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Különös hobbija van a királyhegyesi
Felszabadulás utcában élő Dávid Józsefnek:
az egykori Szovjetunió bélyegeit gyűjti.

ELFOGY A HUNYADI-ISKOLA

Nem indult idén ötödik évfolyam a
szegedi Hunyadi-iskolában, mert a
tanévkezdésig „elfogytak" a gyerekek.
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Kitiltaná az utcáról
a hajléktalanokat
a Belügyminisztérium
Hiába rácsozták be
a pinceablakokat
az Alföldi utcában,
Lőrincz Sándor
a sarkon maradt.
Öt éve lakik, alszik
az utcán az 55 éves
szegedi férfi.
7. oldal

Négy pinceablakra került rács az Alföldi utcában,
ahol Sanyi már öt éve üldögélt. Most a táskáján
gubbaszt az 55 éves hajléktalan férfi. FOTÓ: FRANK YVETTE

R0MAN BERENDEZEST TESZTELNEK CSANÁDPALOTÁN
Gergő
Üzemi méretekben
matekból Ivóvízjavítás, harmadannyiért
gyártják a pixelbetont verte
a világot

A CSOMIEPNEL ERT BE LOSONCZI ARON TALALMANYA

A szegedi egyetem hallgatója,
Gyenizse Gergő harmadszor indult az egyetemek nemzetközi
matematikaversenyén, és
bronz-, majd ezüst- után most
aranyérmes lett.
SZEGED
DOMBAI TÜNDE

A fényáteresztő pixelbeton iránt külföldön is nagy az érdeklődés. FOTÓ: DM/DV
Megkezdődött a pixelbeton nagyüzemi gyártása Hódmezővásárhelyen. Losonczi Áron csongrádi építészmérnök találmánya iránt világszerte nagy az érdeklődés, Londonban gyaloghidat is építenek belőle.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KOROM ANDRÁS
Tavaly év végén jelentette be a
Csomiép Kft. munkásgyűlésén
Losonczi Áron csongrádi építészmérnök, hogy találmánya,
a fényáteresztő pixelbeton
nagyipari gyártását 2010-re kí-

sérletezi ki és indítja meg a vásárhelyi cég. A feltaláló és a
kft. a Budapesti Műszaki Egyetem közvetítésével került kapcsolatba egymással - Losonczi
Áron megbízható és műszaki
fejlesztéssel is foglalkozó partnert keresett a gyártáshoz.
Folytatás a 3. oldalon

- Keresztrejtvényt fejtettem,
úgy lazítottam a verseny előtt.
Nem sok sikerrel jártam, abból
már látszott, hogy nem vagyok
formában - szerénykedett a
most negyedéves szegedi matematikushallgató, Gyenizse Gergő. Ehhez képest a kétnapos
nemzetközi matematikaversenyen a magyar egyetemista maga mögé utasította 38 ország 98
egyetemének több mint 300
legjobbját. Az abszolút ranglistán, ahol az összesített pontszámok alapján több első díjat
osztanak ki, a 14. lett, az arany
oklevél mellé könyvjutalmat
kapott. Csapattársa, az ötödéves Ozsvárt László második díjas lett, a hármas fogat harmadik tagja, a szintén ötödéves
Udvari Balázs pedig dicséretet
érdemelt. A csapatok versenyében így lettek a szegedi egyetemisták a 24. helyezettek. Olyan
neves egyetemeket köröztek le,
mint a princetoni, zürichi, bécsi, göttingeni, helsinki, római.
Folytatás az 5. oldalon

CSANÁDPALOTA. Román szűrőkészülék tisztítja az ivóvizet
néhány napja Csanádpalotán.
A kisvárosban régi probléma,
hogy sok bór, kén, nátrium és
baktérium van a vízben. Ha a
tesztberendezés beválik, akkor

a prototípusnál nagyobb teljesítményű, egész Palotát kiszolgáló filtert szerelnek fel. A kisváros ezzel jól járna - hangsúlyozta Kovács Sándor polgármester - , mert számításaik szerint az ivóvízminőség-javitási

program közel 700 millió forintos költségének harmadából
kijönnének, és a vízdíj is kisebb mértékben drágulna. A
tesztek eredménye két héten
belül várható.
Bővebben a 6. oldalon

80-100 EZER FORINTOT KERES EGY KÖZÉPFOKÚ VEGZETTSEGU N0VERKE

Elvándorolnak az ápolónők
Szivárogtak eddig is külföldre a szakápolók, de az elmúlt 1 hónapban 4 nővérke jelentette be a makói kórházban, hogy országunk
határain túl keres megélhetést. Nőtt az elvándorlás más megyei
kórházakból is. Az orvosok után a nővérek is világgá mennek?
CSONGRÁD MEGYE
ÚJSZÁSZI ILONA
- Béremelés nem volt az utóbbi
öt évben. Havonta bruttó

80-100 ezer forintot keres pótlékokkal együtt - a középfokú végzettségű, 100-120 ezret a diplomás ápoló, miközben 3 műszakban, ünnepnapo-

kon is dolgozik. Ráadásul az elbocsátások és elvándorlás miatt csökkenő számú nővérre
több munka jut. És persze a forint gyengülése miatt bedőlő
hitelek az ápolók anyagi helyzetét is megingatják - sorolja a
pályaelhagyás és elvándorlás
okait Irinyi Tamás.
Folytatás a 3. oldalon

Magasabb fizetésért biztos, hogy a klinikai nővérek is szívesebben maradnának itthon. FOTÓ: KARN0K CSABA
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BELFÖLD-KÜLFÖLD

ELLENSEGES ERZÜLETEK - MINDEN VADLOTTNAK VOLT SZEMÉLYES KONFLIKTUSA AZ ETNIKUMMAL

KÜLFÖLD
Omar moüa: Közel
a győzelem

KABUL. A tálibok mozgalmának
vezetője, Omar motla szerdán kijelentette. harcosai közel állnak a
győzelemhez, hamarosan kiűzik a
külföldi erőket Afganisztánból A
médiának elküldött e-mail üzenetében a tálibok vezetője felszólította Barack Obama amerikai elnököt: feltétel nélkül és mielőbb
vonja ki az amerikai csapatokat
Afganisztánból A kiterjedt, lendületbe jött és sikeres ellenállás közel került célkitűzéséhez - fogalmazott Omar molla.

Peking erélyesen
tiltakozik

PEKING. Kína erélyes tiltakozásának adott hangot szerdán egy
kínai halászhajó a Kelet-kínai-tengeren történt elfogása miatt - jelentette a Hszinhua hírügynökség. Peking 24 órán belül
másodszor kérette be a külügyminisztériumba a japán nagykövetet, Uicsiro Nivát. Szerdán Hu
Cseng-jüe területileg illetékes
külügyminiszter-helyettes követelte, hogy a japánok azonnal
engedjék szabadon a kínai halászhajót és legénységét, garantálva azok biztonságát.

Vádirat a romagyilkosok ellen
Benyújtotta a vádiratot a romagyilkosságok ügyében a Pest
Megyei Főügyészség a megyei
bíróságra; K. Árpádot és társait
több emberen elkövetett emberöléssel és más súlyos bűncselekményekkel vádolják.
BUDAPEST
MTI
A mintegy 90 oldalas vádiratban
leszögezik: a vádlottak a romákkal szemben ellenséges érzületet
tápláltak, mert mindegyiküknek

volt személyes konfliktusa velük
kapcsolatban. A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) kilenc bűncselekmény ügyében folytatott eljárást. Tavaly augusztus 21-én egy
debreceni szórakozóhelyen fogták el a romák sérelmére elkövetett, hat halálos áldozatot követelő támadássorozattal gyanúsítható, jelenleg előzetes letartóztatásban lévő négy férfit: K. Árpádot, K. Istvánt, P. Zsoltot és Cs.
Istvánt.
A főügyészség szerda délután benyújtotta vádiratát,

Kitüntették a karikaturistát

Elítélik a tervezett
Korán-égetést

WASHINGTON. A washingtoni
kormány és keresztény, muzulmán, zsidó amerikai vallási vezetők egybehangzóan elítélték,
hogy egy floridai kis keresztény
csoport az iszlám szent könyvének, a Koránnak a példányait
akarja elégetni szeptember
11-én. Terry Jones, a gainesville-i
baptista Dove Outreach World
Center lelkésze megerősítette:
csoportja nem mond le arról a
szándékáról hogy az Egyesült
Államok elleni 2001-es terrormerénylet évfordulóján nyilvánosan Koránokat égessen. A külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy ez provokáció, egy
ilyen tett teljesen ellentétes az
amerikai szellemiséggel, (mti)
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re kitervelten, aljas indokból,
több emberen bűnsegédként elkövetett emberölés bűntette is
vádpontként szerepel. A vádirat
szerint az első-, a másod- és a
harmadrendű vádlott 2007 végén, 2008 elején arra az elhatározásra jutott, hogy mivel az
igazságszolgáltatás nem megfelelően látja el feladatát a romák
által elkövetett bűnesetek kapcsán, saját kezükbe veszik a
„rendcsinálást": fegyveres támadásokat hajtanak végre romák lakta házak ellen.

HM: Nem a tálibok
fenyegetése számít
BUDAPEST. Nem a tálib fenyegetések határozzák meg az afganisztáni feladatteljesítést - közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) szerdán, miután egy
pakisztáni újságban a tálibok
szóvivője arra szólította fel Magyarországot, vonja ki katonáit
a közép-ázsiai országból. A közlemény szerint a magyar kormány szövetségi kötelezettségvállalásait „eddig sem szabta újsághírekhez, és ezután sem kíván érdemben reagálni az ilyen
és ehhez hasonló megnyilatko-

Őrizetben a merényletek
gyanúsítottjai
RÁMALLÁH. A Palesztin Hatóság őrizetbe vette a ciszjordániai
zsidó telepesek ellen egy héttel
ezelőtt elkövetett két merénylet
feltételezett tetteseit, a Hamász
radikális palesztin szervezet két
csoportját - közölte kedd este a
palesztin biztonsági erők egy
magas rangú tisztségviselője. Az
első, augusztus 31-i támadásban
két telepes házaspárt lőttek le,
akik egy gépkocsiban utaztak
Hebron közelében. A másnap
történt támadásban két telepes
megsebesült. A merényleteket
különálló csoportok hajtották
végre. Elfogták a szervezőket és
a végrehajtókat is.

melyben az első-, a másod- és a
harmadrendű vádlottat előre kitervelten, aljas indokból, több
emberen, részben sok ember
életét veszélyeztetve és 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel, fegyveresen, csoportosan
elkövetett rablással, valamint
lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettével vádolják. Az elsőrendű vádlott esetében foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés, míg a negyedrendű vádlott esetében elő-

*

MISKOLC. Az úgynevezett miskolci leszázalékolási ügy hetven vádlottjának jelentős részét bűnösnek mondta ki első
fokon a Czibrik Attila vezette bírói tanács szerdán a Borsod
megyei bíróságon. A büntetőper vádlottjai orvosok, szakasszisztensek és álrokkantnyugdíjasok. Az ítélethirdetés
több órán át tartott. A perben
szereplő hetven vádlott közül
ötvenhármat talált bűnösnek a

bíróság, amely tizenöt embert
felmentett, míg két vádlott
ügyét - súlyos betegségükre tekintettel - elkülönítette. Ketten
kaptak letöltendő börtönbüntetést: a tizenkettedrendű vádlottat 3 év 6 hónapra, a tizenharmadrendűt 4 évre ítélték.
Az orvosok és szakasszisztensek legtöbbje felfüggesztett
börtönbüntetést kapott, a vádlottak nagy részét pénzbüntetéssel sújtotta a bíróság, (mti)

Ignácz: A rendőrség sötét
napja a tévészékháznál
BUDAPEST. A magyar rendőrség
„sötét napjának", „vereségnek"
minősítette az MTV-székház ostrománál történteket Ignácz István, volt Pest megyei rendőrfőkapitány a 2002 és 2010 közötti
jogsértéseket vizsgáló parlamenti albizottság szerdai ülésén. A

nyugalmazott rendőr vezérőrnagy számos ponton egyetértett
a bizottság tagjaival, például
amikor Gaudi-Nagy Tamás jobbikos alelnök arról beszélt, hogy
tárgyalni és' megegyezni kellett
volna az MTV-nél petíció beolvasását követelő tömegnek, (mti)

Az MSZP szerint „nemzeti pénzügyi katasztrófahelyzet felé sodródik az ország", mivel a piacok
a forint gyengülésével válaszolnak a „feladatát nem teljesítő"
és „összevissza beszélő" kormány gazdaságpolitikájára. Szanyi Tibor, a szocialisták kampányfőnöke hangsúlyozta: a magyar családok a tartalékaik végére értek és belátható időn belül képtelenek lesznek fizetni
devizahiteleik törlesztőrészleteit.
Kiemelte: a kormánynak haladéktalanul elő kell állnia a terveivel. (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a szeptember 8-i kenószámok:
3, 5,14,16,17,18, 21, 31, 33, 35, 48, 50, 53, 54, 59, 65, 67, 71, 74, 79.
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Letöltendő börtönbüntetés
a leszázalékolási ügyben

Hatvanhárom „csontváz"

Hatvanhárom olyan tételt gyűjtött össze a Varga Mihály vezette
gazdasági tényfeltáró bizottság,
amely az idei vagy a következő
évet terhelő kiadásként jelenik
meg, illetve amelyet az átadásátvétel során az előző kormány
nem ismertetett az új kabinettel.
A Miniszterelnökség államtitkára
a tételek között említette a túl- .
tervezett adóbevételeket, a közlekedési vállalatok többletfinanszírozását, a Vértesi Erőmű, valamint a moszkvai kereskedelmi
székház ügyét. Varga Mihály kijelentette: az idénre tervezett 3,8
százalékos hiánycél tartható, ehhez viszont szükség volt a 29
pontos intézkedéssorozatra.

MSZP: Nemzeti pénzügyi
katasztrófa felé

zásokra." A The Frontier Post című pakisztáni újság honlapján
megjelent írás szerint a tálibok
szóvivője, Zabibullah Mudzsahid arról beszélt, hogy Magyarország és több más kis ország az
NATO keretében küldött katonákat Afganisztánba. A cikk szerint a tálib szóvivő kifejtette: a
magyarok olyan ügy mellett kötelezték el magukat, amely számukra semmilyen haszonnal
nem jár, ezért felszólította a magyar kormányt, hogy vonja ki
katonáit Afganisztánból, (mti)

ProRrami^—
pögíampoiu.
Jann Jakobs, Potsdam polgármestere (balról) és Angéla Merkel német kancellár
(jobbról) jelenlétében Joachim Gauck, a hajdani Német Demokratikus Köztársaság titkosrendőrségének, a Stasinak az archívumát gondozó szervezet egykori vezetője átadja az M100 Sanssouci Colloquium keretében a Sajtószabadság-díjat Kurt Westergaard dán karikaturistának Potsdamban 2010. szeptember 8-án. Az ezen a napon 75 éves karikaturista a dán Jyllands Posten című
lapban öt éve közölt Mohamed-rajzával világméretű felháborodást és tiltakozást váltott ki az iszlám országokban. (MTI/EPA/ODD ANDERSEN)s
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MEGINDULT A PIXELBETON NAGYÜZEMI GYARTASA A CSOMIEP KFT.-NEL

Losonczi Áron találmányából
gyaloghíd is épül Londonban
gyártás során sikerült leszorítani, így négyzetmétere 181
ezer forint - tette hozzá Mészáros Antal. Azt azonban üzleti

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
- Túl vagyunk a gyártástechnológia kifejlesztésén, a próbaüzemen, s immár megindult a nagyüzemi gyártás mondta lapunknak Mészáros
Antal. A Csomiép Kft. ügyvezetője azonnal hozzátette: titkos a gyártásfolyamat, a pixelbetont készítő üzemcsarnokba nem mehet idegen.
A terméket továbbfejlesztették, így immár 40 és 60 milliméteres vastagságban is el tudják
készíteni. A legnagyobb méretű
pixelbeton elem pedig 120x360
centiméteres. A feltaláló az eddiginél sűrűbb pixelrendszert
dogozott ki, a cég pedig kifejlesztette a gyártáshoz szükséges
különleges betont. Mészáros
Antal arra a kérdésünkre, hogy
kik a megrendelőik, annyit
mondott, hogy a legnevesebb
hazai építészstúdiók „lobogó
hajú" fiatal építészei, azok, akik
elképzeléseikhez
fel
merik
használni ezt az anyagot. A pixelbeton ugyanis elsősorban díszítőelem, azaz ebből eddig térplasztikák, cégérek, útbaigazító
táblák, illetve műalkotások készültek. Hogy ezek nem mindennapi látványt jelentenek, arról a megyében két helyen is
meg lehet győződni. Ilyenből
készült a szegedi Napfényfürdő
bejárata előtt álló Időkapszula,
illetve ilyen elem díszíti a

Pixelbeton, Uvegbeton
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Mészáros Antal, a Csomiép Kft. ügyvezetője a pixelbetonból készült szegedi Időkapszula előtt, FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
csongrádi Uránia mozi homlokzatát. A fővárosi Millenáris
Parkban és a Műszaki Egyetem
dékáni hivatalában is építettek,
építenek ebből díszítőfalakat.

A csongrádi mozi homlokzati elemei is Losonczi Áron pixelbetonjából
készültek,

\
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Losonczi Áron első találmánya, az üvegbeton lényege,
hogy a beágyazott üvegszálak
révén a beton áttetszővé válik, átereszti a fényt. A pixelbeton lényegében ugyanilyen,
csak a rendkívül drága üvegszálakat jóval olcsóbb különleges műanyag csapocskák
helyettesítik. Az üvegbeton
gyártásáról évekkel ezelőtt
majdnem megállapodást írt
alá a feltaláló a német HeidelbergCementtel, ám a multicég
az utolsó pillanatban visszalépett - majd maga kezdte el
gyártani azt. A müncheni bíróság 2008 októberében kimondta, hogy az óriáscég bitorolta a találmányt.

- A hazainál nagyobb az érdeklődés és több a megrendelés külföldről. Pixelbeton felhasználásával gyalogoshidat
is építenek Londonban. Hor• vátországból,
Németországból, Ausztriából és Olaszországból is nagy az érdeklődés.
A Boing amerikai repülőgépgyártó központjában is felhasználták ezt az anyagot. A
találmány árát a nagyüzemi

titokra hivatkozva nem árulta
el, hogy eddig mennyi megrendelést kaptak. - Folyamatosan
nő a megrendelések száma,
annak ellenére, hogy új dologról van szó, amelyet egyesek
idegenkedve, mások csodálva
fogadnak, de azt kevesen kockáztatják, hogy milliókat költsenek rá. Azért nem mondok
konkrét mennyiséget, mert
van, ahová 150 darab A/4-es
méretűt kérnek, máshová pedig 4 darab 1,2x2,6 méterest.
Annyit azonban elárulhatok,
hogy már újabb pixelgyártó
szerszámot kellett csináltatnunk, mert nem győztük a
meglévővel a munkát - tette
hozzá Mészáros Antal.

Elismerések. Arany emlékplakettel ismerték el Mészáros Antal, a Csomiép Kft. ügyvezetőjének munkáját a Szegedi Fegyház és Börtön fennállásának 125. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A cég ugyanis
több mint 10 éve ad munkát olyan fogvatartottaknak, akik hamarosan
visszatérnek a civil életbe. A Csomiép Kft. nemrégiben immáron harmadik
atkalommal kapta meg a Magyar Termék Nagydíjat. Ezt most az autópályák biztonsági elemeként működő acél szalagkorlát véglefutó elemcsaládért és a Csomiép-Mócsán támfalas mederburkoló béléselemért kapták.

dm/dv

Az ápolónők is világgá mennek
ápolót kiképezni legalább 1 millió forintjába kerül az intézménynek. És bizony előfordult,
hogy az így kitaníttatott munkatársuk is távozott.

CSONGRÁD MEGYE

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) megyei
elnöke szerint az ágazatban dolgozók helyzetüket kilátástalannak érzik: a szakmai minimumfeltételekből nem lett jogszabály, így az sincs rögzítve, hány
ágyra hány nővért kell biztosítania az intézménynek. A tervnél 15-30 beteg fogadására alkalmas osztályon 11, 91-100 ágyason 28 nővér - sokkal rosszabbak a jelenlegi arányok. Szerinte
a képzett ápolók maradnának,
ha megdupláznák a bérüket.
Az orvosokhoz hasonlatosan
a külföldre távozó nővérek is
Angliában, Írországban, Svédországban próbálnak elhelyezkedni. Eleinte esetleg pedikűrösök, bolti árufeltöltők, a szerencsések szociális intézményben,
esetleg idős emberek gondozására kapnak megbízást. De mire
hitelesíttetik okleveleiket, leteszik a különbözeti vizsgákat, és
persze megtanulják a nyelvet -

A diplomások Is alulfize*
tottek

Az egészségügy nagy kincse a nővérkék hivatástudata - nem szabadna vele visszaélni. FOTÓ: KARNOK CSABA
szerencsés esetben - , visszatalálnak ápolói hivatásukhoz. A
külhoni egészségügyben az itthoni bér ötszörösét-hétszeresét
is megkeresik. így tudja az a
magát megnevezni nem óhajtó
nővérke, aki „újhazának" Finnországot nézte ki magának.
- Fizetetlen szabadságra
mennek a nővérek, aztán csak
azért jönnek haza külföldről,
hogy újabb egy évre hosszabbí-

tást kérjenek. Az elmúlt 1 hónapban 4 ápolónk jelentette be,
hogy külföldön keres munkát.
Pótlásuk nehéz, mert kevés a
szakképzett kezdő. A hajdan jól
működő ápolóképzés az elmúlt
nyolc-tíz évben fokozatosan kikerült a közoktatási rendszerből - osztja meg velünk tapasztalatát Zádoriné Soós Katalin. A
makói kórház ápolási igazgatója szerint munka mellett szak-

Elsorvasztották az egészségügyi
szakdolgozói képzést az előző
kormányok, ezért a MESZK a
szakorvosokéhoz hasonló rendelkezéseket tartana célszerűnek az
ápolói utánpótlás-nevelésben is.
Jelenleg középszintű, az országos
képzési jegyzék (OKI) szerinti
ápolóképzéssel némely egészségügyi szakközépiskola (az országban 20, közte például a szegedi
Kossuth Zsuzsannáról elnevezett)
és több, esetenként bizonytalan
hátterű magáncég foglalkozik, de
nem nappali tagozaton. Diplomás
ápolóvá például a Szegedi Tudományegyetem egészségtudományi karán válhat az ene hivatást
érző. Ám a legalacsonyabb diplomás bérrel kell megelégednie.

SZABÓ C. SZILÁRD
szabo.szilard@delmagyar.hu
Mai lapszámunkban megkérdeztük olvasóinkat a hajléktalanokról. A csokorba szedett vélemények hű tükörképét mutatják annak, hogyan vélekedik ma a magyar társadalom az utcán élőkről. Van olyan olvasónk,
aki együtt érez a hajléktalanokkal, és amiben tud, segít nekik, mert szerinte az utca pár év alatt mindenkivel végez. Mást ezzel szemben nagyon zavar, hogy az
otthontalanok a köztereken gubbasztanak. Egy fiatal
kőműves pedig úgy nyilatkozott, hogy bár tudja, szemetelnek, nem kellene bántani őket, hiszen a szerencsétleneknek még életük sincs. Nyugdíjas olvasónkat
csak azért nem zavarják a hajléktalanok, mert ott nin......
.
.
csenek, ahol lakik.
Itt jön a képbe
f f Jöttek a haverok
Sanyi.
is nehéz borokkal, s
Az 55 éves hajlékemelkedettebb lett
talan férfi évekkel ezelőtt vert tanyát a
a hangulat.
szegedi Alföldi utca
és Bécsi körút sarkán. Naphosszat üldögélt egy üresen
álló ház pinceablakában. Voltak, akik megsajnálták, s
rendszeresen vittek neki ételt. Pénz és cigaretta is
csurrant-cseppent, jöttek a haverok is nehéz borokkal, aminek elfogyasztása után emelkedettebb lett a
hangulat. Ám amíg Sanyi otthon érezte magát a sarkon, a környéken lakók a pokolba kívánták az egész
bagázst, Sanyistul.
A hajléktalan azonban tapodtat sem mozdult.
Semmit sem értek a feljelentések, igazoltatások, Sanyi masszívan tartotta és tartja a mai napig sarki állását, hiába rácsozták be néhány napja a pinceablakokat.
Mindezen túl mindenki a megoldást keresi az ügyben. A
Belügyminisztérium a legegyszerűbben intézné a dolgot: jövő májustól büntetné, aki az utcán lakik vagy alszik. A humánszférában jártas szakemberek szerint
azonban ezzel - még ha sikeres is lenne az, amit a BM
tervez - csak a szőnyeg alá söpörnék a hajléktalanügyet. Nem lehet ugyanis szociális problémát rendészeti úton megoldani.

DIAKOK KEDVEZMENNYEL SZEREZHETNEK JOGSIT

Önkormányzati
autósiskola Vásárhelyen
Önkormányzati autósiskolát
alapítottak Vásárhelyen. A
helybeli, állandó lakcímmel
rendelkező és a városban tanuló diákok kedvezményesen
szerezhetik meg a jogosítványt.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

TÖRÖK ANITA
Kedvezményesen
juthatnak
jogosítványhoz a vásárhelyi
diákok. Az
önkormányzat
ugyanis a Hódmezővásárhelyi
Vagyonkezelő és Szolgáltató
(HVSZ) Zrt. keretén belül autósiskolát alapított, összesen
5 kategóriában - például segéd- és nagymotor, autó szerezhetik meg a vezetői engedélyt a fiatalok. A vásárhelyi állandó lakcímmel rendelkező és a városban tanuló diákok például a személygépkocsira a piaci árhoz képest
mintegy 50 ezer forinttal ol-

csóbban kaphatják meg a jogosítványt. Nekik egyébként
egyik kategóriában sem kell
fizetniük az elméleti oktatás
8 0 0 0 forintos díját - hangzott
el a városházán megtartott
sajtótájékoztatón.
Az önkormányzati autósiskola szeptember 16-án tartja
első elméleti képzését a Hódmezővásárhelyi
Integrált
Szakképző

Központ

(HISZK)

Szent Antal utcai épületében tájékoztatott Törökné Kerekes
Ottília, az autósiskola vezetőjé. Három elméleti és nyolc
gyakorlati oktató vesz részt a
képzésben. A vezetési gyakorlatot a piacnál lévő rutinpályán sajátíthatják el a fiatalok,
a jövőben viszont a strand régi
bejáratánál lévő parkolóból
szeretnének egy alternatív rutinpályát is kialakítani. Az önkormányzati
autósiskola
egyébként a városházán működteti ügyfélszolgálatát.

BALLAGÓ OSZTÁLYOK
FIGYELMÉBE!

