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HOLNAPTÓL KETYEG A KÖTBÉR
Vasárnaptól napi 10 milliós kötbért számol
fel a szegedi önkormányzat: lejárt a 2-es
villamos építőinek kiszabott póthatáridő.
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TALMA A FELELŐS SÖRFOGYASZTÁSÉRT | NYERJE MEG Ö
Bátornak tartja a magyar szurkolókat, és biztatásuk nagyon sokat jelent Talmácsi Gábornak,
iMa.m
aki a felelős alkoholfogyasztásért kampányol.
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12. oldal, Szieszta | 1millio.delmagyar.hu

Bezárt az egykori
Centrum Aruhaz
Felmondtak
a dolgozóknak,
kiürítették
az üzletet.
Hivatalosan
technikai okok
miatt nincs nyitva
az üzlet egy hete.
6. oldal

Nem marad sokáig üresen az áruház: egy hasonló profilú ruházati cég költözik az épületbe.
FOTÓ: KARNOK CSABA

NÉHA MÉG BENZINRE SINCS PÉNZE A SZEGEDI ALAPÍTVÁNYNAK

Bajban vannak a régiós
újszülött-életmentők

Időnként üzemanyagra sincs pénze a Szegedi Újszülött Életmentő
Szolgálat Alapítványnak. Most segített rajtuk az egyik rádió felhívása, ám továbbra is 25 millió forintos hiánnyal küszködnek.
SZEGED
BOBKÓ ANNA
Évente 1300 kisbabán segít, hazánkban a legnagyobb területet
látja el a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány.
- Bár az államkasszából a

működésünkhöz
szükséges
pénz 70 százalékát megkapjuk, a f e n n m a r a d ó 30 százalékot, vagyis 25 millió forintot n e k ü n k kell összegyűjten ü n k . De az elmúlt hónapban már benzinre sem volt
p é n z ü n k - hallottuk Pintér

Sándor professzortól. Az alapítvány kuratóriumi elnöke
elmondta: a legutóbbi Rádió
Pluszos karitatív akcióban
valamivel több mint 1 millió
forint gyűlt össze. Ez persze
könnyít a helyzetükön, de
még mindig nem elég.
A szolgálat egyetlen rohamkocsijának javítására évente
kisebb vagyont kell költeniük.
Folytatás a 3. oldalon

Megasztár Kovács Lázár lett
lehet
a Knorr reklámarca
a szegedi
énekesekből
SZEGED. Két szegedi kötődésű
versenyző, Varga Detti és Gusztos Bence is látható ma este a
Megasztárban. A 21 éves Detti a
Fugees Killing Me Softly című
számával áll színpadra, a 17
esztendős Bence pedig a Twist
and Shouttal, amelyet a Beatles
együttes tett híressé. A verseny
tétje most már az, hogy bekerülnek-e a legjobb 24 énekes közé.
Az előválogatókból simán továbbjutottak, pedig korábban
egyikük sem tanult énekelni.
Bővebben a 6. oldalon

RÖSZKE. Kovács Lázár (képünkön) népszerűsíti a röszkei
Knorr-gyár zselés állagú levesalapját. Az RTL Klubról ismert híres szakács azt mondja, nem volt f e n n t a r t á s a , amikor elvállalta a feladatot, hiszen természetes alapanyagokból álló ételbevalót ajánl.
A reklámokat megrendelő
Unilevert pedig nem zavarja
a Lázár magánéletét érintő
botrány. A cégnél úgy gondolják, a sztárséf szakmai tudását mindenki elismeri amihez pedig eddig hozzányúlt, abból siker lett.
írásunk a 8. oldalon

A Peugeot csalód minden személyautó tagja filmbe illő ajánlatokkal várja
jelentkezését! Külső megjelenés: stílusos, egyedi. Belső értékek: megbízhatóság,
erő, takarékosság, környezetbarát életmód. Válassza ki az Önhöz legközelebb
álló karaktert márkakereskedéseinkben!

PEUGEOT C-MOBIL
6725 S Z E G E D , Kálvária sgt. 83-85.
6 6 0 0 S Z E N T E S , Vásárhelyi út. 112.
Tel :
T e l , 62/554-554
www.peugeotcmobil.hu
63/560-200

A rohamkocsi üzemanyaga, javítása is sok pénzt visz el. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

«MUOfOT. TOTÁL .
A képek illusztrációk. Az 5 év garancia csak o Magyarországon elsőként forgalomba helyezett autókra vonatkozik A kiterjesztett garoncia 5 évig
vagy 100 000 km futásteljesítményig érvényes (amelyik határt az autó előbb eléri) Érvényesítésének feltétele, hogy minden javítási (karosszéria is) és korbantartási művelet
hivatalos Peugeot márkaszervizben történjen a szerződés teljes időtartama alatt . A 0%-os finanszírozási ajánlat a Peugeot Finonszírozos forint alapú, változó kamatozású
pénzügyi lízing ojónloto A T H M meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hotályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke
módosulhat. A T H M értéke nem tükrözi a finanszírozás komotkockózatát. Jelen hirdetes tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlatnak, a Peugeot Finanszírozás a kondíciók
változtotásáirak jogát fenntartja A hitelfolyósítás feltótele a pozitív hitelbírálat A THM mértéke függ az őnerótól és a futamidőtől. Minimális kezdőrészlet: 20 % ; a
minimális finanszíroiőftjösszeg: 1 000 000 Ft. Az ajánlat o 2010 szeptember 1. és 2010. november 30. között megkötött ugyfélszerződesekre vonatkozik A tajékortotás
nem te(jes körű. Az ajánlat részleteiről érdeklődjön a Peugeot márkakereskedéseinkben A Peugeot Hungária fenntartja magónak a jogot az akció megváltoztatására
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Napirendre kerül
a nyugdíjkorhatár
Az Országgyűlésnek napirendre kell vennie és meg kell tárgyalnia a nyugdíjkorhatár
62-ről 65 évre történő emelését, mert a Szakszervezetek
Együttműködési Fórumának
(SZÉF) sikerült összegyűjteni
az ehhez szükséges számú
aláírást. A SZÉF által indított
népi kezdeményezés aláírás-gyűjtési ívét még márciusban hitelesítette az OVB; a
rendelkezésre álló négy hónapban a szervezet csaknem
70 ezer aláírást gyűjtött össze.
(A napirendre vételhez legalább
50 ezer támogató aláírás szükséges.) A parlament nincs „döntési kényszerben", tehát nem
kötelező a javaslatnak megfelelően döntenie. (Ezt csak ügydöntő népszavazással lehet kikényszeríteni.)
Gyurcsány dicséri
Orbánt
Gyurcsány Ferenc szerint jól
tette Orbán Viktor miniszterelnök, hogy elment Bakuba, és
kár arra szót vesztegetni,
hogy bérelt géppel ment, mert
ha ez volt a legértelmesebb
és leghatékonyabb módja az
út megszervezésének, akkor
így kellett megszervezni. Orbán Viktor kedden szándéknyilatkozatot írt alá Azerbajdzsán, Grúzia és Románia elnökével együtt egy új gázvezeték (AGRI) megépítéséről.
Megfulladt latexruhás
Az igazságügyi boncolás adatai
szerint fulladás okozta a hétfőn,
a Soroksári úton egy autóban latexruhában - megtalált férfi
halálát; partnerét, aki megtalálta
a holttestet, gyanúsítottként
hallgatták ki. Kiderült ugyanis,
hogy a két férfi között intim
kapcsolat volt, és egy együttlét
torkollt a tragédiába. A férfi ellen gondatlanságból elkövetett
emberölés miatt indult eljárás,
szabadlábon védekezhet mondta a szóvivő. A brit The
Sun bulvárlap internetes oldalán
korábban azt írta, hogy „vezető
pornószínész" volt az áldozat.

c a z t i s i t i
Szeged, Kölcsey u. 5. • Tel.: 62/319-347
Nyitva: mindennap 8-21 óráig.
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Közületeket is kiszolgálunk.
Napközbeni árkorrekció lehetséges.

Nem kötünk új hitelszerződést az IMF-fel
BUDAPEST. Magyarország teljesíti
a vállalt hiánycélt, de biztosan
nem köt újabb kölcsönszerződést
a Nemzetközi Valutaalappal
(IMF-fel) - mondta Matolcsy
György. A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta: a kormány
elkötelezett a jövő évi három százalék alatti hiánycél mellett, de
ehhez az idén és jövőre is szükség
van a bankadóra. Matolcsy szerint a pénzügyi szektort érintő elvonás 2012-es sorsa attól függ,
hogy addigra meglesz-e az egységes európai bankadó.

A miniszter beszélt arról is,
hogy Magyarországon akkor lesz
25-3 százalékos gazdasági növekedés, ha változik a nemzeti bank
politikája is. A miniszter szerint a
jegybanknak
kötvényvásárlási
programmal kellene beszállnia a
gazdaságélénkítésbe, ahogyan azt
a világ vezető gazdaságainak
jegybankjai tették. Matolcsy
György megerősítette: a szociális
gázártámogatást jövőre is fenntartja a kormány, és három lépcsőben bevezetik az egykulcsos
jövedelemadó-rendszert, (mti)

„Követtünk el hibákat"
Bene László volt országos rendőrfőkapitány elismerte, hogy
követtek el hibákat, de a 2002
és 2010 közötti jogsértéseket
vizsgáló parlamenti albizottság
pénteki ülésén azt mondta:
nyugodt a lelkiismerete.

BUDAPEST
MTI
A tévészékház 2006-os ostroma
után Brazíliából hazaérkezve
mind emberileg, mind szakmailag mindent megtett, amit
megtehetett. Utalt arra, hogy őt
egyik pillanatról a másikra menesztették, 40 év közszolgálat
után. Mint mondta, általános felelősség terheli, mint minden első számú vezetőt, a történtek
miatt, és bár ő volt akkor a rendőrség vezetője, de nem neki kell
mindenkinek minden felelősségét vállalnia.
Bene László volt országos

rendőrfőkapitány szerint Gergényi Péter volt budapesti
rendőrfőkapitány olyan támogatást kapott Gyurcsány Ferenc
miniszterelnöktől, hogy nem
lehetett felelősségre vonni a
2006. őszi eseményekkel öszszefüggésben. Emlékeztetett
rá: a 2006. október 23-i események után Gergényi Péter beadta nyugdíjazási kérelmét,
ezzel ő és az igazságügyi miniszter is egyetértett, azonban
Gyurcsány Ferenc magához hívatta Gergényi Pétert, és felkérte, vonja vissza nyugdíjazási kérelmét. Felvetette, ezek
után hogyan indíthatott volna
eljárást ellene.
„Totálisan megdöbbentem"
- mondta Bene, amikor értesült
a Magyar Televízió (MTV) székházánál történtekről. Mint fogalmazott, elképzelhetetlennek
tartotta, hogy Magyarországon
ilyen megtörténhessen.

Az ASZ büntetőeljárást
indítana az OCÖ ellen
BUDAPEST. Az Országos Cigány
önkormányzat (OCÖ) elnökének
é s hivatalvezetőjének felelősségét

állapította meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a roma érdek-képviseleti szervezet elmúlt másfél éves
gazdálkodását feltáró vizsgálat során, ezért büntetőeljárás megindítását kezdeményezte. A számvevőszék egyúttal javasolja, hogy a

#

közigazgatási és igazságügyi miniszter intézkedjen az OCÖ éves
költségvetési támogatásai felhasználásának felülvizsgálatáról, a
szabálytalanul elszámolt 10 millió
475 ezer forint támogatási összeg
visszafizettetésétől, a nemzetgazdasági miniszter pedig rendelje el
az önkormányzat gazdálkodásának átfogó adóellenőrzését, (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint
a szeptember 17-i kenószámok:
1, 8, 9,16, 32, 33, 43, 47, 48, 53,
55, 56, 57, 61, 63, 64, 67, 70, 72, 76.

B

London szerint rájuk szorulunk. Magyarországnak jövőre valószínűleg mindenképpen szüksége lesz a Nemzetközi Valutaalapra (IMF) a
magas finanszírozási igények miatt - vélekednek legújabb előrejelzéseikben londoni felzárkózó piaci elemzők, akik a devizahiteles háztartások növekvő terhei és a várhatóan gyengülő külső kereslet miatt
kettős mélypontú recessziót sem zárnak ki a magyar gazdaságban. A
Capital Economics, az egyik legnagyobb londoni gazdaságelemző központ a feltörekvő európai térségről pénteken kiadott negyedéves helyzetértékelésében úgy fogalmazott: „a magyar háztartások fizetik meg
az árát annak", hogy az új kormány „megszakította a kapcsolatot" a
valutaalappal. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) elnöke
szerint Magyarországot szoros figyelemmel kell kísérni, mert az ország
középtávú gazdaságpolitikájának vonalai továbbra sem világosak.

18., S Z O M B A T
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Megérkezett a Ferihegyi repülőtérre a
dalai láma péntek délután; a vallási vezető az Országgyűlés Magyar-tibeti
Baráti Társasága és a magyarországi tibeti buddhista szervezetek meghivásáIB látogat az országba. A XIV. dalai láma, Tendzin Gyaco hétvégi kétnapos
nyilvános tanítására a Budapesti Papp
László Sportarénában egy hónappal ezelőtt elkelt mind a 22400 belépőjegy,
szombatra és vasárnapra külön-külön
11200. A kétnapos tanításra 73 országból vásároltak belépőt. Sokan érkeznek OroszországbóL RomániábóL
különösen sokan jönnek ErdélybőL A
dalai láma tanítását a wwwesogurucom weboldalon hat nyelven (angoL
német, orosz, román, szlovák és magyar) lehet nyomon követni, eddig 11
ezren regisztraltak a weboldalon. Felvételünkön a XIV. dalai lámát - aki ma
este veszi át Budapest díszpolgári címét - ünnepélyesen fogadják a Boscolo Hotel bejáratánáL FOTÓ MTI

Tovább egyeztetnek
Szakértői szinten folyik tovább a
Fidesz nehéz helyzetbe jutott lakáshiteleseket megsegítő 8 pontos javaslatcsomagjáról a kormánypárt és a Magyar Bankszövetség között a tárgyalás. A
bankok képviselői nem tudják
elfogadni a futamidő automatikus egyoldalú meghosszabbítását és a „tiszta lappal indulás"
jogának bevezetését. A megbeszélés résztvevői között egyetértés volt az alapelvekben, például abban, hogy a kidolgozandó megoldás nem veszélyeztetheti a hitelezési rendszert.

|
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Magyarországra érkezett a dalai láma - tanítása elérhető az interneten
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630 méteren
a fúróberendezés
SAN jOSÉ BÁNYA. Az egyik
fúróberendezés 630 méteres
mélységig jutott pénteken a chilei San Jósé arany- és rézbányában, ahol omlás következtében
33 bányász rekedt a mélyben
augusztus elején. Ezzel eljutottak addig a helyiségig, ahova a
bányászok fel tudnak kapaszkodni, és megkezdődhetne kimentésük, de a vájat még túl
szűk ahhoz, hogy a felszínre lehessen hozni őket. Kiszélesítése
még hetekig - körülbelül hat
hétig - eltarthat.
Szegény Amerika
WASHINGTON. Az Egyesült Államokbantizenhatéves csúcsra
emelkedett a szegénység tavaly
- idézi a MarketWatch az amerikai népszámlálási hivatalt. Tavaly
a szegénységi küszöb alatt élők
aranya 14,3 százalékra nőtt az
egy évvel korábbi 132 százalékróL Ez azt jelenti, hogy tavaly rekordszámú, 43,6 millió amerikai
élt szegénységben. Szegénynek
az a kétgyerekes, négyfős család
számít Amerikában, amelynek évi
jövedelme 22.000 dollár (hozzávetőleg 4,8 millió forint). Tavaly
reálértékben 49.777 dollár, hozzávetőleg 10,8 millió forint volt a
családok átlagjövedelme az Egyesült Államokban, 1,8 százalékkal
kevesebb az egy éwel korábbinál A gyermektelen háztartásokban 1,6 százalékkal nőtt az átlagjövedelem egy év alatt, (mti)

Nyitott árak a Szeplastnál!
Hihetetlen év végi érek várják vásárlóinkat a
Szeplastnál! Most Ön is kizárhatja a hidagat

otthonából, hogy a téli fűtésszezon már hőszigetelt nyílászárókkal induljon.
B e m u t a t ó t e r m ü n k b e n különlegas kedvezményeket, szakmai tanácsadást kínálunk min-

den típusú lakás, ház felújításához!
Az akció részleteiről érdeklődjön munkatársainknál a 62/549-329 telefonszámon vagy a
www.szeplast.hu honlapon!

?SZEPLAST
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AJTÓ-ABLAK

Szeplast - Az ablak partner

KISDIÁK LETT
GYERMEKE, UNOKÁJA?

A GYERMEK ELSŐ ISKOLÁSKORI KÉPÉT
NÉHÁNY SOROS ÜDVÖZLET KÍSÉRETÉBEN MOST

KEDVEZMÉNYES ÁRON TEHETI KÖZZÉ NAPILAPUNK
HASÁBJAIN, A „GRATULÁLUNK" ROVATBAN *
A gratulálóhirdetést feladhatják ügyfélszolgálati irodáinkban,
vagy e-mailben is jelezhetik szándékukat az
ugyfelszolgalat@delmagyar.hu címen, ahol válaszlevélben
tájékoztatjuk a további teendőkről.

Az üdvözletek megjelenési napja: szeptember 27„ hétfő.

4.656 Ft helyett 2.200 Ft-os áron!
*Az üzenet 1 fotót és legfeljebb 20 szót tartalmazhat

Irodáink: Szeged, Gutenberg u. 5., 62/310-933; Szeged, Szabadkai út 20„ 62/567835; Szentes, Kossuth u. 8., 63/314-838; Makó, Szegedi u. 9-13., 62/213-198;
Hódmezővásárhely, Kinizsi u. 27., 62/242-419.
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CSAK ESŐ NE ESSEN A MAGYAR AUTÓPÁLYA-ÉPÍTŐKRE

Első az út, aztán az árok

Tanuljon a hibából az autópálya-építtető: legközelebb először a
vízelvezető rendszert készíttesse el - tanácsolják a Makó térségiek. Maroslele a minap majdnem megint úszott, amikor az M43-asnál az építők elzárták a csatornát. Épp a vizet az út alatt átvezető
buktatóaknán dolgoztak.

denben a hatályos műszaki és
jogi szabályozásoknak megfelelően történt, most is folyik
Múlt pénteken ismét nagy eső az elvezető árkok építése, és
volt Makó környékén, Marosle- ha közben vízteleníteni kell,
lén is, de azért nem volt akko- az a kivitelező cég feladata. A
ra, hogy befolyjon az udvarok- NIF-nél azt is mondták, hogy
ba a víz. Mégis ettől kellett tar- a nehézségek megoldása értani, mert úgy látszott, az ár- dekében egyeztetnek a társukokban csak nem akar apadni. lattal, és az építkezéssel egy
Az önkormányzat intézkedett, időben több vízátemelő sziés mint kiderült, azért gyűlt a vattyútelepet is korszerűsítevíz, mert az M43-as építésén nek, több kilométeren kitiszdolgozók eltorlaszolták a csa- títják a belvízelvezető árkokat.
j t A vízügyi szakemberek szerint - Úgy lenne
célszerű, ha az
ez az eset nagyon is jellemző
építtető, mieaz autópálya-építésre.
lőtt bármihez
hozzáfog,
a
tornát, amely arra szolgál, vízjárta területeken először az
hogy a településen fölgyűlő elvezető rendszert készítteti
esővizet összegyűjtve elvezes- el, mert az M43-as töltése már
se. Nem gondatlanságból tet- a földmunkák alatt is vízváték: ki akarták szárítani azt a lasztó gátként viselkedett,"
szakaszt, amely az autópálya egy-egy nagyobb eső után a
töltése közelében áll, hogy meg földekről nem tudott elfolyni
tudják építeni azt az U alakú a csapadék, ez pedig, amelbujtatóaknát, amelynek épp az lett, hogy a tulajdonosoknak
a feladata, hogy a csatornában kárt okozott, magát az építést
érkező vizet átvezesse az út is hátráltatta - emlékeztet
Balla Iván, a Tisza-Marosszöalatt.
A vízügyi szakemberek sze- gi Vízgazdálkodási Társulat
rint ez az eset nagyon is jel- ügyvezető igazgatója.
Az egyelőre nem dőlt el,
lemző az autópálya-építésre.
A Nemzeti Infrastruktúra hogy az autópályához tartozó
Fejlesztő (NIF) Zrt.-nél arra hi- vízelvezető rendszereket ki
vatkoznak, hogy az M43-as fogja működtetni. Üzemeltető
építésének előkészítése min- márpedig kell: a buktatóak-
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Centrum, gödör
BAKOS ANDRÁS
bakos.andras@delmagyar.hu

Szeged egyik legismertebb áruházát eladták a tulajdonosai egy másik cégnek, és úgy gondolták, ebből csak anynyi tartozik a városra és a vásárlókra, hogy az üzlet technikai okok miatt zárt be. A legfőbb technikai kérdés, hogyan tudják úgy elbocsátani a dolgozók egy részét és tudtukon kívül - átadni a másik részét a „jogutódnak",
hogy a lehető legkevesebbet kelljen kifizetni végkielégítésként. Az eladónőkkel előbb közölték, mikor fog megszűnni a munkájuk, aztán mégis tovább dolgoztatták
őket. Közben előzékenyen megmondták nekik, hogy
hosszú távon akkor járnak jobban, ha mindenbe beleegyeznek, mert hiába
mennek munkaügyi
99 Az, hogy milyen
bíróságra, hiába nyerkiszolgáltatott nálunk nek, az eladó cég úgysem tud majd fizetni,
az az ember, aki
úgyhogy nem kapnak
dolgozik, az elmúlt
semmit. Ezt az újsághúsz évben nemigen
írónak nem akarják elmondani, nem is advolt kampánytéma.
nak rá módot, hogy a
kérdéseit feltegye. A biztonsági őr nem engedi be a kollégámat, de nagyon udvarias, felajánlja, hogy felmegy,
megkérdezi az áruház vezetőjét, szeretne-e élni a lehetőséggel. Aztán hozza az üzenetet: az igazgató nem szeretne nyilatkozni. Ezek az üzletemberek nem idegenek, legalább olyan jól ismerik a törvényeinket, mint a hazai vállalkozók, és azzal is tisztában vannak, kivel mit lehet
megtenni. A segítőkészségnek és a kemény üzleti érdekérvényesítésnek ez a természetes együttműködése biztosan a több ezer éves távol-keleti kultúra sajátossága, de
az eredményt tekintve lényegtelen, hogy ezek az üzletemberek kínaiak. A történet arról szól, hogy egy 30-40
éve egy helyen dolgozó embernek ma körülbelül annyi
lehetősége van érdekeinek védelmére, mint a városnak a
szomszédos, Centrum-gödör néven elhíresült beépítetlen telek tulajdonosával szemben.

