepében a kiemelkedően tehetséges negyedéves színművészetis, Tasnádi Bence tűnik fel.
Az est folyamán a film betétdala, a Nagy utazás is felcsendül.
Behán László Dezső (balról) és Solymos László a szegedi szimfonikusok évadnyitó társulati ülésén. FOTÓ: VERÉB SIMON
Kosztándi Istvánnak, a zenekar első koncertmesterének,
akitől kamarazenét tanultam
- Korán kiderült, hogy csak a - fogalmaz Behán László Dezenével kapcsolatos dolgok zső. Nagy adománynak tartja,
érdekelnek. Szegeden kezd- hogy már érettségi után kisetem hegedülni tanulni, itt jár- gítőként játszhatott az együttam konzervatóriumba, itt tessel azon a gálakoncerten,
szereztem diplomát, és fontos amelyet Ennio Morricone dirigált saját műveiből a Dóm
91 Tudomásul kell vennünk, hogy téren. Másodma nem a komolyzene megy leg- éves hallgatóként
lett
jobban a kulturális piacon. Azt
tagja a zeneazonban senki sem kérdőjelezheti karnak; amimeg, hogy ez a legigényesebb,
kor Kesselyák
Gergely volt a
legszebb muzsika.
művészeti
veBehán László Dezső
zető, pályászámomra, hogy 26 évesen zott, és próbajátékkal elnyerte
ennek az együttesnek az egyik a koncertmesteri posztot. Bekoncertmestere lehetek. Sokat dobták a mély vízbe. Helytköszönhetek főtárgy tanárom- állt.
nak, Masopust Péternek és
- Jó, hogy vannak olyan kiSZEGED
FOLYTATÁS A Z 1. OLDALRÓL

Tasnádi Bence Imi és Koltai Róbert Gyuszi bácsi szerepében a Sose halunk meg című musical budapesti próbáján, FOTÓ: MTI/SZIGETVÁRY ZSOLT

tűnő mesterek Szegeden, akikre érdemes figyelni. Pál Tamást szenzációs karmesternek
tartom, akitől rengeteget tudok tanulni. Kosztándi István-

nak is nagy köszönettel tartozom. Május végén az általa vezetett Szegedi Kamarazenekarral játszhattam a diplomahangversenyemet, nagy iskola
volt velük dolgozni. Azt szokták a kollégák mondani: mi
szomorúzenészek
vagyunk.
Tudomásul
kell
vennünk,
hogy ma nem a komolyzene
megy legjobban a kulturális
piacon, nem ez érdekli a fiatalokat. Azt azonban senki sem
kérdőjelezheti meg, hogy ez a
legigényesebb, legszebb muzsika. A barokktól a 21. századi kortárs zenéig mindegyik
korszakot, stílust szeretem.
Szólistaként is lehetőséget
kaptam már a bemutatkozásra; ebben is Kosztándi István
példája inspirál. Koncertmesterként is gyakran kell zenekari szólókat játszanom, ami
ugyanolyan
stresszhelyzet,
ugyanúgy kell rá gyakorolnom, mintha szólistaként lépnék fel - hangsúlyozza az év
muzsikusa, aki boldogan meséli: hamarosan háromgyermekes
családapává
válik.
Szintén hegedűs feleségével,
Balogh Ildikóval 3 és fél éves
Frida és másfél éves Léna lányuk után novemberre várják
kisfiúk, Zénó születését. Nem
kizárt, hogy a gyerekek is folytatják majd a családi tradíciót.'

Jön a koncertzongora: Bösendorfer Imperial. Az önkormányzat és
a zenekar összefogásának eredményeképpen várhatóan a hangversenyszezon kezdetén megérkezik Szegedre az a koncertzongora,
amelynek beszerzése régi vágya az együttesnek és a zeneszerető közönségnek - jelentette be a tegnapi évadnyitó társulati ülésen Solymos László, a város kultúráért felelős alpolgármestere. Baross Gábor,
a zenekar igazgatója elmondta: egy Bösendorfer Imperialt vásárolnak.
Az évadnyitón úgy értékelték, színvonalas koncertműsort állítottak
össze; ha az állami finanszírozás rendszere nem változik, anyagilag is
kiegyensúlyozottan működhet az együttes, amelyre az itthoni filharmóniai koncertek és az operai feladatok mellett számos hazai fellépés, valamint spanyolországi és ausztriai vendégszereplés is vár. Gyüdi Sándor karmester, művészeti vezető úgy fogalmazott: szervezett
és gazdaságos működést terveznek, gazdag programmal. Továbbra is
fontosnak tartják a szegedieknek szóló ingyenes hangversenyeket:
október 23-a alkalmából Haydn Teremtés oratóriumát játsszák belépő
nélkül a dómban.

ZAVARÁBAN MEGTAPSOLTATTA A KÖZÖNSÉGET A 21 ÉVES VÁSÁRHELYI FŐISKOLÁS

Réka továbbjutott az X-Faktorban
Nagy lehetőség előtt áll a hódmezővásárhelyi Boros Réka: bejutott az X-Faktor tehetségkutató verseny legjobb 150 indulója közé. A 21 éves, főiskolás lány gyerekkora óta énekel, korábban
például a szegedi Virág cukrászda teraszán vagy a Csillag születikben hallhatta őt a közönség.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KOVÁCS KRISZTA
Az általános iskolában kezdett énekelni - akkor még
népdalokkal lépett fel - ,
majd kórusban folytatta a 21
éves Boros Réka. A hódmezővásárhelyi lány megismerkedett a musicallel és más,
poposabb
műfajokkal,
a
szentesi középiskola d r á m a
tagozatán tanult, szólókat
énekelt - például francia
sanzonokat - , és versenyekre járt. Nemrég beválogatták a legjobb 150 versenyző
közé az RTL Klub tehetségkutató m ű s o r á b a n , az X-Faktorban.
- A Walking On Sunshine,
az I Will Survive és a Hit The
Road Jack című dalt, illetve
Ágnes Vanilla tolmácsolásában egy József Attila-feldolgozást énekeltem a válogató-

kon - sorolta Réka azokat
a dalokat, amelyek egyre közelebb vitték őt a beválogatáshoz.
A fiatal lánynak egyébként nem volt ismeretlen a
színpad és a mikrofon. 16
éves korában megismerkedett Vári Lajossal és mind-

„Végül jó kritikát kaptam. Annak ellenére,
hogy néhány hangot
hamisan énekeltem, ezt
Geszti szóvá is tette."
Boros Réka

szenti vendéglátós zenekarával, valamint Kiss Lindával,
velük lépett fel nyaranta a
szegedi Virág cukrászda teraszán. Lindával barátnők lettek, három évvel ezelőtt pedig együtt indultak a szintén

az RTL Klubon futó tehetségkutató műsorban, a Csillag
születikben. Akkor bekerültek a legjobb 42 közé, vagyis
énekeltek az elődöntőben,
élő tévéműsorban.
- Nagyon elvarázsolt bennünket az a világ, a légkör, a
stáb, a nyüzsgés, a fotózás.
De sajnos nem jutottunk tovább - emlékezett vissza Réka, aki azóta főiskolás lett:
idén kezdte a másodévet Budapesten, a Zsigmond Király
Főiskolán,
kommunikáció
szakon.
- Szerencsére nagyon sok
karaokebár van a fővárosban,
ahol törzsvendégek vagyunk
a barátaimmal. Ők biztattak,
hogy jelentkezzek az X-Faktorba - árulta el. Folyamatosan figyelte a sajtóban a műsorról és a zsűriről szóló cikkeket. Malek Miklóst nem ismerte, nem tudta, milyen stílust képvisel, csak azt látta,
hogy helyes. Geszti Pétert
szakmailag nagyon sokra tartja, többek között azért, mert a
Rapülők és a Jazz+Az zenéjén
nőtt fel, és imádta. Keresztes

Ildikót nagyon jó hangú énekesnek tartja, ráadásul a meghallgatás előtt pár nappal Vásárhelyen lépett fel a művésznő. Nagy Ferótól félt, attól tartott, nem találja majd elég vagánynak.
- Végül jó kritikát kaptam.
Annak ellenére, hogy néhány
hangot hamisan énekeltem,
ezt Geszti szóvá is tette - mesélte a fiatal tehetség. Éneklés közben elkezdett gondolkozni a szövegen, emiatt
stresszelt. Zavarában megtapsoltatta magát a közönséggel, improvizált - és továbbjutott.
Egyre közelebb kerül tehát
ahhoz, hogy ismét élőben, a
tévében léphessen színpadra.
Amikor még 14 éves volt, a
családja, különösen az édesapja féltette a színész-énekes
pályától, de mindig támogatták. Most is nagyon büszkék
rá, és szurkolnak neki.

^ F O T Ó K é s VIDEÓ
L J
a neten!
www.delmagyar.hu

Boros Réka barátai biztatására jelentkezett a tehetségkutató mű-

sorba. Életét végigkíséri a zene. FOTÓ: NÉMETH NORBERT
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Arzénügy: ha segít
a kormány, menni fog
A kormány segítségére várnak az ivóvíz arzéntartalmának csökkentésére kötelezett települések. Ha több támogatást kapnának a
pályázataik önerejéhez, és nem kellene hitelt felvenniük, az Unió
is többet adna. Ez 2,5 millió embert érint.
DÉL-ALFÖLD
MUNKATÁRSUNKTÓL
Bár az uniós csatlakozáskor
vállalta Magyarország, 2009.
december 25-éig mégsem sikerült az uniós határérték - 10
mikrogramm per liter - alá
csökkenteni az ivóvíz arzéntartalmát sok érintett településen. Az ÁNTSZ megtehetné,
hogy azokon a helyeken, ahol
a víz összetétele a leginkább
eltér az új szabványtól, arra
kötelezi az önkormányzatokat,
hogy osszanak zacskós, palackos ivóvizet a lakosságnak.
Ilyen intézkedés nem történt,
nyilván azért, mert a Dél-Alföldön szinte az összes település érintett, ez hosszú távon
több tízmilliós költséggel járna, a kisebb önkormányzatokat gyorsan csődbe vinné.
HÁROM ÉVE TUDJUK, KÉSÜNK.

Már három éve is lehetett látni, nem sikerül betartani a
határidőt - és mert a Dél-Alföldön, az Észak-Alföldön és a
Dél-Dunántúlon összesen 2,5
millió embert érintő, több
százmilliárdos beruházás előkészítése már zajlik, az Európai Unió sem sürgeti a hatóság beavatkozását.

- Ez olyan munka volt eddig, mint amikor egy család
hozzáfog a ház építéséhez, de
közben többször is megváltoznak az előírások, és újra kell készíttetni a terveket - mondja Ki. rály Zoltán, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
igazgatóhelyettese. - 2001-ben
jelent meg a kormányrendelet,
amelyben átvettük az Unió előírásait az ivóvíz minőségéről. A
rendeletben a Dél-Alföldön 217
települést soroltak fel. 2003ban a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízta a
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsot azzal a feladattal,
hogy ültesse egy asztalhoz az
érintetteket. A munka a regionális fejlesztési ügynökségre
várt. 2004-ben kezdeményeztük egy konzorcium létrehozását azzal a 63 településsel,
amelynek vizével a legtöbb
gond volt. Ez létre is jött, de az
ígéretek ellenére ez a konzorcium nem kapott pénzt a tényleges munka előkészítéséhez.
AHÁNY KÚT, ANNYI ÉRDEK. Az

ivóvízkutakat egy vagy több
önkormányzat tulajdonában
lévő vízművek működtetik.
Ahány kút, annyi gazda, vagyis képviselő-testület, annyi-

féle érdek. Az önkormányzatok sok esetben azt szeretik,
ha saját településüket saját
kútjuk vize látja el. Abba,
hogy máshonnan érkezzen az
esetleg jobb minőségű ivóvíz,
általában akkor egyeznek bele, ha az derül ki, hogy ezzel a
megoldással a lakosság kevesebb díjat fog fizetni. Természetesen nem célszerű, hogy
minden település kapjon egy
arzénmentesítő berendezést,
mert ez a beruházás egyenként is százmilliókban, olykor
milliárdokban mérhető, az
egész Dél-Alföld tekintetében
várhatóan 70 milliárd forint
az összköltség. A kibővült,
immár 213 tagú konzorciumban még nehezebb volt az érdekek egyeztetése.

érdemes elvinni a vizet. A tervezési és szervezési munkák

SZEGED. Tegnap kezdődött és
vasárnapig tart a IX. Nemzetközi Super 8mm Fesztivál Szegeden.

Nyitányként

délutánra

flashmobot - spontánnak tünő,
de előre megtervezett akciót szerveztek a rendezők: füttyszóra közel 30 járókelő szuper 8-as
kamerát vett elő, és filmezni
kezdett a Kárász utcán. Néhányan meglepődtek, mi lehet ez,
de a többség képben volt. Az akció 3 percig tartott, aztán a
résztvevők szétszéledtek.
A fesztiválmegnyitót ma
18.45-től rendezik a Grand Caféban, majd megkezdődik a
versenyfilmek vetítése. Idén
280 alkotás nevezett, érkeztek
filmek többek között Japánból, Kolumbiából, Brazíliából,
Finnországból, Norvégiából,
Nagy-Britanniából, Spanyolországból is. Kedden és szer-

dán 21 órakor egy igazi különlegességet láthatnak az érdeklődők a Grand Café mozitermében: a Modus Operandi című, 2009- ben készült super
8-as nagyjátékfilmet vetítik. A
Frankié Latina által rendezett
független film egy mindenre
elszánt CIA-ügynökről szól,
aki felesége gyilkosát keresi.
Az egész hetes programon
bemutatják többek között az első magyar popfesztiválról forgatott alkotást, és fellép a Hizsnyik Dénessel kiegészült S8
Improv Trio. Szombaton az Első Szegedi Garázs Rock Fesztiválon a kék úszóházon koncertezik 20 órától a Hypermarché,
az Attention Chérie és a The
Fiction Stop. Vasárnap a hagyományoknak
megfelelően
Videoton tévéjáték-bajnoksággal zárul a fesztivál.

LENNE.

Egy pohár hideg makói víz járt augusztus 13-án azoknak, akik felgyalogoltak a lépcsőn a víztorony tetejére. A város is részt vesz a
minőségjavító programban. FOTÓ: SZABÓ IMRE

lenne az önerő, ha nem, akkor
csak 20 százalék. Az érintett
önkormányzatoknak összesen
700 millió forintja múlik ezen.
Most tehát ott tartunk, hogy a
konzorciumi tanács kérvényezte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél, változzon meg a
magyar önerőalap támogatási
feltétele, adjon több pénzt a településeknek erre a programra
a kormány. Ezzel Magyarország nyerne, hiszen mindegy,
hogy a központi költségvetés
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Szeretem az emberhúst

99

99

- Szeretem az emberhúst. A
far a legjobb, mindegy férfié
vagy nőé. Az utóbbiaknak pedig a mellehúsa a legfinomabb - mondta olyan hangsúllyal Dzurdzik Péter Pál
(75), a mindszenti kisrév
gondnoka, hogy azonnal tudtam, nem szabad komolyan
venni, amit mond. A tréfás
kedvéről, jó humoráról ismert
férfi igazi tiszai ember, élete
nagy részét a kisrévi takaros
házánál tölti.

renc Horgászegyesület. Egy év
próbaidőre felvettek, s itt maradtam. Magam javítottam a
horgásztanya falát, miután a
Tisza elvitte a régi tapasztást.
Aztán a horgásztanya magánkézbe került, s ebek harmincadjára jutott - mondta.
Péter bácsi ma is munkahelyének tekinti a kisrévet.
Annyira, hogy hajnali 4-kor
felkel, hogy a kisvárosban lévő házából fél 5-re kiérjen oda.
Délután 4 - 5 órakor indul haza, hogy meleg vacsorát
egyen, de előfordul, hogy viszszamegy estére is a kisrévbe.
- Miután az üdülőtulajdono-

sok nincsenek itt állandóan,
én vigyázok a területre. Hazudnék, ha azt mondanám,
hogy az engedéllyel tartott flóbert puskámat nem kellett már
elővenni. Meg aztán több vízbe fúltat is kifogtam már évtizedek alatt. Én gondozom a
csónakokat is, azaz a vízjárásnak megfelelően kijjebb vagy
beljebb kötöm azokat, s kimeregetem belőlük a vizet.
Neki két csónakja is van,
egy fából és egy alumíniumból. Az utóbbit télre hazaviszi,
mert tudja, az alumínium
igencsak fogyóeszköz.
- Azért van motor a csó-

- E n g e m n e m zavar s e m a

hideg, sem a meleg, sem a
rossz idő. Ha gumicsizmában
sem lehet kijutni ide, mert a
sár azt is leveszi a lábról, akkor felülök a kis traktoromra.
Az előtt nincsen akadály mondta
Péter bácsi,
aki
1951-ben a vásárhelyi gépállomáson állt először munkába,
majd két év után keszonkezelő lett a fővárosi metróépítkezésen. Azt mondja, az ő munkája is benne van a Duna alatti alagút fúrásában. De mert a
felesége Mindszenten maradt,
mégis hazajött, s a CSOMIÉPnél lett kubikos.
- 1987-ben keresett gondnokot a mindszenti kisrévben álló
horgásztanyájához a Dobó Fe-

teszi bele az önerőt vagy az önkormányzatok, az Unió 10 százalékkal több támogatást ad
nekünk, ha nem veszünk fel hitelt. A költségvetési törvény
novemberi elfogadásakor derül
ki, mi a kormány álláspontja és
döntése ez ügyben. A konzorcium reménykedik. Közben ez év
végére a létrejött 19 projekttársulás többségének a pályázata
el fog készülni.
Ha a döntés kedvező lesz, a
program megint felgyorsulhat.
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DZURDZIK PÉTERT FILMSZEREPLŐKÉNT IS DÍJAZTÁK

MINDSZENT
KOROM A N D R Á S

fesztivál. FOTÓ: FRANK YVETTE

DRÁGÁBB

- Ha minden érintett hitelt
venne föl, akkor 30 százalék
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Évtizedek óta lelkiismeretesen
őrzi a mindszenti kisrévet
Dzurdzik Péter Pál, akiről díjnyertes film is készült. A 75
éves férfi ma is 4-kor kel, igazi
tiszai ember.