A CONTEXT ÖLTÖNYHÁZBAN
BALLAGÓÖLTÖNYÖK
MEGRENDELHETŐK!
Lányoknak ballagókosztümöh méretre készítését
— az öltönnyel azonos anyagból is — vállaljuk. .
• 10 É V E S T A P A S Z T A L A T I •
Az alapanyagok megtekinthetők a helyszínen,
ill. hozott anyagból is dolgozunk.
Kívánságra osztályfőnöki órára, szülői értekezletre elmegyünk.

Érdeklődés: 06-30/220-8379-es telefonszámon (Szakái Andrea)
és a Context Öltönyházban: Szeged, Kossuth L. sgt. 72.
Várjuk kedves megrendelőinket!

*

| AKTUÁLIS
KÖRKÉP
Díszpolgárok

DESZK. A képviselő-testület
díszpolgári címet adományozott
Kószó Arankának, a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának, és Simicz József polgármesternek, aki 16 éven keresztül
vezette az önkormányzat és a
képviselő-testület munkáját. A kitüntetést szeptember 3-án, a XVI.
Deszki Falunapokon adták át.

27 nyelven beszél

SZEGED. Ma 17 órától Kreatív
nyelvtanulás címen bemutató
előadást tart a TIK-ben Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami
nyelvvizsgájával a nyelvtanulás
egyéni bajnoka Magyarországon,
de talán Európában is, hiszen
még egy belga fiatalemberről lehet tudni, hogy a brüsszeli egyetemen 22 nyelvből tett vizsgát.
Gaál Ottó az általa alkotott
nyelvtanulási módszert mutatja
be az érdeklődőknek.

jubilál az alkotóház

ÜLLÉS. Az alkotóház szeptember 10-én ünnepli fennállásának 10. évfordulóját, többek
közt délelőtt 10 órától egy
szerb-magyar pályázat ünnepélyes nyitórendezvényével.

Kistérségi összefogás

SZENTES. A szentesi kistérség
Fidesz által delegált és támogatott polgármesterjelöltjei is aláírták az összefogás a Szentesi
kistérségért nyilatkozatot. Szentesen Farkas Sándor, Szegváron
Gémes László, Nagymágocson
Stibál Róbert, Eperjesen Agócs
István, Árpádhalmon Szarka Attila indul, míg független jelöltként,
Fidesz-támogatással Derekegyházon Szabó István, Nagytőkén
Varga Lászlóné, Fábiánsebestyénben Kós György.

14,5 millió gyerekekre,
családokra

A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG 9
településéről közel 70 gyermek
és 23 család kapott szakmai segítséget, vett részt fejlesztő és
prevenciós programokon a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központjának pályázati
projektje révén - jelentette be
Nógrádi Zoltán, a társulás elnöke,
országgyűlési képviselő, Csótiné
Ördög Edit intézményvezető és
Kószó Anita Zsuzsanna projektmenedzser tegnap a mórahalmi
Aranyszöm Rendezvényházban.
A Társadalmi Megújulás Operatív
Programban a gyerekek és családok részére nyújtott prevenciós
szolgáltatások bővítésére 14 és
fél millió forint európai uniós támogatást használtak fel.

Körözött autót fogtak

NAGYLAK. Egy román állampolgár jelent meg a nagylaki határátkelőhely kilépő oldalán egy
Mercedes Benz 207 típusú személygépkocsival. Az útlevéldlenőrzés során úgy tűnt, minden
rendben. Bár a jármű nem a román férfi nevén volt, érvényes
angol, illetve német nyelvű kölcsönadási szerződéssel rendelkezett. A gépjárművezetőnél azonban találtak egy, a nevére kiállított motdáv útlevelet is. Ez a
tény megváltoztatta a férfi által
elmondottakat. Kiderült: Románia helyett Moldáviába szeretett
volna menni a járműveL amit
egy török férfitól kért kölcsön.
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A MEGYE 10 EZERNÉL KISEBB LÉLEKSZÁMÚ TELEPÜLÉSE, DE NEM KÖZSÉG

HÍREK

Öt pici város, 113 jelölt

CSONGRÁD MEGYE, ö t pici városunk is a 10 ezer lélekszámúnál kisebb települések közé
tartozik. Csanádpalotán, Kisteleken, Mindszenten, Mórahalmon és Sándorfalván képviselőt a jelöltek közül listáról választanak a polgárok - az 5 kisváros 38 helyére 113-an jelentkeztek. A leendő képviselő-testület Csanádpalotán 6, további
4 pici városunkban 8-8 tagú. A
jelentkezők száma: legifjabb
városunkban 20, Kisteleken 24,
Mindszenten 26, Mórahalmon
16, Sándorfalván 24. Többségük - összesen 80 - független.
Szervezetként áll a jelölt mögött a Fidesz-KDNP, a Jobbik,
az MSZP, valamint a zöldek.
Független a polgármesterjelöltek többsége is: az 5 kisváros
vezetésére összesen 15-en pályáznak. Csanádpalotán: Kovács Sándor (független), Nyergesné Kovács Erzsébet (Fidesz) „
Perneki László (független). Kisteleken: Kácsor Péter (független), Nagy Sándor (Fidesz),
Szombathelyi
Árpád (független). Mindszenten: Farkas Ferenc (független), dr. Hevesi Tamás (független), Sánta József
(független), dr. Szeri Sándor
(független), Zsótér Károly (független). Mórahalmon: Knipf Róbert (független), Nógrádi Zoltán
(Fidesz-KDNP). Sándorfalván:
Kakas Béla (Fidesz-KDNP),
Mocsári Endre (független).

NYILVANTARTASBA VETT KEPVISELOjELOLTEK LISTAJA
MINDSZENT

SÁNDORFALVA

Mars tér:
megint
nyomoznak
SZEGED. Nyomozást rendelt el a
Legfőbb Ügyészség a tavaly decemberi Mars téri pavilonok
bontása miatt - írta a szerdai
Magyar Nemzet. Az ügy az érintett kereskedők panasza nyomán került az ügyészséghez,
miután a Bács-Kiskun Megyei
Rendőr-főkapitányság idén februárban bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást. Mózes Ervin címzetes főjegyzőt arra kértük, kommentálja a hírt. A következő választ
kaptuk: nem érti, miért rendeltek el nyomozást, hiszen a rendőrség vizsgálódása ügyészi felügyelet mellett folyt, és nem állapított meg törvénytelenséget.

MÓRAHALOM

Ambrus László

Bába Péter (Jobbik)

Bakacsi Géza (Fidesz)

Ádók István

Árva Béla

Bitó Antal

Berta Róbert (Fidesz)

Balog Attila

Bán László

Babarai lános

Csókási Imréné

Borsi Imréné

Bárkányi Péter

Benke Marcell László

Balogh Miklós

Darázs Sándor

Csupor Ferenc (Fidesz)

Bozó József

Bodzás István

Csányi László (Fidesz)

Dudás Zoltán Sándor

Farkas Ferenc

Csáki Sándor

Erdélyi Katalin

Csiszár István (Fidesz)

(lobbik)

Farkas Lászlóné (Fidesz)

Csányi József

Fejes Ferenc (MSZP)

Drenkovics Gábor

Gajdosné Pataki

Dr. Gyenes János

Czeigersmidt Roland

Gajda Lajos (Fidesz)

Katona János László

Zsuzsanna Mária

Dr. Hevesi Tamás

CIKES

Gál Attila (Fidesz)

Masa Róbert Gábor

Gémes József

Horváth János (lobbik)

Darabos Gábor

Jancsik Zoltán

Oltványi Gyula László

Gonda László Géza

Horváth János Bubu

Gyimesi Zoltán

Kovács Lászlóné (Fidesz)

Papp Mihály

Gulyás Zsolt (Jobbik)

(Zöldek)

Dr. Hajdú Imre István

Z. Kovács Sándor

Savanya László

Kalapács Zoltán

Jenei Jánosné

Harmath Sándor

Kovácsné Halász Éva

Szeleaki Antal

Kerepesi Ferencné (Fidesz) Kecskeméti János

Horváth János

Maríné Kovács Rita

Szögi Imre

Kiss Sándor

Kovács Zoltán Géza

Jenei Zsolt

Mikulán György (jobbik)

Tanács József

Kónya József

Kőhalmi Istvánné (Fidesz) Kácsor Péter

Mikulán László

Vass Antal László (Fidesz)

Kristóf Attila

Kurgyis Ferenc (Fidesz)

Kucsora Lajosné Erzsike

Némeb Bálint

Volford Imre

Dr. Kurucsai Béla

Lantos Tibomé (lobbik)

(Fidesz)

Nyergesné Kovács

Molnár Józsefné

Lupityka Gáborné Pelyva

Dr.KunstárPálné (Fidesz) Erzsébet (Fidesz)

Molnár Róbert (Fidesz)

Sára

Mészáros Gábor

Perneki László

Molnár

Németh Erzsébet

Dr. Pálinkás Pál

Szekeres Réka (Fidesz)

Szabolcsné (Fidesz)

Oláh Árpád

Pappné Guba Éva

Vetró Józsefné

Dr. Nagymihály Sándor

Párkányi László

Rácz Zoltán (Fidesz)

Szilveszter

Pólós Mihály

Szabó Sándor

Nógrádi Erika

Sánta József

DUDI (Fidesz)

Rattay Margit Gizella

Dr. Szeri Sándor

Szatmári Béla

Sebestyén András

Szunyi Pál (Fidesz)

Df. Szurgentné

Sípos György

Tisza Zoltán

Dr. Ocskó Olga

Dr. Sümegi Sándor

Tóth Csaba (Fidesz)

Wischt István

Szaniszló József (MSZP)

RÖVIDÍTÉSEK:

Jeloloszervezet nelkul: független
Fidesz:
Jobbik:

Jobbik Magyarországért Mozgalom

MSZP:

Magyar Szocialista Párt
Zöldek Szövetsége

Udvari Károlyné

tív spirálból", mert az ezekből
származó bevételekből lehet
fejlődni.
- A befektetők főként a
gazdasági klíma és a városvezetés hozzáállása miatt kerülik el a várost. Alázatot kell
gyakorolni, hogy idecsalogassuk a vállalkozásokat - vallja
B. Nagy László, aki áttekintette a városi cégek működését
is. Úgy látja: sok a párhuzamosság a struktúrában, akár
1-2 milliárd forintot is meg lehetne spórolni. Szerinte a kormányprogrammal összhangban kell fejleszteni Szegedet.
Gazdasági konferencia összehívását kezdeményezte a város helyzetéről - a szegedi
egyetem szervezte eseményre
szeptember közepén a Nemze-

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/Kereszténydemokrata Néppárt

Zöldek: Zöld Demokraták-Zöld Baloldal-

Dr. Szigeti Gábor Attila

B. Nagy: Szeged
negatív spirálban van
SZEGED. - A város 2009-es költségvetésének hiánya 12 milliárd 674 ezer forint. Ez szignifikáns növekedés, 2008-ban
még majdnem nulla volt mondta B. Nagy László, a Fidesz polgármesterjelöltje tegnapi sajtótájékoztatóján. - A
hiányt finanszírozni kell, döntően hitelekből. Szeged és a
városi cégek összes kötelezettsége 25 milliárd forint. Aggasztó, hogy a működési hiány ekkora mínuszban van egy 70
milliárdos
költségvetésben,
így nem könnyű idecsalogatni
a nagyon várt befektetőket fogalmazott a polgármesterjelölt, aki szerint Szegednek
mintegy 4 - 5 ezer munkahelyre lenne szüksége ahhoz, hogy
„ki tudjunk menekülni a nega-

megye kisvárosaiban

CSANÁDPALOTA

KISTELEK

Ajándék az időseknek

„Egyensúlyban a város
költségvetése"
- Szeged költségvetése
egyensúlyban van, a város
éves adósságszolgálata feleannyi, mint 2002-ben volt.
Magyarországon a legtöbb fejlesztési forrást - 220 milliárd
forintot - nyerte el - reagált
Szabó Sándor, a városháza kabinetfőnöke. Kiemelte: „az álláskeresők aránya kevesebb,
mint 6 százalék, ami lényegesen alacsonyabb az országos
és az uniós átlagnál. B. Nagy
úr és pártja Szeged város foglalkoztatási helyzetével kapcsolatban eddig egy dolgot
tett: meg akarják szüntetni a
közcélú foglalkoztatás intézményét, amivel körülbelül
1000 szegeditől veszik el a
munkalehetőséget".
ti Fejlesztési Ügynökség vezetőjét és a nemzetgazdasági
minisztérium illetékes államtitkárát is meghívták.

Bolondozás szemüvegben

A Szemüveges Gyerekek második klubdélutánján Pepi bohóc szórakoztatta a gyerekeket Szegeden. Tegnap a Bartók Béla téri játszótéren
a Prágai Látszerészet apraja-nagyja szervezett programot kedveskedésképpen a legfiatalabb szemüvegeseknek. A hatalmas okulárét viselő bohóc lufit
hajtogatott annak, aki kérte, a látszerészet szakemberei pedig átnézték és
megtisztították az aprócska szemüveglencséket, FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Polgármesteri
posztra jelölik
CSONGRÁD, MAKÓ, SZENTES. Az
október 3-i önkormányzati választáson a 10 ezer lélekszámúnál nagyobb 3 kisvárosunkban
összesen 9 jelölt közül választhat a polgár. Csongrád jelenlegi
polgármestere, Bedő Tamás Albert (MSZP) kihívója: dr. Körösi
Tibor (Fidesz-KDNP). Makón
hárman versenyeznek: a várost
irányító dr. Búzás Péter (MSZP Polgári Szövetség Makóért)
mellett Mágori Józsefné (Fidesz-KDNP) és Márton Imre
(független). Szentes 4 jelölttel a
„leg": Farkas Sándor
(Fidesz-KDNP), Karikó-Tóth Tibor
(Pálmások Szövetsége) és Molnár Attila (Jobbik Magyarországért Mozgalom) száll ringbe
a jelenlegi vezetővel, Szirbik Imrével (MSZP).

Még öt
képviselőjelölt

SZEGED. Fellebbezett a helyi választási bizottság döntése ellen
a Lehet Más a Politika szegedi
csoportja. A területi választási
bizottság tegnapi döntése szerint még három egyéni jelöltjük
indulhat az önkormányzati választáson - tájékoztatott Málovics György, a párt megyei választmányának tagja, képviselőjelölt. Elmondta: a 17-es választókerületben Ladányi László, a
18-asban Szabó Dániel, a 20-asban Pintér Máté is képviselőjelölt. A valasztas.hu adatai szerint eggyel több jelöltje van a
Zöld Baloldalnak és a Független
Városi Szövetség - Magyar
Egyesületnek is. Nyilvántartásba vették Balogh Máriát (Zöld
Baloldal, 8-as választókerület)
és Kis-Lukács Zsoltot (FVSZME,
20-as választókerület) is. Az
LMP-nek így már 18, a Zöld Baloldalnak 19, az FVSZME-nek 4
egyéni képviselőjelöltje van.

KÉTNAPOS PROGRAMSOROZATTAL KEDVESKEDNEK A
LAKÓKNAK a közelgő idősek
világnapja alkalmából a nagymágocsi kastélyotthonban,
ahol 300 idős embert látnak
el. Már hagyomány, hogy a lakók és a dolgozók közösen,
idén 55-en zenés, táncos műsorral, sőt ezúttal kabaréjelenettel is készülnek a jeles napra. Tegnap Zakar Péter, az otthont fenntartó megyei önkormányzat alelnöke ajándékot egy hifiberendezést - is vitt a
szépkorúaknak, akiket Farkas
Sándor országgyűlési képviselő és Stibál Róbert polgármester is személyesen köszöntött.

Farkas: Szentes nem
lehet ellenzékben

AKKOR LEHET FEJLŐDŐKÉPES
SZENTES, HA KORMÁNYZATI
TÁMOGATÁST ÉLVEZ A VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÉS POLGÁRMESTERE. Szentes
nem lehet ellenzékben mondta tegnapi sajtótájékoztatóján Farkas Sándor, a Fidesz
polgármesterjelöltje, országgyűlési képviselő. A politikus
bemutatta a párt képviselőjelöltjeit, akik megköszönték az
ajánlószelvényeket. Farkas
Sándor kijelentette: azt szeretnék, hogy a régi fényében ragyogjon Szentes, mint a 20-as
és 30-as években, amikor hatalmas lendületet vett a település. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, kipróbált csapatára
lesz szükség, amely felkészült
a feladatra.

Zagyva: Nem
fenyegettem újságírókat

TOROCZKAI LÁSZLÓT, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági
Mozgalom (HVIM) elnökét, a
Jobbik Csongrád megyei listájának vezetőjét felháborítja, de
nem lepi meg, hogy a HVIM-et
kizárták az Országgyűlés alkotmány-előkészítő eseti bizottságának munkájából - jelentette
ki tegnap budapesti sajtótájékoztatóján. Szerinte nem egy
teljesen új alaptörvényre van
szükség, inkább a történelmi, a
Szent Korona-tanon alapuló alkotmány visszaállítására. Toroczkai úgy véli: politikai megrendelésre indítottak Zagyva
György Gyula, a Jobbik országgyűlési képviselője ellen eljárást
a Magyar Szigeten történtek
miatt. A Csongrád megyei listáról a parlamentbe jutott képviselő tegnap hangsúlyozta: nem
fenyegette meg a Hetek című
lap munkatársait a verőcei Magyar Szigeten. A lapunkban is
bemutatott ügyben a Váci Városi Ügyészség nyomozást rendelt
el személyi szabadság megsértése gyanújával.

Már korábban
nyilvántartásba vették

A FIDESZ MÓRAHALMI POLGÁRMESTERJELÖLTJE NÓG-

RÁDI ZOLTÁN. A képviselőjelöltekkel kapcsolatos információkat az országos választási
iroda honlapjáról tájékozódva
közöltük az ajánlószelvények
leadásakor. Ezért fordulhatott
elő, hogy a jelöltekről szóló
írásunkban a Fidesz mórahalmi polgármesterjelöltje, Nógrádi Zoltán esetében az szerepelt, hogy státusa döntésre
vár (vagyis a kopogtatócédulákat leadta, de a választási
iroda még nem ellenőrizte
azokat). A jelölt tájékoztatása
szerint azonban ő már napokkal korábban megkapta a nyilvántartásba vételéről szóló
értesítést.

AKTUALIS
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Gergő matekból
verte a világot
SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Csapatvezetőjükkel, Röst Gergely adjunktussal autóval tették
meg az utat a bulgáriai Blagojevgrádig. Ott a csapatvezetőkből álló zsűri az általuk ajánlott
feladványokból egy nap alatt
összeállította a feladatsort. A következő két napon öt-öt órát
kaptak a versenyzők, hogy megoldjanak öt-öt egyre nehezebb
példát. Annyira kemény diónak
bizonyult, hogy hibátlanul senki nem tudta az összeset megoldani, sőt mindbe belefogni is
csak ketten tudtak. Kizárólag
angolszótárt és tollat vihettek be
magukkal a versenyzők, semmi
más segédeszközt. Ebben a versenyben nem kell számológép, a
gondolkodáson van a hangsúly,
és főként az analízist, algebrát,
kombinatorikát és geometriát
kell tudni hozzá.
- Érdekes színfolt volt a
Princeton egyetem csapatának
filozófia szakos diákja, aki nem
véletlenül nulla pontosra telje-

A NEGYEDIKESEKBŐL MÁR NEM LETTEK ÖTÖDIKESEK - 52 DIÁKJA VAN MÉG AZ INTÉZMÉNYNEK

sített. Kitűnt a mongol csapat is,
amely feltűnően egységes megoldást adott be, kizárták őket meséli a csapatvezető. Laci pedig mosolyogva idézi fel: - A mi
ablaktalan termünkre egyszer
csak áramszünet miatt sötétség
borult. Volt, aki előkapta a kikapcsolásra ítélt mobilját, és
annak fénye mellett írt tovább.
Én kihasználtam az alkalmat, és
pihentem. Használt, mert mire
húsz perc múlva átvezényeltek
bennünket egy másik terembe,
az én agyamban is fény gyúlt, és
megtaláltam a megoldást.
A nagy előd nyomában.
A Gyenizse Gergőéhez hasonló,
a szegedi egyetemen egyedülálló sikerszériát Varjú Péter zárt öt
évvel ezelőtt. Ő is évről évre
magasabbra kapaszkodott a dobogó fokain, és a negyedik évben abszolút győztesként búcsúzott a versenytől a Grand
First Prize-zal. Jelenleg a világ
egyik legnevesebb matematikusánál doktorál Princetonban.

Elfogy a Hunyadi-iskola

Nem indult idén ötödik évfolyam a szegedi Hunyadi-iskolában, mert a tanévkezdésig „elfogytak" a gyerekek. A petőfitelepi intézményben így már
csak 52 diák tanul a három felsős osztályban. Mivel első osztály négy éve nem indul, három
év múlva már nem lesz senki,
akinek itt becsöngetnének.
SZEGED
TÍMÁR KRISZTA
Meglehetősen családiasan indult az idei tanév a Petőfi Sándor Általános Iskola Hunyadi
János Tagiskolában. Mindöszsze 52 gyerek kezdte meg a
tanévet a kétszintes épületben: 12 hatodikos, 16 hetedikes és 24 nyolcadikos. Tavaly
ugyan nyolc gyerek még kapott itt negyedikes bizonyítványt, az önkormányzat pedig
engedélyezte, hogy ezzel a létszámmal is elinduljon az ötödik évfolyam, ám időközben a
szülők átíratták őket másik intézménybe. Hárman maradtak
volna az osztályban, nekik új
iskolát kellett választaniuk.
Az egykor nívós művészeti
oktatása miatt népszerű petőfitelepi iskola lejtmenete évek óta
tart. Három és fél évvel ezelőtt,
a tavaszi beiratkozásnál mind-

A szegedi csapat: (balról) Udvari Balázs, Röst Gergely, Ozsvárt László
és Gyenizse Gergő, FOTÉÉ KARNOK CSABA

A hetedik osztályban is csak 16-an tanulnak. FOTÓ: VERÉB SIMON
össze 11 elsős jelentkezett az intézménybe. Ekkora létszámmal
nem indítható osztály, és mivel
a közoktatási törvény kimondja, hogy első évfolyam nélkül
nem létezhet önállóan iskola, a
Hunyadi 2007 júniusában a Petőfi Sándor Általános Iskola tagintézményévé vált. 2008-ban
már csak 8 elsőst hoztak volna
ide szüleik, így tavaly és idén

Egy tanárt is el kellett küldeni. A Hunyadiban jelenleg az 52 diákra
5 saját tanár jut, a többi - alacsony óraszámú - tantárgy oktatója a
Petőfiből jár át. Egy pedagógustól azonban az intézménynek meg kell
válnia, hiszen az el nem indult ötödik évfolyam miatt a korábbi létszámot a közgyűlés már nem engedélyezte, egy másik tanárnak pedig lecsökkentették az óraszámát.

már meg sem hirdették ezt az
osztályt, vagyis az iskola „kimenő rendszerben" van.
- A másik két tagiskola stabil: mindkettőben annyian
vannak, mint az utóbbi évtizedben soha - mondta el Szöginé Veczkó Ibolya, a Petőfi
Sándor Általános Iskola igazgatója. Az intézményvezető a
Hunyadi elnéptelenedését azzal magyarázza, hogy míg a
másik két iskolában idejében
váltottak profilt - nyelvtagozatot, több idegen nyelvet, az
otthoni tanulást kiváltó „egész
napos oktatást" vezettek be - ,
ezeket itt nem lépték meg.
Persze a családias légkörnek
is megvan a varázsa. Az iskolá-

ban gyakorlatilag mindenki ismer mindenkit, a kis létszámú
osztályok pedig ideálisak a1 oktatásra. A Hunyadi ráadásul
tagintézményként is megőrizhette önállóságát: saját peda
gógiai programja, vezetője és
diákönkormányzata van. Az
igazgató igyekszik az épületet
is rendben tartani, hogy a gyerekek ne érezzék azt: néhány
diák iskolájára már nem akarnak költeni. A School of Business-szel kötött bérleti szerződésnek köszönhetően ráadásul
még az emeleti tantermek sem
állnak üresen, az ebből származó bevétel pedig kompenzálja,
hogy egy maroknyi diákért egy
egész épületet tartanak fenn.

r

MARS TER - új piac a régi helyén
Szeged városközpontjának fejlesztése keretében 2010. január eleje és 2010 ősze
között kerül sor a Mars téri piac átépítésére, fejlesztésére, melynek célja egy színvonalas kereskedelmi-szolgáltató központ létrehozása.
Az új 4 5 0 0 m 2 -es nagycsarnok középen hat sorban 312 piaci asztalnak biztosít teret,
a két középső soron virágárusokkal. A csarnok két oldalán az élelmiszerek teljes
skáláját kínáló üzletek sora helyezkedik el: kapható itt friss zöldség és gyümölcs, több
hús- és pékáru üzlet között választhatnak a vevők, aki vásárlás közben pihenőt szeretne
tartani, betérhet egy büfébe vagy kávézóba.
A nagycsarnokkal egy időben nyílik meg az „U" pavilon melletti szabadtéri asztalos
piac is 198 árusító hellyel. A tájékozódást különböző színű, formatervezett sátortetők
segítik.
A projekt az Európai Unió támogatósával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásóval valósul meg.
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SZEGED

Megújuló Belváros

MEGHÍVÓ
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves
családját a Mars téri piac új nagycsarnokának ünnepélyes átadására.

Időpont: 2010. szeptember 11., szombat 9 óra
Helyszín: Mars téri piac új nagycsarnok
Az eseményt a Pavane táncegyüttes műsora nyitja, majd Dr. Botka László polgármester avató beszédének elhangzása után közösen megtekintjük új létesítményt.
A rendhagyó bevásárláshoz a galérián a Fricsay Ferenc fúvószenekar biztosítja
a zenei aláfestést.
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MAKÓ ÉS TÉRSÉGE
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Már tisztít a román
vízszűrő Csanádpalotán
MAKÓI kistérség:
Apátfalva, Ambrózfalva. Csanádalberti. Csanádpalota. Ferencszállás.
Földeák, Királyhegyes. Klszombor.
Klárafalva. Kövegy. Magyarcsanád,
Makó. Maroslele. Nagyér. Nagylak.
Óföldeák. Pitvaros

Elkészült a prototípusa annak
a tisztítóberendezésnek, amely
olcsón juttathatná a csanádpalotaiakat jó minőségű ivóvízhez. A román készülékkel az
eddig tervezett 700 milliós beruházás harmadából meg lehetne felelni az uniós szabványnak. Most a laborvizsgálatok zajlanak.
CSANÁDPALOTA
SZABÓ IMRE

Utakat terveznek

KÖVEGY. Három utca. a József
Attila, az Arany János és az Árpád nevet viselő, valamint a temetőhöz vezető belterületi út
engedélyes tervének elkészítéséhez kapott pályázati támogatást a falu önkormányzata. A
tervek elkészítésének teljes
költségvetése 1,1 millió forint, a
megyei önkormányzattól nyert
összeg 800 ezer, a többit a község állja önerőként. A tervekre
az önkormányzat a szerződést
megkötötte, elkészítésük folyik.