MAROSLELE
BAKOS ANDRÁS

Bújtatóakna és vízelvezető az M43-as mellett. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
nákban előbb lefelé, aztán a
nyomás által felfelé kell átfolynia a víznek, ezeket folyamatosan ellenőrizni és tiszti-

NÉHA MÉG BENZINRE SINCS PÉNZE A SZEGEDI ALAPÍTVÁNYNAK

Bajban vannak a régiós
újszülött-életmentők

tani kell, hogy a hordalék ne
tömje el. A társulat szerint célszerű lenne, ha ezek is hozzájuk tartoznának.

Felújított
bölcsőde, új
udvarok az
iskolákban

A kormány Kínával is erőteljesen szeretné bővíteni a
kapcsolatokat, főleg olyan beruházások révén, amelyek új munkahelyeket teremtenek - mondta a minap a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára a világ első nemzetközi tevékenységű kínai ügyvédi
irodájának megnyitásakor, Budapesten. Természetes,
hogy az újságok ezt tartották fontosnak kiemelni, hiszen a választási kampány is arról szól, ki mennyi munkahelyet teremt, teremtett és fog - illetve, ha az ellenfélről van szó: úgysem fog - teremteni. Az, hogy milyen
kiszolgáltatott nálunk az az ember, aki dolgozik, az elmúlt húsz évben nemigen volt kampánytéma.
A mi kultúránk meg ilyen.

Katyn mártírjaira emlékeztek

SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

A megmentett babák több mint fele 2500 grammnál kisebb. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
SZEGED

FOLYTATÁS AZ ^OLDALRÓL
A Ford Tranzitot hat éve alakították át mentőnek. Az alapítvány munkatársai ezzel járják
Csongrád, Bács-Kiskun, Békés
és Jász-Nagykun-Szolnok megye
déli részének útjait. Egy új autó
megvásárlása az alapítvány számára lehetetlennek tűnik, hiszen egy ilyen több mint 20 millió forintba kerülne, felszereléssel együtt 40 milliónál is többe.
A speciális felszerelésű rohamkocsi mozgó intenzív osztályként működik. A koraszülötteknél szükség lehet - többek között - lélegeztetőgépre
vagy akár kisebb sebészeti beavatkozásokhoz szükséges eszközökre is. A szegediek által
megmentett gyermekek 55 százaléka 2500 grammnál kisebb,

45 százalékuk viszont nagy súlyú baba, akinél előfordulhatnak szívfejlődési rendellenességek is. Az életmentő szolgálattól legtöbbször a szülészeti
osztályok kérnek segítséget, innen szállítják tovább a piciket a
szegedi koraszülött intenzív
osztályra, de előfordul, hogy
kórházi gyermekosztályról visznek tovább kis betegeket, vagy
otthonszüléshez robognak ki.
Pintér professzor egyik legfel-

emelőbb élménye is egy otthonszüléshez köthető.
- Szegedtől 40 kilométerre
fekvő településre mentünk ki a
kollégákkal - emlékezett vissza
a professzor. - Mire odaértünk,
az anyuka megszült, az egyik
mentős tartotta az infúziót. A
kisbaba bepólyálva feküdt a
kandalló előtt. Nekünk már
nem is volt más dolgunk, csak
beszállítani a csecsemőt a szegedi klinikára.

Életmentés szállítás kttzben. Amennyiben az országban nem mű-

ködnének speciális újszülött-életmentők, évente 150-nel több kisbabát
vesztenének el szüleik, és 250-nel több gyermek lenne szellemileg károsult. Nagyon fontos, hogy a szakemberek időben segíteni tudjanak,
hiszen az első percek, órák döntően meghatározzák az újszülött, koraszülött életkilátásait és későbbi éveinek életminőségét. Felajánlásaikkal
olvasóink is támogathatják munkájukat. A Szegedi Újszülött Életmentő
Szolgálat Alapítvány számlaszáma: OTP Bank 11735067-20036634.

Több felújított oktatási intézményt is átadtak tegnap. A
Mi iskolánk, mi óvodánk pályázaton legnagyobb összeget nyert iskola, a Szegedi
Ipari, Szolgáltató, Szakképző
és Általános Iskola Szeged-Móravárosi Tagintézményében az iskolaudvarra költötték a megnyert közel 12
millió forintot, amelyet további 3 millió forinttal sikerült kiegészíteni. Új, betonozott sportpálya váltotta le az
eddigi balesetveszélyes udvart, valamint kialakítottak
egy térkövezett pihenőhelyet, felújították az udvari
járdát és a parkolót.
A Szegedi Szolgáltatási
Középiskola és Szakiskola
Vedres István
Építőipari
Tagintézményében
szintén
az udvar szépült meg a pályázatnak
köszönhetően:
díszburkolat került rá, valamint parkosították, és emlékfát ültettek a területén. A
beruházás értéke közel 8
millió forint.
^
A Vitéz utcai bölcsőde
uniós forrásból újult meg.
Közel 100 millió forintot
költöttek az új szárny kialakítására, amellyel az intézmény területét megnövelték, valamint arra, hogy a
régi épületet és környezetét
is felújítsák.

Keresztet állítottak a katyni mártírok emlékére tegnap a szegedi

dóm mellett. 1940-ben Sztálin utasítására 22 ezer embert végeztek ki
a szovjetek - a lengyel hadsereg és értelmiség vezetőit. Tömegsírba lőtték őket, családjukat deportálták. Az emlékkeresztet Kiss-Rigó László
szeged-csanádi megyés püspök áldotta meg. Köszöntőt mondott Biernacki Karol, a Szegedi Lengyel Önkormányzat elnöke. Katyn és a nemzeti emlékezet politikája címmel tudományos konferenciát rendeztek a Gál
Ferenc Hittudományi Főiskolán, a székesegyházban pedig szentmisét
mutattak be. FOTÓ- VERÉB SIMON
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Szülőt baleset-megelőzés
SZEGED. Baleset-megelőzésről, sebeltátásról és a leggyakoribb gyermeksebészeti betegségekről tartanak előadást
ma 9 órától a Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinikáján (Korányi
fasor 14-15.). Míg a szülők
szakemberektől kaphatnak
hasznos információkat, a gyerekeket a klinika könyvtárában bohócok és bűvészek szórakoztatják.
Atlétika, fórum, troli
SZEGED. A Belügyminisztérium
fővárosban rendezett atlétikabajnokságán a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola az egyéni
és csapatversenyek után összesítésben második lett. Az alig
500 fős szegedi intézményt
csak a majd 10 ezres létszámú
Budapesti Rendőr-főkapitányság
atlétái tudták megelőzni.
- Kohári Nándor (Fidesz-KDNP)
önkormányzati képviselőjelölt
programismertető lakossági fórumokat tart a baktói kiskertekben, a Pihenő utca és a Hosszútöltés utca sarkán szeptember
19-én, Újpetőfitelep és Petőfitelep választópolgárainak a Hunyadi jános Általános Iskolában
szeptember 21-én, a petőfitelepi
Petőfi Sándor Általános Iskolában szeptember 23-án, valamint
a baktói Lugas kisvendéglőben
szeptember 24-én, 18 órától.
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Kisebbségi választás:
10 város közül 8-ban

CSONGRÁD MEGYE. Október
3-án a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásán az a választópolgár
vehet részt, akit a kisebbségi
választói jegyzékbe 2010. július
15-éig, kérelmére, felvett a helyi választási iroda vezetője. E
lehetőségről minden érintett
úgynevezett kisebbségi értesítőt kapott. Városaink közül
Csanádpalotán 74, Csongrádon
184, Hódmezővásárhelyen 443,
Kisteleken 58, Makón 206,

Polgármesterjelölt fóruma
CSANYTELEK. Választási fórumot tart vasárnap délután 4
órától a faluházban Györgyiné
Mészáros Erzsébet, a Fidesz
polgármesterjelöltje. Vendég:
Magyar Anna, a megyei közgyűlés elnöke és Vincze László országgyűlési képviselő.
Kisgazda-jelölt
SZEGVÁR. Hevesi jános, a Független Kisgazdapárt szegvári
képviselőjelöltje mutatkozott be
tegnap sajtótájékoztatón. A 65
esztendős jelölt, akit Hegedűs
Péter, a párt országos elnöke
ajánlott a választók figyelmébe,
átfogó programjában a civilszervezetekre támaszkodva fejlesztené a falut, kiemelt feladatnak
tartva a turizmus élénkítését. A
földdel kapcsolatban úgy véli,
annak magyar kézben kell maradnia.
FELGYŐ. Választási gyűlést tart
Vincze László, a Fidesz felgyői
polgármesterjelöltje vasárnap 6
órától a könyvtárban. A fórumon részt vesz Magyar Anna, a
megyei közgyűlés elnöke és Túri-Kovács Béla, az országgyűlés
Fenntartható Fejlődés Bizottságának alelnöke.
Bemutatkoznak a jelöltek
RÚZSA. Bemutatkozik a 19 önkormányzatiképviselő-jelölt 3-3
percben, a 2 polgármesterjelölt
pedig 10-10 percet kap vasárnap
délután fél 4-kor a művelődési
házban. A fórum kezdetéig írásban lehet feltenni kérdéseket.

Új munkahelyek, élhető város, a tudás megszerzésének elősegítése, esély a felzárkózáshoz - többek között ezt tartalmazza
Lázár János fideszes polgármesterjelölt programja, amelyet tegnap ismertetett.

1
CSANÁDPALOTA

CIGÁNY

ROMÁN

Berta Sebők (LUNGO DROM), Gáspár Józsefné (ERE), Hulmanné Kasza Anita (ERE), Kincses Ferenc (ERE), Kisalbert Tibor
(LUNGO DROM), Kolompár Lászlóné (LUNGO DROM), Mucsi Éva (ERE). Rácz lózsefné (LUNGO DROM).

Lázár több vállalkozást hozna Vásárhelyre.
FOTÓ: KARNOK CSABA
Kinka Andrásné (MROÉE), Krobák Tamás (MROÉE). Németh Lajosné (MROÉE). Pataki-Takács Mihály (MROÉE), Vetróné Negreu Mariana Florica (MROÉE).

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

TÖRÖK ANITA

CSONGRÁD
CIGÁNY

CIGÁNY

CIGÁNY

A jövő városában mindenki
és mindenkire számítanak - hangsúlyozta tegnapi
programismertető sajtótájékozHÓDMEZŐVÁSÁRHELY
tatóján Lázár János, a Fidesz
vásárhelyi polgármesterjelöltAjtai Éva (MCF). Ferkovics Menyhért Menya (RDSZ), Forrai Hajnalka (MCF). Gönczi Tiborné Gyöngyike (RDSZ), Mátray Atje. Azt mondta, az elmúlt hetektila Tyutyu (RDSZ), Matyi Sándor Sajó (RDSZ), Ökrös László (LUNGO DROM). Pap Szilvia (MCF), Rostás Béta Krisztián (MCF),
ben tartott lakossági fórumoSztojka Aliz Zsófia (LUNGO DROM). Sztojka László (LUNGO DROM), Varga Mónika (ÉMTE)
kon elhangzott javaslatokból,
elképzelésekből állt össze progAlácsi Aurél Istvái (NKÖBKMSZ). Doba Dsiiella (NKÖBKMSZ). Fán Róbert (NKÖBKMSZ), Waltemé Kun Amamáia (NKÖBKMSZ).
ramja, amely 10 fő téma köré
csoportosul.
- Az egyik legfontosabb a
Pojnámé Benye Anna Éva (MRKSZ), Radics jános (MRKSZ). Stoica Gprian Florin (MRKSZ). Szakálné Botás Ftorica (MRKSZ).
munkahelyteremtés. Négy év
alatt 1500 új munkahelyet szeretnénk létrehozni, amire minKISTELEK
den esély megvan - mondta.
Kiemelte a kis- és középvállalCsűri Zoltánné (TCPÉE), Győri János László (TCPÉE), Rostás László (MCF), Rostás Mihály STEFI (TCPÉE), Rostás Sándor
kozások támogatását, az ipari
László (MCF). Rostásné Kiss Ibolya (MCF), Rostásné Limpek Ilona (TCPÉE), Rózsavölgyi Albert (MCF).
parkban működő cégek segítéKállai Alex (MCF). Kállai Dezsőné (LUNGO DROM). Lévai Csaba (MCF), Lévai Géza (MCF), Mihály Sándor József (LUNGO
fontos,
DROM), Petrovics Sándor (LUNGO DROM). Rácz Anikó (MCF). Seres Antal (MCF), Seres József (LUNGO DROM).

MAKÓ

sét. Minél több vállalkozást szeretne a településre hozni.
Lényegesnek tartja, hogy
Vásárhely élhető város legyen.
Lázár János szerint 21. századi
modern, polgári lakókörnyezetre van szükség. Ennek megteremtéséhez járul hozzá a Tornyai János városrehabilitációs
program, a Szent István, a Szabadság tér és az Andrássy utca
újjáépítése. Ehhez legalább 7
milliárd forint kell. A pénz egy
része már most rendelkezésre
áll - tette hozzá. Lázár beszélt a
Kása-erdő rehabilitációjáról is,
és arról, hogy annak szomszédságában egy új lakóparkot terveznek.
Programjában a tudás megszerzésének elősegítése is kiemelten szerepel. Megemlítette
a városba települő főiskolát, és
hogy szorgalmazza a mezőgazdasági főiskola újjászervezését.
A következő 5 évben pedig felújítanak minden óvodát, általános iskolát, de a tervek szerint
az Erzsébet-kórházra is megújulás vár. Lázár János azt is
szeretné, ha a város határában
lévő állami földek a vásárhelyiek érdekeit szolgálnák. Ugyanakkor el akarja érni, hogy mintaprojektként - a regionális
kormányhivatalok első kihelyezett ügyfélközpontja Vásárhelyen legyen.
Egy esélyt mindenkinek adni
kell a felzárkózásra, ezért a következő 10 évben a tudás megszerzésének, a munkának, a
lakhatásnak a feltételeit biztosítani kell - mondta Lázár János.

Az MSZP B. Nagy
programjáról

CIGÁNY

Berta Györgyné (LUNGO DROM), Károlyi Róbert (LUNGO DROM), Kucsora József (LUNGO DROM), Lakatos Gyula (MCF).
Trivapetrovics János (LUNGO DROM)

ROMÁN

Árgyelán György (MRKSZ). Békán Aurél (MRKSZ). Bírta Júlia Mihaéla (MRKSZ). dr. Erdősy Margaréta (MRKSZ), Márton Ágnes Edina (MRKSZ), Stefek Gabriella (MRKSZ), Szűcs János Virgil (MRKSZ). Tassi Maricica (MRKSZ).
MINDSZENT

SZEGED

GONDA ZSUZSANNA

CfGANY

Boldizsár |ános lózsef Csondi (LUNGO DROM), Dömötör Károly Mimi (LUNGO DROM), Rostás Csaba (MCF), Rostás Jakab
Nem
Vili (LUNGO DROM). Rostás lózsef (MCF), Rostás Józsefné (MCF), Rostás Károly (MCF), Varga Istvánné Modol (LUNGO DROM).

derül ki B. Nagy László
programjából, mit és hogyan
szeretne a Fidesz polgármesterSZENTES
jelöltje - mondta Újhelyi István,
a parlament szocialista alelnöBuza András (LUNGO DROM), Faur István (LUNGO DROM), Faúr Zoltán (MCF), Fehér Mónika (MCF), Lakatos Attila Gyula
ke tegnapi sajtótájékoztatóján
(LUNGO DROM). Lakatos Mária (MCF), Lévai Ede lózsefné (LUNGO DROM), Mezei Erika Tímea (LUNGO DROM), Mihály BorCIGÁNY
bála Éva (MCF). Pozsár Tünde Nikolett (LUNGO DROM), Szabó Mária (LUNGO DROM). Varga Ferenc (LUNGO DROM), Szegeden. Hozzátette: Orbán
Viktor miniszterelnök tavasszal
pedagógusbér-emelést,
adóBosánszki Dóra (GÖIE), Horeftos Konstantin Zoltán (GÖIE), Horeftos Szilvia (GÖIE), Kerekes Eszter Julianna (GÖIE).
csökkentést ígért. Ebből nem
lett semmi, de azóta a kormány
* Szeged 11 - bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, szerb, szlovák, ukrán - kisebbségi,
összesen
elismerte
Bajnaiék munkáját
65 képvisetőjeiöltjének nevét lopunk szeptember 17-i számának ÍZ oldalán közöttük.

Rövidítések:

ERE: I gyütt a Romákért Egyesület, ÉMTE: A/ Élet Minőségéért Többcélú Egyesület. GÖIE: Görög Ifjúsági Egyesület,
LUNGO DROM: „LUNGO DROM" Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség, MCF: MCF a Magyarországi
Cigányok Országos Fóruma, MRKSZ: Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége, MROÉE: Magyarországi
Románok Orvágos Érdekképviseleti Egyesülete, NKÖBKMSZ: Német Kisebbségi Önkormányzatok Bács Kiskun Megyei
Szövetsége, RDSZ: Roma Demokraták Szövetsége. TCPÉE: Térségi Cigány és Polgári Érdekvédelmi Egyesület

Forrás: Országos Választási Iroda www.valasztas.hu
Vincze fóruma

többféle (11) Szegeden. 8 városunkban - a megyeszékhellyel
együtt - összesen 152 jelölt közül választanak kisebbségi képviselőt. Minden érintett városban döntenek cigány önkormányzati képviselőjelöltekről,
de 4 helyen román, 2 helyen görög, 2 helyen német testület is
alakulhat. Szegeden - az említetteken túl - bolgár, horvát,
lengyel, örmény, szerb, szlovák
és ukrán önkormányzati választásra is készülnek.

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI JELÖLTEK CSONGRÁD MEGYE VÁROSAIBAN

ROMÁN

- Az európai mobilitási hét részeként a mai trolibusznapon az
SZKT a Széchenyi téren kiállított
járművén mutatja be a szegedi
troliközlekedés múltját, jelenét
és jövőjét. A kiállítás szeptember
22-éig tekinthető meg.

Mindszenten 417, Szegeden
1023, Szentesen 271 személy
szerepel a kisebbségi választói
névjegyzékben. Sándorfalván
is jelentkezett a cigányok közül
14 szavazni akaró, de képviselőjelöltet nem sikerült állítani.
Mórahalmon se kisebbségi választó, se jelölt.
Csongrád megyében 13-féle
kisebbségi önkormányzat alakulásáról döntenek a választók.
A megye 10 városa közül 8 helyen lesz ilyen voksolás, a leg-

Lázár János: 4 év alatt
1500 új munkahely

DM-GRAFIKA

Kosa Lajos a szuperlézerről

SZEGED. - Tönkretette az országot az elmúlt 8 évben a szocialisták politikája. Most sem a településekre koncentrálnak, hanem azt kommunikálják, hogy
valamiféle ellensúly kívánnak
lenni - jelentette ki Kósa Lajos,
a Fidesz ügyvezető alelnöke
tegnap szegedi sajtótájékoztatóján, amelyet B. Nagy László
polgármesterjelölttel és Gyimesi Lászlóval, a Fidesz szegedi elnökével tartott. Hozzátette: az
önkormányzati
választásnak
nem a pártpolitikáról, hanem a

városról kell szólnia. Újságírói
kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: „A szegedieket alaposan átverte a Bajnai-kormányzat a szuperlézerrel kapcsolatban,, ehhez asszisztált Botka.
Kiderült: az EU semmilyen támogatást nem ad a szuperlézer
megépítéséhez. Az is kiderült:
nem egyedi berendezésről van
szó, hanem olyanról, amelyet a
csehek és a románok is fognak
építeni."
- Nem három egyforma berendezés épül, ez egy olyan

berendezés, amely három helyen épül meg három különböző feladattal, szoros együttműködésben - reagált Szabó
Gábor, az SZTE rektora, akadémikus. - A projekt tervezésének első pillanatától kezdve
világos volt, hogy a 3 ország a
strukturális alapjaiból támogatja a berendezések megépítését, és a partnerek a működtetésből veszik ki a részüket,
illetve a működtetéshez részben hozzájárul az Európai
Unió - tette hozzá.