A Kárász utcán tegnap megrendezett „spontán" akcióval kezdődött a

HITELLEL

Amikor a program elkezdődött,
úgy tudta mindenki, hogy erre
a drága beruházásra 90 százalékos támogatást ad az Európai
Unió, s ehhez jön még a magyar önerőalap. Utóbb az látszott, hogy 90 százalék a maximum, a legtöbb település
70-80 százalékot kap, a fenn- Végül olyan döntés szü- maradó 20-30 százalékot peletett, hogy meg kell nézni, dig a kisebb önkormányzatok
nem
bírták
vállalni.
Ez
99 Ez olyan munka volt eddig,
volt az egyik
mint amikor egy család hozzáfog
fő oka annak,
a ház építéséhez, de közben több- hogy az egész
előkészítés leször is megváltoznak az előírások, lassult. Az
és újra kell készíttetni a terveket. Unió támogatási filozófiája
Király Zoltán
szerint pedig
hol milyen minőségű a víz, azok a települések, amelyek milyenek a földtani adottsá- elegendő önerő híján - hitelt
gok. Ez a feltáró munka elké- akartak fölvenni, még keveszült, ez alapján célszerű sebb támogatásra számíthatmegnézni, h o n n a n és meddig tak.
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Super 8 - versenyfilmek
a világ minden részéről

elkezdéséhez a forrást 2005ben végül is megadta a kormány, elindulhatott a tényleges szervezőmunka az alapoktól. Minden település esetében többféle műszaki megoldásról készült vázlat, ezekből választották ki az önkormányzatok azokat, amelyekből engedélyes tervek készülhettek.

Dzurdzik Péter a gumicsizmát helyettesítő traktorjával. A SZERZŐ FELVÉTELE

Péter bácsi filmen
Dzurdzik Péter Pálról tavaly
forgatott dokumentumfilmet
Káldy László független filmes.
A félórás, Nagy f... maga című
alkotás elnyerte az idei szegedi függetlenfilm-szemle legjobb dokumentumfilmnek járó
díját. Dzurdzik Péter Pál a legjobb filmes jelenlét díját is kiérdemelte.

nakon - magyarázta - , mert
evezővel a folyó gyors sodrása miatt már csak a nagyon
tapasztalt halászok boldogulnak.
Kisrévi háza falán kézzel írt
tábla jelzi, hogy az a „pofázóhely", ahol le lehet ülni beszélgetni. Merthogy Péter bácsi nagyon szeret társalogni.
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MEGKÉRDEZTÜK SZEGEDI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 3. OLDALON

Lakott kollégiumban?

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Nyemcsok Éva újságíróval oszthatják meg.
Az ügyeletes újságíró hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között
hívható a 06-30/218-1111-es mobiltelefonszámon. 16 és 21 óra
között rendkívüli eseményekről szóló bejelentéseket fogadunk.
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!

MÉSZÁROS MÁTÉ
anglisztika szakos egyetemista:
- Az egyik ötthalmi diáklakásban
lakom. Nagyon szépen felújították az egykori orosz laktanyát.
Hűtő, sparhelt is tartozik a lakásokhoz. Tavaly hatágyast, idén
egy háromágyast sikerült kifognom. Ez tisztántartás szempontjából előnyösebb.

ÜGYELETEK SZEGEDEN

DR. TASI GYULA
egyetemi docens:
- 1985-ben a feleségemmel az
újszegedi Hermán Ottó Kollégiumban laktunk. Volt egy kis szobánk, közös konyha- és fürdőszoba-használattal. jó érzéssel emlékezem vissza arra az időszakra.
Az első gyermekünk is oda született. Mára már ő is egyetemista.

SZENTI SZABOLCS
rendőrségi szóvivő:
- Tíz hétig laktam kollégiumban két
nagyon kiváló kollégámmal, amikor a
Rendőrtiszti Főiskolára jártam. Számítógépünk is volt, sokszor videojátékokat játszottunk. Azóta is tartjuk a kapcsolatot mint egykori koleszosok. A szomszédban pedig négy
Csongrád megyei lány lakott.

I I POSTABONTÁS

Baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis
u. 6.). Járó betegek: traumatológiai szakrendelés 7-19 óráig (Tisza L. krt. 97.). Sebészet, nem
baleseti: sebészeti klinika A
részlege (Pécsi u. 4.). Sürgősségi betegellátás, felnőtt: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária
sgt. 57). Urológia, felnőtt: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt. 57.). Baleseti sebészet, 14 év alattiak részére:
gyermekgyógyászati klinika gyermeksebészeti osztály(Korányi fasor 14-15.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi fasor
10-11). Gyermek és felnőtt
központi sürgősségi orvosi
ügyelet: hétköznap 16-tól másnap reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos
sgt. 15-17. (bejárat a Szilágyi u.
felől). Tel.: 62/433-104 vagy 104.
S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat:
megyeszerte ingyenesen hívható:
80/820-111. Gyógyszertár: szeptember 6-12-éig: Pingvin Patika
(Dugonics tér 1., tel.: 423-306),
hétfőtől szombatig 22 órától másnap reggel 7-ig.
TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET

DENTHA

KOVÁCS LILLA
magyar-néprajz szakos
egyetemista:
- Most is koleszban lakom, a Károlyiban. Ez a legnagyobb, itt él a
legtöbb diák, elég nagy a nyüzsgés.
Az első hét a legrázósabb, naponta
van buli. A szintek összetartok, ez
megmutatkozik az évente megrendezett Kollégiumi Pajkosságokon is.

FOGÁSZAT

Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532

H-p. 8-22, szo-v. 9-19 óráig.
www.dentha.hu

Költekezés, milliárdok, miértek
Orbán miniszterelnök úr szerint (a
választások előtt) romokban a gazdaság, vészhelyzet van. Ha ez az
állítás igaz, kérdem: miért kell 800
millió forintot költeni a kettős állampolgárság megadásának előkészítésére? Miért olyan nagyvonalú
a kormány, hogy 1200 határon túli,
de más gazdasági közösséghez tartozó magyarnak az ingyenes tanítását vállalja legkevesebb 600 millió forint értékben évente? Miért
szükséges a négy látványsport (pl.

labdarúgás) adókönnyítése milliárdos tételben?
Miért kell 10 milliárd forintért terrorelhárító csapatot létrehozni, ha 30 éve
nem volt igazi terrortámadásnak minősülő esemény Magyarországon?
Talán fél a miniszter elnök úr,
vagy tud valamit, amit nem oszt
meg a választópolgárokkal?
Ha gazdasági vészhelyzet van, miért
kell 20 millió forintért borokat rendelni a magyar külképviseletekre? Ráadásul egyetlen termelőtől vásárolva.

Régi, ízletes szalonnák emlékezete
A mindennapos vásárlásaink egyik
legfontosabb feltétele a pénztárcánk
vastagsága. Ezenkívül azonban még
sok más befolyásolja vásárlásainkat.
A hentesüzletben nagyon gusztusos
szalonnát láttam. Előttem többen vásároltak belőle. A hentes az éles késével könnyedén levágta a kívánt
szalonnadarabokat, és mosolyogva
mindig megjegyezte: tessék kérem. Mint a vaj."
Természetesen én is vettem egy jókora darabot belőle. Elégedetten

vittem haza a szalonnát, és eldöntöttem, hogy azonnal meg is kóstolom. Az én késemmel csak nyiszitelni tudtam, csaknem nyúztam azt
a szalonnát. Eszembe jutott a házi
disznóvágások szalonnája. Az valóban olyan volt, mint a vaj. Könnyen
szelhető és ízletes. Nem voltam
dühös az eladóra. Arra gondoltam,
hogy ki minek a mestere, annak a
huncutja. Persze nem kellene huncutkodnia az eladónak, ha a húsfeldolgozók érett és ízletes szalonnát

szállítanának az üzletekbe. Az uniós előírásoknak megfelelő szalonna
nem maradt meg, mert tojással
sütve megettem. Megmaradt viszont az étvágyam olyan szalonnára, amit füstölés előtt 3 - 4 hétig érlelnek sóval, fateknőben.
Az lenne a számnak megfelelő
szabvány, azt enném meg jó étvággyal, paradicsommal, zöldpaprikával, télen lila hagymával vagy
hordós káposztával...
Tóth Antal, Hódmezővásárhely

ROSSZAK A JÁRDÁK
Kiszombori vállalkozó olvasónk a
20/255-3343-as telefonszámról
jelezte, hogy Szeged egyes részein
nagyon rossz állapotban vannak a
járdák: nem mindig csak az autóutakat kellene javítgatni. A napokban a Kossuth Lajos sugárúton, a
nyomtatványbolt környékén esett
egy hatalmasat, megütötte mindkét kezét és a térdét: a járda
ugyanis nem egyenletes. Olvasónk
tudja, őt mennyire megbüntetné a
munkavédelmi hatóság, ha a telephelyén ilyen állapotban lennének a járdák, az utak. A klinikák
környékén is „belebotlott" tízcentis szintkülönbségekbe a járdán.
HÓDÍT A PARLAGFŰ
Szegedi olvasónk a Kálvária sugárútról, a 62/444-359-es számról
panaszolta, hogy az a terület, ahol
a világ utcáját tervezték egykor

felépíteni, tele van parlagfűvel.
Tánczos Miklós a Kossuth Lajos
sugárút-Rókusi körút kereszteződésében felépített új körforgalom
környékéről jelezte ugyanezt.
Mindketten arra hívták fel az illetékesek figyelmét, hogy a város
nem csak a Széchenyi és a Dugonics térből áll, itt sem kellene
hagyni elburjánzani az allergén
gyomot.
FÉLNEK A KÓBOR KUTYÁKTÓL
A 62/640-866-os számról szegedi olvasónk a hattyastelepi "Kamarás utcából telefonált, mert az
unokáját megharapta egy kóbor
kutya. Emiatt tetanuszinjekciót
kellett kapnia. Arra kéri az illetékeseket. hogy ne csak a belvárosban figyeljenek oda a kóborkutya-kérdésre. Hattyason olyan
sok a gazdátlan eb, hogy olvasónk sokszor alig mer kimenni az
utcára.
GUTENBERG UTCAI FÁK
Dropka Gábor Szegeden, a Gutenberg
utca közelében lakik, és nagyon elszomoritotta, hogy kivágták az utca
öreg fáit. Tudja, hogy pótolják a fákat,
de a csemeték nem nőnek meg egyhamar annyira, hogy felfogják a port,
és árnyékot adjanak. Úgy véli, elég
lett volna megmetszeni a fákat, levágni a gallyakat, amelyek kárt tesznek az épületek ereszeiben.

OLVASOINK FIGYELMEBE
Tisztelt olvasóink! Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot
arra, hogy a beérkezett észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve,
szerkesztett formában adja közre.
Olvasói leveleket csak teljes névvel

aláírva, csörögös észrevételeket
csak teljes névvel vagy telefonszámmal áll módunkban közölni. A
levelek hossza maximum 1800 karakter. Kéziratokat nem őrzünk
meg és nem küldünk vissza.

ELVESZETT
TASKA
A 62/633-780-as számról telefonáló olvasónk elveszítette Szegeden, az Anna-kútnál a táskáját.

A benne lévő iratok nagyon fontosak a számára, ezért a becsületes
megtalálónak jutalmat is hajlandó
felajánlani.

KERESZTREJTVÉNY - GONDOLATOK A SÖTÉTBEN

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
LACZKÓ ALEN
Szeptember 3., 9 óra 50 perc,
2490 g. Sz.: Békevári Tímea és
Laczkó Szabolcs (Szeged).
BERTA BENDEGÚZ CSABA
Szeptember 3., 11 óra, 3530 g. Sz.:
Terhes Noémi Etelka és Berta Csaba István (Sándorfalva).
VARGA FANNI
Szeptember 3., 14 óra 38 perc,
2970 g. Sz.: Fehér Eszter és Varga
Endre (Szeged).
VARGA NÓRA
Szeptember 3., 13 óra 52 perc,
3710 g. Sz.: Kovács Valéria és Varga István (Mezőhegyes).
BENKE BARNABÁS
Szeptember 3., 16 óra 45 perc,
3610 g. Sz.-. Karakás Anett és Benke Zsolt (Kiskunmajsa).
KECSKEMÉTI MIRA
Szeptember 4., 4 óra 42 perc,
3580 g. Sz.: Csurgó Anna és Kecskeméti Csaba (Kistelek).
FEJES SZOFI
Szeptember 4., 20 óra 55 perc,
3380 g. Sz.: Csapó Gabriella és
Fejes Péter (Hódmezővásárhely).
DUDA VERONIKA BLANKA
Szeptember 4., 22 óra 47 perc,
3680 g. Sz.: dr. Marusin Ildikó és
Duda Ernő (Szeged).

Miért kell a kilencvenkétezer
négyzetkilométeres területű országban az elaprózott 19. századi,
költségzabáló megyerendszert
visszahozni, élén egy kormánykomiszárral, aki egyben a Fidesz bizalmi embere is?
Miért, miért?
És ez csak a kormányzás első két
hónapjának egy vékony szelete.
Kíváncsian várom a folytatást.
Korom György,
Szeged

MAGAS FIZETÉSEK
Bár az igazgatói fizetéseket 2 millió forintban határozták meg az állami cégeknél, olvasónk a
30/351-8116-os telefonszámról
úgy véli, ez bizonyos esetekben
még mindig túl magas összeg.
Azoknál az intézményeknél, ahol
nagy adósságot halmoztak fel, a
vezetők bérének további csökkentésével is lehetne pénzt megtakarítani.