Megkapták a védőoltást

NAGYLAK. Megkapták az első
szérumot a méhnyakrák elleni
támogatott védőoltás-sorozatból
azok a községben élő fiatal lányok, akiknek a szülei ezt igényelték. A szérum az úgynevezett HPV-vírus ellen nyújt védelmet. amelyet a betegség fő kiváltó okának tartanak. Összesen
19 lány igényelt belőle.

Tartotta ígéretét a romániai
Buzauban működő Grup Romét nevű, víztisztító berendezéseket gyártó cég, és a napokban üzembe helyezte Csanádpalotán annak a szűrőkészüléknek a kis teljesítményű
prototípusát, amelyet kifejezetten az itteni ivóvíz megtisztítására fejlesztettek ki. A
társaság erre még júliusban
tett ígéretet, akkor vettek
mintát az itteni kutakból. A
kisvárosban régi probléma az
ivóvíz minősége, a gondot elsősorban a magas bór-, kénés nátriumtartalom, illetve a
sok baktérium okozza. A vízminőség javítása azért sürgős
probléma, mert erre Magyarország uniós kötelezettséget
vállalt,
ennek
költségei
ugyanakkor óriásiak. Csanádpalota is jelezte részvételi
szándékát a dél-alföldi ivóvízminőség-javítási
programban, ennek költsége ugyanakkor közel 700 millió forint

Búzás Péter,
beszélgetne
ellenfeleivel
MAKÓ. Nem vitára, h a n e m
nyilvános programismertető
beszélgetésre hívja két polgármesterjelölt
ellenfelét,
Mágori Józsefnét és Márton
Imrét Búzás Péter, a szocialista párt és a Polgári Szövetség
Makóért jelöltje a makói városi televízióban. Búzás ezt sajtótájékoztatón jelentette be,
ez alkalommal mutatta be A
megkezdett munkát folytatni

volna, ráadásul a vízdíj is
megdrágulna több mint 100
forinttal a városban. Kovács
Sándor polgármester annak
reményében vette fel a kapcsolatot a temesvári egyetemen keresztül a világszerte
jegyzett, piacvezető romániai
céggel, hogy találnak olcsóbb
megoldást.
A Csanádpalota legroszszabb vizű kútjánál pár napja
működő berendezés látványosan dolgozik: Adrián Costache, a társaság kutatási
igazgatója büszkén mutatta
meg, hogy az eredetileg kissé

„A Givaudan 300
embernek munkát adó
üzemet épít Makón."

„A vízminőség javítása
azért sürgős probléma,
mert erre Magyarország uniós kötelezettséget vállalt."
zavaros, sárgás színű víz a
szűrőből távozva teljesen átlátszóvá, csillogóvá válik. A
tisztított vizet persze meg is
fogják vizsgálni: két magyarországi és egy romániai laboratórium elemzi hamarosan a
mintákat. A tesztek eredménye két héten belül várható.
Ha ezek biztatók, akár másfél
h ó n a p o n belül meg tudják
építeni a nagyobb teljesítményű, Palotát teljesen kiszolgáló filtert is. Mindezt ráadásul afféle referenciamunkaként - a társaság ugyanis

Kovács Sándor komoly megtakarítást remél a Romániában kifejlesztett
szűrőberendezéstől, A SZERZŐ FELVÉTELE
szeretné megvetni a lábát a
magyar piacon. A kisváros
ezzel azért járna jól - hangsúlyozta Kovács Sándor - ,
mert a mostani költségbecslés szerint 700 millió harmada is elég volna a probléma
megoldására, ráadásul úgy,

hogy a vízdíj is csak szerény
mértékben emelkedne. Ha a
román technológia beválik,
Csanádpalota
minden
bizonnyal átgondolja részvételét az ivóvízminőség-javító
programban - mondta Kovács Sándor.

kell című kiadványát is. Ebben az 1994 óta polgármesterként dolgozó politikus arról
ír, hogy az eddigi beruházásoknak, a megerősített szociális és oktatási intézményeknek, a szépülő városnak és az
idén elkészülő autópályának
köszönhetően most már érezhetően segíteni tud az önkormányzat abban, hogy ú j munkahelyek létesüljenek. Ezt bizonyítja a Givaudan cég bejelentése is, hogy 300 embernek
munkát adó üzemet épít Makón. Az ipari parkban ú j munkahelyekért cserébe ingyen
kapnak telket az ú j o n n a n betelepülők, a város pedig a fürdő megépítésével azt szeretné
elérni, hogy turisztikai vállalkozások induljanak. Mindez mutat rá Búzás - azt a célt
szolgálja, hogy a fiatalok itthon találjanak munkát.

Falvak a világhálón Szovjetunió a Felszabadulás utcában

A KOMMUNIKÁCIÓ LEGFONTOSABB FORMÁJA LEHET

Makó környékén 4 településnek nincs még honlapja, pedig
nég a legkisebb, Kövegy is
rendelkezik ilyennel. A nagyobb falvak közül egy sem
hagyja ki ezt a kommunikációs
lehetőséget - Maroslele oldala
í napokban újult meg.
Á/WÓI KISTÉRSÉG
MUNKATÁRSUNKTÓL
Má már
elengedhetetlen,
hogy a falvak is rendelkezzenek önálló, informatív, jól
kezelhető, friss és információkban gazdag honalappal
+ vélekedik Maroslele első
embere, Martonosi György. A
lialu weblapja épp a napokIran újult meg. A régi,
sok-sok éve meglévő oldal
felújításával külső céget bízmeg, mostantól azonban
jr az önkormányzat egyik
J n k a t á r s a kezeli, tölti fel
információval, frissíti - mert
van még bővíteni való rajta, a
faluból sok mindent megmu-

tató galéria például egyelőre
hiányzik. A honlap igen látogatott. Különösen a nagy rendezvények - falunap, zenés
esték - előtt és után regisztrálnak több klikkelést, ami
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azt jelzi, az elszármazottak,
falu iránt érdeklődők felfedezték már. Az e-ügyintézésre Marosleién egyelőre nincs
mód, de ahogy változnak az
igények, bizonyára ez is meghonosodik.
Makó környékén a nagyobb falvak - Apátfalva,
Földeák, Kiszombor - rendelkeznek frissnek mondható, általában tartalomgazdag
és többnyire felhasználóbarát
oldalakkal.
Ugyanez
m o n d h a t ó el a tavaly városi
rangot nyert Csanádpalotáról is. A megye legapróbb falujaként számon tartott Kövegynek is van weboldala,
méghozzá egészen gazdag
menüvel - még galériájuk is
van. Hasonló a helyzet Nagylakon, ahol maga a polgármester,
Gyarmati
András
frissíti az oldalt. Nem erénye
viszont a frissesség Királyhegyes és Óföldeák világhálós
felületének: az előbbin 1, az
utóbbin

2 esztendős
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enternet

leg-

utóbbi információ. Négy község - Ambrózfalva, Csanádalberti, Ferencszállás és
Klárafalva - még egyáltalán
nincs jelen a világhálón saját h o n l a p p a l .

Dés László - Koltai R ó b e r t
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ténetesen a Felszabadulás utcában lakik. Azt mondja,
azért érdeklik az egykori proletárállam postai bérmentesítő bélyegei, mert miután a
Szovjetunió megszűnt, felbomlott, új bélyegei már nem
jelennek meg, elvben tehát
össze lehet gyűjteni mindet.
Tudomása szerint a nagyjából
hét évtized alatt összesen
6600-féle jelent meg a bélyegekből, s ebből 6400 meg is
van neki. Azt azonban nem
tudja, sikerül-e egyszer teljessé tennie a gyűjteményt, mert
a még hiányzó darabok olyan
ritkaságok, amelyeket nagyon
nehéz beszerezni.

Dávid József nem politikai okokból gyűjti az egykori proletárállam
bélyegeit. FOTÓ: SZABÓ IMRE
Különös hobbija van a királyhegyesi Felszabadulás utcában élő
Dávid Józsefnek: az egykori Szovjetunió bélyegeit gyűjti. A kollekcióból már csak 200 darab hiányzik.

KIRÁLYHEGYES
MUNKATÁRSUNKTÓL
Királyhegyesen tovább él,
igaz, csak apró papírdarabok
formájában az egykori Szovjetunió - itt lakik ugyanis Dá-

vid József, a helyi közmunkáscsapat 61 éves főnöke, akinek
mintegy 40 ezres bélyeggyűjteménye van, és legféltettebb
albumaiban a Szovjetunió bélyegei láthatók. Emögött annak ellenére sem kell politikai
motivációt keresni, hogy tör-

A királyhegyesi filatelista
egyébként nem sokat költ különös szenvedélyére. Inkább
cserél, mint vásárol, ha mégis
ez utóbbira kényszerül, akkor
azt a pénzt fordítja erre a célra, amit maga is eladásból kapott. Hogy bélyegei mennyit
érnek, megbecsülni sem tudja
- azt mondja, egy-egy darab
ára is nagyon sok mindenen
múlik egy aukción. Nem tudja,
hányan foglalkoznak még az
országban kifejezetten szovjet
bélyegekkel, de nem lehetnek
sokan, mert hiába keres még
az interneten is cserepartnere-

Vásároljon egy jegyet, kuponunkkal

Bélyeg volt, van, lesz

Manapság egyre szerényebb a
postai levélforgalom, ráadásul
a küldemények egyre kisebb
részét bérmentesítik hagyományos módon. Dávid József
ennek ellenére biztos abban,
hogy a bélyeg nem tűnik el,
mint a Szovjetunió a történelem süllyesztőjében. Szerinte
az, amit gyűjt, egyben műalkotás is, és egy díszes alkalmi
borítékra, például amiben jókívánságot, meghívót küld az
ember, biztosan egy szép bélyeget fogunk felragasztani
még sokáig.
ket, nemigen talál. Ami tény:
albumai egy kétajtós nagyszekrényt töltenek meg. És
hogy mihez kezd, ha egyszer
mégiscsak meglesz neki az
összes szovjet bélyeg? Nem
fog kétségbe esni, és a szovjet
utódállamok bélyegei felé sem
fordul kíváncsisága. Már most
is gyűjti más, időközben megszűnt államok bélyegeit. Sok
van neki például az egykori
Német Demokratikus Köztársaságban kiadottakból, de
még messze nem az összes
- unatkozni tehát nem fog.

KETTŐT VIHET!

A 100 éves Délmagyarország/Délvilág születésnapi meglepetése az első 100 jelentkezőnek! H a kíváncsi a
SOSE HALUNK MEG musical szegedi b e m u t a t ó j á r a (szeptember 10. péntek, 19.00), a k k o r ne szalassza el ezt a
k i h a g y h a t a t l a n lehetőséget! Lepje meg családtagját, b a r á t j á t vagy ismerősét: vegyen egy jegyet a p é n t e k i e l ő a d á s r a a
Szegedi S p o r t c s a r n o k b a , m u t a s s a be ezt a hirdetést* és AJÁNDÉKBA KAP m é g egy jegyet, u g y a n a b b a n az é r t é k b e n .
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Jegyvásárlás: Interticket Fesztivál Jegyiroda, 6720 Szeged, Tisza Kálmán krt. 56.
* Az akció csak az. első 100 jelentkezőre érvényes, fénymásolatot nem f o g a d u n k el!
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Ovizsaru járt Csongrádon

KITILTANÁ AZ UTCÁRÓL A HAJLÉKTALANOKAT A BM

Sanyi a sarkon maradt

SZEGED
SZABÓ C. SZILÁRD
Lőrincz Sándor öt éve lakik, alszik az utcán. Az 55 éves hajléktalan férfi Szegeden, a Bécsi körút és az Alföldi utca sarkán koldul. A környéken lakóknak már
nagyon elegük van a férfiból,
akivel nem tudnak mit kezdeni a
rendőrök és a szociális munkások. Sanyi egy évek óta üresen
álló, eladó ház pinceablakában
üldögél az Alföldi utcában. Barátaival vagy egyedül is rendszeresen fogyaszt alkoholt, az
utca lakóit feltartja, erőszakosan koldul, szemetel, hangoskodik, és az utcán végzi el a dolgát
- írtuk a lakók panaszai alapján
júniusban. A környéken élők
úgy gondolták, ha a nyilvánossághoz fordulnak, lesz olyan hatóság, amely megoldja az ügyet.
Ám hiába vártak hosszú heteket, semmi sem történt. Ezért
úgy határoztak, aláírásokat
gyűjtenek, és a megfelelő fórumokon „mielőbbi és hatékony
intézkedést kérünk a tarthatatlan állapot megszüntetésére és a
hajléktalan eltávolítására". Augusztus elején közel 300 aláírással
levelet
küldtek
az
ÁNTSZ-nek, a Szegedi Rendőrkapitányságnak, Tóth Károly
körzeti önkormányzati képviselőnek, valamint Mózes Ervin
címzetes szegedi főjegyzőnek.
Korábbi cikkünkben a rendőrségi sajtószóvivő hangsúlyozta: a

„Az általános igazgatási
iroda szabálysértési eljárásként kezeli a hajléktalan férfival kapcsolatos beadványt."
Mózes Ervin főjegyző

hajléktalanok helyzete és kezelése elsősorban nem rendészeti,
hanem szociális kérdés.
Az ÁNTSZ h e l y s z í n i s z e m l é t

tartott, és megállapította: a panaszlevélben foglaltak megfelelnek a valóságnak. A tisztiorvosi szolgálat válaszlevelében
azt írta a lakóknak, hogy „a sarki épület Alföldi utcai pinceablakában rendszeresen időző hajléktalan biológiai szükségét tartózkodóhelye környékén végzi,
ami nem kívánatos, közegészségi kockázatot jelent ugyan, de
járványveszélyt nem okoz. A
hajléktalanokkal kapcsolatos
ügyek alapvetően az önkormányzat hatáskörébe tartoznak". Mózes Ervin lapunk érdeklődésére elmondta: az általános igazgatási iroda szabálysértési eljárásként kezeli a hajléktalan férfival kapcsolatos beadványt, de mivel függőben lévő, egyedi ügyről van szó, többet nem mondhat. Információnk szerint Sanyit több mindenért - csendháborítás, koldulás,
alkoholfogyasztás közterületen,
köztisztasági szabályok megsértése - is feljelentették az önkormányzatnál. Úgy tudjuk, hogy a
szociális iroda és a közterület-felügyeleti csoport bevonásával folyik a vizsgálat, s ha bebizonyosodik a szabálysértés,
pénzbírságot szabhatnak ki a
férfira, amelynek összevont maximum értéke 160 ezer forint is

Évadnyitó

65. ÉVADJÁT NYITOTTA A
TEGNAPI TÁRSULATI ÜLÉSSEL A KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ. Az intézmény igazgatója, Kövér László elmondta:
nem emeltek árat, így a belépőjegyek 700, a négy előadásra
szóló óvodás és iskolás bérletek
2100, a két kamaratermi előadásra szóló kisóvodás-bérlet
1100 forintba kerül. Októberben
mutatják be a Minden egér szereti a sajtot és a Jancsi és Juliska
című produkciót, novemberben
jön az Ilyenek az állatok, februárban A milliomos macska, márciusban a Tündérkert. A műsorról az intézmény honlapján www.koverbela.hu - lehet naprakész információt találni.

Berácsozták az Alföldi utcában
azokat a pinceablakokat, ahol az
az 55 éves hajléktalan férfi üldögélt már öt éve, akiről lapunk is
írt júniusban. Ám hiába a felháborodott lakók igyekezete, Sanyi továbbra is az Alföldi utca és a Bécsi körút sarkán tölti mindennapjait. A Belügyminisztérium kitiltaná az utcáról a hajléktalanokat.

Véradás a vasúton
Miután a pinceablakokra rácsot
szereltek, Sanyi saját táskáján
ücsörög. FOTÓ: FRANK YVETTE
lehet. Ha a hajléktalan nem tud
fizetni, ami szinte biztos, akkor
első körben a pénzbírságot közmunkára lehet átváltani. A 160
ezer forintos bírságot 32 nap
alatt dolgozhatja le közmunkásként. Ha ezt nem vállalja, elzárásra ítélheti a bíróság, s értesülésünk szerint 160 napot kell leülnie fegyházban.
Hétvégén Tóth Károly képviselő kezdeményezésére és finanszírozásában rendőri biztosítás mellett a környezetgazdálkodási kft. berácsozta az Alföldi
utcában azokat a pinceablakokat, ahol Sanyi üldögélni szokott. A városatya szerint nem lehet valaki úgy korlátlanul szabad, hogy másokat korlátoz
életminőségükben, komfortérzetükben. Próbálnak humánusan eljárni a férfival, egy hete elvitték tüdőszűrésre, ahol megállapították, egészséges, nincs fertőző betegsége. Így nincs akadálya annak, hogy beköltözzön a
hajléktalanszállóra, amit - Tóth
Károly elmondása szerint - meg
is ígért neki Sanyi. Korábban azt
nyilatkozta lapunknak a Humán
Szolgáltató Központ egységvezetője, Király Endréné, hogy ők
mindent felajánlottak a férfinak,
de semmilyen intézményi ellátást nem kívánt igénybe venni,
kényszeríteni pedig nem tudják.

A SZOUDARITÁS JEGYÉBEN
pénteken 13 és 16 óra között
véradást szerveznek a vasutasok a szegedi és a szentesi állomás nemdohányzó várótermében - a Magyar Vöröskereszttel és az Országos Vérellátó Szolgálattal karöltve. Az önzetlenül segítő véradóknak a
MÁV Zrt. külön ajándékkal is
kedveskedik.

Orbán Tiborné a mindennapi élet veszélyeiről beszélt a kicsiknek a csongrádi Platánfa óvodában, FOTÓ: BÍRÓ DÁNIEL

CSONGRÁD
MUNKATÁRSUNKTÓL
Rosszcsont Ricsi és Rendőr Robi akcióba lépett: tegnap
Csongrádon kezdődött meg az
Ovizsaru program, amelyet az
országban harmadikként a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szervezett meg. A

Kiválasztottak! Szerepelni fogok
Katy Perry új videoklipjében!"

Paletta M

szolgáltatáscsomag
meghatározott díjcsomagokkal
Digitális vagy analóg TV

Bécsi

körút és az Alföldi utca sarkán
volt. Tudomásul vette, hogy a
megfogalmazása szerinti akváriumokat (vagyis a négy pinceablakot - a szerk.) berácsozták.
Új ülőalkalmatossága a tömött
táskája lett, majd később áttette
székhelyét az üresen álló sarki
épület
pinceablakába.
Azt
ugyanis még nem rácsozták be.

Bírság
az utcán alvásért?
A jövőben szabálysértésnek minősülne, ha valaki a közterületen
lakik vagy alszik, az utcán élőket
így a rendőrök meg is bírságolhatnák - derül ki a Belügyminisztérium honlapján megjelent törvényjavaslatbóL A tervezet alapján az
önkormányzatok jövő év májusától kitilthatnák a hajléktalanokat a
közterületekrőL A szakértők szerint ez nem megoldás a hajléktalanproblémára. Ván, aki szerint
azért kivitelezhetetlen az elképzelés, mert alapjogokat sért, például
a mozgásszabadság jogát. A Társaság a Szabadságjogokért munkatársa, Kapronczay Stefánia szerint az ellátórendszert kell fejleszteni, és olyan programra van
szükség, amellyel a hajléktalanok
kikerülhetnek ebből a helyzetből.

gon olyan rendőrt választanak
erre a feladatra, aki jó pedagógiai érzékkel
rendelkezik.
Csongrádon Orbán Tiborné alezredes jelentkezett, hogy foglalkozást tartana a kicsiknek.
Szerdán a Platánfa óvodában a
két bábfigura - Rosszcsont Ricsi és Rendőr Robi - bevonásával beszélték meg a különböző
élethelyzeteket.
• • • • • • • • M M M á í i M
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Sanyi nem sokkal a rácsok
felszerelése u t á n m á r a

kezdeményezés célja, hogy
már az óvodák nagycsoportosai is felvilágosítást kapjanak
a mindennapi élet veszélyforrásairól. Egyelőre 5 csongrádi
és 10 vásárhelyi óvoda jelezte,
hogy részt venne a programban. Nagy Páltól, a főkapitányság bűnmegelőzési osztályának munkatársától megtudtuk, hogy minden kapitánysá-

• Mobiltelefon-előfizetés
• Otthoni internet
Vezetékes telefon
egy csomagban
havi díjért

10 990 Ft

Minden együtt az uj elmenyekhez
Hogy mostantól senki ne maradjon le az új élményekről, új csomagunkban mind a 4 szolgáltatásunkat együtt,
egy csomagban, egy havi díjért kínáljuk. Hozd hozzánk, vond össze otthoni TV-, mobiltelefon-, otthoni internetvalamint vezetékes telefon előfizetésedet, így a T-Home és a T-Mobile egyedülálló közös Paletta
szolgáltatáscsomagjával jobban járhatsz!
A Paletta szolgáltatáscsomag igénybevételének további részletes feltételei vannak, ezeket teljes körűen az
üzletekben és a weboldalainkon (www.t-home.hu és www.t-mobile.hu) tudhatod meg. Új szolgáltatások
megrendelése esetén belépési díj és egyéb költségek megfizetése is szükséges lehet.

Mobile

T • -Home

Együtt. Veled
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Hétfő

Kalendárium, A hét témája,
Lakberendezés

Kedd

Gyógy-ír

Szerda

Légy-ott
Bizalmasan

ÚJRA ITTHON A SZEGEDI SZÉPSÉGKIRÁLYNŐ, BABINYECZ TÍMEA

iss Universe

Hungary
nem költözik
Mexikóba

Donald Trumppal is találkozott a Las Vegas-i
világversenyen a szegedi Babinyecz Tímea. Miss
Universe Hungary vasárnap ért haza az egy
hónapos amerikai útról. Las Vegasban testőrök
kísérték minden lépését, egy mexikói ügynökség fél
évig tartó munkalehetőséget ajánlott neki. A19
éves lány azonban Szegeden maradna. Bár a
rivaldafényt élvezi, a celebségből nem kér, inkább
tánctudásával akar villantani.

SZÉPSÉGVERSENY
BOBKÓ ANNA
- Ha összegeznie kellene a négy hét során
szerzett jó és rossz élményeket, melyik oldalra kerülne több feljegyzés?
- Nem sok negatívum jut eszembe. Talán
csak az itthoni újságcikkek. Ezekkel viszont
nem foglalkozom, nem is olvasok el mindent,
ami velem kapcsolatban megjelent. A programok, a döntő és az Amerikában szerzett élmények viszont mind a pozitív oldalra kerülnének.
- A szervezők nem hagyták, hogy unatkozzanak.
- Az biztos, hogy nem nyaralás volt a Las
Vegasban töltött két hét. Rögtön az első nap
bedobtak bennünket a mély vízbe: reggel héttől este hétig fotózás, interjú. Aztán fokozatosan jöttek a programok, a próbák. Ezek voltak
a legfárasztóbbak, mert 13 centis magas sarkúban kellett három számot előadni: a fürdőruhásat, az estélyiset és a nyitótáncot. A legnehezebb napunk az volt, amelyiket reggel
kilenctől este kilencig a színpadon töltöttük.
A programok viszont kárpótoltak bennünket.
Többek között az Amerikai Megasztár győztese, Tény Father hasbeszélőshow-ja, amelybe
minket is „beépítettek". A kedvencem az Elvis-show volt, hiszen ő a táncosoknál is király! Részt vettem egy jótékonysági programban is. Bevittek minket a belvárosba, egy pláza elé, ahol fürdőruhában, egy szál nemzeti
szalaggal a vállunkon kellett limonádét árulni. Nem volt könnyű három órán keresztül
magas sarkúban álldogálni a tűző napon, de
szívesen tettük, hiszen az általunk összegyűjtött pénzt karitatív célokra fordították. A két

hét alatt viszont sok
programról, feladatról éreztem úgy, kifejezetten azért találták ki a szervezők,
hogy kiderítsék, hogyan reagálnak rá
a lányok. Fel tudnak-e oldódni egy
olyan szituációban,
amely nem kifejezetten királynőhöz illő. Ilyen
volt például a
csirkeevő verseny is. Érdekes
helyzet volt, de
nagyon jól éreztük magunkat,
és sokat nevettünk.

- Ezeket leszámítva viszont sztárhoz illő bánásmódban részesültek?
- Vegasban tíz biztonsági őr figyelt ránk,
és felügyelőket is beosztottak mellénk. Bárhová mentünk, elkísértek bennünket. Szükség is volt a segítségükre, mert például a
szállodában is sokan megrohamoztak minket. Közös fényképet szerettek volna. Szinte
csak a mosdóba mehettünk egyedül. A döntő után aztán furcsa volt, hogy nincsenek
körülöttem azok az emberek, akik két hétig a
nap minden percét velem töltötték. Még
most is hiányoznak egy kicsit a szervezők és
a versenyzők. Sok lánnyal összebarátkoztam. A dél-afrikai volt a legjobb barátnőm.
Megbeszéltük, hogy tartjuk a kapcsolatot, és
ha esetleg arra járok, vagy ő jön Európába,
találkozunk.
- Egyik este Donald
Trump médiamogul, a
Miss Universe verseny tulajdonosa is
meglátogatta önöket.
- Mind a nyolcvanhármán
felálltunk a színpadra, Mr.
Trump
mindnyájunkkal kezet fogott.
Beszélgetett is velünk, tőlem például
azt kérdezte, hogy érzem magam. Ezek
voltak számunkra a
világot jelentő másodpercek: mindenki
odafigyelt, hogy a
maximumot nyújtsa,
mert Trump utána leDonald Trump, a verseny tulajdonosa kezet fog Babinyecz Tímeával F0T& DM/DV

diktálta a szervezőknek, kik a
kedvencei. A zsűri csak az első 15
lány kiválasztásába szólhatott
bele. Egy másik zsűri döntött az
első 10-ről, aztán az első 5-ről. Végül legnagyobbrészt Trump
szava számított a királynő kiválasztásakor.
- Féltékenykedtek egymásra a
királynők?

- Előfordult
például,
hogy
úgy
tették csípőre a
kezüket, hogy letakarják a szalagomat, bár a szervezők
már az elején elmondták: az ilyen
kis magánakcióknak
nincs
értelmük. A
magyarországi
versenyen
egyébként az
utolsó két napban sokkal jobban rivalizáltak a lányok.
- Las Vegas
után két hét
Mexikó következett.

Délmadár

Szombat

Szieszta

NÉZD MEG AZ ANYJAT...
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A súly lehet
genetikai
adottság,
emellett azonban sok múlik
az anyán,
vagyis azon,
hogy milyen
étrendet alakít
ki otthon, hogyan táplálja
gyerekeit.