- fogalmazott.
- Két állítása van a szegedi
Fidesznek: a szocialista városvezetés tönkretette Szegedet, és
Szegednek kormánypárti polgármester kell. A miskolci fideszes jelölt, Kriza Ákos kiadványában azonban az áll, hogy
amíg Miskolc nem fejlődik, addig például Debrecen és Szeged
igen. Kövér László, a Fidesz országos választmányi elnöke pedig kifejtette, hogy nem jut
több pénz a kormánypárti önkormányzatoknak sem - hangsúlyozta Újhelyi.
Nagy Sándor alpolgármester (Szabad Város Egyesület)
úgy fogalmazott: B. Nagy programja „óvatos a konkrétumokkal", a jelölt pedig nagyon tájékozatlan a város ügyeiben,
ha szabad strandot, térfigyelő
kamerákat és a turizmus növekedését ígéri. Ezek mellé
ugyanis nyugodtan pipát tehet
- ahogy a munkahelyteremtő
beruházások mellé is. A Pick

Újhelyi: B. Nagy óvatos a konkrétumokkal. FOTÓ: KARNOK CSABA ,...
például új gyárat tervez, a dorozsmai ipari parkban 40 hektáron egy termelőberuházást
készítenek elő.
Az alpolgármester kiemelte:
B. Nagy László csütörtökön Az
Este című műsorban „megígérte, hogy privatizálni fogja a szegedi közszolgáltató cégeket".
Nagy Sándor hangsúlyozta,
hogy legutóbb az előző fideszes
polgármester, Bartha László
privatizálta, majd a szocialista
önkormányzat vásárolta vissza
a cégeket. Nagy szerint a privatizáció nem a szegediek érdekeit, hanem magánérdekeket
szolgálna.
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CSEHÜL ALL AZ UJ SZEGEDI VILLAMOSVONAL

Holnaptól ketyeg a kötbér a 2-es építőjének

Ma jár le az új szegedi 2-es villamos építőinek kiszabott póthatáridő, holnaptól villamosnak kellene járnia a Rókusi körúton.
A város nem fogad el semmilyen kifogást; vasárnaptól a hét minden napján 10 milliós kötbért számol fel.

SZEGED
DOMBAI TÜNDE
Csak a csoda segíthet az új 2-es
villamosvonal kivitelezőjének,
a cseh-magyar Szeged Villamos 2 Konzorciumnak - az építkezéssel kapcsolatos minden
határidő lejár a mai nappal. Ehhez képest az elmúlt hetekben
alig haladt valamit a beruházással a bmói OHL ZS. a.s. cég vezette cégtársulás, amelynek tag-

ja a budapesti Középszolg Kft.
és a nyíregyházi Kelet-Út Kft.
Nincs kész az új szárnyvonal
csatlakozása a rókusi csomópontban. Nem épültek meg a
Rókusi körút két szélén az új
közúti sávok a Kisteleki utca és a
Tesco között. Emiatt a kivitelező
hozzá sem foghatott a vágányépítéshez a körút közepén. Csanádi Zoltán, a tömegközlekedési
nagyprojektet irányító Szeged
Pólus Kft. projektigazgatója el-

árom KÉRDÉS
AKI VÁLASZOL:
Nagy Sándor
Szeged alpolgármestere
3 kérdést teszünk fel olyan
embereknek, akik valamiért
az érdeklődés középpontjába
kerültek, és olyanoknak, akik
válaszolni hivatottak aktuális
témákra. Ezúttal Nagy Sándort, Szeged városfejlesztési
alpolgármesterét faggattuk a
kampánytémává vált Mars
térről, a belváros-rehabilitációs beruházásról.

SZEGED
R. TÓTH GÁBOR
- Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke tegnapi számunkban azt mondta:
nem lehet támogatási szerződést kötni a 2,1 milliárd forintos belváros-rehabilitációs beruházásra. Miért?

- Az önkormányzat végig szabályosan járt el a belváros-rehabilitációs beruházás, ezen
belül a Mars tér
ügyében. Meg
lehet nézni a
tulajdoni lapot: soha nem
^
^
volt teher az
ingatlanon.
Politikai erőfitogtatásnak
tartjuk,
hogy

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - amely nem a saját, hanem az Európai Unió pénzét
kezeli - nem írja alá a 2,1 milliárd forintos támogatási szerződést. Ha kell, európai uniós
fórumokhoz, bírósághoz fordulunk az ügyben.
- B. Nagy László, a Fidesz polgármesterjelöltje azt nyilatkozta: másfél óra alatt megállapodott azokkal a kereskedőkkel, akik még nem egyeztek meg a várossal.

- Milyen jogcímen fizetne nekik? Ha a városvezetés megtette volna, amit számon kér,
és kifizet sok tízmilliót, már
feljelentettek volna hűtlen kezelésért. 8 bérlő perli az önkormányzatot, holott eddig
minden pert elvesztettek, jogerősen megszűnt a bérleti
szerződésük - a másik 140
bérlő pedig békésen levonult
a területről.

- A pályázat folyamatosan alakult, a bírálóbizottság tudtával, javaslatainak figyelembevételével. Ezeknek megfelelően
hajtottuk végre a projektet,
amely
minden vizsgálaton átment. A
perekről - amelyek a beruházást láthatóan
nem érintik szintén
tájékoztattuk a Regionális Operatív
Program
Irányitó Hatóságát.

tanintézmény udvarán emelt
375 négyzetméteres épület költségét az iskola fenntartója, a
Csongrád Megyei Önkormányzat finanszírozta. A műhelybe
várhatóan októberben kerülnek
azok az új, az oktatás gyakorlati
részét segítő gépek, amelyeket
egy 24 millió forintos pályázaton nyertek.

Az építkezést ma már biztosan
nem fejezik be. FOTÓ: KARNOK CSABA

kaptak, mégsem változott az áldatlan helyzet.
Eredetileg augusztus 18-án
kellett volna átadnia a Szeged
Villamos 2 Konzorciumnak a város új villamosvonalát. Nem volt
részhatárideje a munkálatoknak, az egészet meg kellett volna építenie a Csongrádi sugárúttól a rókusi csomópontig. Beszámoltunk róla: a rendkívül esős
időjárás és egy közműtérképen
nem szereplő ivóvízvezeték miatt egy hónap határidő-módosítást engedélyezett az építőknek
a megrendelő önkormányzat. A
módosított határidő a szerződésben a mai nap.

- Semmiféle további csúszást és kifogást nem fogadunk el. Vasárnaptól ketyeg a
szerződés szerinti napi 10 millió forintos kötbér hétköznap
és hétvégén is - erősítette meg
Csanádi Zoltán. (Megírtuk: a
kötbért - az eljárás rendje szerint - a számlák kifizetése
után követelheti vissza a város, pénzt nem tarthat vissza.)
Ha a kivitelező fokozná a tempót, a szakemberek becslése
szerint optimális esetben decemberre készülne el a 2-es
villamosvonal.
A konzorcium - szerződése
szerint - nem nyilatkozhat.

B. NAGY LÁSZLÓ: A VÁROS NEM LÁTTA EL JÓL FELADATÁT, LÁTVÁNYBERUHÁZÁSOKRA KÖLTÖTT

Kétszázan az I. Szegedi
Gazdasági Konferencián
Több mint 200 szegedi vállalkozó
vett részt s z e p t e m b e r 15-én az I.
Szegedi Gazdasági Konferencián,
amelyet a Szegedi Tudománye g y e t e m és a H e t i V á l a s z
szervezett. Dr. Szabó Gábor
rektor, Petykó Zoltán a Nemzeti
F e j l e s z t é s i Ü g y n ö k s é g e l n ö k e , Dr.
Molnár Ágnes a fejlesztéspolitikai
koordinációért felelős államtitkár,
és P r o f . D r . L e n g y e l I m r e , a S z e gedi T u d o m á n y e g y e t e m G a z d a s á g tudományi Karának intézetvezető
e g y e t e m i t a n á r a m e l l e t t B. N a g y
L á s z l ó is e l ő a d á s t t a r t o t t S z e g e d
jövőjéről.
SZEGED
Magyarország

a

2007-től 2013-ig tartó
uniós

költségvetési

időszaknak

- Komoly szabálytalanságokról beszél az NFÜ - mire utalhat?

Tanműhelyavató
a Sághy Mihályban

CSONGRÁD. Magyar Anna, a megyei önkormányzat elnöke, Körösi Tibor, a Csongrádi Oktatási
Központ igazgatója és Vincze
János
tagintézmény-vezető
avatta fel tegnap délelőtt a
csongrádi Sághy Mihály Szakképző Iskola, Középiskola és
Kollégium új faipari tanműhelyét. Az 50 millió forintból a

mondta: a Tesco és a vértói kiserdő között is nagyon elmaradtak az épitők a sínfektetéssel, a
kivitelező a saját ütemezéséhez
sem tartja magát. A lehetőség
pedig adott: munkavégzésre
hétköznap reggel 6-tól este 10-ig
kapott engedélyt a konzorcium,
és hétvégén is dolgozhatna. Hiába szólította fel többször a Szeged Pólus és a város vezetése is a
kivitelező cégek vezetőit, hogy
ütemezzék hatékonyabban a
munkát, dolgozzanak szervezettebben, többet és többen, a konzorcium nem gyorsította fel az
építkezést. Az önkormányzattól
pedig minden segítséget meg-

már

az

első három évében le-

B. N a g y László: Szeged többet érdemel! Az NFÜ elnöke és
a feljesztéspolitikai koordinációért felelős államtitkár társaságában
mutatta be programját a FIDESZ szegcdi polgármesteijelöltjc.

kötötte a rendelkezé-

keretének

sére álló 8000 milliárd

költségvetés hiánya pedig több mint 12 milliárd F t - ez áll az

forintos

ö n k o r m á n y z a t által kiadott d o k u m e n t u m b a n .

mintegy

uniós

háromnegyedét,

„Ezt a hiányt finanszírozni kell, de nem úgy, ahogyan azt az

amelyet az előző szocialista kormányok

előző kormányok és város vezetése tették. A z M S Z P az el-

alatt mindenfajta stratégiai elgondolás

hibázott gazdaságpolitikáját úgy próbálta korrigálni, hogy

nélkül, „ötletelés" formájában osztottak

azt mondták: igaz mi rontottuk el, de hajtsuk be az embe-

ki - hangzott el a konferencián.

reken, azaz vegyük el tőlük a 13. havi nyugdíjukat, vezessük

Molnár Ágnes államtitkár a tanácskozá-

be a tandíjat, a kórházi napidíjat, a vizitdíjat, csonkítsuk meg

son elmondta, hogy az unióból érkező

a családi juttatásokat, emeljük fel az ÁFÁ-t 25%-ra, és

vizsgálatok során könnyen kiderülhet,

emeljünk adókat. Ellehetetlenültek

a kis- és

középvál-

hogy hazánk szabálytalanul használt föl

lalkozók is, és a válság bennünket ebben a katasztrofális

uniós támogatásokat pályázati célokra.

állapotban ért" - mondta B. Nagy László.

Megemlítették még a szegedi Mars tér
felújítását, ahol komoly

szabálytalan-

ságokat tártak fel és már a rendőrség az
ügyészség felügyelete mellett nyomoz
okirat hamisítás és hivatali visszaélés
ügyében.
Szeged város adóssága 6 milliárd Ft-ról
több mint 25 milliárdra emelkedett, a

** Szegeden ugyanez a helyzet: a
szocialista Botka László eladta
Szeged jövőjét, tetemes
adósságot halmozott fel, és ezért
nem tudott a munkahelyteremtés
útjára lépni. ^
"Botka László nem tudott megfelelő környezetet teremteni

További információ:

www.bnagylaszlo.hu

az

ide

mondta

érkező

munkahelyteremtő

el

Nagy

B.

László,

a

vállalkozásoknak"
kormánypárt

-

szegedi

polgármester-jelöltje.
B. Nagy László a megoldást a szegcdi gazdaság dinamizálásában és munkahelyek teremetésében

látja. Elmondta,

hogy programja 5 f ő pont köré épül: stabilitás, munkahelyek,
Fizetett politikai hirdetés.

biztonság, élhető Szeged és egészséges város.
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Két szegedi a mai
Megasztárban
Két szegedi kötődésű énekes is
feltűnik a Megasztár ma esti
adásában, aki a legjobb 24 közé jutásért harcol. Varga Detti
és Gusztos Bence sosem tanult
énekelni, az előválogatókon
azonban mindketten simán továbbjutottak. Most az a tét:
részt vehetnek-e a jövő héten
induló élő show-műsorban.

Mindkét énekest a castingadásokból ismerhették meg a
nézők, ahonnan simán továbbjutottak. A ma esti adásban már a legjobb 24 közé kerülés a tét, vagyis az, hogy lehetőséget kapnak-e a jövő héten induló élő show-műsorokban részt venni.
A 21 éves Detti családja unszolására jelentkezett a Megasztárba, igaz, annyira azért
SZEGED
nem kellett noszogatni. - Úgy
TÍMÁR KRISZTA
éreztem, most már eljött az én
A ma esti Megasztárban két időm - fogalmazott a lány,
szegedi kötődésű énekesnek is aki annak ellenére, hogy tanárnál
még
soha nem ta99 A ma esti adásban már a
nult énekelni,
legjobb 24 közé kerülés a tét,
ez idáig csak
vagyis az, hogy lehetőséget
pozitív kritikapnak-e a jövő héten induló élő kákat kapott.
A mai adásshow-műsorokban részt venni.
ban a Fugees
szoríthatunk. Varga Detti a vá- Killing Me Softly című számáros szülötte, ám négy évig a val áll színpadra.
Horváth Mihály Gimnázium
A 17 éves Bencét a Sztárpatanulója volt, így a szentesiek lánta című tehetségkutatón feis „magukénak érezhetik" egy dezték fel a TV2-sök, onnan

FELMONDTAK A DOLGOZÓKNAK, KIÜRÍTETTÉK AZ ÜZLETET

Zárva a Skála Áruház

Csendélet. A máskor oly forgalmas áruházban se vásárló, se eladó, se áru. "0TÓ: KARNOK CSABA
Bezárt a szegedi Skála Áruház.
A hivatalos verzió szerint technikai okok miatt nem nyitott ki
az üzlet egy hete. Úgy tudjuk
azonban, a 42 dolgozót elbocsátották, majd néhányat közülük visszavett az új üzemeltető.

SZEGED
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Ma este Varga Dettiért és Gusztos Bencéért izgulhatnak a szegediek. FOTÓ: TV2
kicsit. Gusztos Bence pedig
ugyan kiskunhalasi, középiskolás tanulmányai - a Szegedi
Műszaki és Környezetvédelmi
Középiskola és Szakképző Iskola Gábor Dénes Tagintézményének ll.-es diákja - Szegedhez kötik, három éve itt is él.

ment válogatásra a Megasztárba. Mint mondta, 8 évnyi kézilabdázás után be kellett látnia, hogy „az nem jött be", így
most az éneklésre váltott. Ő
ma este a Twist and Shouttal
próbálja meggyőzni a zsűrit:
helye van a legjobbak között.

- Negyvenketten dolgoztunk
itt,
mindnyájunknak
fölmondták. Erős túlzás, hogy
technikai okok miatt van zárva az áruház - mesélte lapunknak a szegedi Skála
egyik elbocsátott dolgozója,
Szabó Lászlóné. Vele és néhány kolléganőjével az áruháznál találkoztunk. - Augusztus 9-én kaptunk egy tájékoztatót a csoportos létszámleépítésről. A Skála-lánc
öt áruházát, a pécsit, a kecskemétit, a miskolcit, az egrit
és a szegedit zárják be a tulajdonosok - mondta Szabóné.
Megtudtuk; a vezetőik igyekeztek a dolgozókat meggyőzni arról, hogy közös megegyezéssel bontsanak szerződést,
mert a rendes felmondás esetén nekik járó végkielégítést
nem biztos, hogy állni tudja a

cég, azaz könnyen lehet, hogy
akkor sem kapják meg járandóságukat, ha a munkaügyi
bíróság igazat ad nekik.
A dolgozók elmondták azt
is, a Skála Group 16 áruházával együtt a júniusban megalapított C8tL Focus Kft.-be
„került", jogutódlással. Az
áruházat üresen kellett átadniuk szeptember 9-én, ezt végül szeptember 15-én tették
meg, előtte két napig leltároztak. Szabó Lászlónétól tudjuk,
hogy nem marad sokáig üresen az áruház: egy hasonló

profilú ruházati cég költözik
az épületbe.
- A két tulajdonos megegyezett abban, hogy jogutódlással
átvesz közülünk embereket.
Nem mindenkit, néhányunkat.
Kiderült, hogy a pécsi, a kecskeméti és a szegedi áruházból
összesen ötven embert, közülünk tizenegyet átvesznek,
összeállítottak egy listát, és közölték a dolgozókkal, nekik kötelező átmenniük. Nem számít,
hogy ők akarnak-e ott dolgozni, vagy esetleg találtak már
máshol munkát. Sőt a tulajdo-

Pillanatképek az állami áruház történetéből.

1966. október 18. Megnyitotta kapuit a Tisza Állami Áruház a Lenin
körúton. „A korszerű üzlet 5400 négyzetméteren helyezkedik eL és
mintegy 55 millió forint árukészlete van" - tudósított a Délmagyarország.
1993-1994. A szegedi Centrum dolgozói kárpótlási jegy ellenében privatizálták az áruházat. Mivel a fejlesztéshez tőkeemelésre volt szükség, a2
elkövetkező másfél évben összeolvadtak a Centrum és a már jelentős
részben a német Tengelmann tulajdonában lévő Skála Áruházak, s vették
fel a Skála Divatáruház nevet.
2001. A Tengelmann kivonult a magyar piacról.
2005. június 6. „Elkelt a szegedi Skála": július l-jétől a kínai tulajdonban
lévő jin Wen Kft. működteti a volt Centrumot.
2007. január 19. A szegedi Skála is egyike annak a hat divatháznak,
amelyek tulajdonjogát az ES Holding Kft. szerezte meg. Európai színvonalú áruházakká alakítaná ezeket az új tulajdonos, az ES Holding Kft.
A minta az angol Harrod's és a párizsi La Fayette.

nosok ma újabb tíz főt tudtuk
és beleegyezésük nélkül odaadtak az új cégnek - mondta
ismét Szabóné.
Az áruházat két hete két
„Nem marad sokáig
üresen az áruház: egy
hasonló profilú ruházati
cég költözik
az épületbe."
biztonsági cég is őrzi, az egyiket a régi tulajdonos, a másikat a jogutód fogadta föl. Az
árukészletet a többi, még működő Skálába vitték. A dolgozók helyzete óráról órára változik, olyannyira, hogy miközben beszélgettünk, kaptak
egy telefonhívást, hétfőig
semmit ne csináljanak, semmilyen papírt ne írjanak alá.
Szerettünk volna beszélni a
szegedi áruház vezetőségével,
ám a hátsó bejáratnál egy biztonsági őr állta utunkat. Közölte, hogy fel nem engedhet,
de felmegy a vezetőséghez, és
megkérdezi, hogy akarnak-e
nyilatkozni. A dolgozók által
emlegetett igazgatónő végül
nem élt ezzel a lehetőséggel.

SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a 2009. évben pénzügyileg teljesített bevételekről és kiadásokról

A 224/2000 (XII. 19.) kormányrendelet alapján
a kuratórium az éves beszámolót az alábbiak szerint fogadja el.
2009. január 1-jei nyitó pénzeszközök

5.248.201 Ft

Bevételek:

A Hódmezővásárhelyi „Hódagro" Zrt. ^
az alábbi munkakörök betöltésére keres
jelentkezőket:

Alapítványi bevételek:
Központi alapokból
Egyéb támogatásból
SZ)A 1%-ból
Kamatbevétel

0 Ft
5.062.500 Ft
0 Ft
42.205 Ft

Összes bevétel-

5.104.705 Ft

Nyitó + bevételek összesen:

• 1 db 94 m'-es, garázzsal, 60 m'-es
kerttel 28,5 N Ft helyett

A kedvezmény szeptember 30-ig érvényes.

Érd.: 06-20/9999-081,06-30/8649-630

• szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség
• regisztrált mérlegképes könyvelői szakvizsga
• számítógépes ismeret
• szakmai gyakorlat minimum 3 év.
Mezőgazdaság területén szerzett gyakorlat
és helyben lakó az albiréiés sorén előnyt jelent.