VARGA ODETT
Szeptember 5., 4 óra 44 perc,
3380 g. Sz.: Gazsi Mónika és Varga Zoltán (Kiszombor).
NAGY MAGOR VAJK
Szeptember 5., 8 óra 15 perc,
3860 g. Sz.: Gere Anikó Mónika
és Nagy Tibor (Szeged).
SZABÓ HÉDI
Szeptember 2., 16 óra 23 perc,
3220 g. Sz.: Makra Ágnes és Szabó Róbert (Rúzsa).
FÁBIÁN LOLITA
Szeptember 5., 17 óra 50 perc,
2700 g. Sz.: Jójárt Teréz és Fábián
Balázs (Zákányszék).
CSAPLÁR KAMILLA
Szeptember 5„ 19 óra 35 perc,
4580 g. Sz.: Ács Tünde és Csaplár
Péter (Zsombó).
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
RAVASZ BENDEGÚZ
Szeptember 3., 18 óra 25 perc,
2560 g. Sz.: Varga Edina és Ravasz Adrián (Hódmezővásárhely-Batida).
DARÓCZI ALETTA
Szeptember 3., 21 óra 35 perc,
3120 g. Sz.: Sándor Ágnes és Daróczi Imre (Hódmezővásárhely).
NÉMETH GÁBOR LEVENTE
Szeptember 4., 12 óra 40 perc,

2900 g. Sz.: Dáni Katalin és Németh Zoltán (Hódmezővásárhely).
MEZEI MÁTÉ FÉLIX
Szeptember 5„ 10 óra 15 perc,
3520 g. Sz.: Garai Judit és Mezei
Gyula (Hódmezővásárhely).
MAKÓ
GÁBOR ENIKŐ
Szeptember 4., 8 óra 35 perc,
4100 g. Sz.: Sándor Eszter és Gábor Zsolt (Szeged).
SZENTES
KALLAI LILI
Szeptember 4„ 11 óra 55 perc,
3010 g. Sz.: Berényi Andrea és
Kallai Kornél (Szentes).
SÍPOS AURÉL RÓBERT
Szeptember 3., 23 óra 55 perc,
3600 g. Sz.: Németh Edit és Sipos
Róbert (Derekegyház).
PINTÉR MELINDA ANITA
Szeptember 5., 22 óra 5 perc,
2780 g. Sz.: Bata Éva és Pintér
László (Kunszentmárton).
MICHAILOVITS PATRIK
BALÁZS
Szeptember 3., 21 óra 43 perc,
3590 g. Sz.: Csizi Ramóna és
Michailovits Árpád (Szentes).
GRATULÁLUNK!

Mai felhozatalunk egy skót közmondás.
Az előző rejtvény megfejtése: Nem szeretem a káoszt, de ő szeret engem!
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Egy nő, 104 frizura

A Megasztárban ismertté vált érces hangú énekesnő, Tóth Gabi is sűrűn váltogatja hajszínét. A pár éve még vállát verő haja is a múlté.

Egy friss, háromezer hölgy bevonásával készült brit felmérésből kiderül,
hogy egy nő élete során átlagosan 104 alkalommal változtat frizurát. Az
esetek többségében kisebb módosításról van szó, mint például
fazonigazítás, a színárnyalat változtatása vagy a töredezett hajvégek
vágása. A nagyobb horderejű vagy drasztikusabb változtatásokat a nők
életük fontosabb eseményeinek bekövetkeztekor viszik véghez.
HAJTREND
VARGA ALEXANDRA
A megkérdezettek 44 százaléka akkor változtat a hajviseletén, ha már megunta, 61 százalékuk pedig akkor, ha életében
is valami változásra, illetve
változatosságra vágyik. Frizuraváltással a legtöbb nő saját

tosságra, hogy frissebbek legyenek. No és nem utolsósorban a frizuradivat is mindig
változik, más árnyalatok és
formák dominálnak, van, hogy
a rövid, van, hogy a hosszú a
trendi - mondja Zsidró Tamás,
majd hozzáteszi: a legtöbb nő
nem olyan bevállalós, inkább
a hajszínt változtatják, mint a
hosszt. - Elsősorban az árnya-

Vannak nők, akiknek a frizurájuk a „védjegyük". Liptai

Claudiát például el sem tudnánk képzelni vörös hajzuhataga nélkül - s
ha nagy ritkán mégis változtatnak a frizurájukon, abból rögtön bulvárhír
lesz. A vörös hajzuhataggal megismert Dobó Kata is furcsa volt rövid,
fiús frizurával, amit - 20 év után - tavaly nyáron vágatott.
önbizalmát akarja növelni, illetve megerősíteni. A felmérésből továbbá az is kiderült,
hogy a nők átlagosan három
színnel kísérleteznek életük
során, egy év leforgása alatt
kétszer próbálnak ki új fazont,
három alkalommal pedig hajszínük árnyalatán változtatnak.
A neves hajszobrász, Zsidró
Tamás tapasztalata szerint is
ritka az a kuncsaft, aki kétszer
ugyanazt a frizurát szeretné.
Sokan csak apróbb változtatást kérnek, de munkája során
rengeteg „teljes körű átalakítást" is végzett már.
- Köztudott, hogy a fri
zuraváltás
mögött
sok
esetben lelki okok húzód

nak meg. Az évszakváltáson kívül a születésnap, esküvő, anyává
válás,
szakítás
mind olyan alkalmak, amikor a
nők a külső teljes
megújítására
vágynak,
ennek
szemmel leginkább
látható jele pedig a
hajviseletváltás. Ezzel
a drasztikus lépéssel
szeretnék a nők elterelni
vagy éppen felkelteni a
férfiak figyelmét - tudatja
a mesterfodrász. - Persze benne lehet az is, hogy egyszerűen
már unják a régi formát és
színt, szükségük van a változa-

latokat szeretik variálni, egyszer sima, egyszínű gesztenyebarnát kérnek, majd a következő alkalommal már melírcsíkokkal halványíttatnák egy árnyalatnyit a hajukat. Persze
előfordul, hogy szélsőséges
döntéseket hoznak, például
csokoládéból
hirtelen
plati-

naszőkére váltanak, a feketék pedig „kivörösöd
nek".
A radikális változás
centikben mérve
már
extrémebb szituáció, bár
mióta az R&B koronázatlan
királynője,
Rihanna
és
az
ex-spicegirl,
Victoria
Beckham dús hajkoronáját dögös rövidre cserélte, a nők is
egyre bátrabbak.
- Ilyenkor a kliensek nem
lacafacáznak, ha már egyszer
rászánják magukat a változásra, akkor be kell izzítanom az
ollómat! Próbálom az új külsőre vágyókat a mértékletes változtatásra rábeszélni, hiszen
egy vállat verő hajzuhataggal
rendelkező lánynak nem biztos, hogy jól áll a rövid, fiús séró; figyelembe kell venni az
arcformát és a személyiséget
is. Volt már olyan eset, amikor
egy kétségbeesett, megcsalt
fiatal ara rontott be az üzletbe,
hogy szeretne megszabadulni
derékig érő fürtjeitől, s rövid
bubira vágyik, mert azt a formát kimondottan utálta a férje. Próbáltam lebeszélni, de
hajthatatlan volt... Ma már ismét tud mosolyogni, boldog új
férje és két kisfia oldalán - és
soha többé nem vágyik hosszú
hajra, az ugyanis a tükörbe
nézve ismét a régi, hiszékeny
önmagát juttatná eszébe.
- Azt, hogy eddigi
életem
során
hányszor változ-

ZSIDRÓ
TAMÁS

CAMERON DIAZ
A LEGVESZÉLYESEBB

» Az életkor
előrehaladtával egyre
többen keresik fel
fodrászukat, hogy már
az első ősz hajszálakat
is elrejtsék.
Zsidró Tamás
tattam meg a hajam fazonját,
nem tudnám megmondani,
szerintem én évente 104-félét
próbálok ki! - mondja nevetve
a 22 éves Tóth Gabi. - Sohasem
féltem kísérletezni egy-egy új
színnel vagy formával, s ha éppen nem tetszett valamelyik,
hát változtatott rajta a fodrász.
Eleinte még otthon én magam
festettem pár csíkot a hajamba, majd amikor a Megasztárban

szerepeltem,

KONCZ
ZSUZSA
Elmúlt ötven,
amikor levágatta fenékig
érő haját.

Cameron Diaz amerikai színésznő a világháló legveszélyesebb híressége, őt Júlia Roberts és Jessica Biel követi a kockázatos keresések rangsorában.
Ugyan az Oscar-díjjal járó dicsőséggel
nem ér fel, de a McAfee szoftvergyártó cég
évente közzétett veszélyességi rangsorának
élére kerülni sem semmi: az internetes bűnözők ugyanis úgy vélik, hogy ezekkel a nevekkel lehet a leginkább lépre csalni a felhasználókat. Ha az internetezők rákattintanak a hírességek nevével fémjelzett csalioldalakra, könnyen megfertőződhet a gépük.
Ha pedig már egyszer az adathalászok bejutottak a komputerbe, könnyedén megszerezhetik a banki szolgáltatásokhoz vagy épp
az e-mail fiókhoz szükséges jelszavakat.
A három világhírű hollywoodi színésznő
mellett Heidi Klum, Gisele Bündchen és Adriana Lima modellek, valamint olyan sztárok, mint Brad Pitt, Jennifer Love Hewitt, Nicole Kidman, Tom Cruise, Penélope Cruz és
Anna Paquin nevét használják fel csapdáikhoz a csalók.

CARLA BRUNI SARKOZY IS
AZ AIDS ELLEN

látványo-

sabb lett a változás, az ottani
fodrászok kiélhették rajtam a
kreativitásukat. Én lelki eredetű probléma következtében
még sosem változtattam, egyszerűen csak kíváncsi voltam,
hogyan állna a fekete, hát befestettem! Majd egyik napról a
másikra leszívattam, s most
szőke vagyok. Ez most nagyon
tetszik, bár már egy következő
színen gondolkodom - a zöld
szememhez jól mutatna csokoládés-rezes árnyalat... - mondta befejezésül Tóth Gabi.

Tóth Gabi ma már csupán pár centis frizurát
hord.
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Carla Bruni Sarkozy, a francia first lady és Jean-Paul
Gaultier divatguru együtt
kampányol a HIV-vírus ellen. A „Born HIV Free"
kampányhoz, melynek Carla már 2008 óta a nagykövete, idén Gaultier
is
csatlakozott,
hogy együttes erővel hívják fel a figyelmet a betegség
megelőzésére. Céljuk az, hogy 2015-re
a
HIV-fertőzött
anyák ne adják tovább a betegséget
újszülöttjeiknek.
A kampány pólóját - „Hope spreads faster than
AIDS" (A remény
gyorsabban terjed,
mint
az
AIDS") felirattal
természetesen Gaultier tervezte, és
20 euróért vásárolható meg a mozgalom weboldalán.
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„A lelki életre a levertség, a nyomottság, a figyelem csökkenése, tehát a
depressziós hangulat lehet jellemző."

NYEMCSOK EVA

TANÁCSOK NEM CSAK CUKORBETEGEKNEK - ÉRDEMES FIGYELNI AZ ORVOSMETEOROLÓGIA ELŐREJELZÉSÉT

Frontok
megterhelő
hatásai
M
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ORVOSMETEOROLÓGIA
Magyarországon több mint
ötven éve készítenek napi

Az időjárási frontok még
az egészséges szervezetet
is megviselik. Ebben az
évben a trópusi hőség
mellett gyakoriak voltak a
váratlan záporok, hirtelen
lehűlések utáni didergős
napok. Az egyenletes
hőmérséklet mindig
sokkal jobban tűrhető,
mint a változékonyság.

jelentéseket az
orvosmeteorológusok, akik

DR. STRÉNYER FERENC

az egyes légköri jelenségek
emberi szervezetre gyakorolt
hatásáttanulmányozzák. A
fronthatást szimuláló - akár
rendkívül kicsi
nyomáskülönbséget is
előállítani képes - fülkékben sikerült
•migrént és vérnyomás-ingadozást is előidézni. Ugyanaz az időjárási
változás két
emberből akár
ellentétes tüneteket is kiválthat.

BELGYÓGYÁSZAT
A vegetatív idegrendszer érzékeli
a légnyomásváltozást, az itt bekövetkezett egyensúly-eltolódást
érzékelhetjük. A központi idegrendszerre gyakorolt hatás a közérzet változásában nyilvánulhat
meg. Ki jobban, ki kevésbé érzékeny a frontokra, de mindenkire
hatnak valamennyire. Még az is
lehet, hogy egy frontbetörés érzékelhető panaszt nem okoz, azonban mérhetően megváltoztatja
reflexidőnket, és csökkentheti figyelmünket.
Cukorbetegeknél emellett változás igazolható a vércukorszintben és a társbetegségként gyakran előforduló vérnyomásban is.
A diabéteszesek vegetatív idegrendszere gyakran érzékenyebb,
emiatt egy frontbetöréskor náluk
kifejezettebb tünetek jelentkezhetnek.
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A MELEGFRONT HATASAI
Melegfont esetén a magasban nagyobb hőmérsékletű, könnyebb
fajsúlyú levegő érkezik a hidegebb fölé. A talajszinten a melegebb levegő érkezése kicsit késik.
A légnyomáscsökkenés tehát már
előbb bekövetkezik, még mielőtt
a hőmérséklet-emelkedést észlelnénk. Frontérzékenyeknél a vegetatív és a pszichés tünetek tehát
már a frontbetörés előtt jelentkeznek. A szimpatikus idegrendszer
izgalma miatt emelkedhet a pulzusszám, a vérnyomás. A magas
vérnyomásos betegek állapota
rosszabbodhat. Szaporodik az
agyvérzés, agylágyulás gyakorisága. A véralvadási készség fokozódása miatt ilyenkor gyakrabban alakul ki az alsó végtagi vénákban véralvadék (trombózis)
és az innen elszabadult vérrög
okozta tüdőartéria-elzáródás (embólia).

Tablettával vagy inzulinnal kezelt cukorbetegeknél vércukoresés (hipoglikémia) következhet
be. Arra hajlamosoknál melegfront idején szükség lehet az inzulinadag kisfokú csökkentésére.
A lelki életre a levertség, a nyomottság, a figyelem csökkenése,
tehát a depressziós hangulat lehet jellemző. A figyelmetlenség
több közúti balesetet okoz. A nem
migrénes jellegű fejfájások előfordulása is gyakoribb.
A HIDEGFRONT CSAK KÉSVE HAT
Hidegfrontnál a nehezebb hideg
levegő a föld felszínén érkezik,
szinte „alábújik" a melegebbnek.
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A hőmérséklet-csökkenést tehát
azonnal érzékeljük. A magasban
azonban csak fokozatosan szorítja ki a hideg levegő a meleget,
ezért a légnyomás-emelkedés a
frontbetörés után kis késéssel következik be. Emiatt a hidegfront
hatásai csak a frontbetörés után
jelentkeznek. A paraszimpatikus
idegrendszer fokozott aktivitása
jellemző. Némileg csökkenhet a
pulzusszám. A vérnyomásesés

magánszakrendelés!
TÜDŐGYÓGYÁSZ

sebész és baleseti sebész
szakorvos
Rendelési idő:
szerda 18.00-20.00
Előjegyzés:
06-30/963-5629
Rendelés helye:
KUNIKUM J a RENDELŐ
Szeged, Madách u. 2.

Dr. B. Tóth Barbara

szemész szakorvos
• szürkehályog • zöldhályog
• cukorbetegség • látóhártyasorvadás szűrése, gondozása
Előjegyzés: munkanapokon
Tel.: 06-30/908-2577
Rendelés helye:
K L l R Í K Ü M " + RENDELŐ
• \ V
Szeged, Madách u. 2.

ULTRAHANG-DIAGNOSZTIKA
Komplex has, pajzsmirigy, emlők, nyirokrégiók, herék, lágyrészek
(térd, váll) ultrahangos vizsgálata, erek áramlási vizsgálata.
Rendel:
radiológus szakorvos
Szeged, Francia u. 4/A. Tel.:
(tv46 i
Előjegyzés: h-p. 9-16 óráig, www.kamillaszakorvos.com

A TB már nem támogatja
az Ön szemüvegét?

Az Eszik O p t i k a igen!
Hozza be recepjét és

J*

Mellkasröntgen, légzésfunkció,
allergiameghatározás.
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Mellkasi betegségek diagnosztizálása,
kezelése és gyógyszerjavaslat adása.
Rendel: Szeged, Árvíz u. 28.
Kedd-csütörtök: 16-17 óráig
Bejelentkezés:

miatt az ilyen időszakban gyakrabban fordul elő ájulásos roszszullét. A cukorbetegek egyébként is hajlamosak hirtelen felállás utáni vérnyomásesésre. A magas vérnyomásos, gyógyszerrel
kezelt betegeknél, a túlzott vérnyomáscsökkenés
szédülést,
gyengeséget okozhat. A gyakran
társuló
koszorúér-betegségben
nagyobb az esélye az átmeneti keringészavar (angina) kialakulásá-

06-30/953-4077

Y

Fogorvosi
bsSr* rendelő
aooo

bőrgyógyász és kozmetológus szakorvos
SZENT ISTVÁN TÉRJ
LÉZERCENTRUM j
BŐRGYÓGYÁSZATI
lézerkezelések
SZŐRTELENÍTÉS
fibrómák, szemölcsök,
j anyajegyek eltávolítása
Bejelentkezés, időpont egyeztetése:
Tel.: 62 / 425 - 054 (9 -12,14 -18 h)
Rendelő: Szeged, Szent István tér 12-13.