Aki arra kíváncsi, hogyan fog kinézni a barátnője tíz
vagy húsz év múlva, az nézze meg a lány anyját. Kutatók arra mutattak rá, hogy a lányok inkább anyjuk
alkatát öröklik, még akkor is, ha arcuk, szemük az apjukéra hasonlít. Ezért talán érthető, hogy miért kell
Kelly Osboume-nak állandóan küzdeni a kilókkal.
Beatrix hercegnő sem túl boldog: legutóbb néhány
egyáltalán nem hizelgő képet tettek közzé a bulvárlapok az anyjárói, Sarah
Fergusonról,
amint éppen
bikiniben pózol. Nos, ha
Sarah alkatából
Beatrix
Kate Hudson
későbbi idoés Goldie Hawn.
maira lehet következtetni, akkor a kérőknek érdemes
ezt talán átgondolniuk.
Szerencsés viszont Kate Hudson színésznő, aki
édesanyjától, Goldie Hawntól örökölte bájos alakját.
Szakemberek szerint, ha mindkét szülő túlsúlyos, akkor kétszer olyan valószínű, hogy a gyermek is az lesz. Ha a szülők elhízottak, akkor
12-szer nagyobb a valószínűsége annak, hogy
a gyerek is hasonló súlyú lesz felnőttkorában, ha viszont a szülők súlyosan elhízottak, akkor 22-szer nagyobb a valószínűsége annak, hogy a gyerekük is a súlyosan
elhízottak közé tartozik majd felnőttként.

AKI FUT, KEVESET ESZIK
A futás egészségesebb, mint hittük,
ugyanis a mozgás üzenetet küld az
agyba: ne egyél. A futás duplán
hasznos: nemcsak kalóriát éget el,
\ de az étvágyat is fékezi.
Brazil kutatók arra mutattak rá,
hogy a fizikai aktivitás mindig is
sarkalatos „kezelése" volt az elhíP
zásnak, illetve annak megelőzésének, most azonban már világos,
hogy aki fut, az - annak ellenére, hogy
a fizikai aktivitáshoz több energiára
van szüksége - miért képes mégis
fogyni. Kutatók arra hívták fel a figyelmet: a futás telítettségérzetet okoz, ezt
B
pedig kísérletük is bizonyítja. Túlsúlyos
B
patkányokat futtattak, az állatok agysejtB
jei pedig érdekes reakciót mutattak: a
B
sportoló négylábúak kevesebbet ettek,
[ mint henye társaik.

- A Királynőt
szervező
Magyarország Szépe
Kft.
tulajdonosának
kaszinómegnyitója
után az
elmúlt
évek
szépségkirálynőivel Mexikóvárosba mentünk egy
ottani modellügynökséghez. Szívesen foglalkoztatnának bennünket, sőt hat hónapra ki is költözhetnénk. Ezt nem vállaltam, de rövidebb időre újra szívesen kimennék.
- A kötelező programok helyszínén kívül látott valamit Amerikából?
- Odafelé Chicagóban lekéstem a csatlakozást, így hosszú időt töltöttem a városban, de sajnos csak a reptéren... Las
Vegasban végig a szállodában voltunk,
csak akkor láttuk a várost, amikor a programokra vittek minket busszal. Vegas
pont olyan, mint a filmeken. Lenyűgöztek
az éjszakai fények, ilyenkor egyébként
hatalmas a dugó. A főutcán egymás mellett sorakoznak a kaszinók. Mivel még
nem vagyok 21, ezekbe nem mehettem be,
sőt a döntő utáni after partyra sem kaptam jegyet. Szobatársam, az ír lány viszont beszökött, de lebukott, és kidobták.
Nem bántam, hogy ott nem bulizhattam.
Végre itthon vagyok, majd elmegyek itt.
- Valószínűleg nem lesz ugyanolyan, mint régen, hiszen sokan feUsmerik majd. Hogy kezeü a népszerűséget, szeretne továbbra is a figyelem központjában maradni?
- Kiskorom óta szerettem volna rivaldafénybe kerülni. Szívesen vállalnék
modellfelkéréseket is. Kasza Tibor nemrég megkeresett, hogy portfoliót készítsen rólam. Viszont semmiképp sem szeretnék celebbé válni, inkább a táncban
igyekszem elérni ú j a b b sikereket. Az ismertséget egy helyen nagyon szívesen
kamatoztatnám: ha elhívnának az RTL
Klub reggeli műsorába egy hétre társműsorvezetőnek, gondolkodás nélkül
igent mondanék.
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Minden harmadik férfinak
csökken az
önbizalma a
hálószobában,
ha meghízik.

»

Akik viszont mozgásellenesek, de fogyni
akarnak, azt mondják: a legolcsóbb súlycsökkentő tipp, ha valaki két pohár vizetiszik minden étkezés előtt. így kevesebb
étel fér a gyomrába.

HA FOGY A FÉRFI ÖNBIZALMA

Nem csak az elhízott nőkre igaz, hogy szégyellik magukat partnerük előtt az ágyban.
A kövér, pocakos férfiak ugyanígy kényelmetlenül érzik magukat szex közben. Nem
érzik magukat vonzónak, és nem is mernek
nagyon kezdeményezni. A megkérdezett férfiak igen magas, 65 százalékának vannak
problémái a szexuális teljesítményével és ötven
százalékuk azt is bevallotta, hogy erről soha nem
beszél partnerével, a témát kínosan kerüli. Közismert, hogy a férfiak szemérmesen kezelik a szexuális problémákat és a testi betegségeket, és gyakori, hogy m á r csak akkor f o r d u l n a k orvoshoz, h a

a
probléma
akuttá válik. A
férfiak jó 40 százaléka csak az interneten kér egészségügyi tanácsot
orvosoktól
és
csak 25 százalékuk megy el orvoshoz.

2010. SZEPTEMBER

9.,
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CSÜTÖRTÖK

Szeretettel:
A mostohának a gyermek kezdeti tagadásai, elutasításai ellenére is úgy kell fordulnia a gyermekhez,
hogy abban az uralkodásnak és a felnőtt hatalomnak lehetőleg nyoma se legyen.

SZABÓ CSILLA

AZ IGAZI SZEMPILLA

a

DARVASI LÁSZLÓ
TÁRCÁJA
Mennyivel könnyebb dolguk van a költőknek, mint a tárcaíróknak. A költőnek elég egyszer jól megírni az őszt,
lásd például Ady Endrét, és akkor az az ősz meg van írva,
és mindegy, Párizsban vagy Budapesten, Győrben vagy
Szegeden settenkedik, mindenütt és mindenkor azt jelenti. A jegyzetíró, szegény, minden évben fölkarcolja az őszt,
variálja kicsit, rendezgeti az elboruló ég panorámáját, a
hűlő szelek didergető lódulásait, a fák növekvő rettenetét.
És mit tehet a lelkem, összevet. Hogyan? így: hogy például
tavaly, erre jól emlékszünk, az ősz szeptember legvégén
nézett be az életünk nagyablakán, az egyik nap még forróságban pihegett férfi, nő, pizsama nélkül aludt az egész
család, a másik nap viszont forró groggal lögybölgették a
hidegtől dadogó szíveket a házi kaszinóban. Na most ez
egy hónappal hamarabb megtörtént! Jelzem - pontosabban szerintünk
nem az a forradalom, amiről sokan
mostanság szólnak, szavalnak és kiáltoznak, hanem ez,
vagyis az őszi kosztümzakók, az átmeneti, lila, piros és
sárkányzöld kiskabátok, a kardigánok, a moherpulóverek
utcai kiállítása! Ezt láttuk tavaly is. És megírtuk. És ezt látjuk most is. Csakhogy ám hihetünk-e a szemünknek? Hihetünk-e abban, hogy ami velünk és körülöttünk történik,
már valóban ősz?! Jó, a hideg és szürke ég alatt a tanulóifjúság rendezett, fegyelmezett, néma sorokban vonul az
iskolába reggelenként. Ez őszi cselekmény. De mi már
gyanakszunk. Másfajta évszakokban emberesedtünk meg,
és oly sokszor csalatkoztunk. És ha a jövő héten újra szaharai idő jön, és megint beduinnak, mór kapitánynak,
hastáncos háremi mazsorettnek kell lenni?! És ráadásul itt
van ez a fiatal nő. Úgy ám. Huszonöt évesnek véljük. De
erre se vennénk mérget, gondoltuk mi már az államvizsgázó egyetemistát nyolcadik bésnek. Ez a fiatal nő egészen parádésan viselkedik itt a környéken. Nem vesz tudomást a többi ember vacogásáról, az őszről, a meleg holmik követelményéről, maradt a nyári viseletben, kicsike
nadrág vagy szoknya, blúz, női trikócska, amely mutatja
és kiemeli a karok kedvességét. Már három napja így jár,
és amikor meglátjuk, legszívesebben megtapsolnánk. Még
akkor is, ha a lelkem nyilvánvalóan ellenforradalmár!

Babahoroszkóp

Babahoroszkóp rovatunkba várjuk olvasóink 0 - 3 éves korú
gyermekeinek, unokáinak portréfotóit, illetve születési adatait
a születési hely, év, h ó n a p , nap, óra és perc pontos megadásával, hogy segítségükkel elkészítsük a picik rövid asztrológiai
elemzését.

Cseri Dominik
K l o s t e r n e u b u r g (Ausztria)
2010. 02. 07., 20.17
Egyszerre van meg benne a
szárnyalás és a röghöz kötöttség. A különbözés másoktól és a
ragaszkodás a gyökerekhez.
Szárnyaló fantáziáját megzabolázza rendszerező és céltudatos
gondolkodása. Szereti a mozgalmasságot, a változatosságot,
de csak szigorú napirendi keretek között. Erősen vonzódik a

művészetekhez, ezen belül is a
megfoghatatlan és varázslatos
dolgokhoz. Fontos számára a
mozgás szabadsága,
szeret
sportolni, de itt is inkább az
egyediségre törekszik. Szívós,
erős egyéniség, aki saját elképzeléseihez mindenekfelett ragaszkodik. Az utasításokat csak
akkor fogadja el, ha megértette
azok értelmét. A „csak" soha
nem lehet válasz kérdéseire. Inkább zárkózott, a külső ingerekre nehezebben reagál, mert először alaposan megfontolja azokat, hogy minél pontosabban
tudjon válaszolni.

Jelentkezzen! A kan-

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

Szerethető
mostohák? J
A mesefilmekben többnyire gonosz mostohákkal
találkozunk, vegyük például a Hófehérke és a hét
törpe vagy a Hamupipőke című klasszikusokat. A
való életben sem könnyű, de igenis lehet tiszta
szívvel szeretni egy nem vér szerinti szülőt is, csak
türelem kérdése ezt kiérdemelni.
KÜZDÉS
Van, hogy egy
mostohának
meg kell küzdenie új kedvese gyermekének „kegyeiért", van, hogy
egyszerűen
csak szimpatikus, és szinte
rögtön kialakul
az érzelmi kötődés.

CSALÁD
KANCSÁR TÍMEA
ÉDESEK ÉS MOSTOHÁK. Chris Colutnbus '98-as amerikai vígjáték-drámájában Júlia Roberts játssza a „gonosz" mostohát. A csinos és fiatal
Isabel persze nem rossz ember, sőt,
nagyon kedves, és igyekszik jó anyukája lenni elvált szerelme két rosszcsont gyermekének. Nincs ebben
semmi eget rengető, mégis, amíg be
nem bizonyítja, hogy érdemes a figyelemre
•
•
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Valószínűleg van némi alapja a Hófehérke és a hét törpe, illetve a Hamupipőke című klasszikusoknak. A
családi állapot igen bonyolult, és
egyelőre úgy tűnik, tabu. Gregor
Bernadett színésznőt is kérdeztük a
tcnicibcíii
kct

mindenen átsegíthet, és igenis létezhet két korábban idegen ember között. Nem elképzelhetetlen, hogy
egy családban kialakulhat egy olyan
harmonikus kapcsolat, amelyben a
mostoha többé nem mostoha. Ehhez
azonban az kell, hogy mindkét fél
engedje, hogy szeressék - és ez az,
ami nem könnyű. Sokszor megijed
az ú j családtag, hogy őt biztosan
nem fogják elfogadni.
MINT A SZERELEM. - Ez olyan, mint a
szerelem: létezik első látásra, de kialakulhat hosszas ismeretség után is
- magyarázta a pszichológus. Sokszor a türelmetlenség a 'dolgok el-

Bence és Ái- W Nem elképzelhetetlen, hogy egy családmos Attila nem ban kialakulhat egy olyan harmonikus kap-

fia,

egy
apukától
született - , de
erről a bensőséges családi dologról nem szívesen beszélt.

csolat, amelyben a mostoha többé nem
mostoha. Ehhez azonban az kell, hogy , JJ
mindkét fél engedje, hogy szeressék - és ez
az, ami nem könnyű.

PUSZTA SZERETET SOK rontója. Sok új házastárs ugyanis
MINDENEN ÁTSEGÍT- mindenáron a nevelt gyermek anyuHET. - Az az igaz- . kája vagy apukája akar lenni, fulság, hogy ke- lasztó ez a nagy igyekezet. Meg kell
veset tu- hagyni a gyermeknek a választás ledunk ró- hetőségét, ki kell hogy alakuljon az
la, kevés a bizalom, ami a vér szerinti szülőkszakirokel kapcsolatban már a születés óta
dalom
felépült. Minél kisebb a gyermek,
foglalko- annál jobban megvan a vágya arra,
zik ezzel hogy szeressék, hogy biztonságban
a kérdés- érezhesse magát. A tinédzserek pesel, bár dig képesek racionálisan gondolazért lé- kodni, vagyis megengedni, hogy a
tezik
„pótszülő" szeresse őket. A jó kaptancsolathoz fontos, hogy egy kiválóan
anyag a működő szülő-gyermek viszonyba nevelőbármilyen szoros is az - beleférjen
szülővé vá- egy új fél, az új házastársak életébe
láshoz - tudtuk pedig a nevelt gyermek.
meg Fodor Sándor
pszichológustól. Elmondta: fontos megértenie egy nevelő-,
MÉG NEM ISMERJÜK: „SZÜ- legalábbis a filmek- mostohaszülőnek, hogy párja gyermekét önmagáért szeresse, ne azért,
LŐTÁRS"
ben mindig így törmert teljesít, szófogadó vagy mert el- Szokták mondani: el lehet válni,
ténik
mostofogadja őt. A puszta szeretet sok
de a gyerek egy életre összeköt haszülő marad.
és milyen igaz. A mostohaszülővel
igen nehéz harmonikus kapcsolatot
kialakítani, ha a házasságból kiléBERECZKI ZOLTÁN MARCI MELLETT VÁLT APÁVÁ
pett édesanya vagy édesapa nem
A 33 éves Szinetár Dóra 2005-ben újra férjhez ment, Bereczki
kezeli kellő intelligenciával ezt az
Zoltán színésszel kötötte össze az életét. Dóra első házasságáigen bonyolult helyzetet, és uszítja
ból született Márton fia már tinédzser, és Bereczki Zoltán jó
a gyermeket - érvelt Fodor Sánapukája - ezt tavaly Dóra anyukája, Hámori Ildikó Jászai Mador, aki azt is megjegyezte: hari-díjas, érdemes és kiváló művész mesélte el lapunknak.
zánkban még nem divatos a nyu2007-ben világra jött Dóra és Zoltán közös gyermeke: Bereczki
gati társadalmakban használt „szüZora Veronika. „Két és fél éves kissrác volt, inkább a kisöcsémnek
lőtárs" kifejezést komolyan venni.
tekintettem akkoriban, mégis mellette váltam apává. A mai napig
De azért azt nem szabad elfelejteigazi apa-fiú kapcsolatban vagyunk. Marci az én fiam, még
ni, ha két ember házassága felt.
akkor is, ha nem tőlem született. Zorka érkezésével
bomlik és többé már nem házasa kör bezárult, mi már mindannyian összetartotársak, attól még szerelmük gyüzunk..." - mondta el egyszer Bereczki Zoltán
mölcséért életük végéig felelősségegy internetes portálnak adott interjújában.
gel tartoznak.
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Csörög a telefon

MEGKÉRDEZTÜK SZEGEDI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 7. OLDALON

Zavarják a hajléktalanok?

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Farkas judit 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!

MIHÓ ATTILA
cukrász:
- Nagyon! Felháborít, hogy rengeteg pénzből megszépítették a
köztereket, ők meg ott fekszenek, és szemetelnek. Az a baj,
hogy a rendőrök maximum megbírságolhatnák őket, a csekket
viszont ugyebár nem lenne hová
kütdeni.

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
KECSKEMÉTI MIRA
Szeptember 4., 4 óra 42 perc,
3580 g. Sz.: Csurgó Anikó és
Kecskeméti Csaba (Kistelek).
FODOR-KOSKÓCI
LUKÁCS
Szeptember 7., 19 óra 55 perc,
3700 g. Sz.: Koskóci Zsófia és Fodor Emil (Szeged).

SINKÓ MÁRKNÉ
nyugdíjas takarítónő:
- Engem nem zavarnak, mert
ahol lakom, ott nincsenek. Néha
ugyan jönnek a kukákban turkálni, és olyankor jó nagy szemetet
is hagynak maguk után, de inkább a lakók szedik össze. Nem
szívesen szól nekik senki emiatt,
mert csak felháborodnak.

TÓTH MARTIN
kőműves:
- Nem, mert nekem nem ártanak. Persze az szerintem is undorító, ahogy összehordanak minden szemetet maguk köré, és
biztos jó lenne, ha valamit tennének ellenük. De szerencsétleneknek még életük sincs, szóval nem
kéne bántani is őket.

Valamikor rendszeresen jelentek
meg versek a Délmagyarországban.
A meglepetésszerűen ránk köszönő
kapitalizmus volt az, amely a lélekemelő költészetet a „mellékvágányra" sodorta. A fiatalok ma - tisztelet
a kivételnek - a pénz és a profit bűvöletében élnek. A 3 millió koldusnak
pedig a napi kenyér lett a gondja. így
aztán teret nyert a kárvallottak és a
lecsúszottak között a pesszimizmus.
Éppen emiatt örültem meg, amikor
megpillantottam lapjukban (DM, augusztus 31.) Radnóti Miklós egész
alakos szobrát. Magát kihúzva, egyenesen áll, mint egy szálfa, és az ég felé emeli tekintetét. Ez a hozzáállás
pontosan az, ami miatt az embert
nagy e-vel szoktuk írni.
Jevtusenko jut eszembe és az ő Nagygyá lenni című verse. A világ kárvallottjai - ha egyáltalán láttak már
könyvet és verset - tudat alatt is a
költőféléktől várják az igazságot.
Emeljük föl mi is a fejünket, és - az
utcán jártunkban-keltünkben - majd
Radnóti szobra mutatja nekünk, hogy
hogyan.

SZENTES
SÁRKÖZI FERENC
Szeptember 6., 12 óra 16 perc,
2390 g. Sz.: Laczi Tímea Veronika
és Sárközi Ferenc (Szentes).
TÖRÖK ADÉL
ZEA
Szeptember 7., 9 óra 28 perc,
3070 g. Sz.: Doma Éva és Török
Imre (Szentes).
A Radnóti-szobor a róla elnevezett szegedi gimnázium előtt. Mellette Gyurcsek Ferenc szobrászművész. FOTÓ: FRANK YVETTE

ÜGYELETEK SZEGEDEN

POSTABONTAS

A történetietlen lándzsa
milyen lándzsa. IV. Bélának sem.
A kettős kereszt éppen IV. Béla
jelvényei közt tűnik föl először.
Legjellegzetesebben az 1267-i
aranypecsétjének hátoldalán.
A szobrászművészek hibáztak,
amikor a jól megtalált jelképet
- kideríthetetlen indítékból —
történetietlenre cserélték. Az esztergomi érseki levéltár „szakértője" sem állt hivatása magaslatán,
ha elfogadta a rossz cserét. A művészeknek erkölcsi kötelességük
eredeti tervüknek megfelelően
visszaállítani IV. Béla szegedi
szobrán a kettős keresztet.
Péter László,
Szeged

Baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.).
Sebészet, nem baleseti: sebészeti
klinika A részlege (Pécsi u. 4.). Felnőtt sürgősségi betegellátás: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária
sgt. 57.). Baleseti sebészet, 14 év
alattiak: gyermekgyógyászati klinika
(Korányi fasor 14-15.). Szemészet:
szemészeti klinika (Korányi fasor
10-11). Gyermek és felnőtt orvosi ügyelet: 16-7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17. Tel.: 62/433-104.
S. O. S. Lelkisegély-szolgálat:
80/820-111. Gyógyszertár: Pingvin Patika (Dugonics tér 1., tel.:
423-306), hétköznap 22-7-ig.
TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET
DENTHA FOGÁSZAT
Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532
H-p. 8-22, szo-v. 9-19 óráig.
www.dentha.hu
„„„

mert egy órát kellett volna várnia
a következő járatra: ezúton szeretné megköszönni az emberségét.
MEGTALÁLTA, VISSZAJUTTATTA
Kubik Zsombor köszönetet mond
annak az ismeretlen, becsületes
embernek, aki megtalálta iratait,
bérletét, bankkártyáját, és bevitte

a rendőrségre, ahol visszajuttatták
az okmányokat neki.
JOGOSÍTVÁNY ÉS SZEMÉLYI
A 30/390-2756-os számról jelezte
olvasónk: megtalálta Csűrei János
jogosítványát és személyi igazolványát. Az okmányok tulajdonosa
a megadott számon jelentkezhet.

BECSAPTÁK A NÉNIT
Szegedi olvasónk felháborodva panaszolta a 30/320-7444-es telefonszámról, hogy 85 éves, idős ismerősét csúnyán átverték az újságosüzletben, ahová a telefonját jár feltölteni évek óta: soha nem akadt ott
gondja. A néni alig lát, és amikor augusztusban az üzletben járt, egy
számára ismeretlen nő szolgált ki.
Amikor a néni legközelebb telefonálni szeretett volna, a géphang azt
mondta be: nincs elég pénz a kártyáján, töltse fel a telefonját. Visszamentek, és kiderült, hogy a nő csak
két napig helyettesített. Mivel számlát nem adott, bizonyítani nem lehetett, hogy az idős hölgy tényleg kifizetett 3000 forintot a telefon feltöl-

téséért. A szolgáltatónál is utánakérdeztek, ott is csak a júliusi feltöltést észlelték. Olvasónk azért osztotta meg rovatunkkal a történetet,
nehogy más is pórul járjon: mindig
kérjenek számlát a telefon feltöltéséről!
ROOSEVELT TÉR
Asztalos Ferenc szegedi olvasónk
a Roosevelt térrel kapcsolatban
tett több megjegyzést. Valóban
szépen felújították az egyik házat
a Palánkban, viszont előtte csúfoskodik egy dróttal felerősített
szemetes kuka. Továbbá a közlekedési táblák lógnak az oszlopokon, a kulturális intézményeket
jelző táblák pedig évek óta le vannak szakadva. Ezeket is rendbe
kellene tenni!
ERKEL-ÉVFORDULÓ
A szeptember 7-i Körkép rovatban
adott hirt lapunk a Somogyikönyvtár Erkel Ferenc-kiállításáról,
amit a dorozsmai Petőfi Sándor
Művelődési Házban tekinthetnek
meg az érdeklődők. Terényi Anna
arra hívta fel a figyelmet: nem a
neves zeneszerző születésének
100., hanem a 200. évfordulója alkalmából rendezik a tárlatot.

OLVASOINK FIGYELMEBE
Tisztelt olvasóink! Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy a
beérkezett észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formá-

ban adja közre. Olvasói leveleket
csak teljes névvel aláírva, csörögös
észrevételeket csak teljes névvel
vagy telefonszámmal közlünk.

KAPCSOLATOK@DELMAGYAR.HU
SMS-SZÁMUNK: 30/303-0921

A XXI. századhoz már nem méltó a
kishitűség és a leszegett tekintet.
Ne tanuljunk meg kicsik lenni!
Kövér Károly, Szeged

KERESZTREJTVENY - INDIANA JONES ARNYEKABAN
Steven Spielberg Oscar-díjas filmrendező, az Indiana Jones-történetek és az E. T. - a földőnkívüli alkotója aranybetűkkel írta be magát a mozi történetébe. Ezúttal néhány filmjét idézzük.
Az előző rejtvény megfejtése: Ne fegyverezz fel vak indiánt!
á é i É L - remenyei
nem válBERG
N É H Á N Y nak valóra
FILMJE
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KÖSZÖNET, MEGTALALTAK
SEGÍTŐKÉSZ SOFŐR
Mozgássérült szegedi olvasónk,
Paragi Antalné szeptember 6-án a
10.45-ös 75-ös buszhoz igyekezett
a Mars térre. A busz már kanyarodott ki, ám amikor olvasónk integetett, a sofőr megvárta és felengedte a buszra. Olvasónknak nagyon jólesett a sofőr kedvessége.

LECSÓFESZTIVÁL
Hódmezővásárhelyi olvasónk a
30/383-5031-es telefonszámról
dicsérte a szentesi lecsófesztivált.
Nagyon elégedett, mert végre láttak egy politikamentes rendezvényt, amelyen az emberek is tökéletesen viselkedtek. Nem kellett
sorban állniuk, remek volt a kiszolgálás. Aki pedig allergiás a
füstre, ne menjen szabadtéri rendezvényre, mert a bográcsos főzőcske ezzel jár.

Tanuljunk meg naggyá lenni!

MAKÓ
SZEKERES VIKTOR
Szeptember 7., 15 óra 50 perc,
3140 g. Sz.: Kozma Lilla és Szekeres Ferenc (Makó).

A magyar királyi jelvények közt —
a palást, jogar, országalma mellett
— mindössze fél évszázadig szerepelt a királyi lándzsa egy jellegzetes fajtája, a frank szárnyas lándzsa (Flügellanze). Ezt Szent István kapta a pápától vagy a császártól. Történetét a régész Kovács László követte a Koronák, koronázási jelvények (Ópusztaszer,
2001) címmel megjelent tanulmánykötetben. E különleges lándzsát Szent István utódai örökölték, de az 1044. évi ménfői csatában III. Henrik zsákmányul ejtette
Aba Sámueltől, és Rómába küldte.
Ettől kezdve az Árpád-házi királyoknak nem volt jelvényük sem-

SZONDI ILDIKÓ
önkormányzati képviselő:
- Az zavar, hogy egy közösség
hogyan juthat el odáig, hogy emberek ilyen életre kényszerülnek.
A hajléktalanokkal én együtt érzek, és amiben tudok, segítek nekik. Úgy gondolom, meg kell fogni a kezüket, hiszen az utca pár
év alatt mindenkivel végez.

POSTABONTAS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
HAGYA SZIMONETTA
Szeptember 7., 15 óra 54 perc,
3050 g. Sz.: Horvát Anett és Hagya Zsolt (Hódmezővásárhely).