• egyetemi vagy főiskolai végzettség
• mezőgazdaság területén szerzett,
1-2 éves nagyüzemi gyakorlat
• nagyfakó munkabírás
• saját tulajdonú gépkocsi.
Jelentkezni a zrt. elnök-vezérigazgatójénél
személyesen, telefonon előzetesen történő időpontegyeztetéssel lehet, önéletrajzot az alábbi
e-mail címre előzetesen juttassák el.

10.352.906 Ft

Kiadások:

Hirdetés, reklám
Könyvelés, könyvvizsgálat
Posta, telefon
Bankköltségek
Utazási-, üzemanyagköltség-térítés
Támogatása Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft.-nek
(Szegedi Szabadtéri játékok 2009. évi programsorozat)
Egyéb

168.000 Ft
273.000 Ft
77.770 Ft
54.741 Ft
19.230 Ft
7.000.000 Ft
569.000 Ft

Összes kiadás:

8.161.741 Ft

2009. évi záró pénzkészletek:

2.191.165 Ft

2009. évet terhelő, 2010-es pénzügyi teljesítésű költségek (tartozások):
Szállítók
Internetszámla

25.000 Ft
5.990 Ft

Összesen:

30.990 Ft
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Új technikát oktatnak 600 TETEL KERÜL KALAPACS ALA A12. SZEGEDI KONYVARVERESEN
a kortárs balettben 324 éves kötetre lehet licitálni
Szlovák kortárs táncművészek
mozgásvilágát mutatja be a
Szegedi Kortárs Balettnak Mészáros Máté, a társulat korábbi
tagja. A szólótáncos a Tiszaparti városban próbálja az Egyszemélyes tömeg című produkciót is.

SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

Mészáros Máté, a Szegedi Kortárs Balett volt tagja, a brüszszeli Ultima Vez társulat szólótáncosa tart kurzust a szegedi társulatnak a kortárs tánc
új technikájából.
- Egy Brüsszelben alakult,
6 fős szlovák csoport alakította ki ezt a mozgásvilágot,
amely a táncos földdel való
kapcsolatát változtatta meg.
Ők a világ legismertebb együtteseiben szerepeltek, és az új
típusú gyakorlatokban a saját
tapasztalataikat ötvözték egybe - magyarázta Mészáros
Máté. Az új technika révén a
táncosok technikája dinamikusabbá és lendületesebbé
válik, megnő a sebesség is.
- Mindennap valami ú j elemet próbálok elsajátíttatni a
szegedi táncosokkal, amely
idővel talán beépülhet egy da-

rab koreográfiájába is - mesélt a célokról Mészáros Máté,
aki Szegeden próbálja Kalmár
Attila táncművésszel közös,
saját kezdeményezésű produkcióját is.
- Az Egyszemélyes tömegben négyen állunk színpadra;
az alapötletet közösen fejlesztettük olyan szintre, hogy az
színpadképes legyen. A darab
arról szól, hogy az ember egy
adott helyzetre, mindennapi
problémára többféle módon
tud reagálni. Ilyenkor különböző személyiségek viaskodnak benne. Ezek harcát jelenítjük meg a kortárs tánc
nyelvén a zenés-szöveges előadásban - mesélte Mészáros
Máté. Az előadás október 5-én
debütál a Nemzeti Táncszínház Refektóriumában, és terveznek szegedi bemutatót is.
A két ország balettelőadásairól a táncos elmondta: Magyarországon az emberek ahhoz vannak
hozzászokva,
hogy egy darabnak valamiről
egyértelműen kell szólnia.
- Ezzel szemben Belgiumban
akár 50 fajta értelmezése is lehet egy előadásnak: az ottani
produkciókban a cselekmény
helyett a mozgás kerül előtérbe - mesélte a táncművész.

Szeged volt főmérnökének saját kézzel rajzolt és festett
Csongrád megye térképe, valamint Boethius 1686-ban megjelent, törökellenes felszabadító háborúkról írt műve is kalapács alá kerül a 12. szegedi
könyvárverésen.

SZEGED

KISS GÁBOR GERGŐ

Boethius Christophorus törökellenes felszabadító háborúkról szóló, 1686-ban megjelent
könyvének első kiadása lesz a
szervezők szerint az egyik legnagyobb durranása a november 6-án 10 órakor kezdődő 12.
szegedi könyvárverésnek a
Szegedi Akadémiai Bizottság
székházában.
- Egy külföldi magyar ajánlotta fel a kötetet, amely Buda
1686-os felszabadításának évében jelent meg. Ugyanennek a
műnek a 2. kiadása korábban
800 ezer forintért kelt el az
egyik hazai árverésen. Nálunk
250 ezerről indul a licit - magyarázta Jakó Csaba. A Dekameron antikvárium vezetője

Igazi ritkaságok kerülnek kalapács alá a 12. szegedi könyvárverésen - mutatja Jakó Csaba. FOTÓ KARNOK CSABA

ról és a határokon kívülről is
érkeztek hozzánk árverésre
szánt művek. Ezeket azokkal a
ritkaságokkal
9$ Bálint Sándor halálának
egészítettük
ki,
amelyeket a
30. évfordulója alkalmából a
szervező
két
„legszögedibb szögedi" 20 ritka, antikvárium az
év
folyamán
első kiadású, dedikált kötete
gyűjtött össze.
kerül kalapács alá.
A vevők részéelmondta: idén minden eddi- ről is nagy az érdeklődés, higinél több ritkaság, mintegy szen a szakemberek a szegedi
600 könyv, folyóirat, metszet aukciót az ország tíz legjobb
árverése között tartják számon
és térkép kerül kalapács alá.
- Az ország minden pontjá- - magyarázta Jakó Csaba.

Igazi szegedi blokk is szerepel majd a kínálatban: Bálint Sándor halálának 30. évfordulója alkalmából a „legszögedibb szögedi" 20 ritka,
első kiadású, dedikált kötete
kerül kalapács alá.
Az elmúlt években egyre hevesebb licit alakult ki a folyóiratok körül. Igazi csemege lesz
a Németh László és Illyés Gyula
által szerkesztett Válasz című
lap két világháború között megjelenő teljes sorozata. Számos
metszet és térkép is új gazdára
találhat, amelyek közül kiemel-

kedik Josef Bainville, Szeged
volt főmérnökének 1851-ben saját kézzel rajzolt és festett
Csongrád megye térképe.
- A hagyományokhoz híven idén is nagy érdeklődésre
számítunk a különböző halász, vadász és szakácsművészettel foglalkozó könyv iránt.
Az eddigi aukciók tapasztala-.
ta: a gyűjtői kör független az
éppen aktuális gazdasági eseményektől, így szinte az öszszes
árverésre
bocsátott
könyv új gazdára talált mondta Jakó Csaba.

Emlékszoba Vörös Lászlónak

Dinamikus, lendületes mozdulatsor Mészáros Mátéval. FOTÓ: FRANK YVETTE

SZEGED. Vörös László Emlékszobát avat Mélykút önkormányzata ma 11 órakor a városi
Fenyő Miksa Könyvtárban. Az
életének 71. évében, 2005-ben
elhunyt irodalomtörténész, a
szegedi egyetem docense — aki
1975-1986 között a Tiszatáj fő-

szerkesztője, 1989-től haláláig
a folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke volt — munkásságát egykori tanítványa, Bognár Zoltán gimnáziumi tanár
méltatja. Közreműködik: Siklósi Nóra (hegedű) és Tegzes Miklós előadóművész.

Feketén-fehéren - Rembrandtés Somogyi Győző-tárlat a REÖK-ben
Rembrandt és Somogyi Győző
alkotásaiban gyönyörködhetnek a REÖK-ben az őszi hónapokban. A világ legismertebb
holland művészének 72 rézkarcát és a Munkácsy-díjas, kiváló
művész több mint 60 grafikáját
nézhetik meg a szecessziós palota termeiben.

Rembrandtot szülei tudósnak
szánták, ám neki ez a hivatás
nem tetszett, otthagyta az
egyetemet, és egy leideni festőmester tanítványának állt - és
milyen jól tette: több ezer műremeket alkotott és hagyott az
utókorra. Rembrandt egész
életében a boldogságot kereste, több-kevesebb sikerrel. Életének szomorú és vidám eseményei művészetét is jelentősen befolyásolták. Érdekházasságnak gondolták, bár szerelemből köttetett: a számára
otthont adó műkereskedő unokahúgának lányát, Saskiát vette el. Nem volt boldog a magánéletük, hiszen három gyermekük halt meg nem sokkal
születésük után, csak a negyedik fiuk, Titus élte meg a fel-

vagyis emberi tekintetük van".
A REÖK-ben megrendezett kiállítás válogatás a művész korai
grafikáiból, amely segítségével
munkásságának sokrétűségébe is bepillantást nyerhetnek.
Rembrandt rézkarcai és
Somogyi Győző grafikái október 31-éig láthatók a szegedi
REÖK-ben, a Tisza Lajos körút 56. szám alatt.
(X)
Önképzőkör
a REÖK-ben
Gyönyörködtetnek Rembrandt rézkarcai.
nőttkort. Felesége elvesztése
után Rembrandt mérhetetlen
magányán fia gondozójának
segítségével próbált enyhíteni.
A boldogság azonban ekkor
sem találta meg: az asszony
beperelte őt hitegetés vádjával.
Később a nála jóval fiatalabb
szobalányával vigasztalódott,
akitől egy lánya is született.
Kalandokban gazdag élete hatott más művészeti ágak képviselőire is - írókat és filmrendezőket ihletett meg.

Somogyi Győző ars poeticájának
meghatározó
eleme
nemzetünk történelme. Mint
mondta, sohasem a száraz történelmi tények, évszámok érdekelték, sokkal inkább hatottak rá az adott korra jellemző
élethelyzetek, az emberek a viselkedésükkel, a kinézetükkel
és az öltözködésükkel. A művész nem idealizálja az embereket, pusztán úgy ábrázolja,
ahogyan látja őket: „rajtuk van
a nyomorúság, az élet súlya,

Ha ősz, akkor Önképzőkör a REÖK-ben. A Cserjés Katalin és Újvári Edit tartotta foglalkozások
alkatmával a REÖK aktuális kiállításai kapcsán számos érdekes
témával fogtalkoznak: a művészek életétői kezdve a képértelmezéseken át a tárlatvezetés
titkaiban is elmélyülhetnek az
érdeklődők. Az Önképzőkör
foglalkozásait szerdánként
16.30 és 18 óra között tartják a
REÖK-ben, a belépőjegyek 600,
400 és 4 alkalmas bérlettel
1400 forintos áron kaphatók.

A 2010. SZEPTEMBER 20. ES SZEPTEMBER 24.
KÖZÖTTI MUNKAHÉTEN A KÖVETKEZŐ
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK,
FÓRUMOK LESZNEK
Szeptember 2 0 - á n , hétfőn:
* Katona Gyula, a 13-as számú választókerület (Móraváros) képviselője
fogadóórát tart 14-16 óráig a Szegedi Csatornamű Társulat Irodájában (Szeged,
Széchenyi tér 5.).
* K a t o n a G y u l a képviselő a M ó r a v á r o s , S z e n t m i h á l y t e l e k , K e c s k é s t e l e p

és Vadaspark lakópark lakosai részére lakossági fórumot tart 18 órától a
„Vadmancs Kávézoo"-ban (Szeged, Hópárduc u. 4.). Téma: Beszámoló az eddig
végzett képviselői munkáról, valamint felmérés a lakosság igényének megfelelően
a fejlesztési lehetőségekről, programokról.

Szeptember 21-én, kedden:
* Gila Ferenc, a 24-es számú választókerület (Petőfitelep, Baktó) képviselője fogadóórát tart 17 órától a Nádas presszóban (Tölgyfa u.).

Szeptember 2 2 - é n , szerdán:
* Dr. Szentgyőrgyi Pál alpolgármester, az 1-es számú választókerület
(Felsőváros, Belváros) képviselője logadóórát tart 16 órától a Tabán Általános
Iskolában.

* Hekáné dr. Szondi Ildikó, a 10-es számú választókerület (Belváros) képviselője fogadóórát tart 12-14 óráig a Tisza Lajos kri. 47.1. em. 112. (Olajosház) épületében. Tel.: 06-30/963-8137.

* Juhász Gyula, a 25-ös számú választókerület (Tápé) képviselője fogadó-

órát tart 16-17.30 óráig a Tápéi Kirendeltségen (Szeged-Tápé, Honfoglalás u. 73.).

Szeptember 2 3 - á n , csütörtökön:
* Apró Juhász János, a Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület
képviselője fórumot tart 18 órakor a József Attila Általános Iskolában (Balatoni
u. 11.). Téma: Beszámoló az elmúlt 4 évben végzett képviselői munkámról.

Szeptember 2 4 - é n , pénteken:
* Katona Gyula képviselő a Móraváros, Szentmihálytelek, Kecskéstelep
és Vadaspark lakópark lakosai részére lakossági fórumot tart 18 órától a
Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskolában (Kálvária sugárút
84/86.). Téma: Beszámoló az eddig végzett képviselői munkáról, valamint felmérés a lakosság igényének megfelelően a (ejlesztési lehetőségekről, programokról.
* Apró Juhász János, a Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület képviselője fórumot lart 18 órakor a Heller Ödön Művelődési Házban (Budai
Nagy Antal u. 20.). Téma: Beszámoló az elmúlt 4 évben végzett képviselői munkámról.
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Posztumusz
díszpolgár
lett Kerekes
László

A RÖSZKÉN IS GYÁRTÓ VÁLLALAT SZERINT NEM TARTOZIK RÁJUK A SÉF MAGÁNÉLETE

Kovács Lázár a Knorr reklámarca

MAROSLELE. Posztumusz díszpolgári címet kapott az idei falunapon a júniusban elhunyt
Kerekes László. Korábban téeszelnök, majd egy mezőgazdasági vállalkozás első embere
volt, Maroslele önkormányzatának pedig a rendszerváltás óta
volt választott képviselője - három cikluson keresztül alpolgármesterként is dolgozott. Úgy
is ismerték mint a helyi intézmények, civilszervezetek mecénását. A faluban vele együtt eddig mindössze négyen kaptak
díszpolgári címet 1993 óta
- mondta el lapunknak Martonosi György polgármester.
Az ünnepi testületi ülésen kívül tegnap kiállítást és könyvbemutatót tartottak, este pedig az
Edda művek adott élő koncertet.
Ma gazdatalálkozót tartanak
1000 meghívott vendég részvételével, holnap pedig sportnapot rendeznek, és felavatják az
új lovas szabadidőközpontot.

A tavalyi falunapon parlamenti
képviselőkkel fociztak a maroslelei
fiúk. FOTÓ: KARN0K CSABA

Kovács Lázár sztárséf lett a
röszkei Knorr-gyár reklámarca.
A nős férfi félrelépéséről naponta zeng a bulvársajtó, ám a vállalat szerint az emberek külön
tudják választani a bulvármédia
sztorijait a kampánytól. A Knorr
Mórahalmon terjeszkedik.

tunk és akarunk vele együttműködni, mert kiváló séfnek
tartjuk. Hisszük, hogy a célcsoportunkhoz tartozó nők
szét tudják választani a bulvármédia sztorijait a kampánytól, amelyben egy profi
szakács ajánl használható ötleteket a háziasszonyoknak
- beszélt lapunknak Vince Beáta, az Unilever PR-munkatársa arról, hogy miért Lázárt vá-

BUDAPEST. RÖSZKE,
MÓRAHALOM
KISS GÁBOR GERGŐ
Kovács Lázár sztárséf lett a
röszkei Knorr-gyár egyik márkájának reklámarca. Az Unilever Magyarország Kft. zselés
állagú levesalapját néhány
hete kezdték el népszerűsíteni
a televízió-csatornákon. A
szakács július közepén került
a különböző pletykalapok kereszttüzébe, amikor bombaként robbant a hír: a nős férfinak egy kecskeméti lánytól
házasságon kívüli fia született. Lázár magánéletével azóta napi rendszerességgel foglalkoznak a lapok: a két legnagyobb bulvárújság szerdán

szerűsítette a magyar ételeket
- magyarázta Vince Beáta.
Érdekességként megjegyezzük: az amerikai szupergolfozó, Tiger Woods tavaly óriási
szexbotrányba keveredett, miután napvilágot látott, hogy
több tucat nővel csalta meg a
feleségét. A sportoló mögül
több szponzor, elsőként az őt
reklámarcként foglalkoztató
Gillette hátrált ki.

80 millió tasak évente. A röszkei Knorr-gyárban, ahol 250 ember
dolgozik, 800 különböző terméket, mintegy 80 millió tasakot gyártanak évente: innen látják el az egész országot, de exportra is termelnek.
A vállalat sajtóosztályának tájékoztatása szerint már jó ideje keresik a
bővítés lehetőségeit. - Először a röszkei telephely átalakításában és
kiterjesztésében gondolkodtunk, de még az önkormányzat legmeszszebbmenő támogatásával sem sikerült egy olyan beruházásra kész és
megfelelő infrastruktúrával rendelkező 10-15 hektáros területet találni,
ami erre alkalmas lenne. Mórahalmon azonban sikerült egy megfelelő
ipari ingatlant megvásárolni, ám még évekbe telik, mire Röszkén befejeződik, és Mórahalmon újraindul a termékek gyártása.

lasztotta a vállalat reklámarcnak. A termék népszerűsítésével ráadásul jóval az ügy kirobbanása
előtt keresték
f j Hisszük, hogy a
meg a szakácélcsoportunkhoz tartozó nők szét csot: együttműködésük
tudják választani a bulvármédia
már
áprilissztorijait a kampánytól, amelyben ban megkezegy profi szakács ajánl használható dődött.
- Amihez
ötleteket a háziasszonyoknak.
Lázár hozzáVince Beáta PR-munkatárs
nyúl, az siker
lesz: tévéműis címlapon hozta a Lázár-sasorát mindenki ismeri és szega legújabb fejleményeit.
- Kovács Lázár magánélete rette, és a washingtoni manem tartozik ránk. Azért akar- gyar nagykövetségen is ő nép-

- A bulvárhadjárat Lázár
magánéletére
vonatkozott,
szakmai munkásságát és elismertségét nem tudta megingatni - erősítette meg az Unilever elkötelezettségét a séf
mellett Földi Réka, Kovács
Lázár brand menedzsere.
Nem árt a sztárséf renoméjának, hogy egy zseléből készített terméket reklámoz? A
kérdésre Lázár azt mondta:
természetes alapanyagokból
álló levesalapot ajánl, ami
csak az ételek ízének tökéletesítésre szolgál, a friss alapanyagokat ugyanúgy be kell
szerezni.

Kovács Lázár mosolyog: magánéleti problémái ellenére az Unilever
hosszú távon számol vele. FOTÓ: DM/DV

NEMZETKÖZI

SZENT GELLERT FESZTIVÁL SZEGED
2010. SZEPTEMBER 19., VASÁRNAP
19"

Szegedi Fogadalmi Templom

2010. SZEPTEMBER 23., CSÜTÖRTÖK
1700

Prof. Janka Zoltán előadása

"Why is biorhythm so important to us?"
19!0

KONCERT

g

Szegedi Fogadalmi Templom

Szent Gellért Akadémia

ENSEMBLE KONCERT

VEZÉNYEL: Róbert Christian Bachmann,

Bunoaica, szoprán; Isabelle Garlicka, szoprán;
Christopher Lee, karmester

„A szólóhegedű világa..." II. rész

.2010. SZEPTEMBER 24., PÉNTEK

Jeanne Christée, hegedű
Elena Denisova, hegedű

1700

hegedű I;
Bajusz Izsó, hegedű II; Pedrag Katanic, brácsa;
Peter Sigl, cselló)
Közreműködnek a budapesti Liszt Ferenc
Zeneművészeti Akadémia hallgatói (Tornyai
Péter, Balogh Máté, Virágh András Gábor,
Megyeri Krisztina, Andorka Péter, Bella Máté,
Solti Árpád).
Stadler Quartett (Frank Stadler,

1100

19 30

Gál Ferenc Hittudományi Főiskola -

VEZÉNYEL: Róbert Christian Bachmann,

Yoon Kuk Lee
Lydia Rathkolb, szoprán; Martin Klimánek,
fuvola; Zdenék Rys, oboa; Jan Mach, klarinét;
Peter Hlucháh, fagott; Zuzana Rzounková, kürt

Az installáció megtekintése

ingyenes.

JEGYEK KAPHATÓAK
A koncertek előtt a helyszínen

6720 Szeged, Dugonics tér 12.
minden szerződött irodában
[www.jegy.hu)

C&T

INFORMÁCIÓ

Hüngárjí

Klebelsberg Terem

Kamarazenei koncert és táncelőadás
anDANZAS gitár + sztepp tánc

Szent Gellért Akadémia

szeptember 19-től 26-ig,
naponta 10 1800 óráig.