Szeged, Bérkert u. 11.

Szeptember 11., 1 4 - 2 1 óráig.
Bérletet v á s á r l ó k n a k ajándéksorsolás

Eletmódklubunk

S z e g e d , S z a t y m a z i u . 5.

www.fogy6studio.eu
Tel.: 0 6 - 2 0 / 4 1 8 - 8 4 2 2

Dr. Petrov Jurij
orvos-természetgyógyász
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FOGYOKURA- j
VERSENYT INDÍT
szeptember 15-tífl.

és
Dr. Petrovné Ráti Lilla
természetgyógyász

Természetgyógyászati magánrendelő:
6723 Szeged, Rózsa u. 4.

ÚJRA NYITUNK, ÚJ HELYEN, [
Ha fontos Őrinek a szeme világa,
várjuk a Hermann Optikába!
JL v^g^^B KOMPLETT SZEMÜVEGEKRE
ÉS NAPSZEMÜVEGEKRE
''v^"* w B l
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Általános tanácsként annyi adható, hogy igyekezzenek magukat a lehető legjobb testi és pszichés kondícióban tartani, és a panaszt okozó fronthatás esetén
óvakodjanak mindenfajta túlterheléstől.
(Szerzőnk
belgyógyász-kardiológus főorvos.)

Nyílt nap a FOGYÓ Stúdióban!

ÍRISZDIAGNOSZTIKA ES T E R M E S Z E T G Y O G Y A S Z A T I K E Z E L E S E K
Gerinc-, ízületi, idegrendszeri,
légúti, allergiás ás emésztési
panaszok

• Ultrahangos fogkő-eltávolítás
• Tömések és pótlások minden
fajtája
• Mügyökér-beültetés
• Fogfehérítés, panoráma
fogröntgen
Bejelentkezés, ügyelet:
06-30/945-1975, 62/426-185

FRONTÉRZÉKENYSÉG
Általában hamar kiderül, hogy ki
mennyire és milyen frontra érzékeny, és ez milyen panaszt okoz.
Az idősebbeket, az idült betegségben szenvedőket és a rossz
kondícióban lévőket egy-egy hirtelen frontbetörés jobban megviselheti. Sajnos az időjárást egyelőre nem tudjuk befolyásolni, tehát próbáljunk meg alkalmazkodni! Azok a cukorbetegek, akiket
tapasztalataik alapján a fronthatások jobban megviselnek, kérjék
ki kezelő- vagy gondozóorvosuk
véleményét panaszaik csökkentésére.

DR. KRIZSA JUDIT

DR. SELYPES ÁGNES

Szemészet

\

N

A fejfájás gyakori panasz fronthatás során. FOTÓ: KISALFÖLD

Tüdőgyógyászati

SEBESZET
DR. BALOGH KÁROLY

nak.
Cukorbetegeknél
vércukor-emelkedés
(hiperglikémia)
következhet be, emiatt inzulinnal
kezeiteknél
gyakoribb
vércukor-ellenőrzést javaslok. Szükség
lehet az inzulinadag átmeneti
emelésére. Az idült mozgásszervi
panaszok, az ízületi, az izom- és a
csontfájdalmak fokozódhatnak. A
hidegfront betörése általában
hangulatjavító hatású, de ez néha
túlzott mértékű is lehet. A „feldobottság", a túlzott önbizalom
könnyelműsködéshez
vezethet,
ez a balesetveszélyes helyzetek
kialakulását segítheti elő.

KEDVEZMENY!

Bejelentkezés: 52/471-541
Részletek:

vw.bioklinlka.hu

FAZEKAS STRESSZ- & GYÓGYCENTRUM
AKUT ÉS KRÓNIKUS STRESSZ ÁLTAL OKOZOTT
BETEGSÉGEK GYÓGYÍTÁSA ÉS MEGELŐZÉSE:

depresszió, boldogtalanság, fóbiák, szenvedélybetegségek, szexuális problémák stb. kezelése.
• Bejelentkezés: 6 2 / 5 5 6 - 5 5 6
• Szeged, Hétvezér u. 18.
• E-mail: stressclinic@vnet.hu
• Weboldal:

stresszcentru

nu ti w. hu

vosi mezoierapia

- Zsírpárnák végleges eltávolítása mutél nélküli

t 4

6 7 2 0 Szeged, Tisza Lajos krt. 75.
Tel.: 62/420 642, 30/288 5511
info@eszikoptika.hu
ALAPÍTVA 1990-BEN
www.eszikoptika.hu

fiSflS

Hermann Optika

6726 Szeged, Fülemüle u. 32.

(a belvárostól 15 percre, a 2-es és 71-es buszokkal.)

Nyitva tartás: h-p. 10-18.30, szo. 9-12 óráig.
Telefonszám: +36-30/824-0621
94872966

Narancsbőr végleges megszüntetése
IE
Ráncteltöltés
£
Halhullás, kopaszodás megállítása
Pattanásos hegek, máitoltok
[ _ _
eitimteiése dermarollerrel
WEZZ3MÉWKZ

Üdülési csekk elfogadóhely!

www.mezomedicina.hu
Dr. Keresztes Balázs - belgyógyász
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PROGRAMPONT - NAPI KULTURÁLIS AJÁNLÓ ÉS TÉVÉMŰSOR

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Step up - 3D (feliratos): 14,18,
20 óra,
Kutyák és macskák - A rusnya
macska bosszúja - 3D (m. b ): 16
óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
A szupercsapat (m. b ): 15.30 óra,
BAARIA (feliratos): 17.45, 20.30
óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Hét perc a mennyországban (feliratos): 17,19.30 óra.
GRAND CAFÉ
IX. NEMZETKÖZI SUPER 8-AS
FESZTIVÁL
17 óra: Válogatás a 2009-es fesztivál díjnyertes filmjeiből,
17.45: Megnyitó (In Memóriám
Geriub Gepleki csoport kiállítása),
a zsűri bemutatása,
18 óra: Versenyfilmek 1.,
18.45 óra: A Super 8 mm Fesztivál megnyitója,
19 óra: Versenyfilmek 2.,
21 óra: Modus Operandi (2009),
super 8-as, amerikai, 90 perc,
rendező: Frankié Latina.
PLAZA CINEMA CITY
Charlie St. Cloud halála és élete
(feliratos): 14.30,16.30,18.30.
20.30 óra.
A karatekölyök (m. b ): 14.15,17,
19.45 óra.
A kilencedik légió (feliratos): 14,
18 óra.
Step up 3 - Digitális 3D (feliratos): 13.15,15.30,17.45, 20 óra.
Ragadozók (m. b.): 13.30,15.45,
18, 20.15 óra.
Salt ügynök (m. b.): 16, 20 óra.
Kutyák és macskák - A rusnya
macska bosszúja - 3D (m. b ): 15
óra.
Levelek Júliának (feliratos): 14.45
óra.

Varázslótanonc (m. b ): 15.15,
17.45, 20.15 óra.
Csingiling és a nagy tündérmentés (m. b.): 13.15 óra.
Nagyfiúk (m. b ): 17.15,19.30 óra.
Az utolsó léghajlító - 3D (m. b ):
16.45, 20.30 óra.
Eredet (m. b.): 16.45,19.30 óra.
Shrek a vége, fuss el véle - 3D
(m. b.): 13,18.45 óra.
Alkonyat - Napfogyatkozás (feliratos): 14.45 óra.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Nagyfiúk (szinkronizált): 18.30
óra.

ISMERETTERJESZTES
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
MTA SZAB-SZÉKHÁZ
17 óra: Tégy te is egészségedért...
Dr. Szirtesi Zoltán könyvének bemutatója. A könyvet bemutatja és
a szerzővel beszélget: Hajdú Géza.
Házigazda: dr. Majzik István kiadó.
18 óra: A tízezredik műtét után.
Vendég: dr. Baradnay Gyula sebészprofesszor. Beszélgetőtárs:
Tráser László újságíró.
A FEKETESAS SZALONBAN
(FEKETE SAS U. 25.)
17 óra: Bokor Balázs főkonzul
(Los Angeles) könyvbemutatója.
Beszélgetőpartner: Márok Tamás.
SZENTES
A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN
10 óra: Ringató (3 év alatti kicsiknek és szüleiknek).
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
A SZŐNYI BENJÁMIN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
TORNATERMÉBEN
16-17 óra: Bóbita II. néptánccsoport foglalkozása (4-6 éveseknek),
17-18 óra: Kalamajka néptánccsoport foglalkozása (6-8 éveseknek).

K

L

U

2 0 1 0 . S Z E P T E M B E R 7., KEDD

A BANKPALOTÁBAN
15-17 óra: Hímző szakkör kezdők
jelentkezését várja,
17-19 óra: Szövő szakkör kezdők
jelentkezését várja,
17 óra: Képeslapgyűjtő Klub találkozója.
MÁRTÉLY
A FALUHÁZBAN ÉS AZ ISKOLA
MÖGÖTTI SPORTPÁLYÁN
13.15 óra: A honvédség mentőszolgálata mutatja be a mentőautó használatát.

KONCERT ES BULI
SZEGED
SILVER MOON CAFFE
8-22 óra: Borsodi Napok.
MEMPHIS CLUB&CAFE
18 óra: Diszkont este.
ALL MUSIC CLUB
20 óra: sPLifF örömzene utcazene,
21 óra: Reggae selekta Dready és
barátai.
JAZZ KOCSMA
20 óra: Jam Session - Lekvár feat
Super 8 mm.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A VEDRES GALÉRIÁBAN
(HORVÁTH MIHÁLY U. 2.)
14.30 órakor nyílik Fabó Katalin
Szív és pohár... című fotókiállítása.
Látogatható hétköznapokon 8-17
óra közt.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN
megnyílt a Szűcs Édua Szegedről
elszármazott grafikus, karikaturista, illusztrátor rajzaiból rendezett,
Mosolyterápia című kiállítás az első emeleti folyóirat-olvasóban,
október 22-éig tart nyitva a Helyünk a világban című, a bibliotéka régi és ritka könyveiből összeállított kiállítás, a könyvtár nyitvatartási rendjében.
A REÖK-BEN
megnyílt a Rembrandt rézkarcai

című kiállítás, amely október
31-éig látogatható.
A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN
(ROOSEVELT TÉR 1-3.)
a Csontvárytól Szőnyiig - Modern
magyar művészet, válogatás a
miskolci Hermán Ottó Múzeum
anyagából szeptember 12-éig tart
nyitva,
állandó kiállítások: Patikatörténeti kiállítás, Móra Ferenc-emlékszoba, Csak egy Földünk van
- természettudományi kiállítás,
Díszterem az állandó festészeti
bemutatóval, Lucs-gyűjtemény,
Szöged hírős város... néprajzi kiállítás. A kiállítások hétfő kivételével naponta 10-17 óráig tekinthetők meg.
A FEKETE HÁZBAN
(SOMOGYI U. 13.)
megnyílt a Söröskorsók és -kancsók Köves L. Imre magángyűjteményéből című kiállítás, amely
szeptember 10-éig, hétfő kivételével naponta 10-18 óráig tart nyitva. Állandó kiállítások:
így öltözködött a „szögedi nemzet" - a szabóipar dicsérete.
A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN (TEMESVÁRI KRT. 42.)
megnyílt a „Szabadkígyós 2010" című, a Szegedi Szépmíves
Céh 22. alkotótelepének beszámoló kiállítása. A tárlat szeptember
11-éig látható.
AZ SZTE JGYPK RAJZ-MŰVÉSZETTÖRTÉNETI TANSZÉK
GALÉRIÁJÁBAN
(BRÜSSZELI KRT. 37.)
szeptember 22-éig látható a Plein
Air X. Nemzetközi Alkotótelep záró kiállítása, naponta 10-18 óráig.
A KASS GALÉRIÁBAN (VÁR U. 7.)
állandó kiállítás tekinthető meg
Kass János grafikáiból.
A WAN DÉLY MŰTEREM-GALÉRIÁBAN (FŐ FASOR 158.)
Bóta Csaba és Almási Lili festményeiből látható kiállítás. Megtekinthető telefonos egyeztetés
után: 30/758-7842.

A Feketesas Szalonban (Fekete Sas u. 25.) 17 órától tartják Bokor Balázs főkonzul (Los Angeles) könyvbemutatóját. A vendéggel Márok Tamás beszélget.

A Plaza Cinema City 16.45 és 20.30 órakor vetíti Az utolsó léghajlító című filmet. Levegő, Víz, Föld, Tűz. Négy nemzetséget köt öszsze a végzet, amikor a Tűz nemzetség brutális háborút indít a másik
három ellen. Már egy évszázad telt el, és semmi remény arra, hogy letérjenek a pusztítás útjáról.
ASZTALFOGLALÁS:

G Ó R T
AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI

5.23 Kárpát expressz
5.50 Ma reggel
8.00 Híradó
8.02 Körzeti híradók
8.10 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Kék fény
955 Nappali
12.00 Déli harangszó
12.01 Hiradó délben
12.15 Időjárás-jelentés
12.18 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz
13.00 A Kárpát-medence zenéje
13.30 Sprski ekran
14.00 Unser Bildschirm
14.30 Átjáró
15.00 Tudástár
15.30 Értékek akadémiája
16.25 Híradó
16.35 Időjárás-jelentés
16.35 Körzeti híradók
16.50 Teadélután
17.50 Mindig zöldebb 22/16. A történetem megismétli önmagát

5.25 Teleshop
6.00 Babavilág [12] (ism.)
6.25 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája [12]
9.10 Babapercek [12]
9.20 Telekvfz Telefonos játék
10.30 Teleshop
1155 Táncos lábú kamasz lányok
Amerikai zenés film [12]
13.30 Kvfzió Telefonos játék
15.00 Szentek körháza
Ausztrálfilmsorozat.94. Megszoksz vagy megszöksz! [12)
16.00 Egy tini napiója
Német vígjátéksorozat, 52. Szex.
hazugság és DVD [12]
16.30 Elbűvölő szerelem Mexikói romantikusfilmsorozat.7. [12]
17.30 Árva angyal Mexikói romantikus
filmsorozat. 46. [12]
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Édes négyes
A TV2randiműsora(12)
20.10 Aktiv A TV2 magazinja [12]

5.30 Topshop
6.00 Trendmánia
Életmód- és szépségmagazin
(Ism.)
6.25 Fókusz
Közszolgálati magazin (ism.)
6.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
9.05 Te vagy az életem
Argentinfilmsorozat.51.
10.05 Topshop
12.00 RTl-hlradó - Déli kiadás
12.15 Asztroshow
13.30 Fél kettő
Magazin a legjobb történetekkel
14.30 jópofa kofa
Amerikai vigjátéksorozat. 1. évad,
f. Az új főnök
15.00 Celeb vagyok, ments ki innen!
Reality-kaland játék
16.15 A szerelem rabjai
Argentinfilmsorozat.44.
17.20 112 - Életmentők
Német akciófitm-sorozat, 13-14.
18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás

20.45 jóban-rosszban
Magyarfilmsorozat.1258. [12|
21.20 XXX 2. - A következő fokozat
Amerikai akciófilm [16]
Közben: kenósoisolás
23.25 A médium
89. Hogyan tegyünk szert haláli
nagy vagyonra? 3/1. [16]
0.25 Tények este
0.55 Ezo TV 06-90/602-022
1.50 Anarchisták
Magyarfilm[18]
3.15 Szentek kórháza
95. Börtönfalak |12]
4.00 Babavilág [12] (ism.)