GRATULÁLUNK!

TISZTELT OLVASÓINK!
Az önkormányzati választáson induló pártok által elfogadott etikai kódex értelmében a Kapcsolatok oldalon a Postabontás, valamint a Csörög rovatban a kampány ideje alatt nem közlünk
olyan olvasói leveleket, SMS-eket, véleményeket, amelyek egy
párt vagy jelölt lejáratására irányulnak.
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AKTUÁLIS5

SZOMBAT

Varázslótanonc (m. b ): 15.15,

lák László, a könyv szerzője. Be-

SÁNDORFALVA

17.45, 2 0 óra.

szélgetőpartner: dr. Sipos József

A BUDAI SÁNDOR KULTURÁLIS

Csingiling és a nagy tündérmen-

történész, egyetemi tanár, Kocsis

KÖZPONTBAN

István, a Duna Televízió kuratóriu-

18 óra: Alakformáló női torna.

tés (m. b.): 13.15 óra.

BELVÁROSI MOZI

Nagyfiúk (m. b.): 1 5 , 1 9 . 3 0 óra.

mának tagja. Házigazda: Koszó

Step up - 3D (feliratos): 17 é s 19

Az utolsó léghajlító - 3D (m. b ):

László - Szövetség a jövőért moz-

óra,

13.45 óra.

galom.

Garfield és a Zűr Kommandó

Eredet (m. b.): 1 6 . 4 5 , 1 9 . 3 0 óra.

ZSIGMOND VILMOS TEREM

- 3D (m. b.): 15 óra.

KONCERT ES BULI
SZEGED

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

A SILVER MOON CAFFEBAN

A SZŐNYI BENJÁMIN REFORMÁ-

20 óra: „Jazz+Bluezz+Azz...".

TUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A zene doktora Plesi.

TORNATERMÉBEN

AZ ALL MUSIC CLUBBAN

BALÁZS BÉLA TEREM

A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI

BAARIA (feliratos): 17.45 é s 2 0 . 3 0

16 óra: Az Újszegedi Nyugdíjas-

óra.

klub programja. Nyugdíjasmozi

17.15-18.15 óra: A Kalamajka nép-

- 8 0 éve született Soós Imre.

tánccsoport foglalkozása ( 6 - 8

- táncház.

éveseknek).

A SZOTE-KLUBBAN

Nagyfiúk (m. b ): 15.30 óra,

CSÖKE JÓZSEF TEREM

Szelíd teremtés - A Frankenstein-terv: 17,19.30 óra.
GRAND CAFÉ
IX. NEMZETKÖZI SUPER 8MM

HÁZBAN

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

A MOZAIK MOZIBAN

A szupercsapat (szinkronizált):

16-17 óra: Tücsökzene - a Bóbi-

18.30 óra.

ta óvodás néptánccsoport előké-

A NÉMETH LÁSZLÓ VÁROSI

FESZTIVÁL

KÖNYVTÁRBAN

17 óra: Rádió Mi - műsorok, beszélgetések é s zenék élőben é s az

Mussolini - Út a hatalomig

éterben. FM 89,9 Rádió Mi DJ-k,

(I. rész): 17.30 óra.

22 óra: SZEFHE-parti Patkós dokA JATE-KLUBBAN

szítője 2 - 3 éveseknek - szüleik-

22 óra: TTIK gólyatábor after

kel,

party - DJ Egon.

17-18 óra: Bóbita I. néptánccso-

FÉSZEK KLUB

port óvodásoknak ( 3 - 4 évesek-

ISMERETTERJESZTES

15-20.45 óra: Tűzzománcszakkör.

A REFORMÁTUS

A BANKPALOTÁBAN

NAGYTEMPLOMBAN

17 óra: A Galibák bábcsoport fog-

18 óra: Nagy János orgonahang-

tiszteletére: Gang Band (Belvárosi

A Közéleti Kávéház rendezvénye

lalkozása.

versenye a felújított Angster orgo-

mozi),

A VÁROSHÁZA HÁZASSÁGKÖTŐ

nán.
SZENTES
A DR. SIPOS FERENC PARKERDŐ

certje,

17 óra: Ez itt az én hazám. Fejes

20.30 óra: Mintha ott lennénk

Sándor n ó t a é n e k e s önálló estje.

OTTHONBAN

(performance).

Bognár Levente, Arad alpolgár-

16 óra: Dr. Sipos Ferenc emlék-

m e s t e r e b e m u t a t j a városát

táblájának a v a t á s a .

A TOKÁCSLI GALÉRIÁBAN

MAKÓ

17 órakor nyílik Andjelija Blago-

PLAZA CINEMA CITY

mel. Ezen belül a Szabadság-

KIÁLLÍTÁS
SZENTES
(KOSSUTH TÉR 5.1. EM.)

Arad város múltja é s jelene cím-

Adélé és a múmiák rejtélye (fel-

Ha a helyzet úgy kívánja, akár Egyiptomig is elhajózik, hogy különféle

SZENTES

SZEGED

TERMÉBEN

film. 1912-t írunk. Adélé Blanc-Sec, a r e t t e n t h e t e t l e n ifjú riporter é g a
tettvágytól. Képes bármeddig elmenni azért, hogy véghezvigye céljait.

20 óra: Kravaiar-koncert.

az idén 9 0 é v e s Belvárosi mozi

20 óra: A Csillagtér zenekar kon-

A Plaza Cinema City műsorán az Adélé és a múmiák rejtélye című

méretű és formájú múmiákkal mérje össze erejét.

AZ ÁRPÁD UTCAI TÁJHÁZBAN

19 óra: II. Super 8 erkélykoncert

torral.

nek).

17 óra: Versenyfilmek 5.,
18 óra: Versenyfilmek 6.,

21 óra: Cuháré Népzenei Műhely

iratos): 14.15,16.15,18.15, 20.15

szobor t ö r t é n e t é t is megismer-

A BÁRÁNY U. 86. SZÁM ALATT

jevic f e s t ő m ű v é s z alkotásaiból ki-

óra.

hetjük. Közreműködik Lévai

15 óra: Hagymapucoló versenyt

állítás. A tárlat október 2-áig lát-

Hétmérföldes szerelem (m. b ):

László nótaénekes, Széles Flóra

tartanak a XX. Makói Nemzet-

ható.

13.15,15.30,17.45, 2 0 óra

o p e r e t t é n e k e s , valamint a Dan-

közi Hagymafesztiválhoz kapcso-

A KOSZTA-MÚZEUMBAN

Charlie St. Cloud halála és élete

kó kórus. Az est házigazdái: dr.

lódóan.

(feliratos): 13,17.30 óra.

Szalay István nyugalmazott állam-

A karatekölyök (m. b.): 14.15,17,

titkár, a Kávéház Kuratórium

(MEGYEHÁZI ÉPÜLETBEN,
KOSSUTH TÉR 1.),

SZABADIDŐ

19.45 óra.

elnöke, Fejes Ernő, a Magyar Ren-

A kilencedik légió (feliratos): 16

dezvényirodák Országos

SZEGED

óra.

Egye-sületének tagja, Juhász Gyula-díjas.

AZ ÉLETMÓD KLUB

Step up 3 - Digitális 3D (felira-

megnyílt a Fehérlófia című kiállítás,
megnyílt a Butellák, szilkék, tányérok - a szentesi mázas kerá-

Nátyi Róbert (képünkön) művészettörténész, a REÖK művészeti vezetője
nyitja meg ma 17 órakor Szegeden, a Reök-palotában Somogyi Győző

Munkácsy-díjas festőművész, grafikus október 31-éig látható grafikai kiál-

mia című időszaki kiállítás, amely

lítását. Köszöntőt mond: Kormos Tibor, az önkormányzat kulturális, köz-

KLUBHELYISÉGÉBEN

s z e p t e m b e r 30-áig látható,

művelődési é s idegenforgalmi bizottságának elnöke. FOTÓ: KARNOK C S Á B A

A HOTEL KORONÁBAN

(TISZA LAJOS KRT. 83., 1/24.)

s z e p t e m b e r 30-áig várja látogatóit

19.45, 20.15 óra.

18 óra: Merre tovább, baloldal?

14 óra: Egészséges táplálkozási

A református algimnáziumtól az

Ragadozók (m. b.): 14, 2 0 . 3 0 óra.

Vitaest Hálák László Magyarorszá-

és é l e t m ó d - t a n á c s a d á s - Életmód

állami főgimnáziumig kiállítás a

Salt ügynök (m. b.): 14.45,18.15

gon nem é h e z h e t , nem fázhat

Klub. Tel.: 3 0 / 3 2 6 - 1 4 2 2 ,

150 éves Horváth Mihály gimnázi-

óra.

senki című könyvéről. Vendég: Há-

30/955-3198.

um történetéből.

tos): 13,15.15,15.45,17.30,18,

MMlWiP^^
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5.25 Teleshop
6.00 Segíts magadon!
6.25 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája [12]
9.10 Babapercek [12]
9.20 Telekvíz Telefonos játék
10.30 Teleshop
11.55 Az életen túl Amerikai krimi [12]
13.30 Kvízió Telefonos játék
15.00 Szentek kórháza
Ausztrál filmsorozat, 98. Új osztály. új világ [12]
16.00 Egy tini naplója
Német vígjátéksorozat. 54. Az
álomcsapat [12]
+
16.30 Elbűvölő szerelem Mexikói romantikus filmsorozat, 9. [12]
17.30 Árva angyal Mexikói romantikus
filmsorozat. 48. [12]
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Édes négyes
A TV2 randiműsora [12]
20.10 Aktív A TV2 magazinja [12]
20.45 Jóban-rosszban
Magyar filmsorozat. 1260. [12)
21.20 S. 0. S. Szerelem
Magyar vígjáték [12]
Közben: kenósorsolás
23.30 Bostoni halottkémek
Amerikai krimisorozat, 47. Sima
ügy [16]
0.30 Tények este
1.00 Ezo TV 06-90/602-022
1.55 Gyilkos cápák 3. - Őslények
tengere Amerikai-dél-afrikai-izraeli akcióthriller [16]
3.30 Szentek kórháza
^•••••••••••••••MMMMi
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18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás
19.05 A széf Vetélkedő
20.05 Fókusz
Közszolgálati magazin [12]

17.50 Mindig zöldebb
Ausztrál családi filmsorozat,
22/18. Útmutató a boldog otthonhoz háziasszonyoknak

8.00 Híradó
8.02 Körzeti híradó
8.10 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Srpski ekran
9.25 Unser Bildschirm
9.55 A kölcsönkapott Föld
10.20 Magyar kutya A pumi és a mudi
10.45 Szép otthonok, remek házak
11.10 Retrock Beatrice. 1992
11.30 Aphroditétőt Zeuszig - a görög
tartományok A-tól Z-ig, Macedónia Pella
12.00 DéU harangszó
12.01 Híróra Benne:
12.01 Hiradó
12.16 Időjárás-jelentés, sporthírek
12.30 Kárpát expressz
12.55 Záróra
13.45 A múzsa csókja
14.15 Calteck és a magyarok, 4/4.
14.40 Sant'Angelo - Egy kórház hétköznapjai
15.35 Egy lépés előre

20.40 Barátok közt
Magyar filmsorozat, 5327-5328.

18.40 McLeod lányai
Ausztrál tévéfilmsorozat, 32/29.
Győztesek és vesztesek
19.30 Híradó este
19.55 Sporthírek
20.00 Időjárás-jelentés
20.05 Már egyszer tetszett
Kalmár Tibor műsora. 9.
21.05 Az este
21.35 Ellopott élet
Olasz tévéfilm [16]
23.25 Szélesvászon
23.55 Hírek
0.00 Sporthírek

16.25 Bűvölet
16.50 Bűvölet
17.15 Magyar retró
18.10 Átjáró
18.40 Esti mese
19.00 Don Matteo
20.00 Híradó
20.25 Sporthírek
20.29 Időjárás-jelentés
20.30 Don Matteo
21.25 Montalbano felügyelő - Esélyegyenlőség
22.15 Záróra
23.05 McLeod lányai

(12)

[121

Közben: RTL-hírek
21.20 Esti showder Fábry Sándorral
Szórakoztató show-műsor [12]
Utána: RTL-hírek
23.10 Kemény zsaruk
Amerikai akciófilm-sorozat, 6.
évad, 9. Késő bánat [16]
0.15 Reflektor
Sztármagazin [12]
0.30 Infománia
Multimédia-magazin [12]
|HMHMHHMMHMnMHHHHMMMMMMi
AKCIÓFILM-SOROZAT

8.00 Híradó
8.02 Körzeti híradók
8.10 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Üdítő Szilágyi Tibor műsora
9.55 Nappali
12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó délben
12.15 Időjárás-jelentés
12.18 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz
13.00 A Kárpát-medence zenéje
13.30 Együtt Velünk élő kisebbségek
14.30 Átjáró
15.00 Majd a ONS
15.30 A vízilabda Puskása
16.25 Híradó
16.35 Időjárás-jelentés
16.35 Körzeti hiradók
16.50 Teadélután

FILM

FILMSOROZAT
M

11.55 AZ ÉLETEN TÚL
Mltch Camponella fiatal, jóképű és
tehetséges autóversenyző, tele
ambícióval. Ám amikor egy nap
rossz lóra tesz, az életben maradás
lesz a tét! Mitchnek lehetne akár
hétköznapi munkája is, ám őt a
benzingőz élteti, ezért különböző
utcai versenyeken indul saját építésű autójával. Egy nap azonban
szertefoszlik minden álma, amikor
totálkárosra töri a verdát.

23.10 KEMENY ZSARUK
Noha egy magas rangú hivatalnok
korábban azt ígérte Vicnek, hogy
segít megakadályozni korai nyugdíjazását, most azt állítja, nem tud
segíteni. Vic újabb szövetségest talál egy gyilkossági ügy kapcsán és
rájön, hogy Shane az örmény maffiának dolgozik. Megkörnyékezi Kesakhian lányát, ám az örmények
bérgyilkost szabadítanak Vic családjára.

CHHI
21.35 ELLOPOTT ÉLET
A 17 éves Graziella Campagna egy
eldugott szicíliai faluban él szüleivel és testvéreivel, és a közeli kisváros mosodájában kezd el dolgozni. Egy decemberi estén azonban a
család hiába várja őt haza a munkából, csak a holttestét találják
meg néhány nap múltán a közeli
várrom tövében.

21.25 MONTALBANO FELÜGYELŐ
- ESÉLYEGYENLŐSÉG
A közeli kőbányában egy homlokon
lőtt férfi holttestére bukkannak.
Maffiaháborúnak, két család közötti leszámolásnak tűnik az eset.
Montalbano szerint a hálái körülményei mégsem egészen erre utalnak. Közben egy fiatal lány is rejtélyes módon eltűnik, csak a robogóját találják meg a városon kívül. Vajon van-e a két ügy között valami
összefüggés?

0
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AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI
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GÖry Pince & Terasz,
6733 Szeged, Liszt u.
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5.30 Topshop
6.00 ittHON
Belföldi utazási magazin
6.25 Fókusz Közszolgálati magazin
6.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
9.05 Te vagy az életem
Argentin filmsorozat, 53. [12]
10.05 Topshop
12.00 RTL-hiradó - Déli kiadás
12.15 Asztroshow
13.30 Fél kettő
Magazin a legjobb történetekkel
14.40 Celeb vagyok, ments ki innen!
Reality-kalandjáték [12]
16.15 A szerelem rabjai
Argentin filmsorozat, 46. [12]
17.20 112 - Életmentők
Német akciófilm-sorozat, 17-18.

6

4.40 Térkép
5.20 Gazdakör
5.45 Megyejáró Angol felirattal
6.00 Hattól nyolcig
8.00 Második esély
9.00 Derrick Német tévéfilmsorozat
9.55 Magyar elsők
10.20 Ghymes Angol felirattal
10.50 Szerelmes földrajz
11.30 Kívánságkosár
14.00 Híradó
14.10 Női pulzus - A tudomány vonzásában
14.40 Magyarország kincsei
14.50 Titokkoncert - Kaláka 40
15.40 Miért éppen Magyarország?
16.15 Győztesek világa
16.45 2orro Amerikai tévéfilmsorozat
17.15 Térkép

20.00 Híradó - esti
20.05 Közbeszéd
20.30 Floyd Olaszországban
21.00 Diplomatavadász
21.25 Diplomatavadász
2150 Sport - esti
22.00 Számvetés
Magyar dokumentumfilm-sorozat
22.45 Pengető - Koncertek az A38
hajón
23.40 Vers
23.40 Himnusz
23.45 Híradó
0.15 Talpalatnyi zöld

18.00 Híradó

18.35 Mese
18.45 Mazsola és Tádé
18.55 Quo vadis?
Olasz tévéfilmsorozat

©
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5.00 Sabrina, a tiniboszorkány
Amerikai vígjátéksorozat
5.25 Alice új élete Francia sorozat
550 Alice új élete Francia sorozat
6.20 Columbo. Gyilkosság mint önarckép Amerikai krimi
7.55 Gyilkos sorok
855 Veronica Mars
955 Doktor House
Amerikai filmsorozat
10.55 Széfbe zárt igazság
Angol vígjáték
13.10 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai krimisorozat
14.10 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai krimisorozat
15.05 CSI. New York-i helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
16.00 Alice új élete Francia sorozat
16.30 Alice új élete Francia sorozat
17.05 Gordon Ramsay - A konyha
ördöge Gasztroreality
18.05 A narancsvidék
Amerikai filmsorozat

050 Vakság
Kanadai-brazil-japán filmdráma
2.50 Az Időutazás nagy kérdései
Angol sci-fi vígjáték
4.10 Tükrök Amerikai horror
6.00 Könnyed erkölcsök Angol-kanadai romantikus vígjáték 3jq9sg
7.35 Házasélet Amerikai-kanadai romantikus filmdráma
9.05 A tökéletlen trükk
Amerikai vígjáték
10.35 Anyám új pasija Amerikai-német romantikus vígjáték
12.15 Felvétel indul!
Amerikai filmmagazin
)\0£
12.45 A jane Austen-könyvklub
Amerikai romantikus filmdráma
14.30 Könnyes leves
Amerikai-japán vígjáték
AHD
16.10 Anyám!

Amerikai vígjáték
17.45 Csokileckék Olasz vígjáték
19.25 Star Trek 7. - Nemzedékek
Amerikai sci-fi

19.00 Doktor House
21.20 Tudorok
Amerikai filmsorozat
22.15 Tudorok
20.00 Jó barátok
ír-kanadai-amerikai filmsorozat
23.05 A szeptemberi kiadás
Amerikai vígjátéksorozat
) f n /•,
20.30 CSI. New York-i helyszínelők
Amerikai dokumentumfilm
Amerikai bűnügyi sorozat
R.: R.). Cutler Sz.: Thakoon Pa21.30 CSI. Miami helyszínelők
nichguL Grace Coddington, Anna
Amerikai bűnügyi sorozat
Wintour
g jj9q
22.30 CSI. New York-i helyszínelők
A Vogue magazin meghatározó
Amerikai bűnügyi sorozat
szerepet tölt be a divat világá23.30 Szerelmem szelleme
ban. És akinek mindez köszöfiftéAmerikai thriller
tő: Anna Wintour főszerkesztő, 6V
1.40 CSI. Miami helyszínelők
aki húsz esztendeje irányítja a
Amerikai bűnügyi sorozat
szerkesztőség munkáját.
• • • • H H M M M H B H
1989-1990, 5. rész 17.00 Kimba V Á R O S I TV
mesefilmsorozat, 48. rész 17.30
S Z E G E D
Híradó 17.50 Nap kérdése 17.55
(a város kábeltévé-hálózatain, az Csillagposta - napi horoszkóp
18.00 Vásárhelyi magazin. Benne: 0.00 Képújság 8.00 Szeged ma UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi hírek Beszélgetés Almási István alpolgár- hírek 8.15 Könnyűzene 8.30
7.55 Szemközt 8.10 Artista 8.40 mesterrel 18.55 Nyugi torna 19.00 Csongrád megyei magazin (szept.
Képújság 17.00 Biztonsági zóna Moliére: Sganarellené, avagy kép- 6-i) 9.00 Szegedikumok (szept.
17.30 Csillagszem - A Kormorán és zelt megcsalás 3.0. (Bethlen-est 8-1) 9.30 SZÓ-TÉR extra: A gének
Tóth Reni 18.15 Szemközt 18.30 2010) 20.00 Híradó 20.20 Nap tudománya. 1 10.00 Könnyűzene
Artista 19.00 Szegedi hírek 19.25 kérdése 20.25 Csillagposta - napi 11.00 Képújság 15.00 SzegedikuMese 19.30 Körút 20.35 Hírháló - horoszkóp 20.30 Buksi és barátai mok (szept. 8-i) 15.30 Deszki maaz ország hírei 21.00 Véres küzde- - kedvencmagazin. Benne: Furioso gazin (szept. 7-i) 16.15 Lélektől lélem. Amerikai akciófilm 23.00 Sze- North Star - a híres vásárhelyi táj- lekig 16.45 Határ-Látó-Határ 17.15
fajta, A vadászgörények élete, Az Könnyűzene 17.55 Képújság 18.00
gedi hírek 23.25 Képújság
önök kedvencei - Kovács Sándor Szeged ma 18.15 Deszki magazin
és a pónifogat 21.30 Vásárhelyi (szept. 6-i) 19.00 Mórahalmi mamagazin, ism. Benne: Beszélgetés gazin 19.30 Tudományegyetem
Almási István alpolgármesterrel 20.00 Szeged ma 20.15 Csongrád
22.30 Híradó 22.50 Nap kérdése megyei magazin (szept. 6-i) 20.45
22.55 Csillagposta - napi horosz- Táncgála 11/1 21.55 Könnyűzene
16.00 Egyszer volt - válogatás a kóp 23.00 Végletek-koncert 0.00 22.00 Szeged ma. ism. 22.15
Könnyűzene 22.30 Képújság
Vásárhelyi Televízió műsorából. Képújság

V Telin

APRÓBÖRZE
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ALBERLETET KERES
• SZEGEDEN
keresek
egyetemista ügyteleim számára 2-3 szobás, bútorozott vagy bútorozatlan, kiadó lakásokat. Ár: 40-100 E
Ft. Tel.: 06-30/231-4871,
DH
Szentháromság.
(094976360)

ALBERLETET KINAL
• PILLICH Kálmán utcai,
1,5 szobás, berendezett,
egyedi fűtésű lakás hosszú
távra
kiadó:
45.000/
hó+rezsi+kaució. Érd.: 0620/464-1150.(096077181)
• SZEGED, Temesvári krt.on kétszobás, gázfűtéses,
I. emeleti lakás 2 személynek
kiadó:
30.000/
hó+rezsi+kaució.
06-30/
3 39-33 84(095077118)
• SZEGED-BELVÁROSBAN 2 szobás, téglaépitésű, bútorozott albérlet kiadó, 2-3 diáklánynak is
alkalmas. Közlekedés kiváló. Ár: 60.000 Ft/hó + rezsi +
kaució. Érd.: 06-70/6155849, J&LSafe. 1094975234)
• SZEGED-BELVÁROSHOZ, az egyetemekhez közel 2 szobás, erkélyes, bútorozott albérlet kiadó diákoknak vagy fiatal párnak.
Ár: 59.000 Ft + rezsi +
kaució. Érd.: Pósa Melinda:
06-70/615-5849, J & L Safe. (094975248)

• SZEGEDEN, a Batthyány
utcában, a TIK mellett nappali +
szobás albérlet
kiadó.Ár: 120.000Ft/hó + 2
hó kaució. Tel.: 06-30/4424061.(094975348)

EGEDEN, Hont F. utcában 4. emeleti, 2 szobás,
felújított panellakás bútorozatlanul. hosszú távra kiadó. Ár: 35.000 Ft + rezsi,
Érd.: Deme Judit:
80/249-5569, J & L SaBÍ5241)

_

• ÚJSZEGEDEN,
Liget
mellett kiadó 2 szobahallos, 4. emeleti, bútorozott albérlet kedvező áron.
Közlekedés
kiváló.
Ár:
40.000 + rezsi + kaució.
Érd.: 06-30/466-7460, J & L
Safe. (094975228)

• ROMÁNIA, Hargita megye, Gyimes völgyében
26.122 m'-es építési terület
2 db gyimesi parasztházzal,
csűrökkel, síelésre is alkalmas területrésszel eladó.
Irányár: 1,5 euró/m2. LIMIT,
Kun-Szabó Mária. Tel.: 0630/2 99-39 2 9. (094974654)
• SZEGED, Magyar utcában 600 rrr-es, sarki telek
lebontásra váró felépítménnyel eladó. Bontásból a
tégla
újrahasznosítható.
Irányár: 9.500.000 Ft. Tel.:
06-30/894-9376, Kaas Ingatlangaléria, Veres Zsuzsanna. (094975366)
• SZEGEDI< saládiházépítésére alkalmas építési telek részben közművesítve
eladó. Ár: 2.500.000 Ft.
Tel.:
06-30/864-9635,
http://ingatlan.com/
4 6 1 9 3 40.(094975351)

HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor
Miklós Zsuzsanna

62/591-080,
06-20-262-1277.

• •

IncatlanBORZE

• LOWY Sándor utcai, 61
m2-es, háromszobás magánház eladó (15.800.000ért), kétszobás panellakást
II. emeletig beszámítunk.
06-30/9 7 8 4-339(095076770)
• SZATYMAZI, téglaépítésű, téliesített, tetőteres,
parkosított, lakható ház eladó. Vezetékes víz, gáz,
villany, buszmegálló 5 percre. Tel.: +36-30/503-9936.
1094872538)

• SZATYMAZON nappali +
3 szobás, 130 m2-es, 17
éves magánház 80 m2-es
melléképülettel, dupla garázzsal, 1.100 m2-es telken
eladó. Irányár: 25.500.000
Ft. LIMIT, Kun-Szabó Mária. Tel.: 06-30/299-3929.
(094974865)

MAGÁN H AZ
• APÁTFALVA, Szabadság
31.
parasztház
eladó,
azonnal beköltözhető, központi fűtés, fürdőszoba,
gáz van: 3.790.000 Ft. 62/
2 1 3-632(094974430)

• BELVÁROSI, 3 generációs, akár irodaháznak is
alkalmas, igényes ingatlan
eladó.
06-30/9158-567
(094687975)

• FÁBIÁNSEBESTYÉNI 3
szobás,
összkomfortos,
rendezett ház eladó. Érdeklődés:
06-30/453-

•5002.(094975511)

• FÖLDEÁKON 2,5 SZObás,
központi
fűtéses,
összkomfortos, kertes magánház eladó. Bódi Péterné,
06-30/521-5552.
(094870857)

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN I20m--es családiház
eladó. Irányár: 16 millió
forint. Tel.: 06-30/4600423.(095076738)

• SZATYMAZ, I. körzetben, 1.764 m'-es telken
zártkert eladó felújított, hőszigetelt, 1+1 szobástéglaházzal: 10.500.000 Ft. 0670/454-20 9 4(094975093)

TÉGLAÉPÍTÉSŰ LAKÁS

EPITESI TELEK

• KÚTVÖLGYÖN 60 négyzetméteres,
gázfűtéses,
hőszigetelt ház nagy kerttel
(áron alul) sürgősen eladó.
Azonnal beköltözhetö. 0630/685-64 63(095078781)

ALBÉRLETET KÍNÁL
TISZA PALOTÁBAN KLIMATIZALT LAKASOK KIADOK
1 szobás
70
1 + 1 szobás
90
1 + 2 szobás
105
A bérleti dij tartalmazza az összes REZSIT és közös

0 0 0 Ft
0 0 0 Ft
0 0 0 Ft
KÖLTSÉGET!