Az Interticket hálózatán belül,

„A túloldal..." I. rész

SZIMFONIKUS KONCERT

Altemplom

Jiri Partyka és Jakub Cernohorsky, hegedű;
Mirela Bunoaica, szoprán; Isabelle Garlicka,
szoprán

Klebelsberg Terem

Szegedi Fogadalmi Templom

Szegedi Fogadalmi Templom -

C&T Hungary Kft. - Utazási Iroda

Gál Ferenc Hittudományi Főiskola -

„Schubert befejezetlen szimfóniája:
Tények a legenda hátterében."

HANGINSTALLÁCIÖ - PERFORMANCE

Yoon Kuk Lee

2010. SZEPTEMBER 26., VASÁRNAP

Dr. Beojamin-Gunnar Cohrs előadása

Szegedi Fogadalmi Templom

Szegedi Fogadalmi Templom
SZIMFONIKUS KONCERT

Vámosi-Nagy Zsuzsa, szólófuvola; Mirela

2010. SZEPTEMBER 22., SZERDA
1910

1930

Stadler Quartett (Salzburg)

Szegedi Fogadalmi Templom
KONCERT

előadása

Ensemble TIMF (Korea)

2010. SZEPTEMBER 21., KEDD
1910

Szőcs Géza (kultúráért felelős államtitkár)

„Megmozdul a Föld..."

JA szólóhegedű világa..." I. rész
Lakatos György, hegedű
Jeanne Christée, hegedű

Gál Ferenc Hittudományi Főiskola Klebelsberg Terem

"How does the brain create rhythm"

2010. SZEPTEMBER 20., HÉTFŐ
Szegedi Fogadalmi Templom

1700

Prof. Szirmai Imre előadása

Madai Zsuzsanna, fuvola
Balog Zsolt, csembaló

2010. szeptember 19-26.

2010. SZEPTEMBER 2S„ SZOMBAT

Klebelsberg terem

NYITÓKONCERT

1910

Gál Ferenc Hittudományi Főiskola -

KOMOLYZENEI KONCERTSOROZAT

Boros Zsófia, gitár; Sabine Hasicka, sztepp tánc

1930

Gál Ferenc Hittudományi Főiskola Klebelsberg Terem
KAMARAZENEI KONCERT
„A túloldal..."II. rész
Epoque Quartett

Dávid Porkony és Vladimír Klansky, hegedű;
Vladimír Kroupa, brácsa; Vit Petrasek, cselló;
Gabriela Pliskova, ének/qulnton
Klasszikus, jazz, cross-over (ötvözött stílusok)
és népzenei művek színes egyvelege

6720 Szeged, Dugonics tér 12.
+3662 548485
congress@congresstravel.hu
www.congresstravel.hu

í
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www.stgellertfestival.com
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A RENESZÁNSZ FESTESZETTOL A GEOMETRIÁIG

A matek kultúrtörténete

Klukovits Lajos tudománytörténeti előadásán, a Bolyai-épület múltidéző Bolyai-termében a matematikus és
informatika szakos hallgatókon kívül mindig ülnek bölcsészek is. FOTÓ: KARNOK CSABA
Igaz-e, ami bizonyítható? Bizonyítható-e, ami igaz? E kérdésekre a filozófia és a matematika is választ keres. A tudományos eredmény, a matematika
egésze kerül a középpontba a
„tétékások" és a bölcsészek
által is látogatott kultúrtörténeti kurzuson.
MAGYARORSZÁG
ÚJSZÁSZI ILONA

- A kultúra nem speciálisan
humán kategória. Olyannyira egyetemes, hogy abba beletartoznak a természettudományok is - jelenti ki Klukovits Lajos a szemeszter első
előadásán. A Szegedi Tudományegyetem Algebra és
Számelmélet
Tanszékének
docense 1977 óta tart előadást Fejezetek a matematika kultúrtörténetéből címmel. Idén szeptemberben is
közel százan vették föl indexükbe a tárgyat, a Bolyai-épület múltidéző Bolyai-termében a matematikus
és informatika szakos hallga-

tókon kívül mindig ülnek
bölcsészek is.
- A különböző karokon és
szakokon oktatottak közötti
átjárás nem lehet általános,
inkább „kísérleti jellegű" véli Klukovits Lajos. Példaként említi, hogy a 90-es
években a bölcsészek hívták
előadni Hajnóczi Gábor italianista és művészettörténész
speciálkollégiumára,
hogy
magyarázza el: a reneszánsz
festők ábrázoláselméletéből
miként lett geometriai diszciplína.
A matematika a filozófiához hasonló alaptudomány. A
Kolozsvárról száműzött egyetem Szegedre költözésekor
egy ideig vitatták is, hogy a
bölcsészettudományi vagy a
természettudományi
karon
oktassák. Végül salamoni
döntés született: matematika
és természettudományi karnak nevezték a múlt században a negyvenes évekig a jelenlegi természettudományi
és informatikai kart.
- A matematika nem termé-

szettudomány, hiszen módszerei, problémafelvetései jelentősen különböznek a természettudományokétól. Ez számos érdekes kérdést vet föl: például
azt, hogy mi az igazság kritériuma egy matematikai állítással
kapcsolatban? Vagy általánosabban: igaz-e, ami bizonyítható, bizonyítható-e, ami igaz
- folytatja az előadó. A matematika problémafelvetése jórészt a természettudományok
területéről származik, de nem

ugyanakkor - más tudományoktól eltérően - a matematika azzal is foglalkozik, hogy
mennyire megbízható az adott
állítás.
- „A legtöbb tudományban
mindegyik generáció lerombolja azt, amit elődei építettek. A matematika az egyetlen, amelyben minden egyes
generáció új értelmet illeszt a
régi struktúrához" - idézi az
előadó a XIX. században alkotó Hankelt, a matematika speciális helyzetét érzékeltetendő. - Az ókori görög és részben a kora középkori matematika teszi ki a középiskolai
tananyagot. A tudomány XX.
századi eredményeivel csak
az egyetemi tanulmányaik
előrehaladtával ismerkednek
a matematikusok és az informatikusok. Ezért aztán a magyar matematika teljesítményének, újdonságainak sem
szentelhet nagyobb figyelmet
a tudománytörténeti kurzus magyarázza Klukovits Lajos a
tényt, miért szól a Bolyaiakról, vagy a szegedi matematikai iskoláról csak vázlatosan,
kismértékben. Holott a szegedi egyetemen oktató Riesz Frigyes, a két Szőkefalvi, Lovász
László, vagy a száz legidézettebb tudós közé tartozó Csörgő Sándor már beírta nevét a
tudománytörténetbe. A XX.
századi magyar matematikusok nagy eredményeinek meg-

Tudománytörténet. A tudománytörténet iránti érdeklődést a „szellem
arisztokratájának" is nevezett, négy nyelven szépirodalmat olvasó, ugyanakkor a szegedi matematikai iskola jeles alakjának számító Pollák György
professzor még egyetemistakorában keltette föl Klukovits Lajosban. De
mint olvasó és zeneszerető embert azóta is érdekli a kultúra minden szelete, lenyűgözik a régi korok alkotásai. Érdemes-e tudománytörténettel
foglalkozni? Klukovits Lajos szerint igen, mert nem biztos, hogy mindegyik
régi eredmény elavult; igen, mert ötleteket adhat a jelen tudósának igen,
mert a mai eredmények megértéséhez is segítséget nyújthat.
kísérletes, hanem általában
empirikus úton nyeri a bizonyítandó sejtéseket. Jó sejtésekkel
generálható az eredmény,

értéséhez az egyetemi anyagon lényegesen túlmenő előismeretek kellenének a legtöbb esetben.

Állásbörze

Kutatók éjszakája

SZEGED. A munkahelyi karrier
sok szegedi diák számára kezdődött már az őszi állásbörzén.
A Szegedi Tudományegyetem
Karrier Irodája idén október
6-án, 9-17 óra között a József
Attila Tanulmányi és Információs Központban (TIK) rendezi
meg cégek és a hallgatók első
„állásinterjúját". Az immár hatodik alkalommal életre hívott
őszi állásbörzén a kiállító cégek 4-12 négyzetméteres standokon mutatkoznak be, ahol
fogadják a látogatókat. Lehetőség nyílik a tájékoztatásra, de a
tájékozódásra is, hiszen a cég
által kínált munkalehetőség
iránt érdeklődők is feltehetik
kérdéseiket, és leadhatják önéletrajzukat. A rendezvényt tanácsadással, grafológiai elemzéssel, valamint nyereményjá-

MAGYARORSZÁG. Hazánkban 21
városban 22 intézmény programjaira több mint negyvenezer látogatót várnak a Kutatók
éjszakáján. Szeptember 24-én,
pénteken Szegeden 14 helyszínen találnak érdekességet a tudományos munkák iránt érdeklődők. A program része többek között - a füvészkertbeli éjszakai kalandtúra. Az SZTE
Csillagvizsgálójában a Csillagparty vendégei hallhatnak kiselőadásokat, nézhetnek távcsővel csillagokat.
Színek és fények az élővilágban címmel a kísérleti bemutatók és előadások demonstrálják a biológiai összefüggéseket. A Barangolás nagyon meleg és nagyon hideg
tájakon című kísérletes előadás a körülöttünk lévő ter-

tékkal színesítik. A cégek egy
része „Karrier Pizzát" tart, vagyis a megjelenő képviselők
személyesen informálhatják az
érdeklődőket saját gazdasági
társaságukról, a munkalehetőségekről, az elvárásokról - pizza és üdítő felszolgálása mellett. A programról további információ: allasborze@sztekarrier.hu címen, valamint a
62/546-680-as telefonszámon.

mészeti és technikai jelenségek, az anyagok tulajdonságainak hőmérsékletfüggését
mutatja be. Az „az vagy, amit
megeszel" kijelentés jegyében
táplálkozási piramis építésére, egészséges táplálkozás totóra, tápanyagtáblázat használatára hívják az érdeklődőket. „A növényvilág ragadozói; a húsevő növények" című
előadáson bemutatják a növények egyik legkülönlegesebb
csoportját, az érdeklődők
megismerhetik ezen növények
életmódjait, élőhelyeit, vadászmódszereit.
A rendezvény nyitott és ingyenes, minden szegedi érdeklődőt szeretettel várnak a
SZTE kutatói, oktatói. További
információ:
www.u-szeged.hu/kutatokejszakaja

Népszerű kurzus
a Szabadegyetem
Sikeresnek tartja a szegedi universitas Szabadegyetem-sorozatát a programot indulása óta
istápoló Rácz Béla általános
rektorhelyettes. Szerinte a
most induló hatodik szemeszter fölvillantja, milyen sokszínű
a tudomány szegedi fellegvárában folyó munka.
DÉL-ALFÖLD
MUNKATÁRSUNKTÓL

- Szemeszterenként 600 hallgató és külső érdeklődő kíséri
figyelemmel „élőben" a szegedi universitas szabadegyetemi
sorozatát. De a VTV Szeged is
rögzíti a programot, amely a
második legnézettebb műsornak számít. Ugyanakkor a Szegedi Tudományegyetem www.
u-szeged.hu/szabadegyetem
weboldalán is visszakereshető
minden előadás, illetve minden ahhoz kapcsolódó információ - sorolja Rácz Béla, az
SZTE általános rektorhelyettese. A Kolozsvárról Szegedre
költöző
tudományegyetem
legjelesebb oktatói a kezdetek
óta fontosnak tartják, hogy
megmutassák munkájuk eredményét az otthont adó város
lakóinak. A legújabb Szabadegyetem hatodik szemeszterének előadásai igazolják, milyen sokszínű munka folyik a
Tisza-parti universitas falai
között. Idén is a József Attila
Tanulmányi és Információs
Központ kongresszusi termében, szerdánként 18 órakor
kezdődik az előadás.
A vallási élmény sokfélesége - William James halálának
100. évfordulója címmel Máté-Tóth András tanszékvezető
egyetemi tanár (BTK) előadásával szeptember 22-én kezdődik az új programsorozat.
Az erkölcs, a jog és az igazság összhangja a rendi magyar magánjogban címmel
szeptember 29-én Homoki
Nagy Mária tanszékvezető
egyetemi tanár (ÁJTK) beszél.
Az alternatív tudományok
„Kész átverés show"-járól október 6-án Sipos Pál egyetemi
docens (TTIK) szól. „COPD az alattomos gyilkos" az október 13-i est címe, előadó: Somfay Attila tanszékvezető egyetemi tanár (ÁOK). A Magzati

genetikai diagnosztikát október 20-án Szabó János egyetemi tanár (ÁOK) ismerteti. Az
E-számokról
az
élelmiszer-technológus szemével ismerkedhetünk
november
3-án, előadó: Horváthné dr.
Almássy Katalin főiskolai tanár (MK). A november 10-i est
címe: Nanotechnológia fizikus szemmel, előadója: Forró
László egyetemi tanár (Lausanne-i Műszaki Egyetem). A
kérdésre, Matematikával a járványok ellen?,
november
17-én Röst Gergely egyetemi
adjunktus (TTIK) válaszol. A
természetvédelem új paradigmáját november 24-én Bozsóné dr. Margóczi Katalin egyetemi docens (TTIK) mutatja
be. A XXL század új kihívása:
a minimálisan invazív sebészet - mondja december l-jén
Lázár György tanszékvezető
egyetemi tanár (ÁOK). Mikor
érzik jól magukat sejtjeink? válaszol: december 8-án Szabad János egyetemi tanár
(ÁOK). Az ásványok és kőzetek mint a képzőművészetek
és a kultúra hordozóinak világába december 15-én Szónoky
Miklós nyugalmazott egyetemi docens (TTIK) enged bepillantást.
Általánosan művelő
tárgy
Az SZTE Szabadegyetemének ez
a szemesztere különösen a természet- és orvostudományok iránt érdeklődőknek kedvez, hiszen az előadások nagy
része (9 előadás) ehhez a két
területhez kapcsolódik. Ebben a
félévben 600 hallgatónak nyílt
lehetősége, hogy általánosan
művelő tárgyként felvegye, és
elvégezze a Szabadegyetem
kurzust, és megkapja a háromfokozatú minősítés valamelyikét.
Megfelelt minősítést az a diák
szerezhet, aki a félév során részt
vesz legalább 9 előadáson, és
ezt személyes regisztrációval
igazolja. A kiválóan megfelelt
minősítést már nehezebb megszerezni, hiszen ehhez - a kötelező részvétel mellett - az előadásokhoz kapcsolódó online
kurzustesztek közül legalább kilencet kell kitölteni hibátlanul.

EGY LEPESSEL A TÖBBIEK ELÓTT

A karrierről szólva
SZEGED. Az álláskeresést nem
lehet elég korán elkezdeni. A
szegedi egyetem hallgatói segítséget kapnak az érdeklődésükhöz és végzettségükhöz illeszkedő munkahely megtalálásában az idén szeptember
29. és október 6. között megrendezett Őszi Karrier Napokon, a József Attila Tanulmányi és Információs Központ
épületében.
Az SZTE Karrier Iroda programsorozatán a hallgatók válaszokat kaphatnak az állás-

kereséssel kapcsolatos kérdéseikre, teszteket tölthetnek ki,
próbainterjún vehetnek részt,
önéletrajzot és álláspályázatot írhatnak, hogy minél
könnyebben vegyék az akadályokat majdan, kikerülve a
munkaerőpiacra.
A programokon a részvétel
az SZTE hallgatói és friss diplomásai számára ingyenes, de
előzetes jelentkezéshez kötött. Bővebb információk a
www.sztekarrier.hu weboldalon.
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MEGTÖRTEN!
Az első világháborúig használt favázas és faburkolatos kocsikból ma is látható egy Magyarországon: a 2347-es pályaszámú kocsi a budapesti Vasúttörténeti Parkban vehető szemügyre. Az étkezőkocsi - amelyet Európa egyik legszebbjének tartanak - nosztalgiavonatként is közlekedik.
A legendás vonat Agatha Christie-t is megihlette. Történt ugyanis, hogy 1929-ben az Orient expressz Isztambultól nem messze hóesés miatt elakadt. Tizenegy napig vesztegelt a nyílt pályán,
utasainak a környékbeli falvakból szereztek élelmet. Állítólag ez az esemény adott ötletet az írónak a „Gyilkosság az Orient expresszen" című regényhez.
Az expressz magyar vonatkozású anekdotái
közül a legismertebb az érsekújvári vasútállomás
cigányzenekarának története. Egy gróf az állomási restiben a kellemes cigányzenét hallgatva lemaradt a később balesetet szenvedett vonatról. A
kocsi, amiben a grófnak utaznia kellett volna,
összezúzódott. A gróf a zenekar támogatására alapítványt hozott létre, annak fejében minden
gyorsvonatnál, így az Orient expressznél is zenéjükkel szórakoztassák az utasokat, amíg a vonat
vízvételezés miatt áll.

Orient
guruló
Uralkodók, államfők, dúsgazdag hírességek
utaztak egykoron a legendás Orient
expresszen Párizsból Isztambulba, s a több
mint háromezer kilométeres úton nem
kellett nélkülözniük a megszokott luxust.
LUXUSUTAZÁS

TÓTH GYULA

A vonatra ma sem lehet kedvezményes árú jegyet váltani,
ha valaki át akarja érezni az
Agatha Christie által leírt fiiinget, 6500 eurót - mostani árfolyamon mintegy 1,8 millió
forintot - kell fizetnie a jegyért.
A napokban a budapesti
Nyugati pályaudvarra gördült
be a 14, sötétkék kocsiból álló
szerelvény, majd takarítás és
mosás után betolták a Vasút-

történeti Parkba, s a várakozó
kíváncsiak felszállhattak rá.
Eközben a teljes néven Velence-Simplon-Orient
expressz ajtóit kinyitották a főként
olaszokból álló személyzet tagjai. Rendkívül udvariasan, de
annál határozottabban hajtották végig a bemutatott kocsikon a kíváncsiskodókat. Próbaként az olaszon kívül angolul, németül, franciául szólaltunk meg, nem volt gond számukra ugyanazon a nyelven
válaszolni.
Az expressz díszei a tegnap
eleganciáját, a guruló Grand

Hotelt idézik. Az intarziaberakású burkolat, a hozzá illő, stílusos kárpittal bevont ülések,
hófehér abroszok, rajtuk kristálypoharak az étkezőkocsiban
- s máris a múltban érezzük
magunkat, beindul a nosztalgiázás, amit némileg oldottak
azok a válaszok, amelyeket
Szendrey Andrástól kaptunk.
Egy üveg bor - nem túl jó

Az éjszakára megvetett
ágyon legyező, az ablakban virág. Az ágyazást nem az utasok végzik, hanem a személyzet. Mégpedig a vacsora ideje
alatt, villámgyorsan. Mire a
vendégek visszatérnek a másfél, kétórás vacsoráról, ha
akarnak, már bújhatnak is az
ágyba. S minden este tiszta
ágyneműbe.
AZ ORIENT EXPRESSZ HÍRES UTASAI

A Vasúttörténeti Parkban (Budapest, XIV. Tatai út 95.)
szeptember 18-19-én rendezik a X. Mozdony Grand Prix-t és
Étkezőkocsi Találkozót. A legnagyobb gőzmozdonyok gördülnek majd
sínre. A magyar masiniszták kilenc európai ország mozdonyvezetőivel
mérik össze tudásukat. Lesz krampácsverseny, mozdonygyorsulási
verseny, de megnézhető a „125 éves az Orient expressz" kiállítás is, a
gyerekek a kerti vasutat is kipróbálhatják majd. Az étkezőkocsik
versenyén nemzetek ételeit kóstolhatják meg a találkozó vendégei.
minőség - 29 euró, ha igazán
valami jó nedűt szeretne inni
az utas, hozzá kell tennie még
vagy 100 eurót. Nem tartozik a
legjobbak közé a 100 euró körüli pezsgő sem, de kinek milyen vastag a pénztárcája...
A pincérek természetesen
nagy odafigyeléssel, szorgalmasan töltögetik az italt a már felbontott palackból, hogy mielőbb
rendelje a másikat a kedves utas.
Mindezt töretlen udvariassággal,
finom rámenősséggel.
A következő állomás a hálókocsi. Egy fülke nappali, egy
másik éjszakai használatra volt
előkészítve a bemutató kedvéért. A szekrények intarziásak,
bevonatuk csillogott a tisztaságtól, a bársonnyal bevont,
csipkés fejtámlás ülések szinte
vonzották az embert, hogy rájuk üljön. A padlón a vonat színével egyező színű papucs,
amit az Orient emblémája díszít, éppúgy, mint a kiakasztott, azonos színű köntöst.

A múlt században az időt másképp számították. A vonatozás
életforma volt és az Orient expressz egy valódi különlegességet
jetentett elegáns vagonjaival, titokzatosságával.

Reggel ugyanez fordítva.
Sajátos kérdésünkre, hogy mi
van akkor, ha az utas napközben is szívesen maradna ágyban, a park igazgatója halkan
jegyezte meg: - Ez itt nem szokás.
A villámlátogatás végén
elegáns egyenruhát viselő, udvarias kísérő segítette le
egyenként az utasokat a peronra, közben több nyelven
köszönte meg a látogatást. Miközben minden ember után
megigazította makulátlanul fehér kesztyűjét.
- Az utasok többsége főként a bárkocsiban tölti az
időt napközben, amíg az expressz halad. Amúgy a közbenső állomásokon a napi program általában városnézés.
Amíg az utasok távol vannak,
a személyzet takarít, s a szerelvények külsejét is lemossák
- tudtuk meg Szendrey Andrástól.
Elköszönéskor arra a kérdésünkre, hogy ha valaki Budapesten száll fel, mennyit
kell fizetni, az igazgató anynyit jegyzett meg: 6500
eurót. Ugyanis a helyet Párizstól tartani kell a foglaló
számára, tehát nincs kedvezmény.