18.40 McLeod lányai
19.05 A széf Vetélkedő
32/27. Találd ki, ki jön vacsorára?
20.05 Fókusz Közszolgálati magazin
20.40 Barátok közt Magyar filmsorozat.19.30 Híradó este
19.55 Sporthírek
5323-5324. Közben: RTl-tiek
21.20 Castle Amerikai krimisorozat. 1. 20.00 Időjárás-jelentés
20.05 Önök kérték
évad. 8. Bosszú a múltból
21.05 Az este
22J0 Döglött akták
21.35 Félszemű jack
Amerikai krimisorozat. 4. évad,
20. A népszerűség ára [16]
Amerikai westernfilm, 2/1. [16]
Utána: RTL-hirek
2250 Osztálytársak, 2.
23.20 XXI. század - a legendák ve23.15 Hirek
lünk élnek
23.20 Sporthírek
23.55 Elszabadult indulatok
23.35 Ma reggel
Amerikai thriller [16]
1.35 A Kárpát-medence zenéje
1.40 Reflektor Sztármagazin
2.00 Chaplin Egy éjszaka a Várietében

5.20 Hajnali gondolatok
5.23 Kárpát expressz
550 Ma reggel
8.00 Híradó
8.02 Körzeti hiradó
8.10 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Tőkés László
9.30 Hol élsz te? Vida Antal
9.55 Zenelánc
10.00 Váci múmiák
1050 Pódium Lukács Sándor műsora
11.30 Aphroditétól - Zeuszig
12.00 Déli harangszó
12.01 Híróra
12.55 Záróra
13.45 Van öt perce?
1355 Egy darab a térből?
14.35 járóföld
Tájak találkozása a Tiszántúlon
15.05 Calteck és a magyarok
15.35 Egy lépés előre
68/49. A csábítás művészete
16.25 Bűvölet 240/65-66.
17.15 Magyar pop
18.10 Átjáró .
18.35 Esti mese
19.00 Don Matteo 24/9. A szív kisiklásai
20.00 Híradó
20.25 Sporthírek
20.29 Időjárás-jelentés
20.30 Don Matteo 24/10. A 23. pont
21.25 Montalbano felügyelő - Válaszút Olasz bálügyi tévéfilm. Tfl
22.20 Záróra
23.10 McLeod lányai
23.55 Mindig zöldebb
0.35 Mafalda
0.40 Félszemű jack
Amerikai westernfilm, 2/1.

4.40 Térkép
5.20 Gazdakör
5.45 Megyejáró
6.00 Hattól nyolcig
8.00 Második esély
8.55 Anima formosa
10.15 Kisenciklopédia
10.30 Újrakezdés Olasz tévéfiknscrozat
11.00 Újrakezdés Olasz tévéflmsorazat
11.30 Kívánságkosár
14.00 Hiradó
14.10 Kikötő - friss
14.20 Talpalatnyi zöld
14.50 Dunáról fúj a szét
1455 Értékadók
15.25 Korea, Kina és japán kultúrájának története
16.15 A dzsungel könyve
japán-olasz mesesorozat
16.45 Zorro Amerikai tévéfilmsorozat
17.15 Térkép
18.00 Híradó
18.35 Mese
19.00 Újrakezdés Olasz tévéfimsorozat
19.30 Újrakezdés Olasz tévéflmsorazat

1.00 Szalagavató
Amerikai-kanadai horror
Z2S Tisztán és józanul
Amerikai filmdráma
4.25 Szex, hazugság, bosszú - A titkos társaság
Amenkai-kanadai thriller
6.00 Volt
Amerikai animációs film
7.35 Hancock
Amerikai akcióvígjáték
9.10 Az új fiú
Amerikai vígjáték
10.40 Gazdátlanul Mexikóban
Amerikai-mexikói vígjáték
12.10 Egy boltkóros naplója
Amerikai romantikus vígjáték
13.55 Tíz elveszett év
Amerikai filmdráma
15.45 Gracie
Amerikai filmdráma
17.20 Utópista Társaság
Amerikai vígjáték

5.00 Sabrina, a tiniboszorkány
Amerikai vigjátéksorozat
5.25 Alice új élete
Francia sorozat
550 Alice új élete
Francia sorozat
6.20 Columbo - Nehéz ügy
Amerikai krimi
755 Gyilkos sorok
Amerikai krimisorozat
8.55 Veronica Mars
Amerikai krimisorozat
955 Doktor House
Amerikai filmsorozat
1055 Második nekifutásra
Amerikai vígjáték
13.10 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai krimisorozat
14.10 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai knmisorozat
15.05 CSI. New York-f helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
16.00 Alice új élete Francia sorozat
16.30 Alice új élete
Francia sorozat

18.55 Star Trek 4. - A hazatérés
Amerikai sci-fi
20.50 Született lúzer
Magyar vígjáték
21.20 Hung - Neki áll a zászló
Amerikai vígjátéksorozat
2150 Tudorok
ír-kanadai-amerikai filmsorozat
22.45 Tudorok
ír-kanadai-amerikai filmsorozat
23.40 Cadillac Records - Csillogó fekete lenrezek
Amerikai zenés filmdráma

20.00 Híradó - esti
17.05 Gordon Ramsay - A konyha
20.05 Közbeszéd
ördöge Gasztroreality
Aktuális háttérműsor
18.05 Hatottnak a csök
20.30 Egy bolond százat csinál
19.00 Doktor House
Amerikai filmsorozat
Magyar játékfilm
20.00 jó barátok
22.10 Sport - esti
22.15 Kikötő-friss
20.30 CSI. New York-i helyszínelők
Kulturális hirek
Amerikai bűnügyi sorozat
22.25 Számvetés
21.30 A főnök
Magyar dokumentumfilm-sorozat
Amerikai krimisorozat
23.10 Divathét
22.30 Kegyetlen bánásmód
Amerikai romantikus vígjáték
23.40 Sitke 2008 - Koncert a kápol0.40 A főnök Amerikai krimisorozat
náért
1.40 Columbo - Nehéz ügy
0.40 Himnusz
Amerikai krimi
0.40 Hiradó

ÉBMHHBHÉHiHpBl

MISZTIKUS SOROZAT

KRIMISOROZAT

TÉVÉFILMSOROZAT

BŰNÜGYI SOROZAT

V Á R O S I TV
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23.25 A MÉDIUM
Caithlin Lynch, a Liedecker Corporation egyik igazgatója, komoly fizetéssel járó látnoki munkát ajánl
Alllsonnak. Üzleti Ügyekben kellene
a megérzéseit használnia, egy közel hét számjegyű összegért. Közben pedig ismét egy sorozatgyilkos
után nyomoznak Devalosszal. A
tettes fiatal lányokat öl, akiknek kivájja a szemét. Ariét eközben egy
halott iskolatársát látja, s ez megzavarja a vizsgákra való felkészülésben...

21.20 CASTLE
Középkorú nőt találnak meg egy motel
fürdőszobájában - egy kád motorolajba fojtva. Beckett és Castle nemsokára
rájönnek, hogy egy húsz évvel korábban történt bombatámadás egyik elkövetőjével van dolguk. Halála annál inkább rejtély, mert a nő személyazonosságáról senki nem tudott. így az is kétséges, ki akarhatott bosszút állni rajta
- ha ugyan bosszúról volt sző...

18.40 MCLEOD LÁNYAI
Rose fülig szerelmes Leóba, akit
Stevie unszolására végül meghív a
Dorversra vacsorára. Anyja nem
sejti, hogy az általa jól ismert gazfickó a lánya szerelme. A közös vacsora készülő vulkánra hasonlít.
Fiona és Alex házassága egyre
rosszabb mederbe kerül. Jodi és
barátnője versenytársak lehetnek
egy gazdaversenyen, ám Kate viszsza akar lépni.

16.00 Arcmás. Vészesen mellőzött
reáltudomány. Beszélgetés dr. Márki-Zay jánossal 17.00 Kimba - mesefilmsorozat, 46. rész 17.30 Hiradó 17.50 Nap kérdése 17.55 Csillagposta - napi horoszkóp 18.00
20.30 DON MATTEO
Vásárhelyi magazin 18.55 Nyugi
Don Matteo és Camála a jégpályára men- torna 19.00 Magyar vállalkozásklinek kicsit lazítani. Amíg a profi jégtánco- nika 20.00 Híradó 20.20 Nap kérsok edzenek, ők a lelátón fogainak he- dése 20.25 Csillagposta - napi holyet gy szemtanúi egy tehetséges ver- roszkóp 20.30 Összeállítás az elsenyző, Chiara súlyos balesetének. Senki származottak találkozójáról 20.40
nem érti mi történt mert Chiara jól és Bethlen jazz Bánd- koncert 21.30
pontosan csinálta gyakorlatát mielőtt a Vásárhelyi magazin, ism. 22.30
baleset érte. Hamarosan kiderül valaki Hiradó 22.50 Nap kérdése 22.55
machinátt a pályát működtető gépekkel Csillagposta - napi horoszkóp
és arendőrségszerint nem balesettel ha- 23.00 Csengetett, mylord? - filmnem bűnténnyel állnak szemben,fcyDon sorozat, 16. rész (ism.) 0.00 KépMatteo nemcsak értékes szemtanú, de jó újság
segtség is lesz.

4,32-igY

6733 Szeged, Liszt u. 9.

Q

B

(62)

Góry Pince & Terasz,

Z

E

G

E

D

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi hírek
7.55 Aréna 8.25 Csillagszem - A
Kormorán és Tóth Reni 8.55 Képújság 17.00 Szentföldi szent helyek
üzenete. Ószövetség, 11. rész: Salamon országa 17.30 Aréna 18.00
Negyedik dimenzió. íjászok a 4D
célkeresztjében. 19.00 Szegedi hírek 19.25 Mese 19.30 Verseny
20.00 Nagyító 20.35 Hírháló
21.00 A veszett és a kick-boxer.
Amerikai film 23.00 Szegedi hírek
23.25 Képújság

V Telin
0.00 Képújság 8.00 Szeged ma -

hirek 8.15 Sportkoktél (ism. szept.
6-i) 8.30 Megálló (szept. 3-i) 9.00
Határ-Látó-Határ (szept. 6-i) 9.30
Csongrád megyei magazin (szept.
6-i) 10.00 Kovács-Magyar András
Salgótarjánban I 11.00 Receptvarázs 11.30 Könnyűzene 12.30 Képújság 15.00 Csongrád megyei magazin 15.30 Megálló 16.00 Telin
pillanatok, 1. 16.40 Könnyűzene
17.55 Képújság 18.00 Szeged ma
18.15 Sportkoktél 18.30 Szegedikumok 19.00 Deszki magazin
19.45 Könnyűzene 20.00 Szeged

ma 20.15 Lélektől létekig 21.10 Határ-Látó-Határ 21.40 Könnyűzene

22.00 Szeged ma 22.15 Könnyűzene 22.30 Képújság

APROBÖRZE

2 0 1 0 . S Z E P T E M B E R 7., K E D D

NONSTOP

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

(üzenetrögzítő

is)

o Apróbörze
Elfogadunk:

STÜSZI VADÁSZ

Ticket Restaurant,

ÉTTEREM

S o d e x h o Pass,

AHOl NEM CSAK VADÉTEIVAH!
Szeged, Maros utca 37.

Chéque Déjeuner
étkezési j e g y e t ,

http://illespanzio-vadaszetterem.hu

valamint

Asztalfoglalás: 62/315-640

üdülési csekket is.

GRATULÁLUNK
SZÉLL

ZALÁN

Másfél áve megszülettél,
életünk gyöngye lettél.
Isten éltessen
egészségben,
szeretetben,
mindannyiunk
örömére!
Szerető
családod

9 L

30-as éveknek húztak véget,
A? idő elérkezett,

Boró
Anyu
40 tetU
ível a szád, Boldog szülinai
kíván öt Család!

PANELLAKAS

AUTÓ

• S Z E G E D , Kereszttöltés
utcai, 3 szobás, 2 erkélyes
lakás alkalmi áron eladó.
06-20/9 4 60-2 7 0(094975975)

SZOLGÁLTATÁS

A KIDUGiTÓ S z á s z Péter

Virág- és kertinövény-vásár
3 0 - 5 0 % - k a l olcsóbban!
Tülipánfák, télálló
hibiszkusz 6 0 0 - 9 9 9 F t
Szobanövények - tuják 450 Ft-tól
Szeptember 9-én (csütörtök)
Szentesen
a Művelődési és Ifjúsági Házban,

10-én (péntek) Csongrádon
az Ifjúsági Házban (Hunyadi tér 9.)

• S M A R A G D T U JÁK: 1 m/
1.300 Ft/db, gömbtuják,
díszfák, egyéb dísznövények széles választéka!
Bolgár
Díszfaiskola,
Szeged-Kecskéstelep, Gera S . 18., 62/427-991. Nyitva: egész nap, vasárnap
délig.(094974511)

OKTATÁST VÁLLAL
• MAGYAR nyelvtanból és
irodalomból korrepetálást,
felzárkóztatást vállal bármely korosztálynak egyetemi
diplomás
tanárnő.
Ugyanitt szakdolgozatokhoz konzultáció, külföldieknek magyarnyelv-oktatás.
Tel.:
06-70/627-3837.

• HÉTVÉGI O K J - s szakképzések: dajka, bölcsődei, kisgyermekgondozó.
K R Ú D Y . Tel.: 06-30/9518061,
06-30/434-1350,
www.krudy.org. (094975288)
• L A K B E R E N D E Z Ő tanfo
lyam indul szeptemberben.
Jelentkezés:
06-30/2735146,
www.lakberendezoiskola.hu Ny. sz.: 0600 1 3-04.(094975632)
• MIXERTANFOLYAM
a
B o l s Mixer Akadémián Szeged
városban!
30/6770514,
30/973-5981,
www.mixertanfolyam.hu.
(094976619)

• S P I R I T U Á L I S es életvezetési
tanácsadó,
thaimasszőr, okleveles képzések kezdődnek.
06-30/
292-8242,
www.varazsliget.hu
(094871220)

Gondoljuk, mosolyra

NOVENY

• GYÓGYSZERTÁRI
asszisztens,
ingatlanközvetítő-értékbecslő
és
társasházkezelő
OKJ-s
képzések indulnak Szegeden.
06-70/209-0541,
www.2007kapos.hu. Kérje
ingyenes tájékoztatónkat!
(094974599)

• OKJ-S
képzéseink:
www.2007kapos.hu. Kérje
ingyenes tájékoztatónkat!
(094974578)

most kezdődik csak az élet.

• A U T Ó Ü V E G E Z É S , cascokárfelvétel önrészátvállaiással, üvegfóliázás. 62/
405-888,
www.kippk0pp.hu.(094667570)

TANFOLYAM

Duguláselhárftás garanciával,
mindennap. Érd.: +36-30/9457577,
62/533-999.
(094973543)

• ASZFALTOZÁSI munkák:
telephelyek, utak, udvarok,
autóbejárók, járdák aszfaltozása és kátyúzása: 2.300
Ft/m2. Érd.: 06-70/2431 626.(094974521)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
csatornakamerázással, 17
éve, éjjel-nappal. 62/499992 (094973256)
• KÉPKERETEZŐ
Kiszel
Attila, tel.: 62/422-853.
Szeged, Szentháromság u.
40. Nyitva: h-p. 9-17, szo.
9-12, ebédidő: 12-13 óráig. (094668002)
• LAKSPED!
Költöztetés
igény szerint. 62/497-358,
06-30/630-46 90(094565968)
• T V - G Y O R S S Z E R V I Z , televíziók javítása helyszínen
is! Tel.: 62/492-606, 06-70/
5 3 1 - 1 4 2 6 . (094871180)

(094974123)

Hirdetéslel vevő hely:
VEGYESKERESKEDES
Nagy Gyula (illés.
Déxsa Gy. u. A.
06-62-282-080

SZEGED
GYÁSZHÍR

utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család
„Küzdött amíg lehetett."