1ÉVEN BELÜL TÖRTÉNŐ LAKASVASÁRLAS ESETÉN
A BÉRLETI DÍJ FELET BESZÁMÍTJUK A VETELARBA!

ÉRDEKLŐDNI: 6 2 / 4 9 9 - 8 1 4 , 0 6 - 7 0 / 3 7 2 - 0 0 3 6

• SZEGED, Daru utcai, 680
m2-es telken 98 m2-es, kétszobás, konyhás, étkezős,
laminált padlós, járólapos
ház
eladó.
Irányár:
26.500.000 Ft. 06-30/8949376, Kaas Ingatlangaléria,
Veres
Zsuzsanna.
(094975361)

• SZEGED, Hídverő utcában 200 m2-es, szinteltolásokkal épült családi ház öt
hálószobával eladó. Ár:
29.900.000 Ft. Tel.: 06-30/
442-4061, Kaas Ingatlangaléria Kft. (094975344)
• SZEGED, Váradi utcai,
háromlakásos, 115 m2-es,
kétszintes sorházak 100
m -es kerttel, garázzsal,
tavaszi indulással leköthetők. Ár: 27.500.000 Ft.
Tel.: 06-30/864-9630, Kaas
Ingatlangaléria.
(094975296)

• SZEGED-ALSÓVÁROSON 120 m'-es, 3 szobás +
nappalis, belső kétszintes,
nagy teraszos, erkélyes,
igényes, sorházi lakás 660
rrv -es telken eladó. Ár: 32,9
M Ft. Tel.: 30/860-1424,
www.ingatlan24.info.
(095078595)

• SZEGED-BÉKETELEPEN ótszobás családi ház,
nagy telken, kétgarázsos
melléképülettel, sürgősen
eladó. Irányár: 21.500.000
Ft.
06-70/454-2080

MAGANHAZ

• SZEGED-TÁPÉ
elején
178 m2-es, 2 szintes, nappali + 4 szobás, étkezős,
felújított magánház üzlethelyiséggel, 798 m2-es telken, garázzsal, melléképületekkel
eladó.
Ár:
24.990.000 Ft. +36-20/
463-8 1 22(094975211)
• SZEGED-TÁPÉ kertvárosias utcájában, 612 m2es telken kétszintes és
tetőtér-beépítéses,
igényes családi ház 3 garázzsal, kedvező áron eladó. Ár: 35.000.000 Ft.
Érdeklődni:
06-70/4542058, Németh Gabriella.
(094975123)

• SZEGED-TÁPÉ, Zsukov
téren 160 m2-es, kétszintes, nappalis, 5 szobás
családi ház 632 m2-es telken, fűtött garázzsal, pincével
eladó.
Ára:
30.000.000 Ft. Hajdú Olga,
06-70/454-2064.
(094975121)

• SZEGED-TÁPÉI, 84 m2es ház, 70 m2-es melléképülettel, garázzsal, felújítva, eladó. Ár: 21.900.000
Ft. Érdeklődés: 06-30/4149 3 1 1 .(094667510)

• SZEGED-TÁPÉN, csendes
utcában
tetőtérbeépítéses, 4 szobás, nappalis,
téglából
épült,
masszív családi ház nagy
kerttel, garázzsal, melléképületekkel
eladó.
Ár:
21.900.000 Ft. Tel.: +3630/231 -0936, DH Szentháromság. (094975375)
• SZŐREGEN, 100 m2-es,
-felújítandó, téglaház, 637
m 2 telekkel eladó. Irányár:
10.500.000 Ft. 62/485208(095076551)

• TISZASZIGETEN vegyes
építésű, komfort nélküli,
felújításra szoruló családi
ház
eladó.
Irányár:
6.500.000 Ft. 06-30/3588546(095076655)

• ÓPUSZTASZEREN,
Hantházán 1 szobás, konyhás téglaház melléképülettel eladó. Érd.: 62/275-014
(094974201)

• SZEGED-SZŐREG, Jácint utcai, 86 m2-es, tégiaépltésű, téglafödémes magánház 936 m 2 telekkel
eladó. 13.900.000 Ft. Tel.:
06-30/758-7786.

• ÚJSZEGED, Mária utcai,
nappali és 4 szobás családi
ház dupla garázzsal, parkosított kerttel, egyedi műszaki megoldásokkal eladó. Ár: 45.000.000 Ft.
Érdeklődni:
06-70/4542058, Németh Gabriella.

(095076939)

(094975129)

(094975089)

• ÚJSZEGED-HARGITAI
városrészben nettó 110 m2es, nappali + 3 szobás,
egyedi kialakítású sorház
garázzsal, 300 m2-es mediterrán kerttel, teljesen felújítva
eladó.
Irányár:
25.800.000 Ft. Érdeklődni:
06-70/454-2093.
(094975108)

• ÚJSZEGEDEN kétszintes, 3+4 szobás, amerikai
konyhás, igényes belső kialakítású, parkosított udvarú, medencés családi ház
keresi új lakóit. Irányár:
42.900.000 Ft. Bozsó Orsolya, LIMIT. Tel.: 06-30/
625-2 531 .(094974668)
• ÜLLÉS-RUZSA
között
körbekerített, 62.426 m22
es terület 230 m -es lakóépülettel, 117 m 2 melléképülettel eladó. A földterületből 56.491 m2 erdő,
melyre 2021-ig támogatást
folyósítanak.
Irányár:
27.500.000 Ft. LIMIT, 0630/299-39 2 9. (094974667)
• ÜLLÉSI
háromszobás,
ebédlős, bővíthető magánház dupla garázzsal, gázvegyes tüzelésű központi
fűtéssel, ipari árammal,
parkosított
udvarral,
összeköltözésre, vállalkozásra alkalmasan eladó.
Irányár: 13 M Ft. 06-20/
804-5 9 52(094974612)

PANELLAKAS
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI
gázfűtéses, 47 m2-es, kis
rezsijű lakást szegedi panelra cserélném. Irányár:
5,5 millió forint. 06-30/4600423(095076741)

• MAKÓ,belvárosi, I. emeleti, 56 m2-es, bérleti jogom
szegedire cserélem. 62/
48 5-208(095076545)

• SZEGED, Budapesti krt.i, 52 m2-es, 2" szobás,
kifizetett panelprogramos,
erkélyes, II. emeleti lakás 5
szintesben eladó. Ár: 6,5 M
Ft.
Tel.:
30/860-1424.
www.ingatlan24.info.
(095076586)

• SZEGED, Budapesti krt.i, panelprogramos, felújított, 2+2szobás panellakás
eladó. Ár: 9.500.000 Ft.
06-30/86 4-96 3 4(094975340)
• SZEGED, Csillag térre
néző, 69 m2-es, háromszobás (négyszobássá alakítható),
panelprogramos,
kéterkélyes, nagyon jó fekvésű lakás alkalmi áron
sürgősen eladó. Tel.: 0620/9460-270. (094975994)
• SZEGED,
Csongrádi
sgt.-i, 3 szobás, 3. emeleti,
új konyhás panellakás új
bejárati ajtóval, beépített
erkéllyel eladó. Ár: 7,3 M Ft.
Tel.: 30/532-4174, Szeged, Gutenberg u. 24.,
www.ingatlan24.info.
(095076590)

• SZEGED, Gáspár Zoltán
utcában felújítandó, 3 szobás panellakás alkalmi áron
eladó. Ár: 6.000.000 Ft.
Tel.:
06-30/442-4061.
(094975347)

• SZEGED, József A. sgt on felújított, 2 szobás, hallos, erkélyes panellakás eladó. Alacsony rezsiköltség. Kiváló közlekedés. Ár:
6.500.000 Ft. Érd.: Deme
Judit:
06-20/249-5569,
J & L S a f e . (094975221)
• SZEGED, József A. sgt.on 61 m2-es, erkélyes lakás
eladó. Irányár: 6.500.000
F t . 6 2 / 4 8 5 - 2 08(095076532)

2010. szeptember 1-5. között a hódmezővásárhelyi HISZK
Eötvös József Székhelyintézmény 39 diákja és 5 kísérőtanára
közös szakmai programon vett részt a székelykeresztiíri
Zeyk Domokos Iskolaközpont tanáraival és diákjaival.
A kétnapos szakmai program egy gyakorlócég alapításából,
?
honlapjának elkészítéséből, angol nyelvre fordításából,
I
valamint a feladat prezentálásából állt.
A harmadik napon, szombaton a Fogarasi-havasokba tettek
egy nagyobb kirándulást, majd megtekintették Fogaras várát
és Segesvár történelmi városrészét.
A kirándulás az Apáczai Közalapítvány HATÁRTALANUL! programjának
keretében elnyert 1.309.325 forint támogatásból valósult meg.

• SZEGED, Kereszttöltés
utcában áron alul eladó IX.
emeleti, 60 m2-es, 3 szobás, teljesen felújított, erkélyes panellakás. Irányár:
6.400.Cft0 Ft. Tel.: +36-30/
742-7168, Molnár Ottó.
(094975336)

• SZEGED, Szamos utcai,
felújított, 64 m2-es, erkélyes lakás eladó: 6.200.000

• SZEGED, Zöldfa utcai,
gázfűtéses, 56 m2-es, 2
szobás, erkélyes, alacsony
rezsijű lakás sürgősen eladó. Irányár: 7.400.000 Ft.
Bátyiné Mester Zsuzsanna,
LIMIT,
06-30/456-5776.
(094974651)

• SZEGED-FELSÖVÁROS, Gyík utcai, 2 szobás,
54 m2-es, ötemeletesben
nem zárószinti, erkélyes,
panelprogramos panellakás alkalmi áron eladó. Ár:
6.150.000 Ft. +36-30/8345795, Kaas Ingatlangaléria,
Szabó
József.
(094975353)

• SZEGED-FELSÖVÁROSON alkalmi áron eladó 64
m2-es, 2+1 szobás, lodzsás, laminált parkettás,
járólapos lakás kész panelprogramos házban. Ár:
6.400.000 Ft. +36-30/2308943, DH Szentháromság.
(094975384)

• SZEGED-RÓKUSI,
55
m2-es, jó állapotú, erkélyes, klímás lakás cseréptetős épületben
eladó,
7.200.000 Ft. Ingatlan 24,
tel.: 30/906-0690, Gutenberg
u.
24.,
www.ingatlan24.into.
(095076592)

• SZEGED-TARJÁN
városrész csendes utcájában
eladó egy 7. emeleti, 64
m2-es, erkélyes, 2+1 szobás lakás. A panelprogram
előreláthatóan ősszel indul.
Ár: 6.200.000 Ft. Tel.: 0670/4 54-20 83.(094975136)
• SZEGED-TARJÁNBAN
felújított, 2+2 szobás, erkélyes lakás eladó. Irányár:
8.200.000 Ft. 62/485-208
(095076534)

• SZEGEDEN eladó 40 m'es, egyszoba-hallos, erkélyes, cseréptetós panellakás. A lakás felújítandó.
Érd.:
06-30/432-1169.
(094872567)

• SZEGEDEN, a Rókusi
körúton befejezett és kifizetett panelprogramos, 54
m2-es, 1 +2 szobás, 5. emeleti lakás liftes házban eladó. Irányár: 6.390.000 Ft.
Tel.:
06-70/321-9960,
W W W . d h . h U . (094975195)

TÉGLAÉPÍTÉSŰ LAKÁS
• ALSÓVÁROSI 74 m-es,
erkélyes, III. emeleti, 2+1
szobás, igényes belsó kivitelezésű lakás eladó. Tel.:
06-30/9784-339.
(095076776)

• BUDAPESTEN
tanul
gyermeke? Diáklakás szegedi áron eladó! Megújuló
környék, kitűnő közlekedés, 3 szoba, 90 m2, egyedi
központi
fűtés.
Ár:
17.000.000 Ft. Tel.: 06-70/
321-9977,
www.dh.hu.
(094975183)

• DAMJANICH utcai, 53
m2-es, 1,5 szobás, kiváló
állapotú, fiatalos, I. emeleti
lakás eladó. Tel.: 06-30/
97 84-339.(095076773)

• GYÖNGYTYÚK utcai, 1
szobás, 42 m2-es, erkélyes,
II. emeleti, szép, jó elrendezésű lakás eladó. 06-30/
9 7 84-3 39(095076766)

• SZEGED történelmi belvárosában teljesen felújított, 2 szobás, 74 m2-es,
egyedi központi fűtéses,
klímás lakás liftes házban
eladó. Ár: 15.900.000 Ft.
Tel.:
06-70/321-9960.
(094975210)

• SZEGED, Agyagos utcában épülő, négylakásos
sorházban 2 lakás eladó. 80
m2-es, nappalis, 3 szobás,
kétszintes, duálklímás. Ár:
21.500.000 Ft + garázs.
06-30/8649-630, Kaas Ingatlangaléria. (094976293)
• SZEGED, belvárosi, 98
m2-es, első emeleti lakás,
bérleti joga átadó: 4,5 M Ft.
62/48 5-2 08(095076547)

Ft. 62/4 85-2 08(095076537)

• SZEGED, Szilléri sugárúton eladó egy I. emeleti,
kétszobás, felújított, fiatalos panellakás ötszintes
épületben. Otthon Centrum. Irányár: 6.990.000 Ft.
06-70/4 5 4-2 0 8 7(094975091)
• SZEGED, Sárosi utcai, 47
m2-es, Vin. emeleti lakás
sürgősen
eladó.
Ár:
5.100.000 Ft. 06-20/2062 6 33(094974962)

LEGYEN
A TUDÓSÍTÓNK!
Küldjön egy rövid hírt,
fotót vagy videót a

tudósító a &QüES?nata

e-mail címre!

• SZEGED belvárosában
eladófelújított, II. emeleti, 2
Külön bejáratú
szobás,
egyedi cirkótűtéses, erkélyes lakás klímával és új
fürdőszobával.
Irányár:
II.300.000 Ft. Tel.: 06-70/
321-9960,
www.dh.hu.
(094975187)

• SZEGED, Bárka utcában
eladó földszinti, 71 m2-es,
egyedi fűtésű, 3 szobás, jó
állapotú, nagy erkélyes téglalakás. Világos terek, zöld
környezet. Ár: 13.500.000
Ft.
+36-30/231-5693
(094975377)

• SZEGED, Fésű utcai,-50
m2-es, kétszobás, erkélyes, I. emeleti téglalakás
eladó 8.200.000 Ft-ért.
Tel.:
06-30/758-7786.
(095076932)

• SZEGED, Kálvária térnél
paneláron, sürgősen eladó
64 m2-es, téglaépltésű, cirkótűtéses, jelenleg 2 szobás lakás, amiből kellemes
otthont varázsolhat. Ár:
8.800.000 Ft. Tel.: 06-70/
321-9977,
www.dh.hu/
szeged/ingatlanok.
(094975185)

• SZEGED,Olajosutcai, 44
m2-es, 3. emeleti, 1,5 szobás, egyedi fűtéses, jó állapotú téglalakás 4 emeletes
házban
eladó.
Ár:
7.400.000 Ft. Gál Judit,
06-70/454-2051.
(094975119)

• SZEGED-ALSÓVÁROSI,
kétszintes, 155 m2-es lakás
(2010-es) eladó. Két erkéllyel, egy autóbeállóval:
27.900.000 Ft-ért. Tel.: 0630/7 58-7 7 86.(095076937)

• SZEGED-BELVÁROSI,
67m2+ 18m 2 teraszos lakás
új építésű házban eladó.
Reprezentatív ház, reprezentatív
környezet.
Ár:
20.000.000 Ft. 06-30/8649 6 34(094975341)

• SZEGED-BELVÁROSI, I
emeleti, 92 m2-es, nappali +
2 hálószobás, beépített
konyhabútoros lakás kamrával, mosókonyhával, erkéllyel, klímával, kocsibeállóval eladó. Ár: 25.000.000
Ft. Tel.: +36-30/231-4998,
DH
Szentháromság.
(094975372)

• SZEGED-BELVÁROSI,
III. emeleti, 64 m2-es,
kétszoba-hallos lakás, liftes, gyönyörű házban eladó: 13.000.000 Ft. 06-30/
75 8-7 7 86.(095076935)

• SZEGED-FELSŐVÁROSI, 89 m2-es, máso- *
dik emelet, tetőtéri, erkélyes, teraszos, szerkezetkész lakás, autóbeállóhellyel eladó: 16.800.000
Ft.
06-30/758-7786.
(095076933)

• SZEGED-FODORKERTBEN 124 m'-es, kétszintes,
szerkezetkész lakás, jelenlegi állapotában, saját kertrésszel, garázzsal eladó.
06-30/758-7786.
(095076931)

• SZEGED,Olajos utcai, 44
m2-es, III. emeleti, egyedi
fűtéses, téglablokkos lakás
eladó. Ideális fiatal házasoknak, diákoknak. Irányár: 8.200.000 Ft. Érdeklődni: 06-20/329-3936, City
Cartel, Szeged. (094975217)

• SZEGEDEN, a Bem utca
elején, régebbi építésű házban igényesen felújított, I.
emeleti, 60 m2-es, másfél
szobás lakás eladó. Irányár: 11.900.000 Ft. LIMIT,
Simon Györgyi. Tel.: 06-30/

• SZEGED, Petőfi Sándor
sgt.-on eladó 2009-ben
épült, 48 m2-es, amerikai
konyhás + 1 szobás lakás
erkéllyel, gépkocsibeállóval. Irányár: 12.500.000 Ft.
Tel.:
06-70/321-9960,

• SZEGEDEN, a Csuka utcában 1. emeleti, 41 m2-es,
egyszobás, napfényes, igényes lakás eladó. Irányár:
8.800.000 Ft. Érd.: Engi
Zsuzsanna,
06-70/454-

W W W . d h . h U . (094975201)

• SZEGED, Rigó utcai, III.
emeleti, háromszobás lakás garázzsal, földszinti
hobbihelyiséggel
eladó,
vagy elcserélnénk kisebbre. Irányár: 18.000.000+
1.500.000 Ft. LIMIT, Simon
Györgyi. Tel.: 06-30/6854602.(094974660)

• SZEGED, Szentháromság utcában belső kétszintes, 155/188 m2-es, kulcsrakész téglalakás eladó.
Ugyanitt 20 m2-es iroda is
eladó. Irányár: 187.000 Ft/
m2.
Tel.:
+36-30/7427168.(094975370)

• SZEGED, Szondi Gy. utcában épülő, négylakásos
sorházban 2 lakás eladó.
108 m2-es, nappalis, 3 szobás, kétszintes, duálklímás, garázzsal, kerttel:
26.000.000 Ft. 06-30/8649630, Kaas Ingatlangaléria. (094975297)

• SZEGED, Vasas Szent P.
utcában eladó magasföldszinti, 61 m2-es, 2 szobás,
étkezős téglalakás igényes
felújításokkal, pincével, tárolóval,
autóbeállóval.
Irányár: 10.990.000 Ft.
Tel.:
06-70/321-9960,
WWW.dh.hu. (094975192)

• SZEGED, Vasas Szent
Péter utcai, I. emeleti, 2
szobás, igényes. 66 m2-es
társasházi lakás terasszal,
kocsibeállóval
eladó:
16.500.000 Ft. 06-20/3293916, City Cartel, Kiss Ján o s . (09497522 7)

• SZEGED-BELVÁROS,
Boldogasszony sgt. elején,
egyetemekhez közel kétszobás, 51 m2-es, felújított
lakáseladó. Hőszigeteltablakok, egyedi cirkófűtés.
Irányár: 13.200.000 Ft. 30/
348-9058, Kovács Éva, Kaas
Ingatlangaléria.
(094975325)

• SZEGED-BELVÁROS,
Tisza Lajos krt.-i, 55 m2-es,
III. emeleti, 2 szobás, étkezős, felújításra szoruló
téglalakás eladó. Irányár:
10.000.000 Ft. +36-30/
864-9633, KAAS Ingatlan,
Tóth Mónika. (0949753591
• SZEGED-BELVÁROSBAN, Fekete sas utcában 1.
emeleti, 2 szobás, erkélyes, normál belmagasságú, felújítandó lakás liftes
házban eladó! Kiváló befektetés! Ár: 11,3 M Ft. Tel.:
06-30/532-4037,
IngatIan24. (095076599)

68 5-4 6 02.(094974657)

2 0 54.(094975116)

• SZEGEDEN, a nagykörúton belül 1 + fél szobás,
egyedi fűtéses, erkélyes,
összkomfortos lakás eladó.
Ár: 7.890.000 Ft. Tel.: 0670/321-99 7 7.(094975184)
• SZEGEDEN, a Római
körúton eladó egy liftes,
nappali + háromszobás, 97
m2-es luxuslakás 23 m2-es
erkéllyel. 2006-ban épült.
26.000.000 Ft. 06-70/4542 0 99(094975083)

• SZEGEDEN, a Teréz utcában kínálom eladásra ezt
az 56 m2-es, 2 különálló
szobával rendelkező, 1.
emeleti téglalakást. Ár:
12.900.000 Ft. Tel.: 06-70/
4 5 4-2 0 8 6 . (094975085)

• SZEGEDEN, a Vitéz u.ban kínálok eladásra egy I.
emeleti, felújított, kétszobás
lakást.
Irányár:
19.900.000 Ft. Érdeklődni:
06-70/454-2052.
(094975134)

• SZEGEDEN, Bartók tér
sarkán eladó egy 161 m'es, kitűnő állapotú, első
emeleti, 4 teremmel rendelkező lakás. Irodának is alkalmas. Ár: 24.900.000 Ft.
Elérhetőség:
06-70/4542081

.(094975099)

• SZENTESEN Apponyi téri, földszinti, 52 négyzetméteres, teljesen felújított lakást szeretnék nagyobbra
cserélni, maximum 2. emeletig. Lelakott is érdekel.
Panel és kertes nem érdekel. Telefon: 06-30/48103 5 5.(095076094)

• ŐSZ utcai, I. emeleti, 58
m'-es (8 m 2 erkély), kiváló
adottságú, jó minőségű,
lakás eladó. 06-30/9784339(095076774)

• ÚJSZEGEDEN kétszin
tes, nappali + 3 szobás,
központi fűtéses, kis elökertes, sorház jellegű lakás
és garázs keresi új lakóit.
Irányár:
20.000.000+
2.000.000 Ft. LIMIT, Bozsó
Orsolya. Tel.: 06-30/6252531

.(094974662)

• ÚJSZEGEDEN, családi
házas környezetben, ötlakásos épületben 78/88 m'es, igényes belsó kialakítású, kétszintes, tetőtéri lakás parkolóhelyekkel eladó. Irányár: 17.990.000
Ft. LIMIT, Bozsó Orsolya.
Tel.:
06-30/625-2531.
(094974659)

• SZEGED-BELVÁROSHOZ közeli lakást keresek.
2-4 szobásat, lehetőleg felújítottat vagy új építésűt,
azonnali készpénzfizetéssel. Ár: 10-30 M Ft. Tel.:
06-30/864-9635.

• ÚJSZEGEDEN, Ligethez
közel eladó 75 m'-es, 3
szobás, erkélyes, 50 m'-es
saját kertes, nagy garázsos, luxuskivitelezésű lakás
tárolóval.
Irányár:
19.990.000 Ft. Tel.: 06-70/
321-9960,
www.dh.hu.

(094975350)

(094975208)
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NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL: 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5 ( ü z e n e t r ö g z í t ő

© Apróbörze

InGatlanBÖRZE
ÜDÜLÉS

• ÜDÜLÉSI iogát mi valóban eladjuk. Hívjon! +3670/294-3817(094973374)

• SZEGED, Kárász utcai,
49 m2-es üzlethelyiség bérleti joga eladó vagy bérbe
adó. Irányár: 6.300.000 Ft
vagy 210.000 Ft/hó + rezsi.
Bátyiné Mester Zsuzsanna,
LIMIT,
06-30/456-5776.
(094974614)

MMié'fjjj

.

. .

J!

• A CARGLASS Magyarország
autóüveg-szerelő
munkatársat keres Szegedre, azonnali munkakezdéssel, budapesti betanulással!
Jelentkezés:
ügyfélszolgálat
©carglass.hu, tel./fax: 061/290-9090,cím: 1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.
www.carglass.hu
(095076614)

GRATULALUNK

UZLETH., MŰHELY, IRODA

• SZEGED-BELVÁROSI,
2009-ben felújított, 72 m2
szuterén• SZEGED, Arany J . utcá- alapterületű,
ban eladó egy 1. emeleti, 29 üzlethelyiség bérleti joga
m2-es, szép, napfényes iro- nagy forgalmú helyen elda. Ár: 5.500.000 Ft + áfa. adó. Ár: 3.700.000 Ft. Tel.:
Szabó
Érd. :Zámbó Marian, 06-70/ 06-20/329-4920,
György. (094975222)
454-20 7 4.(094975096]
• SZEGED, Szabadkai úti,
négy különálló, 280 m2-es
irodás, 146 m2-es üzlethelyiséges, raktáros, parkolós
telephely
eladó:
115.000.000 Ft + áfa. 0630/864-9630.
3D:
www.3dingatlanpiac.hu/
b2133, Kaas Ingatlangaléria. (094975333)

KŐSZÉQl

BETTINEK

Kornél

ES TAMASNAK

kisfiúk

születéséhez gratulál, jó egészséget
és sok boldogságot kíván
az egész család Deszkróí és Szegedről

• SZEGED-BELVÁROSI,
földszinti, 642 m2-es üzlethelyiség 520 m2-es eladótérrel, 122 m2-es raktárral,
udvari parkolóval, üveges
kirakattal
kiadó.
Ár:
990.000 Ft/hó. Tel.: +3630/834-5795, Kaas Ingatlangaléria, Szabó József.
(094975355)

A DELMAGYARORSZAG
ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

Házasságotok 10.

benneteket és még s
nagyon sok boldog =
együtt töltött éveket
kívánunk: a család

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

ALLAST KINAL
• A BUDAFER KERESKEDELMI ZRT. könyvelési csoportjába gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelőt keres csoportvezetői
munkakörbe. Elvárásaink:
szakirányú főiskolai végzettség,
mérlegképes
könyvelői szakképesítés,
szakmai gyakorlat, számítástechnikai ismeret (Excel,
Word stb.). A pályázatokat
szeptember 25-ig lehet benyújtani a Pf. 26. címre.
(095076942)

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

ÁJtBjy f

EGYEB OKTATAS
• ASZTROLÓGIAISKOLA
indul Szegeden. Hivatalos
végzettséget ad. 06-70/
38 0-2 2 82.(094668117)

NOVENY
• SMARAGDTUJÁK: 1 m/
1.300 Ft/db, gömbtuják,
díszfák, egyéb dísznövények széles választéka!
Bolgár
Díszfaiskola,
Szeged-Kecskéstelep, GeraS. 18.,62/427-991. Nyitva: egész nap, vasárnap
délig. (094974511)

• A METKON DS KFT. keres fogyóelektródás kézi ív
hegesztésben és rajzolvasásban gyakorlott munkavállalókat (5 fő) lakatos
munkakörbe. Érdeklődni:
30/3 49-55 2 6.(095077231)

évfordulóján szeretettel köszöntünk

Hogy miért érdemes apróhirdetését
A DÉLMAGYARORSZÁGBAN
és a D É L V I L Á G B A N feladni?