Mata Hari

Agatha Christie - angol krimiírónő, a krimi koronázatlan királynője.
Marlene Dietrich - német-francia származású színész- és énekesnő
Willy Frost - Marlene Dietrich kollégája
és szeretője
Szergej Gyagilev (franciásan: Serge
de Diaghilev/Diaghileffs) - a világhírű
Orosz Balett megalkotója
Mata Hari - holland kalandorő
Václav Havel - cseh drámaíró, a szabad Csehszlovákia első
köztársasági elnöke
Thomas Edward Lawrence
(Arábiai Lawrence) - angol kém
Szergej Lifar - Gyagilev orosz
tanítványa

99 Az Orient expressz évi
negyven utat tesz meg, főként
a Párizs-Velence vonalon. A
Párizs-Isztambul között

közlekedő járat Budapestet is
útba ejti, így évi négy
alkalommal a magyar
fővárosban is megáll a
szerelvény. A
nosztalgiavonatot
főként amerikai és
japán
turisták
veszik
igénybe.
Szendrey András, a
Vasúttörténeti Park
igazgatója
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TÖPRENGŐK ÉS AKCIÓHŐSÖK NYOMOZNAK

Sherlock Holmes
köpenyéből bújtak elő
A filmek nyomozóit a szakember teóriája mind Sherlock Holmes alakjához
vezeti vissza. A töprengő utódokhoz sorolja Miss Marple-t és Poirot-t, de
Columbót, Derricket és Monkot is. Az akcióhős-leszármazottak közül
Kojaket, Magnumot és a legújabb Sherlockot emeli ki.
KITALÁLT GYILKOSSÁGOK
DOMBAI TÜNDE
A filmes történetek nyomozói
Arthur Conan Doyle főhőséhez, Sherlock Holmes figurájához vezethetők vissza - göngyölíti fel a szálakat Jugovits Ildikó, a
szegedi Somogyi-könyvtár szakembere.
- Akárhány alakban is születik
újjá a zseniális detektív, mindet sajátos humorral áldja meg
az írója. Követőinek többsége
töprengő rejtélyfejtő, aki az elegáns, kimért, pipázó zsenire emlékeztet. Ilyen a német Derrick,
aki sajátosan moralizál, de rá
hasonlít a gyűrött ballonkabátos
Columbo hadnagy is az elmaradhatatlan szivarjával. Vannak
nem hivatásos utódok is, de ha
megnézzük Monk, a flúgos nyomozó képességeit, kiesne az első
rendőrválogató rostán.
Ezek közé a töprengő figurák
közé illik bele - a filmes szakember teóriája szerint - Agatha
Christie angol Miss Marple-ja és
az Angliába szakadt belga magándetektív, Hercule Poirot. Az
„elsőszülött", Poirot megkerülhetetlen megformálója Dávid
Suchet, aki annyira együtt él a
kínosan elegáns, tipegő és
nagyképű zseni karakterével,
hogy sajátos beszédmódot is kidolgozott számára, amit kritikusai nagyra értékelnek.
Hasonlít rá az ugyancsak
koros és egyedülálló „nyomozó", a derűs, ugyanakkor kotnyeles hölgy, Miss Jane
Marple, aki gyakran hangoztatja, hogy tapasztalatait a kis
vidéki városban, Saint Mary
Meadben gyűjtötte. Megformálása sok angol

színésznőnek

adott feladatot a filmvásznon.
Leghitelesebben mégis valószínűleg az a Joan Hickson jeleníti meg, akire maga az írónő
talált rá egy szereplőválogatáson.

sorozat főhőse,

aki a vér megszállottja

egy személyben sorozatgyilkos «•.•> profi vomyoms.akertü, Kellős eleiét úgy egye teli. hogy
azt mészárolja le. aki „megérdemli".

IZGALMAS BELESNI A BŰNÖS ALVIIÍGBA
- Idegesítenek a krimik, túlságosan távol állnak a valóságtól. Főként három éve, amióta fogvatartottakkal dolgozom,
nem nézek és nem olvasok bűnügyi sztorikat - árulja el Juhász Szabolcs, a Baranya megyei fiatalkorúak regionális
büntetés-végrehajtási intézetének 32 éves pszichológusa.
Annál inkább kedvencei a detektívtörténetek pécsi „pácienseinek" körében. A könyvtár toplistáján szerepelnek a krimik, és a tévésorozatok sem számítanak tiltott gyümölcsnek.
Amúgy a börtönpszichológus szerint a hús-vér bűnözők karrierjében az élő példa sokkalta ragadósabb, mint a kitalált
hősök sorsa.
A rácsokon innen azért népszerűek a „bűnös" sztorik,
mert izgalmat okoz belesni az ismeretlen alvilágba és megérteni az elkövető észjárását - fogalmaz. - Mennyire nyitott
könyv az igazi elkövetők lelkivilága? Bár ebben is működnek
lelki és szociológiai sémák, mindig akadnak esetek, amik
kérdőjeleket hagynak maguk után.
- Agatha Christie színdarabjai, regényei és novellái tálcán
kínálják magukat a filmkészítőknek - halljuk a filmes szakembertől. - A forgatókönyvszerű
párbeszédek átírása nem okoz

komoly fejtörést. Mivel a két remekbe szabott „nyomozó" megkonstruált békebeli világának
megvannak a speciális filmes
eszközei, a mai napig nem kellett kirobbantani őket a hú-

A Három vak egér 48 éve
a Színpadon. Az anyakirálynő
kedvence. A krimikirálynő a brit
anyakirálynőnek is kedvence
volt; születésnapjára
rádiójátékot kért tőle. Akkor
született a Három vak egér
története, ami 1962 óta szerepel
az angol színházak műsorán, ez
a legrégebben játszott
színdarab. Hogy
feszültségoldásra vagy
figyelemelterelésre, nem tudni,
de a második világháborús
Angliában a légópincék polcain
kötelező volt krimit tartani.

szas-harmincas évek vidéki angol stílusából. Még a legújabb
BBC-feldolgozások is legfőképpen a közeli felvételekkel operálnak, hogy a pszichologizáló nyomozó munkáját a szereplők legfinomabb
arcizomrándulásaival illusztrálni lehessen. Legfeljebb pár jelenetbe csempésznek
bele számítógépes animációt,
például hogy bemutassák, hogy
pördül meg a postaládában a bedobott levél.
- Gyökeresen más világ Sherlock Holmes „leszármazottai" közül az akcióhősöké. Kőkemények, fegyvert is használnak, ha
kell, ám szeretetre méltó figurák
a Kojak- és a Magnum-sorozatok
nyomozói - emeli ki Jugovits Ildikó. - Dyen más irányba viszi új
Sherlock Holmesát GuyRitchie új
filmje; az ő zsenije kábítószeres,
otthon van a küzdősportok világában és zilált a külseje. Érdekes,
hogy a kritikusok szerint ez a figura hasonlít legjobban az eredeti regényhősre.

Poirot, ha kis szürke agysejtjei mozgásba lendülnek, percek alatt rájön, ki a gyilkos és rászáll, míg a környezete idegszálait a végletekig
nem feszíti.

Poirot nem viselné el
Miss Marple-t
Agatha Christie saját magát is beleszőtte
Miss Marple és Hercule Poirot figurájába, de
leginkább a krimiírónő, Ariadné Olivér
hasonlít rá legjobban. Érdekfeszítő
színdarabjai, novellái, regényei miatt a műfaj
koronázatlan királynőjeként emlegetik.

A krimikirálynő
titokzatosan eltűnt
A krimi koronázatlan angol királynőjeként számon tartott Agatha Christie (1890. szeptember
15-1976. január 12.) Agatha Mary Clarissa Miller
néven született.
Első férje,

Archibald Christie vezetéknevén ismerte meg a
vüág, aki pilóta volt. Agathában az első világháború idején, amikor gyógyszer-laboratóriumban dolgozott, fogalmazódott meg a gondolat,
hogy milyen bűncselekményt lehetne elkövetk" ni mérgezéssel. Mindjárt kitalált az ötletéhez
egy detektívet is, Hercule Poirot figuráját,
aki fényt derít az igazságra. Az újdonsült krimiszerző regényterve sokáig feküdt fiókban kiadóra várva, de aztán beindult és iparággá fejlődött az üzlet.
A közismert szerző életének pár napját is
rejtélyes homály övezi; férje nőügye miatt
egyszer hirtelen eltűnt, tizenegy napig nyomoztak utána. A híresztelések ideg-összeroppanást sejtettek, de a valódi ok máig nem
tisztázódott. A férjétől mindenesetre elvált,
majd egy régésszel házasodott össze, akit
több külföldi expedícióra is elkísért. Ezek
remek alapanyagul szolgáltak az életművéhez. A férjét lovaggá ütötték,
Agatha Christie pedig megkapta a
Dame Commander of the British
Empire, azaz a brit birodalom lovagja cím női megfelelőjét. William
Shakespeare
mellett
Agatha Christie tartja a Guinness-rekordot minden idők
legtöbb eladott könyvével. Csak a Biblia ért el
nála is magasabb eladott példányszámot.

- Intézmény vált Agatha
Christie-ből. Nagyon jól
tudta, mire vevő a közönsége - halljuk Kovács Krisztina irodalomtörténésztől, a
szegedi egyetem doktoranduszától. - Magát is beleírta kicsit az okos detektívjeibe, bár a közszeretetnek
örvendő, intelligens öreg
hölgy, Miss lane Marple
alakjáról azt nyilatkozta:
nagymamájáról mintázta,
aki derűs, ám mindenkiről
a legrosszabbat feltételezi,
és az be is igazolódik.
Hercule Poirot sarkított
hímsoviniszta
figurájára
pedig saját bevallása szerint ráunt egy idő után.
Amikor
megkérdezték
tőle, szerepeltetné-e Miss
Marple-t és Poirot-t egy regényben, azt válaszolta:
Poirot nem viselné el, hogy
Miss Marple személyében
legyőzze egy nő. Amiatt bírálják Agatha Christie-t,
hogy túl korosán „születtek" a főhősei, és emiatt
nem öregszenek a szereplői, de más irányzat szerint
tudatos ez a varázsmesei
megoldás, amikor az életkor nem jellemző.
A
szakértők
szerint
Agatha Christie leginkább
Ariadné Olivér, a krimiírónő alakjában
érhető utol. A nagy
különbség az a
\ hősnője és közte,
hogy
Ariadné
mindig
rossz
megoldásra jut a
bűnügyi szálak

felgombolyításánál. Amúgy ő
is szerethető középkorú
hölgy, nemes vágású arccal,
határozott szemöldökkel, ősz
hajjal. A nagydarab asszonyság feltűnő mennyiségű almát eszik, antialkoholista és
refrénszerűen ismétli: Bezzeg, ha egy nő volna a Scotland Yard vezetője!
- A krimi koronázatlan királynője, vagy sem, az biztos,
hogy bevált sémára dolgozott,
és nagyon tudatosan bevetette a színpadi technikákat, fűszerezve briliáns kombinatív
képességgel - fogalmaz az
irodalmár. - Rendkívül termékeny szerző, és igaz, hogy
a mennyiség néhol a minőség
rovására megy. Van azonban
tizenöt-húsz csúcsteljesítménye, ami önmagában elég
lenne egy életműnek. Legismertebbek a legjobbnak tartott regényei, a Hz kicsi néger,
az Öt kismalac, az ABC-gyilkosságok, Az Ackroyd-gyilkosság, A vád tanúja című, a
Halál a Níluson és a Gyilkosság az Orient expresszen. Az
irodalomkritika az amerikai
Raymond Chandlert tekinti a
műfaj abszolút ászának a kemény realista bűnügyi regényeivel. Nyilván attól örökzöld siker, hogy elolvasva
órák alatt mi is rájövünk a
megoldásra, helyreáll a világ
rendje, a jó győzedelmeskedik. Agatha Christie-nél megkapjuk az emberismeret illúzióját, vagyis hogy nincs megoldhatatlan rejtély, amihez
hétköznapi eszközökkel el ne
jutnánk.
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Talmácsi Gábor (becenevén: Talma) világbajnok gyorsaságimotor-versenyző 1981. május
28-án született Budapesten. 2009-ben új kategóriában indult, jelenleg is a 250 köbcentisek között, a Moto2-ben versenyez.

SZERKESZTI LÉVAY GIZELLA

Talmácsi:
A magyar
szurkolók
bátrak

- Azzal szeml
a versenyeken, hogy
mindenhol ott lobog
a magyar zásztó a tri
bűnön.

Blogjában már írt róla, de japán
versenyzőtársa halálos balesetéről
nem szeretne beszélni
r, aki idén a világbajnokság
l második-harmadik helyét célozta
meg. A gyorsaságimotorosvilágbajnok jelenleg egy kampány
arca, amely a felelős
alkoholfogyasztásért küzd. A magyar
szurkolók biztatása nagyon sokat
jelent számára, bátornak tartja őket.

MOTORSPORT
FARKAS JUDIT
- Úgy tudjuk, jelenleg egy sörgyár
kampányának az arca, amely a felelős
alkoholfogyasztásért küzd. Miért fogadta el a felkérést?

- A Dreher sörgyárak programja
három éve indult, és engem választottak ki mint hiteles nagykövetet. Elsődleges célunk, hogy növeljük az alkoholfogyasztással
kapcsolatos tudatosságot a magyar lakosság körében. Örülök,
hogy éppen egy sörgyár áll oda a
kulturált alkoholfogyasztás mellé,
ilyen Magyarországon még nem
volt. Élsportolóként kötelezőnek
érzem, hogy támogassak egy ilyen
kezdeményezést, mert szeretnék jó
példát mutatni az embereknek, és
tudom, mit jelent a felelősség: felelős vagyok a tetteimért, és felelősséggel tartozom a csapatomnak, a családomnak. Az alkoholfogyasztás Magyarországon az élet
része, szinte mindenki iszik valamennyit 18 év felett, és ma már sajnos alatta is. De fontos, hogy az
emberek tisztában legyenek vele:
egy pohár sör már olyan alkoholszinttel jár, hogy nem vezethetnek.
- A kampány honlapján egy önisme-
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reti tesztet tölthetünk ki, amiből sokat megtudhatunk az alkoholfogyasztási szokásainkról, és arról: helyesen
élünk-e az itallal. Ön kitöltötte a
tesztet?

- Igen, és úgy tapasztaltam, az
ember utána átgondolja, a jövőben
mit és hogyan fogyaszt. Nem az alkoholfogyasztással van gond, nem
baj, ha ellazulunk, kikapcsolódunk egy-egy sör mellett: a mértékletesség a lényeg. Tanultam új
dolgot is: én úgy tudtam, a kismamákra nem veszélyes napi egy pohár bor, és kiderült, hogy egyáltalán nem ihatnak alkoholt. Egyébként olykor én is jó vörösborral öblítek le egy-egy steaket, és meccsnézés közben a haverokkal én is
koccintok sörrel, de nem iszom
mértéktelenül. Tudatában vagyok
annak is, hogy Magyarországon
nullaszázalékos tolerancia működik, és nem ülök sörözés vagy borozás után volán mögé.
- Vb-győzelme után önéletrajzi könyvet írt Az életem 200 felett... címmel,
a honlapján rendszeresen frissülnek a
blogbejegyzések, amelyekben a versenyekről, edzéseiről, mindennapjairól mesél a szurkolóknak. Ennyire
szeret írni?

- Nagyon szeretek, de sok segítséget kapok az írásban azoktól az

A19 ÉVES JAPÁN MOTOROS BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE
A 19 éves Shoya Tomizawa (képünkön) alól szeptember 5-én a misanói
futamban kifutott a motor, majd az érkező Alex De Angelis és Scott
Redding is áthajtott a japán motoroson, aki belehalt sérüléseibe. A tragikus balesetről blogjában így írt Talmácsi Gábor: bár először nem
akartam visszanézni a bukást, később úgy éreztem, hogy meg kell tennem, hogy tudjam, mi történt. Shoya a 11-es, Curvone nevű kanyarban
bukott. Nekem is ebben a kanyarban adódott a legtöbb problémám a
motor elejével, az első gumi tapadásával (...) végig küzdenem kellett,
hogy motoron tudjak maradni. A felvétel alapján versenyzőként pontosan tudom, hogy ugyanez történt Tomizawával is. Megindult a motorjának az eleje, a hátulja már el is ment, mindez a másodpercek törtrésze
alatt, és nem tudta elkerülni a bukást. De Angelis meg Redding olyan
szorosan mögötte voltak, hogy esélyük sem volt kikerülniük őt."

emberektől is, akikkel együtt dolgozom.
- A nyári bejegyzéseket végignézve
számos helyen járt Spanyolországtól
Amerikáig. Ilyenkor csak a versenyre
koncentrál, vagy kirándul, várost is
néz?

- Mostanában egyre nyitottabb
vagyok arra, hogy körül is nézzek
ott, ahol versenyzem. Bizonyos városokat szeretek, ezeken a helyeken úgy intézem, hogy legyen
egy-két napom kikapcsolódásra.
Nagyon szeretem az olasz, a spanyol futamokat, az aktuális kedvencem Malajzia.

- Sok vihar övezi itthon a sávolyi motorpálya építését: a legújabb információk szerint magyar vállalkozásokból
álló konzorcium fejezné be az építkezést. Önnek szívügye a pálya?

- Elvesztettem a fonalat, hol
tart a dolog, de szurkolok a motorpályáért, mert nagyon jót tenne a
magyar motorsportnak.
- Egy augusztusi btogbejegyzésében
írta: az indianapoüsi versenyen nagyon sok szurkoló volt kint Hajrá, Talma! feliratú zászlókkal, transzparensekkel. Mit jelent a szurkolók biztatása egy versenyen?

- Azzal szembesülök a versenyeken, hogy mindenhol ott lobog a magyar zászló a tribünön.

Mindig meglepődöm, de nagyon
jó érzés. Nagyon nehéz ez a sport,
néha apróságokon múlik az eredmény. Fontos a pozitív töltet, a támogatás, a szurkolók szeretete,
amikor 220 fölött száguldunk, és
tizedmásodperceken múlhat a siker. A magyar szurkolók bátrak,
felvállalják a zászlót, a Hajrá, Talma! feliratot, a hangoskodást. Ők
a legjobb szurkolók, köszönöm,
hogy mellettem vannak. Sokszor
mondják, hogy a magyarok nem
tartanak össze, én a futamokon
nem ezt tapasztalom.
- A rajongók szeretete olykor tolakodó is lehet. Ön nem találkozik ilyen
helyzetekkel?

- Kevés olyan helyen, partin
fordulok meg, ahol körülrajonganának a lányok. Nem is olyan fontos, mert párkapcsolatban élek,
van barátnőm. Persze jólesik a férfiasságomnak a rajongás, de jól
kezelem, nyílt vagyok és őszinte. A
szurkolók, rajongók tudnak hevesek lenni, de az enyémek érzik, hol
a határ. Van egy fanklub, a tagokkal évente többször találkozunk,
megajándékozzuk egymást: nagyon jól megvagyunk.

- A misanói versenyt szörnyű baleset
árnyékolta be, életét vesztette Shoya
Tomizawa, a tehetséges japán versenyző. Ön sportpszichológus segítségét is igénybe veszi időnként: hogyan
lehet feldolgozni egy ilyen tragédiát?

- Nem tudom, jelenleg is dolgozom rajta, találkozom a sportpszichológusommal is. Ezért nem is
szeretnék a balesetről beszélni. Mit
mondhatnék? Szörnyű, tragikus!
- Mik a további tervei, céljai 2010-re?

- Erős kategóriában versenyzem, ahol sok a kérdőjel. Még hátravan hat verseny a világbajnokságból, remélem, sikerül pódiumos helyezéseket szereznem, amire már nagyon vágyom. Ez a pontversenyben is jól jönne, hiszen nagyon szoros a verseny a tabellán
is. Ha első helyre nem is számítok,
a második-harmadik helyezés reális lehet.

Hosszú
o hétvégék
L O

C Ü
C O

a3

Sorozatunkban a szegedi
Somogyi-könyvtár
kínálatából
szemezgetünk. Ez
alkalommal Farkas
Zoltán Hosszú hétvégék
Magyarországon című
kötetét ajánljuk
olvasóink figyelmébe.
KÖNYVAJÁNLÓ
MAGÁT
JÁTSSZA
AZ ÜVEGTIGRISBEN.
Talmácsi Gábor is látható
lesz az Üvegtigris harmadik részében:
a versenyző
magát alakítja a filmvásznon. A filmmel kapcsolatban nyilatkozta a forgatás után:
„Hatalmas
megtiszteltetés egy igazi
klasszikus
folytatásában
szerepelni.
Az Üvegtigris
az egyik kedvenc filmem,
és mivel én is
sok időt töltök lakókocsiban, nálunk a film
több szállóigéje már a
mindennapok'
része. A „Lali,
rossz helyen
van ez a kocsi!" szinte
minden parkolásnál elhangzik (...).
Várhatóan
alakításomért
nem jár majd
Oscar, de itt
valóban a
részvétel volt
a fontos."