• S Z E G E D , Kormányos u.
20. 8 5 % - o s készültségű
lakások 198 E Ft/m2 áron
eladók.
06-20/980-5441
(094873090)

2010. 09. 01-jén itt hagyott bennünket
LÉVAI JÁNOSNÉ
ŐRI ILONA
„...Elvitted a derűta fényt a meleget, csak egy
sugarat hagytál itt, az emlékedet. Bennünk él
egy arc és végtelen szeretet, amit Tö'lünk soha
senki el nem vehet. Hiányodat feldolgozni nem
lehet, csak megpróbálunk élni Nélküled ..." ///
Búcsúztató 2010.09.11-én 15 órakor a Szt. Ist- \ |
váoíéri Királyság teremben, majd ezt köve- a
tőén családi körben hamvszórás.
Lányai, Családja

EGY KIS
W
SZÓRAKOZÁSRA
VÁGYIK?
KAPCSOLÓDJON
KI V E L Ü N K !

www.cMüES^QfiSl/jatekol

TÜZELŐANYAG
• A K Á C tűzifa eladó szállítással
06-30/855-5260
(094975462)

,,És szól azúr: adok neked
ezervirágos, könny álmot."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy legdrágább kincsünk,
Édesanyánk,

• A K Á C tűzifa: 10.000 Ft/
m 3 -től.
06-30/517-6674
(094975745)
• A P R Í T O T T akác tűzifa:
10.000 Ft/m3-től. 06-30/
89 7-39 7 7(094975742)
• T Ű Z I F A o l c s ó n , szállítással eladó. 06-20/270-7433
(094975737)
• T Ü Z E L Ő A K C I Ó , akác és
tölgy: 8.500 Ft/m-től. 0630/5 3 4-80 3 3(095076287)
• VASTAG vegyes és akác
tűzifa: 11.000 Ft/m3-től
szállítva. 06-20/268-7223
(094975756)

UDULES
• Ü D Ü L É S I |ogát mi valóban eladjuk. Hívjon! +3670/294-38 1 7(094973374)

LEGYEN A TUDÓSÍTÓNK!

Küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót
a tudósító a(íMlnEQ50SfilD e-mail címre!
I A DÉIMAGYARORSZÁG
ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL
Hogy miért érdemes apróhirdetését
A DÉLMACYARORSZÁGBAN
és a D É L V I L Á G B A N feladni?

MERT AZ AKÁR MÁR A MÁSNAPI
LAPSZÁMBAN MEGJELENIK!
Előzze m e g versenytársait!
Válassza az ország legnagyobb múltú
megyei napilapját!
Délmagyarország és Délvilág hirdetésfelvétel
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban
vagy telefonon!
^

NAGY LAJOSNÉ
BODA MÁRIA
(volt nagykamarási lakos) 90. életévében csendben, megbékélve követte szeretett Édesapánkat
a lelkek örök birodalmába. Utolsó útjára 2010.
szeptember 9-én 14 órakor a Belvárosi temető
ravatalozójában történő búcsúztatását követően kísérjük.
Szerető leánya, családja, fiai: József, Lajos

„Az emlékezéshez
nem emlék,
hanem szeretet kell,
s akit szeretünk, azt nem feledjük soha el."
Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
Édesapa, Nagyapa, testvér és rokon,

Szívünkben maradsz, nem feledünk
Téged, Hogy velünk voltál, hálát
adunk az égnek.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ÖZV. TÓTH ISTVÁNNÉ
PAPDI ANNA
életének 93. évében elhunyt. Temetése szeptember 9-én 10 órakor lesz a
Mórahalmi temetőben. Előtte gyászmise 9 órakor.
Gyászoló Család

VITÉZ KECSKÉS MÁRTA
MÁRIA

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

A z apróhirdetések t a r t a l m á é r t
a Délmagyarország Kiadó nem vállal felelősséget!

HNMH

83 éves korában elhunyt. Búcsúztatása szeptember 9-én 15 órakor lesz a
Dugonics temetőben.
Gyászoló család
ItlltlCAIl-}

ifritszÁG

J

Köszönet mindazoknak, akik
DR. SZABÓ ELEK
temetésén megjelentek.

A Család

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szerettünk,
VETRÓ PÁLNÉ
NAGY BENKÓ ILONA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat
bármely módon enyhíteni igyekeztek.
4
Gyászoló családja

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy
szeretett Édesapánk,
ERDÓHÁTI-NAGY LÁSZLÓ
szobafestő-mázoló mester
Szentes, Mátyás király u. 15/A szám
alatti lakos, tragikus hirtelenséggel,
56 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptemberlOén, pénteken 15 órakor lesz a Szeder
temetőben.
95076074
Gyászoló gyermekei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
GOMBOS JÁNOS

a szeretett férj, apa, nagyapa, dédapa, 79 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 8-án, szerdán 16 órakor a Kálvária kápolnában.
Szerető felesége és családja

MEGEMLEKEZES
A Te szíved már nem fáj, a mienk vérzik, a fájdalmat szeretteid érzik.
Fájdalommal emlékezünk

NAGY JÓZSEF

halálának 3. évfordulóján.
94975556

Szerető családja

CSONGRÁD

MAKÓ
GYÁSZHÍR

BÁRDI ISTVÁN
türelemmel viselt, hosszú szenvedés után, 65 éves
korában elhunyt. Temetése szeptember 10-én 14
órakor lesz a római katolikus temetőben.
Gyászoló család

95(174(164

http://program.delmagyar.hu

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

GYÁSZHÍR

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
FELVÉTELE:
Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515
Berg Henrikné, 6754 Újszentiván,
Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382 Cs.
M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged,
Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6786
Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197.
6800 Hódmezővásárhely, Dr Imre
József u. 1. Tel./fax: 62/534-985,
62/534-986 Márvány Kft. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597-360
Flóra Center Kft., 6722 Szeged, Tisza
L. krt. 55. Tel.: 62/423-869 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged,
Bartók tér 10. 62/424-992 Rekviem
Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864
6722 Szeged, Török u. 9/8. Tel.:
62/420-414 Szegedi Temetkezési Kft.,
6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. 11/B Tel.:
62/425-847 Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567

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

Legyen egy jó napja: böngéssze a
delmagyar hu programcentrumát!

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szerettünk,

SZENTES

SCHREK JÓZSEF
68 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása szeptember 10-én, 13 órakor lesz a
Belvárosi temetőben.
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
IRODAINK:

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünket,
10. GAZDAG GYULÁT

TEGLAEPITESU LAKAS

TARS KOZ VETITES
• T Á R S K E R E S É S klasszi
kus formában. Tel.: 06-20/
406-92 50.(094871637)

Gyászközlemények

SZEGED

7

Megtört szívvel tudatjuk, hogy
SÁNDOR JÁNOS

földeáki lakos, 73 éves korában
elhunyt. Temetése szeptember 8-án
9 órakor lesz a Földeáki temetőben.
Gyászoló család

•

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
BÍRÓ ANTALNÉ

KASZA ROZÁLIA
makói lakos 82 éves korában
elhunyt. Temetése szeptember
8-án, 15 órakor lesz a római
katolikus temetőben.
Gyászoló család
95076 , 49

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szerettünk,
JÓZSA GUSZTÁV ISTVÁN

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétükkel
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
FELVÉTELE:

Mécses 2001 Bt.
- (Temetkezési Szolgáltató Bt.) Szentes, Sima Ferenc utca 31.
63/400-889
Égisz '90 Temetkezési Kft.,
6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 63/400-162
6640 Csongrád, Fö u. 17-19.
Tel.: 63/483-975
TOURINFORM C S O N G R Á D
Csongrád, Szentháromság tér 8.
Tel-63/570-325
ORHIDEA TEMETKEZÉS
Csongrád, Erzsébet u. 32.
63/471-121
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A CSONGRÁDI HÁLÓŐR, BÍRÓ MIHÁLY SZÓRJA A GÓLOKAT A MEGYEEGYBEN

A Minszk került a Pick
BL-csoportjába

Mindkét kapunál magabiztos

Elöl már négy gólt szerzett,
hátul viszont még csak egyet
kapott a labdarúgó megyeegy
szezonbeli négy fordulójában
Bíró Mihály, a Csongrád kapusa. A 33 éves játékos elárulta, célja, hogy a szezonban
legalább 10-szer bevegye kapus kollégái hálóját.

Sorstársak. A magyar élvonalban a Ferencváros egykori kapusa, a Pápa jelenlegi hálóőre,
Szűcs Lajos lőtt több büntetőt,
összesen négyszer volt eredményes az NB l-ben, és az
UEFA-kupában is betalált, ám
néhány sorsdöntő hiba után elállt a tizenegyesektől. Külföldön
a paraguayi Jósé Luis Chilavert
54 bajnoki és 8 válogatottbeli
gólt szerzett a Wikipedia szerint, a brazil Rogerio Ceni pedig
jelenleg is aktív gólvágó, a Sao
Paulóban eltöltött 20 szezonja
alatt már 90 találatot ért el.
Szintén játszik még a német
Hans-Jörg Butt, aki jelenleg a
Bayern München kapusa, ám a
Hamburg és a Leverkusen színeiben korábban ő is biztos tizenegyes-végrehajtó volt.

CSONGRÁD
G Y Ú R Ó S ISTVÁN
Négy meccs, négy gól - egy
csatártól is irigylésre méltó
teljesítmény, nemhogy egy
kapustól. Pedig a csongrádi
Bíró Mihály az idei szezonban már négyszer is a kapuba talált, mindezt úgy, hogy
eddig összesen egyszer kellett maga mögé nyúlnia, csapata négy meccsen szerzett
10 pontjával, 12-1-es gólkülönbséggel a harmadik helyen áll a megyeegyben.
A 33 éves kapus már az első
fordulóban „bekezdett", a Tápé elleni 7-0-s sikerből két találattal vette ki a részét.
- Májusban csapattársam,
Bertók Gábor hagyott ki egy
büntetőt a Mindszent ellen, és
mivel én voltam a második
számú rúgó, azóta én állok
oda a tizenegyesekhez. Szerencsére még egyszer sem hibáztam - nyilatkozta lapunknak az első játéknap után a
forduló
gólvadászának
is
megválasztott Bíró.
Azóta a h a r m a d i k fordulóban, a Kiskundorozsma ellen győztes gólt szerzett
(1-0), míg most hétvégén a
Röszke ellen idegenben biztosította be a sikert (4-1).
Négy góljával a megyeegy

Bajnoki pezsgőzés. Bíró Mihályt (balról) a tavalyi siker után Szőke Pé-

ter, a Mórahalom játékosa köszöntötte. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

góllövőlistájának
élmezőnyében t a l á l h a t ó .
- Nem gondoltam rá,
hogy a szezon elején ennyi
lehetőségem lesz a büntetők
elvégzésére, de természetesen örülök neki, hogy rendszeresen sikerül betalálnom.
Ha ez így folytatódik, akár
30 gólos szezonom is lehet m o n d t a nevetve a kapus, aki
komolyra váltva elárulta,
célja a tavalyi hét találatának túlszárnyalása, sőt sze-

A forduló gólvadásza
AKI VALASZOL:
Hegedűs Tibor, az Algyő csatára
Rovatunkban az elmúlt futballhétvége legjobb Csongrád
megyei gólszerzőjét mutatjuk
be. A megyekettő Tisza-Maros
csoportjában az Atgyő 7-0-ra
verte a Földeákot, a hazaiak
csatára, Hegedűs Tibor négyszer talált be az újoncnak.
ALGYŐ
MUNKATÁRSUNKTÓL
A 22 éves Hegedűs Tibor három év szünet után a nyáron
kezdte újra a futballt. A korábban a Tisza Volán utánpótlásában szereplő csatár aki a kihagyása alatt csak teremtornákon űzte a sportágat
- barátja, Takács Roland hívására a megyekettőben szereplő Algyőbe igazolt, ahol az
első fordulókban inkább csereként számítottak rá. A hétvégén a Földeák ellen végig a
pályán lehetett - rúgott is
négy gólt az újonc ellen
7-0-ra megnyert meccsen.
- Elég hamar előnyhöz jutottunk egy szerencsés góllal:
egy rosszul sikerült fejesem a
vállamról vágódott a földeáki
kapuba. Utána két védő között sikerült elvinnem egy
labdát, és a kapus mellett már
nem okozott gondot elgurítanom, majd a középkezdésből
egy tizenegyest is kiharcoltam, így sokat nem kellett iz-

gulnunk a meccsen. A negyedik és ötödik gólt szereztem
még én, előbb egy párharc
után elém kerülő labdát lőttem a hálóba, végül Hadár Attila passzát váltottam gólra
- emlékezett Hegedűs Tibor.
Mivel a sok kihagyás nem
múlt el nyomtalanul, a fiatal
játékos elmondása szerint
még legalább 3 - 4 hétre szüksége van, mire erőnlétileg is
utoléri magát. Erre a négy
gólra azért lehet építeni.
- Különösen nagy terveim
nincsenek a futballban, azért
játszom, mert szeretem csinálni. A csapattal azért jó lenne sikereket elérni, és bár elrontottuk a rajtot, mindenképpen harcban szeretnénk
lenni a feljutásért - mondta
az SZTE kereskedelem és marketing szakán tanuló Tibor.

retne két számjegyű gólt
szerezni az idényben.
- Bár mindig figyelem
„kollégám" mozgását a gólvonalon, azért legtöbbször
előre eldöntöm, hová lövöm
a büntetőt. Eddig kettőt
jobbra, kettőt balra helyeztem, remélem, így kevésbé
t u d n a k kiismerni az ellenfelek - m o n d t a .
Nemcsak elöl, hátul is remekel Bíró Mihály, az általa
vezérelt védelem tavalyhoz

Javítani!

hasonlóan idén is a legjobb a
bajnokságban.
- Sajnálom, hogy a Röszke ellen megkaptuk első gólunkat, kevesebb mint negyed óra volt hátra a hétvégi
bajnokiból, amikor egy buta
tizenegyest csináltunk hátul
- összesen 343 perc után
k a p t u n k gólt a pontvadászatban. Ennek ellenére örülök,
hogy az utóbbi évek legjobb
csongrádi védelme szerepel
előttem. Hogy ezt bizonyítsuk, arra a következő három
héten lesz bőven lehetőségünk: előbb az Ásotthalom
ellen hazai pályán, majd a
Kistelek vendégeként, végül
pedig a Mindszent ellen szintén otthon kell bizonyítan u n k a rangadósorozatban
•- fogalmazott Bíró Mihály.

meccskommen*

BUDAPEST. Ma 20.30-tói második Európa-bajnoki selejtező
mérkőzését játssza Budapesten, a Szusza Ferenc Stadionban a magyar labdarúgó-válogatott, az ellenfél Moldova tizenegye.
Az egyiknek sikerült, a másiknak nem - így vezethető fel
a két csapat első Eb-selejtezője. Mert amíg a magyarok
Svédországból 2-0-s vereséggel tértek haza, addig Moldova kisebb meglepetésre 2-0-ra
legyőzte Finnországot.
A javítás a mieinknek tehát hamar jön, és Egervári
Sándor együttese élni is kíván vele. A két csapat magyarországi statisztikája mindenesetre nekünk kedvez:
egy siker mellett két döntetlen a mérleg, míg tétmeccsen
egy 2 - 0 - s győzelem és egy
3 - 0 - s vereség szerepel.
A várható magyar kezdő:

LACZKÓ

Zsolt

válogatott labdarúgó

- Profik vagyunk, a többség
biztos elfelejtette már a svédországi vereséget. Nincs is miért rágódni rajta, és miért is
tennénk? Hiába fogadkoztunk,
hiába tettünk meg mindent, az
erőviszonyok ezt jelezték. A
mai meccset be kell húzni, Moldávia ellen csak a győzelem
számít. Videóztunk, így láttuk a
finnek elleni győzelmüket, de
minden meccs más, ezért abból
a sikerből sokat nem lehet leszűrni. Az tény, masszív csapat,
amúgy sincs könnyű válogatott
a nemzetközi mezőnyben, de
ha az első gólt mi szerezzük,
beindulhat a henger. Az Elmanderrel történt összefejelésnél
egy kicsit vérzett a fejem, a
meccs után szédültem, és fájt a
fejem is, de ez már a múlté, túl

Lipták,

vagyok rajta, és szeretném há-

Laczkó - Vadócz - Komán, Gera, Dzsudzsák - Rudolf, Priskin.

rom ponttal zárni ezt a mérkőzést.

Király - Lázár, Juhász,

Hat bajnoki cím
a horvát bajnokságról
ESZÉK. Remek eredményeket
értek el a Szegedi Lelkesedés
SK veterán atlétái a horvát nyílt
bajnokságon. Fóris László tanítványai hat aranyérmet szereztek. Különösen Barna Krisztina, Süli Péter és Tóth Zoltán
eredményei figyelemre méltóak, mindhárman dupláztak
Eszéken.