IRODAINK:

• GYÓGYSZERÉSZT
és
TAKARÍTÓNŐT keresünk.
Jelentkezést:
„Patika
95077205" jeligére a Gutenberg u. 5. Ügyfélszolgálatra kérjük.(095077213)
• JÓ termékeket, jó üzletkötőkkel, jó fizetésérti
Perspektivikus területi képviselet medical termékek
forgalmazására. Betanítást
biztosítunk.
Információ:
www.pannonfitt.hu.
(094975383)

OKTATAST VÁLLAL

• A DANCSI és Társa Kft.
makói telephelyére agilis, jó
kommunikációs készséggel rendelkező munkatársat keres adminisztrációs
munkakör betöltésére. A
cég profilja: nemzetközi fuvarozás, szállítmányozás.
Szakirányú végzettség, német és angol nyelv ismerete
előnyt jelent. Jelentkezni a
dancsi.i@vnet.hu címen lehet. (095077296)

• GRAFOLÓGUSés
írásszakértő-képzés minden megyeszékhelyen, az
Országos írásszakértő Intézet Kft. szervezésében.
Jelentkezés:
www.irasszak.hu, 06-70/
316-1764,
36/413-765.
Ny.
sz.:
10-0177-04.
(094873104)

Hirdetésfelvevfi hely:
VEGYESKERESKEDES
Nagy Gyula Üll«,
Dózsa Gy. u. 6.
06-62-282-080

A KIDUGÍTÓ Szász Péter.
Duguláselhárítás garanciával,
mindennap. Érd.: +36-30/9457577,
62/533-999.
(094973543)

SZOLGALTATAS

SZOLGALTATAS
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
csatornakamerázással, 17
éve, éjjel-nappal. 62/499992(094973286)
• 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,
06-30/630-4690(094565968)
LAKÁSA felújítását bízza
ránk!
Burkolás, festés, laminált, vízszerelés, villany, ajtók, ablakok
cseréje, tetőjavítás,törmelékszállítással. 06-30/555-2998.
(094976691)
• TV-GYORSSZERVIZ, televíziók javítása helyszínen
islTel.: 62/492-606,06-70/
531-142 6.(094871180)

TANFOLYAM

[Szabásmintaszerkesztő i

tanfolyam
indul
szeptember 10-én

Szex és New York 1i a i

A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG AJANLASAVAL

- NEM CSAK CSAJOKNAK.

www.^MliíEQpaGaii/
noi oldal

R E '

• MEGBÍZHATÓ
társkereső, párkereső. Tel.: 0620/4 06-92 50.(094871648)

TÜZELŐANYAG
• BIOBRIKETT eladó, kukoricacsutkából készült,
36 Ft/kg. Tel.: 06-70/3293 7 80.(095076961)
o:

I

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR
„Miért van az, hogy aki elment,
nem jön vissza többé.
Egy emlék marad csupán,
de az élni fog örökké."

Megrendülten tudatjuk mindazokkal,

K

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

SZEKERES ISTVÁNNÉ
KOTOGÁN ÉVA

FÜLÖP SÁNDORNÉ
BÁLINT ANNA

91 éves korában elhunyt. Búcsúztatása
2010. szeptember IO-én-15 órakor lesz
a Domaszéki temető ravatalozójából.
Előtte 19 órakor gyászmise.

85 éves korában elhunyt. Temetése
szeptember 15-án 19 órakor lesz a Kiskundorozsmai temetőben.

950768.™

95076127

Gyászoló családja

Gyászoló család

>

IMRE ERNŐ LAJOSNÉ
UDVARI EMMA
Hódmezővásárhely, Alkony u. 9.
szám (volt Révai u. 12.) alatti lakos
82 éves korában elhunyt. Temetése 2010. szeptember 10-én 19.30
órakor lesz a Kincses temetőben.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak, mindazoknak, akik ismerték és tisztelték,
hogy drága szerettünk,

A Család

TOLNAI JÁNOS

100 éve velünk ébred!
DÉLMAGYARORSZÁG

SZENTES

CSONGRÁD

GYÁSZHÍR

GYÁSZHÍR

J á t s s z o n v e l ü n k , és a h e l y e s v á l a s z t adó, h ű s é g k á r t y á s
előfizetőink kőzött 4 0 d b jegyet s o r s o l u n k k i .

„Nem volt ő nagy és kiváló, csak szív,
a mi szívünkhöz közel álló."
Fájdalomtól megtört szíwel tudatjuk,
hogy szeretett Édesapánk,

Í M I L Y E N N E M Z E T I S É G Ű VOLT R E M B R A N D T ? Í

MAGYAR FERENC
Szentes, József Attila u. 7. szám alatti lakos, 95 éves korában elhunyt.
Temetése szeptember 10-én, pénteken
13 órakor lesz a Szeder temetőben.
Gyászoló gyermekei

B

A DÉLMAGYARORSZÁG
ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

Címe:

drága szerettünk,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS [

temetésén megjelentek.

^

A beküldő neve:.

/Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

95076992

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szegeden
t RÉÖK-ben!

[ Tel. száma:
|

TARSKOZVETITES

^^•••••Éli

DR. SZABÓ ELEK

Q

• ÉKSZERBECSÜS,
kereskedő-boltvezető,
élelmiszer-, műszakicikk-,
ruházati eladó, cukrász,
szakács, pincér, vendéglátó eladó, élelmezésvezető
tanfolyam indul a KIT-nél.
Szeged, Sóhordó u. 18., i
425-805,
30/830-4136,
WWW.kit.hu (094872043)

• VASTAG vegyes és akác
tűzifa: 11.000 FUmlaől
szállítva. 06-20/268-7323
(094975758)

Köszönet mindazoknak, akik

Q

• LAKBERENDEZŐ tanfolyam indul szeptemberben.
Jelentkezés: 06-30/273*
5146,
www.lakberendezoiskola.hu Ny. sz.: 0600 1 3-04.(094975632)

• FELSŐFOKÚ tűzvédelmi
előadó tanfolyamot indít a
NOVIT BT., 06-20/3396196.(094973929)

GYÁSZHÍR

^mmmmmmm
i REMBRANDT

Q

• KÉZ-, lábápoló, műkörömépítő OKJ-s tanfolyam
indul szeptember 21
30/3 7 6-1 702. (095076882)

• TÜZELŐAKCIÓ, akác és
tölgy: 8.500 Ft/m-től. 0620/6 1 2-92 1 2. (095076296)

SZEGED

akik szerették és ismerték, hogy

Q

• KERESKEDŐ-BOLTVEZETŐ, bolti eladó tanfolyam
indul
Szegeden,
www.vallalkozoitanfolyam0k.hu(094463119)

• „JÓGA a mindennapi
életben" kezdő tanfolyam
szerdánként Mozgáscentrumban, Szegeden. +3620/93 69-5 06(095077084)

Gyászközlemények

A jegyek árán felül 200 Ft kezelési költséget is felszámítunk.

! A Hűségkártya száma: Q

• HÉTVÉGI OKJ-s szakképzések: dajka, bölcsődei, kisgyermekgondozó.
KRÚDY. Tel.: 06-30/9518061,
06-30/434-1350,
www.krudy.org. (094975288)

•nawRfffr

VÁLTSA MEG BELÉPŐJEGYÉT ELŐVÉTELBEN A D É L M A G Y A R O R S Z Á G
ÉS A D É L V I L Á G Ü G Y F É L S Z O L G Á L A T I I R O D Á I B A N !
unl, meg - musical: szeptember 10., péntek, 19.00 óra
Jegyárak: 3500 Ft, 4500 Ft, 5500 Ft • Helyszín: Szegedi Városi Sportcsarnok
P; ion d<- Buena Vb ta: október 20., szerda, 20 óra
jegyárak: 7900-14 900 Ft • Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna
DAI I LÁMA - Budapest 2010: szeptember 18., szombat, 9.30 óra
Jegyár: 3000 Ft • Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna

2010. szeptember 2 - október 31-

Péntek J
ÉTTEREM
esténként 1
AHOL NEM CSAK VADÉTEl VAN!
hangulatos élő
Szeged, Maros utca 37.
http://illespanzio-vadaszetterem.hu zenével várjuk
Asztalfoglalás: 62/315-640 Vendégeinket!
STÜSZI VADÁSZ

Hódmezővásárhelyen!]

wmmm

•••••••••Mai

is)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

mártélyi lakos, temetésén megjelentek,
részvétükkel és virágaikkal mély fáj
dalmunkban osztoztak. Külön mondunk köszönetet a mártélyi öregek
otthona kollektívájának, a Kovács Küry
Otthon dolgozóinak, akik nehéz óráiban mellette álltak.
Gyászoló család

BIA5K0VICS ANDRÁS
60 évesen elhunyt. Temetése szeptember 10-én, pénteken 11 órakor lesz
a Csongrádi temetőben.
G aszol
95077057
y
° felesége és lányai

MAKÓ
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

95077050

|

Hálás szívvel mondunk köszönetet

Nyerteseink 2 d b belépőt kapnak!
Időpont: 2010. szeptember 2-október 31.
Helyszín: Szeged, Tisza Lajos krt. 56.
Beküldési határidő: 2010. szeptember 24.
Cím: Délmagyarország Kiadó, 6740 Szeged, Pf. 153.

1

E-mail: marketing(a)delmagyar.hu
A tárgyhoz írja be: „Rembrandt"!
A megfejtéseiket nyílt postai levelezőlapon
vagy e-mailben várjuk!

éves a DÉLMAGYARORSZÁG

Tel.: 0 6 - 8 0 / 8 2 1 - 8 2 1
-

Er

.

'

F auisíJSÍC

B

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

mindazoknak, akik drága szerettünk,

BEKE JÁNOSNÉ
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja
J
GSH77nK8
*

14

SPORT

2 0 1 0 . S Z E P T E M B E R 9., CSÜTÖRTÖK

PRUKNER LÁSZLÓ TANÁR ÚR CSAPATA SZOMBATON ÚJPESTEN VIZSGÁZIK

Nyomáspróba a Fradinál
November 14-én ün
nepli majd 50. születésnapját Prukner László, a Ferencváros labdarúgócsapatának nyáron kinevezett szakmai igazgatója.
A Szeol AK
—
,
együttesében is
W
szerepelt egykori ™
nagy munkabírású
középpályás irányításával egyre inkább egy
szerethető Fradi kezd
kibontakozni.

A harmadik helyen. A Soproni
Liga legutóbbi bajnokságában a
Ferencváros a 7. helyen végzett,
az aranyérmes Debrecennél 21
ponttal gyűjtött kevesebbet.
Prukner László vezetésével a
most zajló pontvadászatban öt
fordulót követően a listavezető
Lokihoz hasonlóan a Fradi 10
ponttal a harmadik pozíciót foglalja el. Eddigi eredményei:
FTC-Paks 2-1, Kecskemét-FTC
1-2, FTC-Honvéd 1-3, Videoton-FTC 1-1, FTC-Győr 3-0.

Prukner László azon fáradozik,
hogy megint szerethető legyen
a Fradi. FOTÓ: NEMZETI
SPORT

- Okozott álmatlan éjszakákat az
ország legnépszerűbb csapatának felkérése?
• Korábban is hívtak ide,
o d a , voltak megkeresések,
komolyak is. Az idei nyáron
is felkapták a nevemet, nyilván a Kaposvárnál végzett
elmúlt hét évadbeli, azt
gondolom,
eredményes
m u n k á m jelentette a felém

- Egyáltalán nem! Legalábbis szakmai szempontból
nincs különbség. Korábban is,
most is meg kell vívnom a napi csatáimat a közeggel, a játékosaimmal, a kollégáimmal,
a vezetőkkel. Azt viszont elismerem, az elvárások terén
szakadéknyi a különbség.
- Nem lehet könnyű megbirkózni
a hirtelen a vállára nehezedő
nem
csekély
f t Korábban is, most is meg kell nyomással...
Tényleg
vívnom a napi csatáimat a
nem egyszerű,
közeggel, a játékosaimmal, a
de nem kell
kollégáimmal, a vezetőkkel.
engem félteni,
azért
már
Prukner László, az FTC szakmai igazgatója
edzettnek vallmegnyilvánuló érdeklődést. hatom magam. Addig szabad
Természetesen örültem a csak csinálni, amíg érzi az
Fradi h í v á s á n a k , az járt a ember a bizalmat. Ha ez megfejemben,
egy
híresebb, szűnik, akkor jobb, ha veszi a
jégyzett c s a p a t n á l miként kalapját. Természetesen még
t u d o m megállni a helyem, nagyon messze vagyok ettől.
képes leszek-e megfelelni az Elkezdtünk egy közös, de naelvárásoknak.
Osztottam, gyon nehéz munkát: úgy kell
szoroztam, a számomra leg- új, szerethető csapatot építeinkább fontos e m b e r e k n e k , ni, hogy az ne menjen az eredakiknek adok a szavára, ki- mény rovására, és az sem lenkértem a véleményét, aztán ne nagy baj, ha a Fradi élvezhető futballal rukkolna elő.
belevágtam.
- Osztja azt a véleményt, hogy Szerintem jó úton járunk.
teljesen más kategória a Fradi
szakmai munkáját irányítani,
mint a Kaposvárét?

tak. A szókimondó ember hírében álló Pápa edzője, Véber
György azt találta mondani,
hogy az ön személyében olyan
edző ül az FTC kispadján, aki garancia a minőségi munkára. Ad a
kollégák véleményére?
- Természetesen nem zavar, ha jókat mondanak rólam... Gyurit tanítottam a
Pro-licencen, ott testközelből
is felmérhette, mi a futballról
alkotott véleményem.
- Szombaton 17.30-kor kezdődik
a Szusza Stadionban az Újpest-FTC rangadó. Ha a meccsre
gondol, hevesebben ver a szíve?
- Nyilván speciális, felfokozott idegállapotú találko-

zóra van kilátás, senkinek
nem kell a fejembe vésnie,
hogy mindkét csapat szurkolótábora ezt a párosítást várja
a legjobban. Kaposvári edzőként nyertem már meccset a
Megyeri úton, most is így állunk a feladathoz.
- Végezetül a szegedi múltjáról
kérdezném. Kevesen tudják önről, hogy az 1983-1984-es évadban a Szeol AK igazolt labdarúgója volt. Csakhogy amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan távozott is. Miért?
- Akkoriban Pécsre jártam
iskolába. A PMSC-nél figyeltek, talán hajlottak is volna arra, hogy szerződtessenek, de
türelmetlen voltam, nem voltam képes ezt kivárni. Gyerekkori barátom, Segesvári Csaba
csábított Szegedre, a segítségével kerültem a Szeolba. Új
környezetbe csöppentem, naponta kétszer vezényelt edzést
szegény Kaszás Gabi, főiskolát
váltottam, amelyet nappalin
végeztem, a vizsgaidőszak sem
volt álom, száz szónak is egy a
vége, nem ment a játék, ráadásul az Orosházi, Takó, Gruborovics középpályás sornak akkoriban nagyon jól ment. Nem
volt esélyem közéjük férkőzni,
inkább eligazoltam az akkor
még NB III-as Kaposvárba. Ott
végre ki tudtam teljesedni, ezt
az is mutatta, hogy két év múlva már az élvonalban szerepeltünk. De nehogy azt gondolja,
hogy rossz érzésekkel gondolok Szegedre. Orosházi Lacival, Szalai Dzsínóval, Lóczi
Pistával azóta is sokat beszélek. Kívánom, hogy minél hamarabb legyen a városnak legalább másodosztályú gárdája.

MAGYARORSZÁG. A címvédő
Győr a vártnál nehezebben
nyert a vendég Dunaújváros ellen a női kézilabda NB I 2. fordulójában, szerdán. A nyáron
átalakult FTC is nyerni tudott,
idegenben verték a Veszprém
együttesét.
Eredmények, 2. forduló: Győri
Audi ETO-Dunaújváros 32-28,
Siófok-Alcoa Fehérvár 29-32,
Veszprém-FTC 34-37, Érd-Vác
26-33, Újbuda-Szekszárd 32-27,
Budapest Bank-BékéscsabaDVSC-Korvex 21-22.

A cél egyértelmű: a magyar
kupa tekintélyének növelése
átlátható lebonyolítással és
ösztönzéssel, a nézők visszacsábítása a pályákra színvonalas és ami lényeges, érdekes
meccsekkel. Utóbbi tényezőről
pedig majd a hétfőn 10 órakor

a szegedma.hu - amely névadója is a sorozatnak - szerkesztőségében tartandó nyilvános vaksorsolás gondoskodhat. A legjobb tizenhat közé tizenkét együttes - lásd keretesünkben a mai továbbjutókat
- mérkőzéssel, négy pedig (Tisza Volán - amely még áll, és
szeptember 21-én, kedden az
NB l-es Szolnokot fogadja - ,
SZVSE-Gyálarét, Ásotthalom,
HFC) az országos táblán való
szereplés jogán került be.
A tizenhat között. Tegnap
rendezték meg a Csongrád megyei magyar kupa második fordulóját. Eredmények: ZsombóKITE-Szeged 0-8, MórahalomKiszombor 2-0, Algyő-Csongrád 1-2, Domaszék-Sándorfalva
1-2, Bütyök Csárda MártélyTömörkény 3-0, TiszaszigetNagymágocs 2-15, CsanytelekCsanádpalota 2-5, ÖttömösBaks 0-5, Balástya-Üllés 2-1,
Deszk-Szőreg 1-2, Kiskundorozsma-UTC 1-3, FK 1899 Szeged-Mindszent 1-5.

Győzelem a végére
ZÁGRÁB, ö t ö d i k k é n t zárta a
magyar női vízilabda-válogatott a zágrábi Európa-bajnokságot, miután a szerdai helyosztón 10-7-re legyőzte a spanyol csapatot.
Petrovics Mátyás együttese motiváltan kezdte a találkozót, h a m a r elhúzott ellenfelétől, innen pedig nem is
engedte ki a kezéből a győzelmet. A sikerből a megyei
pólósok is tevékeny részt
vállaltak, Drávucz Rita (Taylor8iNash Universitas SE) és
Takács
Orsolya
(Hungerit
MetalCom-Szentes) is betalált a spanyolok hálójába.

meccskomment

EMKÓ

risztina
- Az interneten követtem figyelemmel a meccset, már
amennyire féléves kislányom,
Kata engedte. Mivel sok tétje
nem volt az összecsapásnak, a
játék sem volt szemet gyönyörködtető, a négy közé vágyó,
csalódott csapatok találkoztak
a helyosztón. Jó, hogy sikerült
nyernünk, de nem hiszem, hogy
ez a győzelem bármilyen vigaszt nyújt a lányoknak. Sajnos
az Eb alatt a csapatjátékunk
nem működött tökéletesen, inkább egyénileg villogtak a csajok, ami ezúttal ennyire volt
elegendő.

MA 20.40-K0R: MAGYARORSZAG-OLASZORSZAG

A győztes döntőzhet

Prukner Fradijában a cseh Marék Heinz az egyik nagy erősség. TOTÓ: MTI

Esélyesek Megyei dzsúdóaranyak
sikerei
CSONGRÁD MEGYE. A megye
dzsúdósai igen mozgalmas
időszakot tudhatnak maguk
mögött. Három klub versenyzői is szerepeltek a különböző
versenyeken, amelyekről érmekkel tértek haza. A Domaszéki Judo ISE fiataljai előbb
Baján remek körülmények között edzőtáborozhattak, majd
folytatták a felkészülést az
ausztriai Mondseeben. A tábor
egy jó színvonalú nemzetközi
viadallal zárult. A Szegedi Judo
SE fiataljai a siklósi, hagyományos Tenkes-kupán szerepeltek - csakúgy, mint a Szegedi
Judo Iskola növendékei.

SZEGED. A Csongrád Megyei
Labdarúgó-szövetség mindenre nyitott. íme a legújabb ötlet,
amely mellé teljes mellszélességgel odaállt: a magyarkupa-sorozat - főleg megyei szinten - az utóbbi években szinte
csak teher volt a csapatoknak.
Hogy ez a jövőben ne így legyen, arról tartottak tegnap
sajtótájékoztatót a Szeged étteremben. Az összejövetelen kiderült, külső forrásból pénzdíjassá teszik a sorozatot, és a négyes döntőbe jutott csapatok a
sorrendjük szerint 8 0 , 6 0 , 4 0 és
20 ezer forint díjazásban részesülnek. A négy közé került csapatok a sorsolás szerinti pályaválasztással lejátsszák az elődöntő, majd egy másik napon,
de már egy helyszínen, gála keretében a helyosztókat.

Magyarország-Spanyolország
10-7 (3-0, 2-4, 3-2, 2-1)
Európa-bajnokság, az 5. helyért.
A magyar góldobók: Valkai 3,
Bujka, Kisteleki D. 2-2, Takács,
Drávucz, Keszthelyi 1-1.

- Ez tény, a legutóbbi két fordulóban, a Videoton és a Győr ellen
is nemcsak jól, szépen is játszot-

Fizetés nélküli szabadságon. Prukner László az edzösködés mellett
évek óta a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium testnevelője.
- Hiába kerültem a fővárosba, az állásomat nem adtam fel - közölte a
tréner. - De ehhez kellett Kaposvár polgármesterének, főjegyzőjének
és természetesen az iskola igazgatójának is az engedélye. Sokat kaptam a várostól, úgy érzem, én sem voltam szűkmarkú, minden bizonynyal ennek köszönhető ez a gesztus. )ó érzés tudni, hogy bármikor
visszamehetek a Táncsicsba.

Legyen rangja a kupának!

Eredmények, Domaszéki Judo
ISE, Mondsee, U11,30 kg: 1.
Sánta László, 34 kg: 2. Bóka Bendegúz, 3. Czirok Szabolcs. U13, 30
kg: 2. Czirok Marci, 36 kg: 5. Gunics Endre; lányok, 36 kg: 2. Kátai Fanni, 40 kg: 1. Katona Szabina. U15,36 kg: 4. Vaszkó Máté;
lányok, 44 kg: 3. Balogh Kinga,
52 kg: 1. Balázs Nikoletta, +68
kg: 1. Nagy Kitti. U17,52 kg: 2
Balázs N„ +78 kg: 1. Nagy K. Felkészítő: Szabó Miklós.
Siklós, Tenkes-kupa, Szegedi judo SE, U10, 27 kg: 3. Fekete Károly, 30 kg: 1. Bíró Dominik, 2.
Zsemberi Bercel, 33 kg: 5. Molnár
Dániel, 39 kg: 2. Csányi Bende-

gúz, 3. Goda Balázs, 42 kg: 3.
Nagy Olivér. U12,39 kg: 5. Nagy
Balázs, 49 kg: 2. Patkós Dávid.
U14,45 kg: 2. Kormányos Dániel,
66 kg: 3. Péterfy Benedek.
Edzők: Bürgés Mihály, Neu László.
Szegedi Judo Iskola, U11, 45 kg:
2. Tompa Péter, 50 kg: 3. Dorn
Csanád. U13, 54 kg: 2. Szabó
Márton, 27 kg: 2. Bindics Botond, 30 kg: 2. Korom Kristóf, 60
kg: 3. Dorn Balázs, 54 kg: 3. Vecsernyés Ádám.
A Szegedi Judo SE toborzót hirdet hatéves kortól fiúk és lányok
részére. Jelentkezni Polyák Péternél a 70/315-1486-os telefonszámon lehet.

ZÁGRÁB. Nem történt meglepetés, bekövetkezett az, amit előzetesen várni lehetett: ma
20.40-kor (ml) a magyar férfi
vízilabda-válogatott Olaszország ellen ugrik vízbe a zágrábi
Európa-bajnokság elődöntőjében. Alessandro
Campagna
együttese a négy közé jutásért
a németeket győzte le 6-2-re. A
mérkőzésen Maurizio Felugortak, az olaszok egyik legjobbjának jobb kezén eltörött az
egyik ujja.
Az olaszok a házigazda mögött másodikként végeztek
csoportjukban, az elsőségük a
horvátok ellen 8-5-re elveszített meccsükön ment el.

Bár az elmúlt tíz év eredményei egyértelmű magyar fölényt mutatnak (a 14 mérkőzésből 10-et a mieink nyertek,
2-szer az olaszok diadalmaskodtak, míg szintén 2 találkozó
végződött döntetlennel), nem
árt vigyázni az olaszokkal. Ebben az évben egy alkalommal,
a Margit-szigeti Vodafone-kupán találkoztak Török Béláék,
amikor is csak nagy csatában,
a mérkőzés vége előtt 6 másodperccel dobott Varga Dániel-találattal győzött a Kemény-legénység 9-8-ra.
Az Eb másik elődöntőjében
Horvátország-Szerbia találkozót rendeznek.

REFLEKTOR
Évadzárás

A SZŐKE TISZA HE szeptember 26-án a tagjai részére
évadzáró horgászversenyt
rendez a szegedi Lencsés tavon. Jelentkezni csak a klub
irodájában (Szeged, Felső-Tisza part 19-20.) lehet szerdánként 10-től 12-ig, péntekenként 15-től 17 óráig.

Bart6k-kupa

SZEPTEMBER 18-ÁN, SZOMBATON Szegeden ismét megrendezik a Bartók-kupa kispályás labdarúgótornát. A viadalra a szervezők (1+4-ben
játszanak a csapatok) a
20/444-7688-as telefonszámon várják a jelentkezéseket.