Az utóbbi években örvendetesen megélénkült hazánkban a
belföldi turizmus, egyre nő az
itthon eltöltött vendégéjszakák száma. Mindez köszönhető a hétköznapra eső munkaszüneti napok átrendezésének
és az üdülési csekk növekvő
népszerűségének. Idén még jó
pár hétvége áll rendelkezésre,
hogy esetleg elutazzunk hazánk valamely tájára.
A most megjelent útikönyv
szerzője, Farkas Zoltán huszonöt hosszú hétvégén keresztül mutatja be Magyarország legszebb, legismertebb
tájegységeit. A rendkívül
hasznos kötet tematikus ajánlóval kezdődik, amely megkönnyíti a választást, vágyjék
valaki hangulatos város, romantikus hétvége, különleges
fürdőhely, családi- és gyermekprogram, emlékezetes étterem, hangulatos borospince, vagy netán különleges
szálláshely után. A szerző tájegységenként ismerteti az
adott hely történelmi-kulturális nevezetességeit, kiegészítésként mindig megadja a Budapesttől mért távolságot, a
hasznos honlapok címét, a
helybeli információs irodák
elérhetőségét. A szálláshelyeket árkategóriánként sorolja
fel, így a diákszállótól a luxuskastélyig mindenki talál a
pénztárcájának megfelelőt.
A gohdos válogatás külön
érdeme, hogy még néhány, a
határ túloldalán fekvő települést is ajánl az utazó figyelmébe (Ruszt, Kassa, Pozsony,
Szabadka, Nagyvárad), természetesen a kinti hotelek,
éttermek,
szórakozóhelyek
felsorolásával. A műben kiemelt keretben szerepelnek a
gyermekés
családbarát
programok, a bakancsos kirándulóhelyek, borospincék.
A kötetet több mint ötszáz
gyönyörű fénykép, és megannyi térkép illusztrálja. A
szerző egy évtizede járja személyesen Kelet-Közép-Európát és gyűjti megszállottan az
érdekességeket, információkat - ez garantálja útikönyve
megbízhatóságát.
Mosonyi Helga könyvtáros

REJTVÉNY

Szezonvég
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Csörög a telefon

MEGKÉRDEZTÜK MAKÓI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A11. OLDALON

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat
főn Farkas Judit újságíróval oszthatják
Az ügyeletes újságíró hétfőtől péntekig 9 és 16 óra kőzőtt
hívható a 06-30/218-1111-es mobiltelefonszámon. 16 és 21 óra
kőzött rendkívüli eseményekről szóló bejelentéseket fogadunk.

E-mail: kapcsotatok@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!

SZTRAKA ADRIENN
diák:

- Szeretek olvasni, de krimit
még sosem olvastam. Agatha
Christie krimijeit viszont, ha nem
is regény formájában, de szeretem: a tévében néha megnézem
például a Poirot felügyelő epizódjait. Leköt, ráadásul tetszik a
nyomozó elegáns figurája.

BENEDEK ANGÉLA
ápolónő:

- Régebben több kötetét elolvastam, nagyon tetszettek. A jó
krimihez jó történet kell, és ez
megvan bennük. Mostanában akkor próbálok olvasni legalább
egy kicsit, amikor éjszakás vagyok, de sajnos így is csak nagyon keveset sikerül.

CSŰRI ANGÉLA
fodrász:

- A tévében szívesen nézek krimit, jó kikapcsolódásnak tartom,
gondolkodásra készteti az embert, de könyvben még sosem olvastam ilyesmit. Egyszerűen
nincs rá időm a munka mellett,
örülök, ha a szükséges szakirodalmat át tudom tanulmányozni.

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.

CZIBOLYA KALMAN,
a Makói Videó- és Művészeti
Műhely vezetője:

SZAVAZÁS

- Igen, sok kötetem van tőle. Nagyon tetszik, hogy a könyvei elejétől a végéig lekötik az embert, jó a
cselekményvezetés, és vannak
bennük meghökkentő fordulatok.
Miss Marple a kedvenc nyomozóhősöm a regényalakjai közül.

ÜGYELETEK SZEGEDEN

Baba a babák között

Baleseti sebészet, felnőtt: trau-

matológiai klinika (Semmelweis u.
6.). Sebészet, nem baleseti: se-

bészeti klinika A részlege (Pécsi u.
4.). Urológia: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt. 57.).
Sürgősségi betegellátás, felnőtt:

sürgősségi betegellátó osztály,
mindennap 0-24 óráig (Kálvária
sgt. 57.). Baleseti sebészet, 14

Bárcsak mind az enyém lehetne! - gondolhatja olvasónk kislánya, Nógrádi Panka. A család a magyar ten-

gernél járva a balatonszentgyörgyi Csillagvárba is ellátogatott: a babamúzeumban készült a fénykép, ami igazi
ínyencség lehet egy kislány számára. Pankát legalábbis láthatóan elbűvölték a játékok. FOTÓ: NÓGRÁDI GÁBOR

Szegedi polgármesterjelöltek
befektető igényelne egy könyörgő vagy görnyedten járkáló, befektetőkhöz fohászkodó polgármestert.
Ami az élelmiszeripart illeti: van
ám nekünk egy Pick nevű, nagy
élelmiszer-feldolgozó vállalatunk,
amely pont most növelte kapacitását a Herz termékek gyártásával. Talán meg lehetne próbálkozni a konzervgyártással, ki
tudja, hátha sikerülne.
Balogh Tibor úr minden javaslata
igen előremutató, nem akarok rájuk szót vesztegetni, csupán a
hajléktalanügyben jegyeznék
meg annyit, tényleg nagyon nagy
probléma, hogy az utcán fekszenek emberek, de ha nem akarnak
bemenni hajléktalanszállásra, ha

ellenállnak, ha mindenkire esne
is 10 ágy, erőszakkal, lasszóval
senkit sem lehet bevinni.
Az utolsó megjegyzésem a Jobbik polgármesterjelöltjének szól.
Azt gondolom, az egyébként igen
előremutató javaslatait figyelembe véve a legépítőbb talán a szoboremelés. 1944-ben több mint
500 ezer zsidó vallású magyar
állampolgárt gyilkoltak meg, és a
Don-kanyarban több százezer
magyar honvéd pusztult el a legfőbb hadúr, Horthy Miklós kormányzó úr aktív és hallgatólagos
hozzájárulásával. Mindezt figyelembe véve igazán indokolt a
szobor emelése.
Róna Mária,
Szeged

Nyugdíjasok és aktív korúak
Tisztelettel megkérem a kormányzó pártot és az önkormányzatot,
ne engedjék, hogy nyugdíjasok
dolgozzanak nyugdíjuk mellett. Elveszik az aktív korúaktól a lehetőséget.
Míg a munkanélkülit 6 hónapra
vagy 90 napra közcélú munkavégzésre közvetítik ki hat órá-

ROSSZ AZ ÚT

A 30/415-9720-as számról telefonáló olvasónk a petőfitelepi Acél
utcát és a Búzavirág utcát összekötő úttal kapcsolatban panaszkodott: gazosodik a beton repedései
között, és széthordták a járólapot.
A rossz minőségű út nagyon veszélyes, főleg az időseknek, akik
rendszeresen arra mennek a közeli orvosi rendelőbe. Olvasónk is
már kétszer hanyatt esett az úton,
kéri az illetékeseket, hogy csinálják meg, ahogy már korábban
megígérték.
ELTŰNT A TÁBLA

Egy balesetveszélyes kereszteződésre hívta fel a figyelmet szegedi

TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET

POSTABONTAS

Az elmúlt néhány napban megismerhettük a szegedi polgármesterjelölteket.
Természetesen mindenki jobban
csinálná, mint a jelenlegi polgármesterünk, sőt mindegyikük városunk egyedüli és kizárólagos felvirágoztatója.
Nem szeretnék ünneprontó lenni,
csupán pár gondolatot fűznék
hozzá a bemutatkozásokhoz.
B. Nagy úr maga mögött tudhatja
a kormány támogatását. Remélem, ez nem azt jelenti, hogy
ha esetleg más győzne, akkor a
kormány nem támogatná a város
polgármesterének elképzeléseit.
Ami az alázatot illeti: pontosan nem értem, miről van szó,
de nem hiszem, hogy bármely

év alattiak: gyermekgyógyászati
klinika és gyermek-egészségügyi
központ gyermeksebészeti osztály
(Korányi fasor 14-15.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi
fasor 10-11.). Gyermek és felnőtt
sürgősségi orvosi ügyelet: hétvégén és munkaszüneti napokon
reggel 7.30-tól másnap reggel
7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17.
(Szilágyi utca felől). Tel.:
62/433-104 vagy 104. S. 0. S.
Lelkisegély-szolgálat: megyeszerte ingyenes: 06-80/820-111.
Gyógyszertár: Pingvin Patika (Fekete sas u. 19-21., tel.: 550-725),
hétfő-szombat 22-7-ig, vasárnap
20-7-ig, munkaszüneti napokon
(ünnepnap) 7—7-ig. Fogászat,
hétvége: 7-13 óráig, fogászati klinika, Tisza L. krt. 64.

Mindenki arra szavaz, akire akar
címmel jelent meg egy hozzászólás
a szeptember 16-i Csörög rovatban,
amelyben kifogásolták, hogy Kövér
László azt mondta Szegeden: nem
lesz jó a városnak, ha nem fideszes
polgármestert választ. Olvasónk erre reagált a 30/295-6606-os telefonszámról. Arra emlékezteti a hozzászólót, hogy 2006 kora tavaszán
Veres János, a későbbi pénzügyminiszter szavazókörzetében arra hívta fel a helyi polgármesterek figyelmét, hogy az egyes területek számára nyújtott jövőbeni állami támogatás az adott körzet választási
eredményeitől is függeni fog. Tehát
akkor nyernek a pályázataik, ha rá
és a feleségére szavaznak. így jutott be a neje is az Országgyűlésbe.

ban, mindennapi kenyérgondja
van, addig nyugdíjasok 8 órában
dolgoznak. Mindennap azt hallottam tőlük, hogy Erdélybe vagy
az Adriára mennek nyaralni. A
munkanélküli örülne, ha néhányszor a helyi strandra elmehetne,
de még erre se futja nettó 45
ezer forintból.

Kérem, gondolkodjanak el azon,
hogy ha Szegeden 80-100 nyugdíjas dolgozik, a helyükre ennyi
aktív munkavállaló léphetne.
Kérem, hogy fontolják meg, és intézkedjenek.
Szabó Krisztina,
egy huszonéves
munkanélküli

DENTHA FOGÁSZAT
Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532
H-p. 8-22, szo-v. 9-19 óráig.
www.dentha.hu

olvasónk a 20/927-8768-as telefonszámról: a nagyállomáshoz közel, a Szent Ferenc utcában, a Kerek Perec pékség előtt kivettek
egy elsőbbségadás kötelező táblát. Olvasónk szerint vandálok lehettek, a tábla hetek óta hiányzik.
IDŐPONT SZAKRENDELÉSRE

Székely József panaszolta: hatéves
kislányát beutalták ortopédiai
szakrendelésre az újszegedi gyermekklinikára. Havonta csak egy
alkalommal, egy napon lehet időpontot kérni. Három hónapja próbálják, most is azt mondták nekik,
hogy egy hónap múlva próbálkozzanak ismét, mert nem tudnak nekik időpontot adni. Az apuka nagyon fel van háborodva: nyilvánvaló, hogy azért utalták be a kislányt, mert neki most lenne szüksége arra, hogy lássa orvos, és
előírja a szükséges gyógykezelést.
KAMIONOK

Szirbik Imre Kiszomborról 27 éve
kamionos teherszállítással foglalkozik. Lapunkban olvasta a hírt,
miszerint januártól nem engedik
be Szegedre a tranzitforgalmat.
Úgy véli, ez kampányfogás, mert
aki az autópályát igénybe veszi,
és megvásárolja a matricát, az
nem akar letérni a pályáról: nem
menne be a városba. Olvasónk
hozzátette: az IFA-k összsúlya nagyobb a cikkben említett 7,5 tonnánál, ugyanis az önsúly 4,5 tonna, a rakodósúly 5 tonna. Ez öszszesen 9,5 tonna.

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

KERESZTREJTVÉNY - MEGGYŐZÉS
Rejtvényünk számozott soraiban Rejtő Jenő öregedésügyi szösszenete olvasható.
Előző rejtvényünk megfejtése: Köztünk már régen esedékes, hogy néhány őszinte pofont váltsunk.
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Jár a villamos, jár a pénz...
Olvashattuk a városháza előtt, a demonstrálók feliratain, tehát a szeviépes alvállalkozók kifizetési anomáliája után itt a következő. A villamospálya-rekonstrukció alvállalkozói sem
kapták meg a pénzüket. Törvényszerű dolog lenne mindez? Hová tűnik
hovatovább „minden" nagyobb beruházásból a pénz? Mit segít a demonstráció? A válasz és a megoldás
egyszerű... Mégsem jut eszükbe az
„illetékeseknek"?
Már sok helyen olvashattuk évek
óta, hogy a nagy beruházások „piramisjáték"-szerű láncon szerveződnek. Egy generálkivitelező' nyeri a
pályázatot, aki nem csinál mást,
mint 4 fővállalkozónak továbbadja, a
„maga" 8 százalékos hasznát levéve
belőle (kvázi munka nélkül). Sajnálatosan a fővállalkozók is ugyanezt teszik. Nem csinálnak semmit, csak továbbadják 4 vállalkozónak, a maguk
5-5 százalékos közvetítői jutaléka fejében... Ahogyan a vállalkozók is
csak passzolják az alvállalkozóknak,
hasonló metodika mellett... Tehát a
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generálkivitelező levesz 8 százalékot, a fővállalkozók 4x5=20 százalékot és a vállalók is ugyanennyit, így
8+20+20=48 százaléka a pénznek
úgy tűnik el, hogy aki kapja, az semmit nem tesz, azonkívül, hogy továbbadja a munkát... Ha több
(fő)vállalkozó épül be a láncba, akkor még több pénz úszik el munka
nélkül.
Hány vállalkozásnak, hány családnak, hány emberéletnek kell még
tönkremennie, mert a munkát tisztességgel végzők nem kapják, nem
kaphatják meg a munkájuk ellenértékét? Mert korábban lenyúlják azt a
nem dolgozó, „jutalékosok"...
Kinek az érdeke mindez? Hiszen a
megoldás pofonegyszerű lenne. Minden egyes nagyobb pályázat kiírásába bele kellene venni a pályázati feltételek közé, hogy a pályázat egylépcsősnél nagyobb alvállalkozói
szintet nem enged. így valóban csak
azok pályázhatnának, akik effektíve
dolgozni akarnak és képesek is! Nem
pedig a csak papíron létező, munkát

csak papíron továbbadó, incifinci,
pénznyerő „generálkivitelező-fővállalkozók".
Ezt nem látná át egyik illetékes vezető sem? Ezen egyszerű szabályt nem
tudta beépíteni a rendszerbe eddig
egyik gyakorló hatalom sem? Ennyire buták lennének az eddigi vezetőink?
Ki tette eddig zsebre a „közvetítői
jutalékokat"?
Nos, minden kérdés nyitott és aktuális... Mind városi, mind országos pályáztatási szinten. Mégsem
lép senki sem? Mégsem szünteti
meg e visszás anomáliát senki
sem? Miért?
jár a villamos, jár a pénz, meg a
szánk... Ám tettekre nem futja?
Megáll az eszem... Pár ember demonstrációja márpedig mindezt meg
nem oldja... Csak a pályázati kiírások megfelelő (többlépcsős alvállalkozói szintet nem engedő) megváltoztatása.
Ugyan ki lépi ezt meg?
Koszta Péter, Szeged

E-MAIL CÍMÜNK: KAPCSOLATOK@DELMAGYAR.HU
SMS-SZÁMUNK: 06-30/303-0921

Reagálás Martonosi levelére
Martonosi György független maroslelei polgármesterjelölt Délmagyarország/Délvilágban megjelent
olvasói levelére szeretném reagálni az alábbiakat:
A politikai előéletemmel kapcsolatosan Martonosi úr elég feledékeny,
mert a 2002-es országgyűlési képviselői kampányban gyakorlatilag az
összes szórólapot én készítettem. Az

ezért kapott kitüntető köszönőlevél,
tói érdekeit, illetve biztosak abban,
melyet Orbán Viktor miniszterelnök
hogy az adott testületben támogatni
úrtól kaptam, azóta is ott függ bekefogja a pártja célkitűzéseit. Hogyha a
retezve az otthonom falán. Ezután két választópolgárok a választásokon ezt
évvel, 2004-ben beléptem a Fidesza jelöltet felhatalmazzák a képviselebe, amikor maga Martonosi György
tükre, azt senkinek nincs módjában
volt a választókerületi Fidesz elnöke.
megkérdőjelezni.
Ezen túl: egy párt azt jelöli a választá- Mágori András,
sokon, akiről a párt vezetői úgy gona Csongrád megyei közgyűlési
dolják, hogy képviselni tudja a válasz- választások jelöltje

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
OSZLÁNSZKI MÁTÉ ANDRÁS

Szeptember 11., 12 óra 40 perc,
980 g. Sz.: Harmati Gabriella és
Oszlánszki András (Vásárhely).
SZECSKÓ NATASA ABIGÉL

Szeptember 15., 14 óra 20 perc,
3530 g. Sz.: Komlódi Szilvia és
Szecskó András (Domaszék).
CSÍK ÁRON

Szeptember 15., 18 óra 14 perc,
3460 g. Sz.: Lajkó Andrea és Csík
Gábor (Szatymaz).
SEBŐK REBEKA

Szeptember 15., 19 óra 45 perc,
3140 g. Sz.: Dalmadi Gyöngyi és
Sebők István (Szeged).
SKODA LILI

Szeptember 15., 19 óra 50 perc,
2850 g. Sz.: Asztalos Mónika és
Skoda Szabolcs (Szeged).

SÁRKÖZI TAMARA MÁRIA

Szeptember 15., 19 óra 16 perc,
3650 g. Sz.: Fábián Mária és Sárközi László (Mórahalom).
LAJOS LAURA LILLA

Szeptember 15., 23 óra 25 perc,
3020 g. Sz.: Hegedűs Mónika és
Lajos János (Szeged).
KOVÁCS BETTINA BOGLÁRKA

Szeptember 16., 0 óra 50 perc,
3820 g. Sz.: Balog Beáta és Kovács János (Baks).
JUHÁSZ FLÓRA

Szeptember 14., 9 óra 50 perc,
3700 g. Sz.: Kérdő Edina és Juhász István (Vásárhely).
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
BODROGI DÁNIEL

Szeptember 16., 3 óra 15 perc,
3620 g. Sz.: Kalina Andrea és
Bodrogi Sándor (Vásárhely).

KISS ADRIENN

Szeptember 16., 13 óra 15 perc,
3200 g. Sz.: Forrai Renáta és Kiss
Sándor (Vásárhely).
MAKÓ

KABÓK PETRA
ILONA

Szeptember 16., 13 óra 40 perc,
3380 g. Sz.: Bertók Krisztina és
Kabók Zsolt (Kiszombor).
SZENTES
LOVAS NÓRA

Szeptember 14., 19 óra 25 perc,
3010 g. Sz.: Zsoldos Mónika és
Lovas Sándor (Szentes).
FERENCZ BOLDIZSÁR

Szeptember 13., 11 óra 30 perc,
4130 g. Sz.: Surinya Mónika és Ferencz Ákos (Derekegyház).
GRATULÁLUNK!

A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG MELLÉKLETE

CÉLKERESZTBEN A VÍZ-, GÁZ-, ÉS FŰTÉSTECHNIKA, VALAMINT A GARÁZSKAPU-RENDSZEREK

D-ÉG és Eurokapu a hűségeseknek
Mint ahogy azt már megszokhatták kedves olvasóink, ezúttal is két olyan vállalkozást mutatunk be, amelyek jelentős
kedvezményekkel várják a Délmagyarország hűségkártyás olvasóit. Keressék hát fel őket bizalommal!

SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
D-ÉG PONT - PONT, AMI ÖNNEK KELL.