SPORT

Eredmények, nők, +35,100 méter: 1. Barna Krisztina 13,99. 200
m: 1. Barna Krisztina 29,69.
Férfiak, +35:100 m: 1. Süli Péter
11,83. 200 m: 1. Süli Péter 24,53,
3. Oláh József 27,68. 400 m: 3.
Oláh József 65,11.
Férfiak, +40,100 m: 1. Tóth
Zoltán 12,72. 200 m: 1. Tóth Zoltán 26,29.

A Pick Szeged férfi kézilabdacsapata pénteken Balatonfüreden lép pályára a BB-liga második fordulójában. A BL-ben
eldőlt, hogy a fehérorosz
Minszk csatlakozik a magyar
együttes csoportjához.
SZEGED
SÜLI R Ó B E R T

Az utolsó meccs döntött Portugáliában arról, hogy melyik
csapat kerül a Bajnokok Ligája C csoportjába. A selejtezőt a
fehérorosz Minszk vette sikerrel a befejező összecsapáson
Portugáliában, a házigazda
Porto ellen döntetlent (23-23)
játszottak, így csoportelsők
lettek. Nagy meglepetések
születtek ebben a csoportban,
hiszen kevesen gondolták,
hogy a macedón Szkopje egy
ponttal utolsó lesz, és az ukrán Zaporozsje is cSak a harmadik helyet szerzi meg.

Breszttel viszont két idényben
is. 2006/2007-ben 28-23-ra és
30-24-re, 2007/2008-ban pedig 24-22-re és 33-24-re nyert
a szegedi gárda.
Jó hír, hogy Katzirz Dávid
(képünkön) ma edzésbe áll. A
válogatott játékos az elmúlt
héten Budapestre járt kezelésekre, és szépen javult az állapota.
- Szerencsére nincs fájdalmam, kocogáskor sem fájt a
vádlim. A deréksérülésemmel
van összefüggésben a sérülésem, így továbbra is sokat kell
dolgoznom a hátammal, erősítenem kell. Minszk? Nem ismerem a fehérorosz csapatot, számomra meglepetés a továbbjutásuk, a macedón Szkopjét
vártam csoportellenfélnek.

Eddig egy biztos, hogy a
Pick
Szeged
szeptember
25-én (szombaton) 17.20-kor a
svájci Schaffhausen ellen
kezd a Champions Leagueban. A második körben éppen a Minszk lesz Skaliczki
László csapatának az ellenfele, ekkor idegenben szerepel
a magyar együttes.
A BL történetében
a
Minszkkel még nem találkozott a Pick, a fehérorosz

TOVÁBBRA IS AZ ENTERNET A KOSÁRSULI NÉVADÓJA

Jelentős támogatás
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Elek András, a Vásárhelyi Kosársuli elnöke és Bauer Róbert, az EnterNet Investment Zrt. igazgatóságának elnöke a hódmezővásárhelyi Fekete Sas kávézóban
aláírta azt a támogatói szerződést, amelynek értelmében a
következő szezonban is EnterNet Vásárhelyi Kosársuli néven
szerepel az NB I/B csoportban
a hódmezővásárhelyi férfi kosárcsapat.

kához - mondta Elek András,
aki hozzátette, remélhetőleg
helyi cégek és vállalkozók is a
csapat mellé állnak.
A bajnokság hamarosan
kezdődik, az előzetes információk ellenére a csapat szeptember 18-án, szombaton hazai pályán lép pályára a Nagykálló ellen.

Bauer Róbert elmondta, cégük vidéken biztosít teljes körű telekommunikációs szolgáltatásokat, ezért is választottak egy vidéki csapatot. Kiemelte: az egyesületnél végzett szakmai munka magas
színvonalú, erről maga is
megbizonyosodott,
amikor
körbevezették az edzéseken.
Egyelőre egyéves szerződést
kötöttek, de nyitottak további
együttműködésre is.
- Ez az egyesület volumenéhez képest rendkívül jelentős
megállapodás nyugodt körülményeket biztosít az eredményes és sikeres szakmai mun-

Az Első Nagy Vásárhelyi Kosarasnap keretében szeptember
11-én, szombaton 18 órától a
Baja érkezik edzőmérkőzésre
Vásárhelyre. Az első bajnokit
megelőzően azonban már 14
órától lesznek programok a
Hódtói Sportcsarnokban: először Balogh „Imsi", a Bethlen-gimnázium tanárlegendájának és a vásárhelyi kosárlabdázás atyjának emlékére
játszik egy meccset két bethlenes öregdiákokból álló csapat, majd 15 órától az egyesület utánpótláscsapatai tartanak bemutató mérkőzéseket.

Kosarasnap

Nike-félmaraton:
Biacsiék párosaranya
BUDAPEST. Csúcsot döntött
Magyarország egyik legnagyobb f u t ó e s e m é n y e , a 25.
Nike Budapest Nemzetközi
Félmaraton: a versenynek
összesen 10 ezer 500 indulója
volt. A 21 kilométeres távon a
férfiaknál Tóth László győzött, a nőknél pedig Papp
Krisztina d i a d a l m a s k o d o t t . A
női párosok mezőnyében szegedi sikernek ö r ü l h e t t ü n k , a
Biacsi ikerpár, Ilona és Bern a d e t t (edzőjük Antal Andor)
nagy fölénnyel szerezte meg

az a r a n y é r m e t . A rendezők
120 ezer vizespohárral, 3500
liter Powerade itallal, 7 mázsa b a n á n n a l , 1 mázsa szőlőcukorral és 10 ezer almával
készültek az ország legnagyobb félmaratoni futóeseményére.
Eredmények, félmaraton párban, nők: 1. SZUSE (Biacsi Ilona.
Biacsi Bernadett) 1:21.05,2. Ucca
Neki (Póth Mariann, Kovács Melinda) 1:23.11, 3. Ré-Zi (Kácser Zita,
Bátai Réka) 1:23.50.
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KEDD

Taroltak

GYULA. Gyulán rendezték meg
az országos szenior úszóbajnokságot, amelyen a Szentesi
DESC versenyzői kimagaslóan
teljesítettek,
összesen
55
aranyérmet nyertek.
A szentesiek egyéni dobogós eredményei: Pólyáné Téli Éva 1. lett 50 méter mellen, 100 mellen, 200 mellen, 50 pillén, 100
pillén, 200 pillén; 3.50 gyorson. Kómár Lajos 1. helyen végzett 50 pillén, 100 pillén,
200 pillén, 100 gyorson; 2.200 gyorson,
400 gyorson. Brunszvik Árpád 1. helyen ért
célba 200 háton, 100 pillén, 50 háton, 100
háton, 200 vegyesen; 2.200 gyorson; 3.
50 gyorson, 100 gyorson. Dr. Venczel Kincső 1. lett 100 pillén, 50 pillén, 200 pillén,
200 mellen, 100 mellen. Felvégi Zsuzsanna
2. lett 50 pillén, 50 háton, 100 pillén, 100
gyorson, 200 gyorson, 400 gyorson, 50
gyorson, 100 háton; 3.200 vegyesen. Virágos Éva 1. lett 200 háton, 200 gyorson, 50
háton, 100 háton; 2.400 gyorson, 50 gyorson, 100 gyorson, 200 vegyesen. Bertényi
Mária 1. helyen végzett 100 mellen, 400
gyorson, 200 mellen, 50 mellen; 2.200
gyorson, 50 gyorson; 3.100 gyorson. Becsák Jánosné: 1. lett 100 mellen, 200 mellen, 2.200 gyorson, 400 gyorson, 50 gyorson. Szakács Ernő 1. lett 200 gyorson, 100
gyorson; 2.400 gyorson, 50 mellen. Pengő
Erzsébet 1. lett 200 gyorson, 50 gyorson; 2.
100 gyorson; 3.400 gyorson. Molnár Gábor 1. lett 50 mellen, 100 gyorson. Dr. Bakacsi Gyula 1. lett 100 gyorson; 2.50 mellen, 100 háton, 50 gyorson, 200 mellen,
200 háton; 3.100 mellen, 200 gyorson, 50
háton. Pászti Edit 1. lett 100 háton; 2.200
háton, 50 háton, 100 gyorson. Juhász Tibor
1 lett 50 pillén. Melkuhn Dezső 2. lett 200
gyorson, 400 gyorson, 100 pillén, 200 mellen, 200 pillén; 3.200 háton, 200 vegyesen. Cseuz László 2. lett 200 háton, 400
gyorson, 50 gyorson, 200 pillén, 200 vegyesen; 3.50 pillén, 100 mellen, 100 pillén,
50 mellen, 200 gyorson. Bálega Szilvia 2.
lett 100 pillén; 3.50 pillén. Debreczeni Beáta 2. lett 200 háton; 3.200 pillén. Szabó
Imre 2. lett 50 mellen. Lukátsy Kati 3. lett
200 háton, 200 mellen, 100 háton, 50 mellen. Ferke Gáborné 3. lett 50 háton. Horvát
László 3. tett 50 háton. Dr. Petz János 3. lett
100 gyorson.
Váltó, 4x50 m MIX, I. kcs.: 1. Szentes; III.
kcs.: 1. Szentes; V. kcs.: 2. Szentes; VI. kcs.:
2. Szentes. 4x50 m női vegyes, II. kcs.: 1.
Szentes; IV. kcs.: 1. Szentes; VI. kcs.: 2.
Szentes. 4x50 férfi vegyes, II. kcsj 1.
Szentes, VI. kcs.: 1. Szentes. 4x50 m MIX
vegyes, II. kcs.: 1 Szentes; III. kcs.: 2.
Szentes; IV. kcs.: 1. Szentes; V. kcsj 3. Szentes. 4x50 női gyors, II. kcs.: 1. Szentes; IV.
kcs..-1. Szentes; VI. kcs.: 1. Szentes (Becsákné, Ferkéné, Bodnárné, Lukátsy). 4x50
férfi gyors, II. kcsj 2. Szentes; V. kcs.: 1.
Szentes; VI. kcs.: 3. Szentes.

KEMÉNY KAPITANY KIMENŐT ADOTT LEGENYSEGENEK

Török Béla élvezi az Eb-t
A magyar férfi vízilabda-válogatott a zágrábi Európa-bajnokság B jelű csoportjának
megnyerésével egyenes ágon
jutott az elődöntőbe. A menetelő Kemény-csapatban szereplő szegedi Török Béla bízik a
hasonló folytatásban.
ZÁGRÁB
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
Török Béla, a férfi pólóválogatott szegedi játékosa az Európa-bajnokság előtt azt diagnosztizálta, hogy a csoportmeccsekből legalább négyet
meg kell nyerniük. Béla kiváló jósnak bizonyult, ugyanis
nemzeti gárdánk úgy lett csoportelsőként elődöntős, hogy
a németeket 10-8-ra, a szerbeket 9-6-ra, az oroszokat
14-10-re, a macedónokat pedig 7-4-re győzte le, csak a görögök úszták meg vereség nélkül (6-6).
- A szerbek ellen szinte hibátlanul pólóztunk - nyilatkozta a Szeged Beton vízilabdása, akit zágrábi városnézés
közben értünk el. - Az a remek siker volt a záloga a csoportelsőségünknek. Hogy ellenük miért játszottunk annyira jól? Más a velük szembeni
meccs. Igazi presztízsharc, arra mindenki felszívja magát,
ezer fokon ég, tudásának maximumát nyújtja.
A többi találkozón ugyan
akadtak hullámvölgyek, hibák a megfiatalított, még csak
formálódó válogatottunknál,
de az eredményeik önmagukért beszélnek.
- Kapitányunk,
Kemény
Dénes is elsősorban ezzel volt
elégedett, tudtunkra hozta,
amivel persze egyébként is
mindannyian tisztában vol-

Török Béla (balról a harmadik) és társai kétmérkőzésnyire vannak az Eb-aranytól. FOTÓ: MTI
tunk, hogy a játékunkon van
még mit csiszolni - jelentette
ki Török. - Eddig kevesebb
szerepet kaptam, de amikor
vízben voltam, megpróbáltam
mindent beleadni. Még fiatal
vagyok, a nemzetközi mezőnyben egyelőre névtelennek számítok, ezzel magyarázható, hogy a bírók annyiszor állítottak ki.
A magyar válogatott remek
eredményeinek köszönhetően
abban a szerencsés helyzetben van, páholyból figyelheti,
hogy az olaszokkal vagy a németekkel játszik a csütörtöki
elődöntőben.
- Az ellenfél megválasztása nem kívánságműsor, ne-

kem aztán teljesen mindegy,
hogy a két csapat közül melyikkel kell megmérkőznünk
- fogalmazott a 20 éves pólós.
- Mindkettő képes meglepetésre, ezért eszünk ágában
nincs lebecsülni őket. A németekkel többet játszottunk a
nyáron, nagyon jól ismerjük
őket, az olaszok meg azért
nem ismeretlenek számunkra,
mert a keretünkből többen
pólóztak, vagy éppen most is
Olaszországban
játszanak.
Akármelyikkel is kell összecsapnunk a fináléba jutásért,
mi számítunk
esélyesnek,
még véletlenül sem engedjük
kiénekelni a szánkból a sajtot.
A vasárnapi, macedónok el-

leni utolsó csoportmeccset követően Kemény kapitány „szabadságra" küldte játékosait.
- Kedd éjfélig lettünk elengedve - árulta el a 205 centi
magas pólós. - Vasárnap este
közösen megnéztük az A csoport
rangadóját,
a
horvát-olasz meccset, hétfőn pedig városnézés szerepelt a
programban. Csapaton belül
remek a hangulat, jönnek az
eredmények, a szállásunkba
és a kajába sem lehet belekötni, úgyhogy eddig minden
oké, az Eb minden pillanatát
élvezem. Nem győzöm ismételni magam: Európa-bajnokként szeretnék majd hazatérni
Szegedre!

ZÁGRÁB. A magyar női vízilabda-válogatott tagjai tegnap abban a tudatban csobbantak bele a zágrábi Mladost-uszoda
33-as medencéjébe, hogy hoszszú sikertelenségi sorozat után

Farkas Zsolt a veszprémi futamon kihozta a maximumot a Ladából. FOTÓ: DM/DV

Farkas bronzig száguldott

- Nagyon élveztem a versenyzést, murván mentünk, hatalmas sebességgel. A megszerzett bronzéremnek nagyon
örülök - értékelte a veszprémi
országos ralibajnokság futamát Farkas Zsolt.

A SZEGEDI VTK 18 éves teniszezője, Zsiga Máté tegnap kiesett a New Yorkban zajló
amerikai nyílt bajnokság junior
versenyének első fordulójában.
A viadal honlapja szerint a 12.
helyen kiemelt játékos a nyitókörben a belga Joris De Loore-ral találkozott, akitől 1 óra
37 perces meccsen szenvedett
vereséget. Eredmény, junior fiúk, egyes, 1. forduló (a 32 közé
jutásért): Joris de Loore (belga)-Zsiga Máté (12.) 7:5, 6:4.

apja zsombói szerelőműhelyében a következő szezonra
építi saját autóját.
- Elég költséges úgy a
versenyzés, hogy á l l a n d ó a n
bérelnem kell az a u t ó t . Azt
a pénzt i n k á b b a saját kocsim fejlesztésére, építésére
költöm. Most is komoly
anyagi áldozatot kellett hoznom, hogy ott lehessek a
veszprémi o b - f u t a m o n , ú j
gumikat kellett v e n n e m az
a u t ó r a . A lényeg, hogy jól
sikerült a verseny, ez mind e n k é p p e n önbizalmat ad a
folytatáshoz.

óta nem verték meg az oroszokat - mindenképpen nyerniük
kell, különben nem jutnak be
az Európa-bajnokság elődöntőjébe, és csak az 5. helyért játszhatnak a folytatásban. Bár voltak fellángolásaik, összességben elmondható, nem volt esélyük a győzelemre. Ha lett volna méltó társa a Taylor&Nash
Universitas Szeged klasszisának, a négy gólig jutott Drávucz
Ritának, talán másképp alakul
a végeredmény.
Oroszország-Magyarország
12-9 (3-2, 4-3, 4-2,1-2).
A magyar góldobók: Drávucz 4,
Kisteleki D. 2, Tóth l„ Keszthelyi,
Takács 0.