SPORT
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Sík Márton jó úton járGyorsan ellátták a Baját
MAGABIZTOS JÁTÉKKAL NYERT A SOKAT CSERÉLŐ SZEVIÉP-SZEGED

Egyetlen magyar egység szerzett
aranyérmet a poznani sík vízi
egyetemi és főiskolás kajakos,
kenus világbajnokságon. Az a
hajó, amely K4 200 méteren volt
a legjobb, és amelyben a három
Gergely (Karsai, Gyertyános, Boros) mellett az EDF Démász-Szegedi VE olimpikonja, Sík Márton
is helyet kapott mint sztrók.
SZEGED
MÁDI JÓZSEF
Sík Márton (26) 2008-ban olimpikon volt. Az EDF Démász-Szegedi VE kajakosa tavaly eljutott
a világbajnokságra is - csakúgy,
mint két esztendeje Peldngben,
2009-ben a kanadai Dartmouthban is ötödik lett az ezer négyes
tagjaként. Idén nem szerepelt

akarom negatív fényben feltüntetni a magyar szövetséget, de
nem voltam rosszabb formában, mint tavaly vagy előtte.
Olimpiát is megjártunk jó néhányan, mégsem próbáltak ki
minket, annak ellenére, hogy
én például tényleg életem csúcsait kajakoztam. Ez azonban
az idei versenyeken valahogy
nem jött ki, viszont jó alapot ad
az elkövetkező esztendőhöz, és
kamatozhat majd eredményekben is. Sokkal fontosabb, hogy
jó úton járok, és ha a körülményekhez tudok alkalmazkodni,
2012-vel kapcsolatban biztosan
megkapom a lehetőséget a bizonyításra - vélte Sík.

Aki egy legyintéssel elintézné
a főiskolás és egyetemi sportot,
jelen esetben a felsőfokú intézményben tanupoznani kaf f A jövő évi világbajnokság előtt lók
jakos és kenus
jót tett az önbizalmamnak a siker. világbajnoksáSík Márton kajakos
gát, azt óva intjük ettől a tettésem Eb-n, sem vb-n - illetve de- től. Sok ország a felnőtt vb után
hogyis nem! A felnőttek esemé- - amely szintén Poznanban volt
nyei ugyan valóban kimarad- - a lengyel városban hagyta
tak, ám a poznani egyetemi és még egy hétig főiskolás és egyefőiskolás világbajnokság már temista versenyzőit.
fontos állomása volt az évének.
- A nemzetek nagy része
- Egész szezonban készen komolyan veszi ennek a korálltam, életem legjobbjait telje- osztálynak a sportolását is. Pásítettem az edzéseken, de saj- rosban például olyan duó vernos a nem egészen egyértelmű te meg a paksi Boros Gergellyel
válogatási elvek a szegedi klub- alkotott egységünket, amely a
nak, így nekem sem kedveztek. felnőttek vb-jén ötödik lett. A
Hogy miért? Nem tudom. Nem győzelemnek pedig nagyon

Sokat tanul. Hogy mi a kapcsolat Sík Márton és az egyetem
között? Nagyon sok. A kajakos
2008-ban az SZTE mérnöki karán államvizsgázott mint vállalkozó menedzser-mérnök. Jelenleg informatikus és szakigazgatási agrármérnöknek tanul, míg októberben a pedagógusképző kar
kajak-kenu edzőképző szakán
középfokú edzői vizsgát tehet.

örülök, hiszen a verseny hajrában született. Akkor, amikor a
magyar küldöttségben már
mindenki nagyon várta az első
aranyérmet. Mi
Gyertyános
Gergellyel, Karsai Gergellyel és
Borossal K4 200 méteren megszereztük azt, amely egyben az
utolsó is volt - tette hozzá az
olimpiai ötödik kajakos.
Jól zárult tehát az év Sík
Márton számára: amellett,
hogy megszületett második
kisfia, világbajnok is lett.
- Fontos esemény volt ez, hiszen szerettem volna, ha az
edzésmunkámnak kézzelfogható eredménye van. Nem beszélve a jövő évi világbajnokságról,
amely előtt jót tett az önbizalmamnak a siker, és amely szegedi sportolóként óriási kihívás.
Minden erőmmel, minden porcikámmal azon leszek, hogy a
legnagyobb sikereket érjem el
ezen az olimpiai kvalifikációs
eseményen - zárta a beszélgetést Sík Márton.

A sztrók és a Gergelyek. Az aranynégyes (balról): Sík, Gyertyános, Karsai és Boros. FOTÓ: DM/DV
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A Sose halunk meg c. musical előadásra belépőt nyertek:
Molnár József

6723 Szeged, Ortutay u. 7/A

Németh Vilmosné

6795 Bordány, Kossuth u. 66.

Papp Imre

6782 Mórahalom, III. ker. 75.

Bali Nándor

6755 Kúbekháza, Fő u. 51.

Oroszné Seres Katalin

6700 Hódmezővásárhely, Zsoldos u. 16. Surinya István

6800 Hódmezővásárhely, Nyárfa u. 72.

Horváth Péterné

6726 Szeged, Lövölde u. 30.

Lengyel Béláné

6723 Szeged, Pentelei sor 3.

Gasparits Péter

6791 Szeged. Trombita u. 16.

Szedő Istvánné

6725 Szeged, Kálvária sgt. 92-94/B

Sipos Lászlódé

6900 Makó. Esze Tamás u. 20.

Szabó Albert

6762 Sándortalva, Iskola u. 84/A

Kucsera Zoltán

6762 Sándorfalva, Tolbuchin u. 49.

Ábrahám Andrásné

6724 Szeged, Kukorica u. 6.

Szőke Istvánné

6762 Sándorfalva, Ady E. u. 51/B

Szabó László

6724 Szeged, Zoltán u. 16.

Kiss Lajos

6771 Szeged-Szőreg, Pálya tér 21.

Miskolczi Istvánné

6723 Szeged, Tabán u. 18.

Nacsa Csaba

6772 Deszk, Csalogány u. 28.

Urai Lászlódé

6900 Makó. Rudnay Gyula u. 2/B

Hegedűs Lajos

6760 Kistelek, Nagy S. u. 13.

Tóth Ibolya

6600 Szentes, Balogh J. u. 49/A

Daróczi Anita

6756 Tiszasziget, Temesvári u. 10.

Révész Erika Julianna 6756 Tiszasziget, József A. u. 42.

Lutor György

6753 Szeged. Száva u. 24.

Minden nyertes 2 db belépőt kap!

Az előadás időpontja: 2010. szeptember 10., 19 óra • Helyszín: Szeged, Városi Sportcsarnok.
A jegyeket az Önhöz legközelebb eső ügyfélszolgálati Irodánkban veheti át a mai naptól.
Információ: 06-80/821-821

éves a DÉLMAGYARORSZÁG
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Győzelemmel kezdte a szezont
a Szeviép-Szeged, amely a női
kosárlabda Hepp-kupában hazai
pályán 90-69-re verte a Baját.
SZEGED
GYÚRÓS ISTVÁN

Három alapembere hiányában
(a „túlkoros" Németh, Keller,
Farkasinszki hármas nélkül) is
jól kezdte idei első tétmeccsét a
Szeviép-Szeged a Baja ellen. A
női kosárlabda Hepp-kupa csoportkörében megrendezett öszszecsapáson már az első negyed
végére 22 pontos előnyt dobáltak össze a Rasheed Rita vezette
szegediek, és a dobott kosarak
mellett a védekezést is lehetett
dicsérni, Laklóth és Fejes összeszokottsága (mindketten a Vasastól érkeztek) többször is
eredményre vezetett. A második
félidőben olyan játékosok (Varga Petra, Kecskés Fanni, Bencze
Vivien) is helyet kaptak a pályán, akikre kevésbé számít
majd a bajnokikon Bencze Tamás vezetőedző, de ezek a
meccsek és maga a Hepp-kupa

Lengyel Dalma is a jók közé tartozott a Baja ellen, FOTÓ: SCHMIDT ANDI
is pontosan a hozzájuk hasonló
fiatalok fejlődését szolgálja.
A Szeviép a Hepp-kupa második fordulójában pénteken 18
órától Kecskeméten szerepel.
Bencze Tamás: - Nem voltunk megilletődve, az első másfél
negyedben azt kaptam vissza,
amit megbeszéltünk. Harmincpontos előnynél bátran cseréltem, így egy kicsit megbomlott a
játékunk, de ezek a meccsek a kísérletezésre is valók.

Szeviép-Szeged-Baja 90-69
(32-10,18-19,22-20,18-20)
Hepp-kupa. Újszegedi sportcsarnok,
100 néző. Vezette: Varga Z., Vadász.
Szeviép: LENGYEL 12, Laklóth 6,
LACZ118, RASHEED 27, Fejes 10.
Csere: Békefi 7, KOVÁTS A. 8,
Varga P., Kecskés 2, Bencze. Vezetőedző: Bencze Tamás.
Baja: BÁLINT 16/6, Theodorán 4,
Fürtös 11, SZABÓ P. 19, Kovács D. 4.
Csere: Balogh 3, Gorjanácz 8, Járai 4.
Vezetőedző: Peresztegi Nagy Ákos.

Egy malomban őrölnek Győzelem
és tisztelet i

KISKUNFÉLEGYHÁZA. A Félegy
házi Malom-kupa nemzetközi
felkészülési tornán ma 15 órától lép pályára a Dél-Konstrukt
SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata. Fodor Péter együttese
augusztus 16-án kezdte meg a
felkészülést,
a
formálódó
együttesnek ez lesz az első felkészülési találkozója az A csoportos szezon előtt.
A Félegyházi Malom-kupa
korábban Gazdavár-kupa néven szerepelt, és helyszíne
Kiskunfélegyháza
helyett
Kecskemét volt, ám idén a hírős városiak teremgondjai miatt elköltöztették az eseményt. Nem csak ennyi változás történt: az eredeti kiírástól
eltérően nem a romániai Temesvár, hanem a vajdasági
Szabadka
együttese
teszi
nemzetközivé a tornát.

Amellett, hogy a szurkolók
először láthatják pályára lépni
a szegedi együttest, a játékosok
szempontjából is érdekes lesz a
ma 15 órakor sorra kerülő nyitómeccs a Pécs ellen: szegedi színekben először szerepel a két
légiós center, a szerb Nebojsa
Dukics és a próbajátékon lévő
amerikai Bryson McKenzie, míg
pécsi oldalon a korábban Szegeden szép éveket eltöltő Deák
Attila és a nyáron éppen a Szedeáktól a PVSK-hoz szerződő
Gémes Levente pattogtat majd.
A Félegyházi Malom-kupa programja, csütörtök, 15: Pécs-DélKonstrukt SZTE-Szedeák, 17: Szabadka-Kecskemét. Péntek, 15: Szabadka-Pécs, 17: Dél-Konstrukt SZTESzedeák-Kecskemét. Szombat, 15:
Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák-Szabadka, 17: Kecskemét-Pécs.

DUNAFÖLDVÁR. A Szegedi Küz
dősport Klub versenyzői Dunaföldváron színvonalas gálán
vettek részt, ahol KI és kick-box
kategóriában mérték le tudásukat. Közülük Dékány Zoltán
Kl-ben látványos lábmunkával
döntő fölénnyel verte ellenfelét, míg szintén Kl-ben Túri
Krisztián szoros mérkőzésen
kapott ki egy nála rutinosabb
sportolótól. A fiatalok között
indult Eltér Antal, aki a maga
40 évével a gála egyik leglátványosabb és legtechnikásabb
meccsét vívta a nála 20 évvel
fiatalabb ellenfelével, és ezzel
kivívta a nézők tiszteletét.,A
klub várja a sportolni vágyókat,
az edzések időpontja: hétfő,
szerda és péntek 19 órától, helyszín: újszegedi sportcsarnok.

Diákhiteb a tájékozottság előny - 2. rész

A Diákhitel már kilenc éve segíti
hozzá a hallgatókat ahhoz, hogy
ott tanulhassanak tovább, ahol
igazán szeretnének. Sokan félnek
azonban az eladósodástól, mert
nem tudják, hogy a Diákhitel nem
bankhitel, hanem egy speciális
kölcsön, amit csak a felsőoktatásban tanuló diákok vehetnek
igénybe. Nem véletlen, hogy a
Financial Times pénzügyi-politikai
napilap augusztus 16-án arról
számolt be, hogy a brit kormány
is fontolptja a magyar modellen
alapuló, jövedelemarányos diákhitelrendszer bevezetését. A
fiataloknak és rajtuk keresztül
a családoknak is nagyon fontos
kiegészítő pénzforrás lehet a
Diákhitel, érdemes tehát közelebbről is megismerni.
Talán sokan nem tudják, hogy
a Diákhitel igénylésekor nincs
hitelbírálat, mint ahogy kezest
sem kell felmutatni, és a visszafizetésre is könnyebb szabályok
vonatkoznak.
Sem a törlesztőrészlet nagysága, sem a visszafizetés; időtartama nincs előre rögzítve. Á
tanulmányok alatt nem kell

törleszteni. A hallgatói jogviszony megszűnése u t á n még
három h ó n a p türelmi idejük
van a végzetteknek a törlesztés
megkezdésére.
A Diákhitel kötelező törlesztőrészlete igazodik a pályakezdő
diplomás jövedelméhez, annak
összegét nem befolyásolhatja
semmilyen válság. Az első két
törlesztési évben főszabályként
az előző évi hivatalos minimálbér 6 százalékát kell havonta
átutalni, ez 2010-ben havi 4.290
forint. A harmadik évtől az
a d ó s n a k a két évvel korábbi
bruttó bére 6 százalékát, vagy
ha az nem érte el a minimálbért,
akkor továbbra is a minimálbér
6 százalékát kell fizetnie. Akik
viszont költségtérítésesként
akár egyszer is a számukra
igénybe vehető legmagasabb
összeget kérték (2008/2009-től
havi 50, korábban havi 40 ezer),
azok ezzel együtt magasabb
törlesztési hányadot (8 százalék)
is vállalnak.
Ha a törlesztőrészlet nagyságát
nem is, de az egyén jövedelmét
érintheti á válság. Erre való
"tekintettel aíMákhitel Központ,
az indokok vizsgálata nélkül,

maximum 24 hónapra engedélyezi a havi törlesztés mérséklését. Ennek pontos összegét az
ügyfél szabhatja meg úgy, hogy
az nem lehet kevesebb a minimálbér 6 százalékánál. A rendszer megalkotóinak célja az volt,
hogy a törlesztés feltételei
mindenki számára vállalhatóak
legyenek, vagyis a Diákhitel

A hitel azért lehet ilyen kedvező, mert az állami tulajdonú
Diákhitel Központ az állam
kézfizető kezességvállalása
mellett kedvező, „olcsó" kölcsönöket vesz fel. Az így bevont
forrásokat önköltségi elven,
üzleti haszon nélkül adja tovább
a diákoknak, hiszen a jogszabály szerint nem termelhet pro-

tényleges segítség lehessen a
felsőoktatásban tanulók számára.

fitot. Ennek köszönhető, hogy a
Diákhitel kamata - amely soha
nem volt még ilyen alacsony,
csupán 8,5 százalék - a hasonló, fedezet nélküli, forintalapú,
bármire költhető banki hitelek
(pl. a személyi kölcsön) átlagos
kamatának felét sem éri el. A
tévhittel ellentétben a Diákhitelt
igénylő hallgató számára önmagában ez a kölcsön nem jelent akadályt egyéb hitelek (pl.
lakáshitel) felvételénél sem.

A Diákhitelt indulása óta 290
ezren igényelték, és 73 ezren
már minden adósságukat letudták. A statisztikai adatok szerint
a törlesztéssel nincsenek gondok, a központ a 2009/2010-es
tanévben 10,7 milliárd forint
kötelező törlesztőrészlet befizetését írta elő, ezzel szemben 17,4
milliárd forint érkezett be.

-al-;
Forrás: www.diakhitel.hu
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„A nemzetnek
három fő
kincse van. Ez érzés sorrendjében
mondva:
a
nemzet becsülete, a nemzet függetlensége
és a
nemzet
nagysága.
A
nemzet becsülete jelenti a
nemzet
öncélúságát
is.
(...) Jelenti tehát az önerejére támaszkodást,
a
lelki függetlenséget
és a
baráti hűséget. Én igyekeztem
ezeket
ápolni,
igyekeztem tőlem telhetőleg a nemzet
különböző
rétegeit erre nevelni."
(1940. július 3.)
Teleki Pál
miniszterelnök

A születésnapra készült tortával ünnepeltek tegnap a mozi dolgozói. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

90 éves a Belvárosi mozi
SZEGED
GONDA ZSUZSANNA

Mozitörténeti kiállítás megnyitójával kezdődött tegnap a 90
éves szegedi Belvárosi mozi
ünneplése. A bemutató szeptember 22-éig lesz nyitva, és 3
helyszínen várja az érdeklődőket: a 3. emeleti kiállítóteremben az 1920-as, 30-as és 40-es
években készült plakátok, a
Balázs Béla Terem előterében
eredeti dokumentumok (kora-

beli újságcikkek, okmányok,
fotók), a Zsigmond Vilmos Terem előtt történeti összefoglaló
kiállítás látható. Megtekinthető egyebek mellett egy filmplakát 1946-ból, amely „Tolnay
Klári pompás alakításával"
hirdeti a Katyi című filmet. Egy
másik plakát a Marika című
„szívderítő, szemet-lelket gyönyörködtető magyar filmvígjátékra" toboroz nézőket. Láthatók még korabeli belépőjegyek
a zsöllyébe, illetve támlás

székre. Van itt visszetérő jegy
is, amelyen az szerepel: átruházása visszaélés.
A kiállítás megnyitóján jelen voltak a mozialapító Lippai Imre leszármazottai és az
intézmény dolgozói. Az évfordulós megemlékezésen levetítettek több, az 1940-es
években
Lippai-produkcióban készült kisjátékfilmet is,
amelyek a Magyar Nemzeti
Filmarchívum közreműködésével jutottak el Szegedre.

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

KOS (III. 21.-IV. 20.): Úgy érzi,
szerelme túl sokat költekezik, de
nem tudja, hogy mondja ezt meg
neki anélkül, hogy megbántaná.
Csak megbízható információkra
alapozzon, ne legyen felelőtlen.
BIKA (IV. 21.-V. 20.): Mindent
megtesz azért, hogy időben kész
legyen munkáival, de néhány ellenségeskedő ember nagyon megnehezíti a dolgát. Ne álljon le velük vitatkozni, koncentráljon feladataira.
IKREK (V. 21.—VI. 21.): Egy olyan
emberrel dolgozik együtt, akit kollégái ki nem állhatnak, önnel viszont remekül szót tud érteni. Komoly üzleti döntés meghozatala
előtt feltétlenül kérje ki családja,
jó barátja véleményét is.
RÁK (VI. 22.-VII. 22.): Ne próbáljon kibújni otthoni kötelezettségei alól, mert ezzel csalódást
okozna családjának. Érdemes felkarolnia kezdő kollegáját, aki tele
van új ötletekkel, amelyeket közösen gyorsan megvalósíthatnak.

Farkas Barbara Angeüna a szegedi egyetem anglisztika és biológia szakán tanul Ha végez, egyetemen szeretne tanítani és molekuláris
biológiával foglalkozni. Kedvenc idézete Szent-Györgyi Alberttől való: „A
természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól
függ. milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg,
és hogyan használja fel erőit saját hasznára." FOTÓ; KIRÁLY ISTVÁN ANDRÁS

0R0S2LÁN (VII. 23.-VIII. 23.):
Ha támogatókat keres új vállalkozásához, legyen rámenős, különben senki sem fog felfigyelni önre.
Egyik barátja tanácsát kéri, de ön
most nem tud okosat mondani.

Elsötétítéssel óvják
a vándormadarakat

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Megpró

madár-védelem szervezői felszólították az épületek helyiségeinek bérlőit, hogy ne
égessék feleslegesen a lámpákat, kapcsolják le azokon a
szinteken, amelyeken senki
sincs, akik pedig kénytelenek
éjszakába nyúlon dolgozni,
azok vagy húzzák be a sötétítő
függönyt, engedjék le a rolót,
vagy használjanak
asztali
lámpákat - adta hírül a BBC
brit sajtóorgánum.

bál eltűnni a kíváncsi szemek elől,
mert úgy érzi, új vállalkozása csak
akkor lesz eredményes, ha azt teljes titokban készíti elő. Ne utasítson vissza egy ígéretes vacsorameghívást.

Eleinte még többfelé várható eső, majd napközben fokozatosan megszűnik a csapadék, és több-kevesebb napsütésben is bízhatunk a nap folyamán.
Szeged

25°

Mórahalom

24°

Hódmezővásárhely

25°

Mindszent

22°

Szentes

24°

Békósosaba

Makó

25°

Szolnok

23°

Csongrád

23°

Kecskomót

23°

Kistelek

24°

Orosháza

£
{ÍV,

24°

24°

További kilátások

KALENDÁRIUM
6.11
19.10
7.31
19.10

ISTEN ÉLTESSE!
ÁDÁM
Az Ádám héber eredetű bibliai
név, jelentése: ember. Más kutatás szerint a jelentése vörös, vörös földből való.
Ma ünnepel még: PÉTER.

HOROSZKÓP

A napos oldalról

USA. „Elsötétítéssel" próbálják
védeni a madarakat a New
York-i felhőkarcolók: amenynyire csak lehet, nem lesznek
kivilágítva november elejéig, a
vándormadarak őszi utazásának befejezéséig.
Becslések szerint évente 90
ezer madár pusztul el amiatt,
hogy nekirepül a magas épületek üvegfalainak, mert az
éles fény megzavarja tájékozódó képességét. A vándor-

100 éves
a DÉLMAGYARORSZÁG

VÉGET ÉRNEK AZ ESŐS NAPOK

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Rossz
hangulatban kezdi a napot, összetűzésbe kerülhet kedvesével, de
délutánra sikerül mindent elrendeznie. Karrierje fordulóponthoz
ér, és csak önön múlik, hogy merre halad tovább.
SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Üzlet
felei csak akkor fogadják el újszerű ötleteit, ha bebizonyítja nekik,
hogy azok eredményesebbek a
megszokott módszereknél. Este
buliba megy.
NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Ne feledkezzen meg halogatott rutinmunkáiról, amint van egy kis ideje, végezze el azokat. Befektetései
zűrösen alakulnak, de barátja segít kézben tartani a dolgokat.
BAK (XII. 22.-1.20.): Üzleti terveit a lehető legaprólékosabban
készítse el, hogy családjával részletesen meg tudja beszélni azokat.
Egy helyi kulturális rendezvény
teljesen lázba hozza, mindenképpen ott akar lenni.
VÍ2ÖNTŐ (I. 21.—II. 20.): Karrierje, jövője csakis azon múlik, merre
és miként szeretne továbbhaladni.
Ebben a kérdésben ne hallgasson
másokra, csakis saját megérzéseire hagyatkozzon. Az estét otthon
tölti családjával.
HALAK (II. 21.-III. 20.): Ez a nap
kiváló arra, hogy tisztázzon egy
félreértést, amely miatt megromlott egyik magánéleti kapcsolata.
Az estét különösen romantikus
hangulatban tölti kettesben kedvesével.

EZ TÖRTÉNT
1 ÉVE: Hamarosan öt luxusszállodája is lesz Csongrád megyének: a
beruházók többnyire uniós mankót is kaptak az építkezéshez, és főként a gyógyvízre és a konferenciaturizmusra alapoznak.
5 ÉVE: Szeged lehet a hazai tejgyártás fellegvára: míg Pécsett 238
dolgozótól válik meg a Mizo Rt., Szegeden a Sole Rt.-nél létszámbővítést tervez a két cée
10 ÉVE: TeAízPff<WgW££,§i|fcjypfc&railliárdforintba került az
Alsó-Tisza VidétöH^^yilgazgatóságnak a tavaszi ár- és belvízvédekezés, valamint a ciánszennyezés hatásainak enyhítése.

Pénleken borongós időre ébredhetünk, esős, nyirkos idő várható. Szombat estig
nagy mennyiségű csapadék hullhat. Vasárnaptól kezd barátságosabbá válni az idő,
márcsak elvétve alakulhatnak ki záporok. A hőmérséklet pár fokkal emelkedik.
Péntek

Szombat

Max:21°
Mln:15°

Esős

cCb*

Vasárnap

Max:23°
Mln:16

Max:23
Mln:15c

Esős

Hétfő

x.WOx

(

)

Max:23°
Min:15

Zápor

Változó

ORVOSMETEOROLÓGIA
Ma kettős front terheli a szervezetet, többnyire borult, esős időre
készülhetünk. Az ízületi panaszok, a reumás és köszvényes fájdalmak erősödhetnek, de a keringési betegek is tapasztalhatnak vérnyomás-ingadozást. A többnyire borongós idő erősítheti a depreszsziós tüneteket. Kedélyjavítóként csokoládé helyett jól alkalmazható
a padlizsán, amelyet változatosan, ízletesen lehet elkészíteni.

LOTTÓSZÁMOK

A NAP VICCE

SKANDINÁV LOTTÓ
A: 1,4, 5, 8,10,21, 28
B: 1,6,12, 20, 23, 26, 30

Én valahogy úgy vagyok a férfiakkal, mint a zsiráfokkal. Tetszik,
tetszik, de otthonra nem kéne.

UV-B SUGÁRZÁS

VÍZÁLLÁS

Az UV-B sugárzás mértéke ma
5,1, erős.
A javasolt napozási idő délelőtt 11 és délután 3 óra között: 25 perc.

A TISZA Csongrádnál 157
cm, Mindszentnél 209 cm,
Szegednél 224 cm (hőfoka
18,2 °C).
A MAROS Makónál 35 cm.

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
Ma ünnepli 50. születésnapját
Hugh
John Mungo Grant
(képünkön) Golden
Globe-díjas angol
színész. Londonban
született 1960-ban,
átlagos család kisebbik fiúgyermekeként. Anyja tanárnő, skót származású apja szőnyegkereskedő.
Szülei
bankárnak szánták. Oxfordban tanult az
angol elit társaságában, ahol felvette a
bohém dandy szerepét az enyhe beképzeltség és barátságos lazaság sajátosan angol keveréké-

vel. 1982-ben debütált a Privileged című filmben. Eleinte
a nyársat nyelt mintaangolt
formálta
meg. A világhírt a
Négy esküvő és egy
temetés című film-

nek köszönheti. Ismertebb filmjei: Napok romjai, Bridget
Jones naplója, Egy
fiúról, Igazából szerelem,
American
Dreamz, Hova lettek
Morganék?

G o r

Tisztelt Gázfogyasztó Ügyfelünk!
Tájékoztatásul közöljük, hogy a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.
szolgáltatási területén, Csongrád megyében az augusztus havi fűtőértékek
a kővetkezőképpen alakultak:
• Algyő l„ Algyő II., Hódmezővásárhely, Kiszombor, Makó,
Óföldeák településeken: 33,91 MJ/m3
•Csongrád I., Csongrád II., Nagymágocs,
Szentes H l . településeken: 33,92 MJ/m3
• Pusztaszer, Szeged H l . + Újszeged településeken: 34,04 MJ/m3
• Üllés + Kiskundorozsma településeken: 34,36 MJ/m3
GDF SUEZ Energia Magyarország Zártkörűen Működé Részvénytársaság