- Határtalanul szomorú vagyok.
Az Európa-bajnokság előtt még
azt sem tartottam elképzelhetetlennek, hogy aranyérmes lesz
a női válogatott, de legrosszabb
esetben is dobogóra vártam a
lányokat. Erre tessék, ha szerencsénk lesz, ötödik helyen végzünk... De úgy nem is várható jó
eredmény, az orosz együttes legyőzése, ha ennyire statikusak
vagyunk támadásban és védekezésben egyaránt. Az oroszok
annyival voltak jobbak, hogy ők
többet mozogtak, változtattak
irányt. Meg abban, hogy náluk
nem csak egy fecske csinált
nyarat, mert nálunk kizárólag
Drávucz Rita remekelt.

MÁSODIK VONAL
Szoros győzelem

FLORATOM SZEGED ll.-JÁSZBERÉNY10-8
Férfi asztalitenisz NB I, Keleti
csoport. Szeged.
Szegedi győzelmek: Kószó, Szollár 3-3, Erdélyi 2, a Kószó-Tarkó
és az Erdélyi—Szóllár páros..;.

Kézimeccs Makón

MA 19 ÓRÁTÓL NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI mérkőzést
játszik az NB ll-es Makó KC a
romániai Nagyszentmiklós
csapatával. A találkozót az Erdei János Sportcsarnokban
rendezik, a belépés díjtalan.

Bartók-kupa

SZEPTEMBER 18-ÁN, szombaton Szegeden ismét megrendezik a Bartók-kupa kispályás labdarúgótornát. A viadalra a szervezők (1+4-ben játszanak a csapatok) várják az együttesek nevezését, jelentkezni a 20/4447688-as telefonszámon lehet.

Szurkolói buszok

A KÖZELJÖVŐBEN két labdarúgó-eseményre is indítanak
szurkolói buszt a Szeged étterem
elől. Az elsőt szeptember 24-én
19 órakor a Chievo-Lazio, a másikat november 5-én 7 órakor a
Lazio-Roma olasz bajnokira,
emellett pedig a pénteki Balatonfüred-Pick Szeged Budapest
Bank Liga férfi kézilabda-mérkőzésre is péntek reggel 7 órakor.
Érdeklődni és jelentkezni a
30/912-2957-es számon lehet.

Utazás Milánóba

- merthogy „ e m b e r e m l é k e z e t "

VESZPRÉM
SÜLI RÓBERT

Zsiga Máté kiesett

CSONGRÁD MEGYÉBEN holnap magyarkupa-fordulót rendeznek. A párosítás, 16.30:
Zsombó-Kistelek, Mórahalom-Kiszombor, AlgyőCsongrád, Domaszék-Sándorfalva, Mártély-Tömörkény, Tiszasziget-Nagymágocs;
Csanytelek-Csanádpalota, Öttömös-Baks, Balástya-Üllés,
Deszk-Szőreg, Kiskundorozsma-UTC, 19 órától: FK 1899
Szeged-Mindszent (Szeged,
Felső Tisza-parti stadion).

Elúszott az elődöntő

A zsombói sportoló idén
először állt rajthoz a ralibajnokságon. Ezért is értékes ez a
harmadik hely.
- Ez volt a maximum,
amit kihozhattam magamból
és az autómból, nem volt
esélyem arra, hogy előrébb
végezzek. Népes szurkolótábor volt kint az eseményen.
Új navigátorom volt, sokszor
métereket repültünk egy-egy
ugrató után.
Zsolt idén többször már
nem indul. Anyagi lehetőségei nem teszik ezt lehetővé.
Azonban készül, szerel, édes-

REFLEKTOR

Magyarkupa-forduló

DRÁVUCZ RITA NEGY G0LJA IS KEVES VOLT

A zsombói Farkas Zsolt pályafutása eddigi legjobb eredményét érte el a veszprémi országos ralibajnokságon. A fiatal
versenyző a harmadik helyen
végzett.
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NOVEMBER 3-ÁN 20.45-kor
rendezik a milánói San Siro Stadionban a (abdarúgó Bajnokok
Ligájában a Milán (olasz)- Real
Madrid (spanyol) mérkőzést. A
találkozóra szurkolói busz indul
2-án, kedd este, érdeklődni és
jelentkezni szeptember 15-éig a
30/282-1007-es számon lehet.

Toborzó

A FULL-CONTACT Szeged
Sport SE vár minden küzdősport
(kick- és thai-box, ökölvívás)
iránt érdeklődőt az edzéseire a
szegedi Ságvári Endre gimnázium tornatermében (Szentháromság utca 1.). Edzések, gyerekcsoport (6-13 éves korig): hétfő és
szerda 16 órától, felnőtt csoport:
hétfő, szerda, péntek 17 órától.
Érdeklődni a 30/387-5588-as
számon Kiss Emilnél lehet.

Táncosokat várnak
Nyert az Apagy

ATSK SZEGED-APAGY 8-10
Férfi asztalitenisz NB I, Keleti
csoport. Szeged.
A szegedi győzelmeket szerezték: Varga 3, Lele 2, Márki,
Sipos, valamint a Lele-Sipos
páros.

A PAPÍRON SZEGED VTK társastánctanfolyamot indít kezdők
és haladók minden korosztálya
részére. A kurzuson túlsúlyban a
latin-amerikai táncok alapjait lehet elsajátítani. További információ a 30/904-0291-es telefonon kérhető. Jelentkezni ma 18
órától lehet az újszegedi sportcsarnok 20-as edzőtermében.
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MOZAIK

Czucziék
paprikapingvinje

100 ÉV - 100 IDÉZET

„Szeged
közigazgatásának terebélyes múltja épp
úgy tele van izgalmas
problémákkal,
mint
ahogy felvillanó, fontos
bekapcsolódásokkal
telt
irodalma is van olyan
érdekes, mint színészetének könnyebb színezetű
és jobban favorizált története. Meg kell írni,
illetve tökéletessé tenni a
város polgárságának históriáját, amit az idők
folyamán, napi használatra, csak tollheggyel
pedzettem, de ami izgalmasabb minden regenynél, annyi a titka, színe,
árnyalata."

KÚTVÖLGY
KOROM ANDRÁS
Különös paprikára bukkant a
minap a kútvölgyi Czuczi Sándor felesége a konyhakertjükben. A paprika hegye növekedés közben eltért a szokásos
formától, a természet ezt horgasra kanyarította. - Amint
megpillantottuk, együtt kiáltottunk fel: hiszen ez egy
pingvin! Mivel úgy nézett ki,
amint oldalra
fordítottuk,
mint a Déli-sark körüli tengerek környékén élő madár.
A házaspár kertje korábban
is hozott más furcsa alakú
vagy nálunk nem mindennapi
méretű terméseket. Tavaly a
gazda például egy hatalmas
tököt takarított be, amelyről a
mázsán derült ki, hogy éppen
44 kilót nyomott.
• - Alig bírtam lecipelni a
pince hűvösébe, csak hátramenetben tudtam lemenni ve-

(1942. október 9.)
Sz. Szigethy Vilmos,
Szeged levéltárnoka,
újságíró, szerkesztő

Készítette

Eleinte még több-kevesebb napsütés várható, majd délutántól a délnyugat felől
megnövekvő, megvastagodó felhőzetből egyre több helyen fordul elő eső, záporeső.
Szeged
Hódmezővásárhely

te

jí;>\C,

20°

Mórahalom

te

Q

20°

20°

Mindszent

19°

Békéscsaba

te

21°

Makó

18°

Szolnok

te

19°

Csongrád

19°

Kecskemét

te

19°

20°

Orosháza

Szentes

Kistelek

te

te

21°

21°

További kilátások

Czuczi Sándor a pingvin alakú paprikával. A kertben más furcsaság is
termett már: például egy 44 kilós tök. A SZERZŐ FELVÉTELE
le, mert különben nem láttam
volna, hová lépek - árulta el
Czuczi Sándor. Az otthoni furcsaságok közé tartozik egy
parányi tojás is, ám azt csak

A nemzet csalogánya
MAGYARORSZÁG.
Százhatvan
éve, 1850. szeptember 8-án született Blaha Lujza színésznő, „a
nemzet csalogánya"
Rimaszombaton, Reindl Ludovika
néven. Apja huszártisztként
szolgált a szabadságharcban,
majd vándorszínésznek állt, a
színpadon vesztette életét. Színésznő felesége másodszor is
férjhez ment. Lujza hétévesen
apróbb szerepekben már színpadra lépett.
A budai Népszínházban játszott 14 évesen, majd Szabadkára szerződött. Blaha János
karmester 1865-ben feleségül
vette. Négy évvel később meghalt, s bár a színésznő később
még kétszer ment férjhez, élete
végéig viselte a nevét.
Blaháné Debrecenben lett
országos hírű primadonna, 21
évesen szerződtette Szigligeti
Ede a Nemzeti Színházhoz,
1875-ben a Népszínház tagja
lett. Legjelentősebb szerepeit A
falu rosszában, A sárga csikó-

ZÁPOROK

ban, A piros bugyellárisban
alakította. A színpadon kívül is
rendkívül népszerű volt.
1901-ben a Nemzeti Színház
létrehozta az örökös tagság intézményét, elsőként Blaha Lujza kapta meg. 1910-ben búcsú-

kissé homályos fotón láthattuk. Ráadásul még azelőtt
felhasználták a háztartásban, mielőtt lefényképezhettük volna.

ISTEN ELTESSE!
REGINA
A Regina latin eredetű név, jelentése: királynő. A keresztény
névadásban eredetileg Máriára mint a mennyek királynéjára utalt.
Ma ünnepel még: MENYHÉRT.

EZT ÍRTUK
1 ÉVE: A Szegedi Tudományegyetemen, a TIK-ben tartották az országos egyetemi tanévnyitót.
5 ÉVE: Árulják a szegedi Kossuth Nyomda épületét, október elején felmondanak a dolgozóknak.
10 ÉVE: Szkíta sírokra bukkantak Algyőn a Móra Ferenc
Múzeum régészei - körülbelül
3000 éve élhettek itt.

A NAP VICCE
zott a közönségtől, 1926. január
18-án halt meg Budapesten.
1919-ben nevezték el róla a mai
Blaha Lujza teret - itt állt egykor a Népszínház.

Kezdetben vala a semmi. Majd
az Úr mondá: „Legyen világosság!" - s továbbra is vala a semmi, de már látni is lehetett azt.

A napos oldalról

Dél felfii egyre melegebb, ugyanakkor gyakran nagy nedvességtartalmú levegő érkezik fölénk, emiatt sok lesz felettünk a felhő, eleinte várható többfelé eső, zápor. Az
időszak vége felé már inkább csak a Dunától keletre valószínű további csapadék.

100 éves
a DÉLMAGYARORSZÁG
KALENDÁRIUM
A Nap kél:
A Nap nyugszik:
A Hold kél:
A Hold nyugszik:

ORVOSMETEOROLOGIA
Hidegfronti hatás miatt fejfájás,
vérnyomás-ingadozás léphet
fel, ingerlékenyebbek lehetünk.

Szerda

Csütörtök

te

te

Max:24°
Mln:13°
Zápor

Om'1
Max:24°
Mln:12
Zápor

Szombat
íV^VW

Max:20°
Mln:13°
Esős

Max:20°
Mln:13°
Esős

UV-B SUGÁRZÁS

VÍZÁLLÁS

Az UV-B sugárzás mértéke ma
5,2, erős.
A javasolt napozási idő délelőtt 11 és délután 3 óra között: 25 perc.

A TISZA Csongrádnál 156
cm, Mindszentnél 211 cm,
Szegednél 233 cm (hőfoka ,
18,5 °C).
A MAROS Makónál 35 cm.

HOROSZKÓP
KOS (III. 21.—IV. 20.): Egy szerencsés helyzetnek köszönhetően
megismerkedik valakivel, aki sokat segíthet karrierje fellendítésében. Legyen határozott, és ne engedje ki kezei közül ezt a remek
lehetőséget.
BIKA (IV. 21.-V. 20.): Üzleti titkait tartsa meg magának, még legjobb barátaival se ossza meg azokat. Fiatal barátjá egyre nagyobb
sikereket ér el, és szeretné, ha ezt
ma este közösen ünnepelnék meg.
IKREK (V. 21.—VI. 21.): A színfalak mögötti előkészülteknek köszönhetően minden akadály eltűnt
az útjából, így végre beindíthatja
új vállalkozását. Délután látogassa
meg egyik rég nem látott rokonát.
RÁK (VI. 22.-VII. 22.): Az üzleti
siker alapvető feltétele, hogy
gyorsan tudjon döntéseket hozni,
ám ezen a napon nem tud maximálisan koncentrálni, így könnyen
lemaradhat néhány remek lehetőségről.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Főnöke folyton csak ígérgeti a fizetésemelést, és ez nagyon bosszantja. Legyen rámenős, de vigyázzon,
mert egy rossz megjegyzéssel veszélybe sodorhatja magát.
SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): A mai
napon sok munkával végezhet,
hála szűnni nem akaró lelkesedésének. Ha otthonában ki kell cserélni egy műszaki berendezést, ne
az árával foglalkozzon, hanem a
minőséggel.
MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Személyes feladatait csak akkor tudja sikerrel elvégezni, ha folyamatosan
szem előtt tartja távoli célkitűzéseit. Ha felrúgja előre kidolgozott
terveit, azzal csak bajt okozhat
magának.
SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Szeretne új üzletfeleket szerezni, de a
mai napon erre nem nyílik lehetősége. Egy befektetés nagy haszonnal térülhet meg, ha tudja, mikor
érdemes kiszállnia abból.

Vallásos vidámpark
épül Mallorcán

A mórahalmi Zeffer Kitti 17 éves, a Móra Ferenc Felnőttoktatási Szakközépiskola és GimrrójwtNtylkja.
Érettségi után recepciósnak szeretne tanulni. A legfontosabb számára i c s z a j « f l | ^ j é t is a
barátokkal tölti, olykor bulizni jár, vagy a Madarász-tónál lovagol. Egy latrat^öítgéöQfftfewnc 1 vinne magával, hogy a szüleivel és barátaival tartsa a kapcsolatot - és egy tábla csokit. FOTÓ: KIRÁLY ISTVÁN ANDRÁS

Péntek

MALLORCA. „Keresztény Disneyland" kialakítását tervezik
Mallorcán - a spanyol sziget
keleti részén, Capdepera községben nyithat meg Európa első vallásos vidámparkja. A héthektárnyi területen, amely
egykor szemétlerakó hely volt,
felépítik többek között Jeruzsálem és a Siratófal mását. A tervek szerint előadás keretében
bemutatják a keresztre feszítést és az utolsó vacsorát is. Az
El Mundo spanyol napilap szerint már meg is nyertek a tervnek egy külföldi befektető csoportot.

A várhatóan tíz millió euróba kerülő projekt példaképe a
Buenos Aires-i Tierra Santa
(Szent Föld) nevű park. Capdepera polgármestere támogatja az ötletet, de közlése
szerint a városi tanácsnak
még szavaznia kell a tervről,
és a környék hoteltulajdonosait és kereskedőit is meg kell
nyerni az ügynek. A mallorcai
püspökség mindenesetre támogatja a terveket, mivel a
vallási elöljárók úgy vélik, a
park hozzájárulhat ahhoz,
hogy az emberek közelebb kerüljenek Jézushoz.

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Egyéni
ötleteivel sikerül lenyűgöznie egy
befolyásos embert, aki szívesen
segítene karrierje fellendítésében.
Közeli barátja révén bizalmas információkhoz jut, amelyeket ügyesen kihasználhat.
BAK (XII. 22.-1.20.): Ne próbáljon egyedül megjavítani egy elromlott műszaki berendezést, inkább hívjon szakembert. Úgy érzi,
egyik munkatársa szándékosan
nehezíti meg munkáját.
VÍZÖNTŐ (1.21.—II. 20.): Számos
cél lebeg a szemei előtt, amelyeket szeretne elérni, de fontos,
hogy egyszerre csak az egyikkel
foglalkozzon. Egy üzleti út rendkívül eredményes lehet.
HALAK (II. 21.—III. 20.): A mai
napon maximálisan üzleti ügyeire
kell koncentrálnia, mert ha valami
eltereli a figyelmét, könnyen szem
elől téveszthet egy fontos részletet. Estére nagyon elfárad, ezért
lemondja tervezett programját.

Rekorder

A Guinness-rekordok könyvét
tartja kezében a 24 éves Edward
„Nino" Hernandez Bogotában: a
világ legkisebb embere 2 éves kora óta nem nőtt, a 70 centimétert
sem éri el a magassága, FOTÓ: MTI