E szlogen jegyében várja a szegedi D-ÉG Thermoset Kft. régi
és leendő ügyfeleit, illetve azokat is, akik egyelőre csak nézelődnek. A Kálvária sgt. 48.
szám alatt található üzlet az országos D-ÉG Pont Hálózat tagja, amely teljes körű szolgáltatást nyújt partnereinek a víz-,

gáz- és fűtéstechnikai szerelés
terén. Stefán György áruházvezető lapunknak elmondta: üzletük kis-és nagykereskedelemmel is foglalkozik.

kapcsolatos. Legyen az kazán,
termosztát vagy termosztátfej, vagy éppen beépíthető,
illetve hagyományos vécécsésze. Számtalan termékünk pár
tízezer forintért
' * Számtalan termékünk pár tíze- megvásárolható,
és már ezekre is
zer forintért megvásárolható, és már részletfizetési leezekre Is részletfizetésitehetőségetbiz- hetőséget biztos í t u n k . Igyek-

be e l a d ó n a k a pult mögé.
Emellett a termékek be-, illetve felszereléséhez is tudunk segítséget adni. Üzletünk nagy
hangsúlyt fektet a megújuló
energiára, saját lógós napkollektorunk az egyik legkeresettebb termékünk. Gyakran
keresnek fel bennünket minőségi szellőztetőrendszereink miatt is. Ez azért ennyire

szünk személyre

kedvelt, m e r t friss levegő nél-

szabott, komplett - az utolsó
csavarra is kiterjedő - megoldásokat találni minden ügyfelünknek. Szaktanácsadást is
tudunk adni, mivel minden
kollégánk mestere a szakmájának, akár elméleti, akár gyakorlati megvalósításról legyen
szó, egyik kollégánk kivitelezésben eltöltött évek után állt

kül az ember fáradékonyabb,
sőt a gyakori fejfájás egyik
oka is ez lehet. Nem véletlen,
hogy külföldön már ezt is szabályozzák - hangsúlyozta az
áruházvezető. Stefán György
azt is elmondta, hogy a hűségkártyások a radiátorokra 20,
egyéb szerelési anyagokra pedig 10 százalékos kedvezményt
kaphatnak. A D-ÉG Thermoset
Kft.-t Szegeden a 62/444-488as telefonszámon, illetve a
www.d-eg.hu weboldalon is
elérhetik az érdeklődők.

tosítunk.

- Saját lógós termékeink
vannak, amelyeket így jóval a
piaci ár alatt tudunk kínálni,
és amelyekre mindig van akció. Most a D-ÉG Euró kondenzációs kazán fűtő 229 ezer 900
forint, kombi változatban pedig 239 ezer 900. Nálunk tényleg minden kapható, ami a
víz-, gáz- és fűtéstechnikával

EUROKAPU - MINDEN, AMI KAPU.

fc
„Saját lógós termékeink vannak, amelyeket így jóval a piaci ár alatt tudunk kínálni, és amelyekre mindig van akció."

Az Eurokapu - garázskapu
gyártói képviselete, bemutatóterme és szaküzlete Szegeden,
a Dorozsmai út 33. szám alatt
található, a vállalkozás ügyvezetője Pördi Zoltán. Garázskapuk, kész garázsok, tolóés nyílókapuk kerítések gyártásával, forgalmazásával, motorizálásával, szerelésével, lakatosmunkákkal foglalkoznak. A garázskapuk, amelyek
biztonságosak, kiváló minőségű alapanyagokból készülnek, könnyed, csöndes üzemeltetésű távirányítású elektronikus motorral vannak ellát-

Bemutatótermükben ingyenes igényfelméréssel, szaktanácsadással állnak
ügyfeleik rendelkezésére. FOTÓK: KARNOK CSABA

va. Forgalmaznak még: elektromechanikus sorompókat,
ipari, garázs- és szekcionált kaBiztonságosak, kiváló
minőségű alapanyagokból
készülnek.
Pördi Zoltán ügyvezető

púkat, kiegészítőket, táblás
és mobil kerítéseket. Billenőajtóval működő kész garázsokat,
kétszárnyú és toló-kapu motorokat, kapuvasalatokat. Bemu-

tatótermükben ingyenes igényfelméréssel, szaktanácsadással, értékesítéssel, valamint
garanciális javításokkal, állnak
ügyfeleik rendelkezésére. Hűségkártya felmutatásával vásárlóik részére a listaárból 10
százalékos kedvezményt biztosítanak. Rendszeresen különböző akciókkal lepik meg ügyfeleiket. Az Eurokaput a 62/491991-es telefonszámon, illetve a
www.eurokapuszeged.hu honlapon érhetik el az érdeklődők.

(x)

\ PROGRAMPONT - NAPI KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ
10 óra: A falunapok ünnepi megnyitója,
10.20 óra: A tordai Petőfi Sándor
Művelődési Egyesület műsora,
11.05 óra: A Kisteleki Művészeti
Iskola utánpótlás-fúvószenekarának előadása,
12 óra: Jó ebédhez szól a nóta zene: Vidám fiúk együttes,
12.35 óra: Őszi Alkony Nyugdíjas
Klub Tátika Népdalköre,
12.50 óra: Hayat hastánccsoport,
13.15 óra: Őszi Alkony Nyugdíjas
Klub - Piros rózsák - Cigánytánc,
13.30 óra: Aikidóbemutató,
14 óra: Sóti Erika, Balázs Péter,
Tóth Viola, Tóth István előadása,

A kulturális örökség napja alkalmából ma és holnap a szegedi Somogyi-könyvtár többek között épületbemutatóval várja az érdeklődőket.

CSALÁDI PROGRAMOK
SZEGED
A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI
- SOMOGYI-KÖNYVTÁR
MA ÉS HOLNAP

A pincétől a lapos tetőig - a Somogyi-könyvtár épülete, ahogy az
olvasók nem látják. Épületbemutató/túra. Mindkét napon 10 és 14
órakor.

A Felemelő Század - Helyünk a
Világban - könyvkincsek a Somogyi-könyvtár gyűjteményében. Kiállítás és bemutató/előadás az
Emlékkönyvtárban. Mindkét napon 12 és 17 órakor.

Láthatatlan képtár - munkaszobák falain. A könyvtárépület irodáit díszítő képzőművészeti alkotásokból szerkesztett kiállítás és
tárlatvezetés. A műtárgyak a XX.
század magyar képzőművészetének sajátos keresztmetszetét
nyújtják Kukovecz Nanától Galambos Tamásig - az alagsori kiállítótérben. Tárlatvezetés: mindkét
nap 11 és 15 órakor.
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG SÉTÁK:

Hol sírjaink domborulnak - híres
szegediek nyughelye a Belvárosi
temetőben című, mintegy 2 és fél
órás felfedező séta egy tervezett
sorozat első része, ami jövőre a
zsidó temetőben, azután a református, majd az alsóvárosi temetőben folytatódik. Mindkét napon:

10 és 14 órától. Előzetes jelentkezés szükséges. Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Somogyi-könyvtár földszinti adminisztrációs pontján, telefonon a titkárságon: 630-634, 201-es mellék,
e-mailben a library@sk-szeged.hu
címen lehet. Részletes tájékoztatás a könyvtár honlapján www.sk-szeged.hu - olvasható.
Ökumenikus templomséta Szeged
belvárosában - mindkét napon
(de némileg eltérő útvonallal!).
Mindkét napon: 14 órától, (kb.

másfél óra) (Szombat: dóm-szerb
ortodox templom-Kálvin téri református templom-görög katoli-

kus templom (Rozália kápol-

na)-zsinagógák útközbén érintve:

Vasárnap: dóm-szerb ortodox
templom-Honvéd téri református
templom-új zsinagóga-magyar
ortodox templom). Mindkét séta "a
Somogyi-könyvtártól indul.
A Korzó Zeneházzal együttműködésben A zene/ház mindenkié
címmel épületlátogatást és kamarakoncertet szerveztek. Az épületet Koczor György Ybl-díjas építész mutatja be, ezt követi Razvaljajeva Anasztázia hárfaművész és
a Szöllősy vonósnégyes műsora:
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ma 15 órától. Gyülekezés
14.30-kor a Somogyi-könyvtár főbejárata előtt. Egyénileg érkezők
14.55-kor csatlakozhatnak a Korzó
Zeneház Fekete Sas utcai bejáratánál. A koncert részletes programja a könyvtár honlapján www.sk-szeged.hu - olvasható.
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A KATOLIKUS KÖZÖSSÉGI HÁZBAN (KÁLVÁRIA-KORDA UTCA
SAROK)

ma 15 óra: Egészség Bár Klub:
Sensolite, a gyógyító fény és Szomatoinfra, a sugárzásmentes szűrővizsgálat.

A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
(DUGONICS TÉR 12.)

ma 16 óra: Sahaja jóga, az önmegvalósítás jógája. Lajtai László
és Máté Péter jógaoktatóval beszélget Sóti Judit természetgyógyász.
A RÉGI ZSINAGÓGÁBAN
(HAJNÓCZY U. 12.)

14 óra: Fogatosok felvonulása a
település utcáin,
15 óra: Gyermek népitánc-bemutató - Bábabokra Néptáncegyüttes (Kistelek), Fonó Néptáncegyüttes (Üllés), Maros Táncegyüttes (Makó), Árendás Néptáncegyüttes (Hódmezővásárhely).
Zene: Kender zenekar, Korinda zenekar,
16.30 óra: A fogatos verseny
eredményhirdetése,
17.40 óra: Kauczki Tonuzóba és
Gémes Norbert zenél,
19 óra: Sztárvendég: Rokker Zsolti,
20 óra: Utcabál. Zene: Martonosi
- Révész együttes.
HOLNAP

9 óra: Díjugrató verseny - a
Csongrád Megyei Bajnokság fordulója. BÖ versenyszám: 90 centiméter magas ugrásokkal, a hibátlan lovasok összevetésben döntik
el a helyezések sorrendjét. B1 versenyszám: 100 centiméter magas
ugrásokkal, kezdő lovasoknak stílusbírálattal, nyitott kategóriában
összevetéssel. B2 versenyszám:
110 centiméter magas ugrásokkal
és azonnali összevetéssel,
12 óra: Solymászbemutató a lovaspályán,
13 óra: A díjugrató verseny folytatása - Aranyos Kupa 110 centiméter magas ugrásokkal és azonnali
összevetéssel. Vadászugratás 120
centiméter magas ugrásokkal. Balástyai Virágkupa, Balástya Község
Önkormányzatának díjáért 130
centiméter magas ugrásokkal,
egyszeri összevetéssel.

ma 19.30 óra: Metanoia ArtopéKISZOMBOR
dia (Szeged): Előkészületek, Desz- XIV. FALUNAPOK
kák, pallók...
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖRNYÉKE
holnap 11 óra: Hébe Hóba Banda: MA
Vacka-dalok - interaktív gyermek- 9-12 óra: Véradás az óbébai általános iskolában,
koncert Rutkai Borival,
20 óra: Sheket-klezmerkoncert.
10 órától: Zenés ébresztő, a NapA BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI
forduló együttes koncertje, a DáriHÁZBAN (TEMESVÁRI KRT. 42.)
dó csoport jelmezes gyerekműsora,
ma 10-22 óra, holnap 10-16
12 órától: Fellépők: temesvári
óra: A Kulturális Örökség Napjai
Harmónia tánccsoport, Makói MaÚjszegeden c. rendezvénysorozat.
jorette Egyesület, néptáncosok,
Kultúrházak éjjel-nappal - a képEvil Strawberry zenekar, Köfi-dazőművészet és az orgonamuzsika
lárda, M-|am, Nagy Renáta, az
jegyében.
igazfalvi Angelis 96 zenekar,
A REPÜLŐTÉREN
19.30 órától: Dáridó zombori
ma 14 óra: XI. Matasz-kupa nem- módra, Black Sheeps Hastánccsozetközi ejtőernyős verseny - térport, utcabál a Traubi együttessel.
zene, sétarepülés, tandem ejtőerHOLNAP
nyőugrás, ejtőernyős verseny.
9-12 óra: Horgászverseny a VáA SZENT ISTVÁN TÉRI VÍZTOlyogos-tónál,
RONY NYITVA TARTÁSA
9 órától: Labdarúgó-bajnokság és
ma és holnap 10-17 óráig.
női ügyességi verseny a sportpáSZENT GELLÉRT FESZTIVÁL
lyán,
A FOGADALMI TEMPLOMBAN
13 óra: Állatsimogató, lovaglás,
holnap 19.30 óra: Nyitókoncert - házikedvenc-verseny a főtéren.
Madai Zsuzsanna fuvola,
Balog Zsolt csembaló. Bővebb inPUSZTAMÉRGES
formáció: www.stgellertfesti-

val.com.

A DUGONICS ANDRÁS PIARISTA
GIMNÁZIUMBAN (BÁLINT SÁNDOR U. 14.)
MA
SZENT GELLÉRT-NAPI IFJÚSÁGI
TALÁLKOZÓ

Csetepatéink - mindennapi mecscseinkről másképpen.

BALÁSTYA
FALUNAP, ZÖLDSÉG-, VIRÁGFESZTIVÁL ÉS LOVASNAPOK
MA

9 óra: Lovasprogramok,

XV. SZÜRETI FESZTIVÁL
ÉS KAKASPÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY
MA

10 óra: Pusztamérges-kupa - regionális rangsoroló tájfutóverseny
a mérgesi erdőben; a fesztivál
megnyitója, Magyar Állatorvosok
Társasága labdarúgó-mérkőzése,
citerazene Radics Bálint többszörös arany fokozatú citerás és citerakészítő közreműködésével,
14 óra: A kakaspörköltfőző verseny eredményhirdetése, majd
Szegedi Erika szegedi főboszorkány show-műsora,

G o i y P i n c e & T e r a s z , 675*3 S z e g e d , L i s z t u . 9 .
AHOL A T Á L A L Á S B A N F E N S t G E S RÁADÁS VANI

S Z E P T E M B E R 18., SZOMBAT

15 órától: Óvodások és általános
iskolások műsora, Happy Jumpers
ugrókötélcsoport, az Őszikék
Nyugdíjas Klub kabaré-előadása,
tombolasorsolás,
17 órától: Kisállatbűvész, Talent
Tehetségkutató Énekstúdió, hastánc, countryzene és tánc,
20 óra: Erox Martini olasz sármőr
koncertje, majd tűzijáték és utcabál hajnalig a kiskunhalasi Hangulat zenekarral,
Egész nap: A Farkas testvérek
nyitott pincéje, kereskedők és
kézművesek, gyermekjátékok,
kiállítások, motoros felvonulás,
szórakoztató és családi programok.
SZENTES
TÉRFESZTIVÁL
MA
A KOSSUTH TÉREN

16 óra: Térzene. Közreműködik az
Id. Vándor Rudolf Fúvószenekar
(Kistelek) és Szentes Város Fúvószenekara,
17.30 óra: Óvodai kavalkád,
18.30 óra: Paddy and The
Rats-koncert,
19.30 óra: Tűztáncvarázs - akrobatikus capoeira és tűzzsonglőr-előadás. Közreműködik a Kalungu Ütőegyüttes,
20 óra. Presidance Company Hungarythm - a tánc életre kel.
A DR. PAPP LÁSZLÓ VÁROSI
SPORTCSARNOKBAN

ma 17 óra: Sinka Zsolt negyedik
Guinness-rekord-kísérletét tekinthetik meg az érdeklődők.

Bűn és büntetlenség: 15 óra,
Vespa: 17 óra,

A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN

A sivatag virága: 19.30 óra.

A GARABONCZIÁS BOROZÓBAN

GRAND CAFÉ

Ajami (feliratos): ma és holnap 19
óra,
A tetovált lány (feliratos): ma és

holnap 21 óra.

PLAZA CINEMA CITY
Sammy nagy kalandja: A titkos

átjáró (m. b.): ma és holnap
10.30,12.30,14.30 óra.

Hétmérföldes szerelem (m. b.):

ma és holnap 11,13.15,15.30,
17.45, 20,22.15 óra.

A kaptár - Túlvilág - 3D (m. b.):

ma és holnap 16.30,18.30,20.30,
22.30 óra.
Adélé és a múmiák rejtélye (fel-

iratos): ma és holnap 12.15,16.15,
18.15, 20.15,22.15 óra.

Charlie St. Cloud halála és élete

(feliratos): ma és holnap 15,22.15
óra.
A karatekölyök (m. b ): ma és

holnap 11.30,14.15,17,19.45,
22.20 óra.

A kilencedik légió (feliratos): ma

és holnap 10.15,14.15 óra.
Ragadozók (m. b ): ma és holnap
10,14,18.15, 20.30, 22.30 óra.
Step up 3 - 3D (feliratos): ma és
holnap 15.45,18, 20.15 óra.
Kutyák és macskák - A rusnya
macska bosszúja - 3D (m. b.):

ma és holnap 10 óra.

Salt ügynök (m. b.): ma és hol-

nap 12,16 óra.

Varázslótanonc (m. b.): ma és

holnap 11.45,15.15,17.45, 20 óra.

FILM
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
MA
Toy Story 3 - 3D: 10 óra,
Kéjjel-nappal 14 óra,
Varázslótanonc: 16 óra,
Step Up - 3D: 18 óra,
Eredet: 22 óra.
HOLNAP
Toy Story 3 - 3D: 10 óra,
Eredet: 13.30 óra,
Varázslótanonc: 16 óra,
Step Up - 3D: 18 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
MA
Emlékezz rám: 10.15 óra,

Csingiling és a nagy tündérmen-

tés (m. b.): ma és holnap 11.15,
13.15 óra.
Nagyfiúk (m. b.): ma és holnap
13,17.30,19.30, 21.30 óra.

Az utolsó léghajlító - 3D (m. b ):

ma és holnap 13.45 óra.
Eredet (m. b.): ma és holnap 14,
16.45,19.30, 22.15 óra.

Shrek a vége, fuss el véle - 3D

(m. b.): ma és holnap 11.45 óra.
Toy Story 3 (m. b.): ma és holnap
10.45 óra.
Avatar - 3D (m. b.): ma és holnap
22.15 óra.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Csingiling és a nagy tündérmen-

tés: ma és holnap 18.30 óra.

ma 21 óráig: Latin est Szabados
László szervezésében.
ma: Stereochrist, Barbears,
Swamp.

MAKÓ
A HAGYMAHÁZBAN

holnap 15 óra: Úgy szállnak az
évek - nótaszó Fátyol Mihály születésének 101. évfordulójára.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN (TEMESVÁRI KRT. 42.)
ma 18 órakor nyílik Kép-Tár-Pa-

letta - a Kép-Tár Alkotócsoport
kiállítása, amely október 2-áig, vasárnap és hétfő kivételétel naponta 10-18 óráig látogatható.

A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN
(ROOSEVELT TÉR 1-3.)

megnyílt a Válogatás Bálint Sándor
szakrális gyűjteményéből című, a
Szakrális Művészetek Hete alkalmából rendezett kiállítás, amely
december 19-éig, hétfő kivételével
naponta 10-17 óráig tart nyitva,
állandó kiállítások: Patikatörténeti
kiállítás, Móra Ferenc-emlékszoba,
Csak egy Földünk van - természettudományi kiállítás. Díszterem
az állandó festészeti bemutatóval,
Lucs-gyűjtemény, Szöged hírős város... néprajzi kiállítás. A kiállítások hétfő kivételével naponta
10-17 óráig tekinthetők meg.
A GULÁCSI GALÉRIÁBAN
(KÁRÁSZ U. 17.)
szeptember 24-éig látható Mráz

János festőművész jubileumi kiállítása, vasárnap kivételével naponta 10-18 óráig.
AZ ÚJ ZSINAGÓGA MÁRTÍR
EMLÉKCSARNOKÁBAN

megnyílt Miriam Neiger Fleischmann Jeruzsálem - Kanyarok az
időben című kiállítása, amely október 7-éig várja látogatóit.
A TIK-ben

Komlódi Judit festőművész Adrenalin című kiállítása szeptember
25-éig látható,
szeptember végéig tart nyitva a

TIK átriumában az Évfordulós Emlékcsarnok című kiállítás.
A BELVÁROSI MOZIBAN
szeptember 22-éig látható Az

alapítástól az államosításig - A
90 éves Belvárosi mozi ünnepe című tárlat.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN

megnyílt a Szűcs Édua Szegedről
elszármazott grafikus, karikaturista, illusztrátor rajzaiból rendezett,
Mosolyterápia című kiállítás az első emeleti folyóirat-olvasóban,
október 22-éig tart nyitva a He-

lyünk a világban című, a bibliotéka
régi és ritka könyveiből összeállított kiállítás, a könyvtár nyitvatartási rendjében.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁR ODESZSZAI FIÓKKÖNYVTÁRÁBAN
Szegeden, a régi zsinagógában holnap 11 órakor a Hébe Hóba Banda Vacka-dalok címmel interaktív gyermekkoncertet tart kicsiknek
és nagyoknak az MR1-Kossuth Rádión futó, nagy sikerű Vacka Rá-

dió dalaival. A képen Rutkai Bori és a Specko Jedno zenekar, azaz a Hébe Hóba Banda látható.
Rémálom az Elm utcában: 13.30

KONCERT, BULI

Levelek Júliának: 15.30 óra,
Kövéren szép az élet: 18. 20.30

SZEGED
AZ ÚJ ZSINAGÓGÁBAN

óra,

óra,

Perzsia hercege - Az idő ho-

mokja: 22.30 óra.

HOLNAP
Ilyen a formám: 10.15 óra,
Levelek Júliának: 13.30,15.30

óra,

Kövéren szép az élet: 18, 20.30

óra.

CSÖKE JÓZSEF TEREM
MA
Bogyó és Babóca: 10.30 óra,
Bűn és büntetlenség: 13 óra,
Ilyen a formám: 15 óra,
Vespa: 17 óra,
A sivatag virága: 19.30 óra,
Brooklyn mélyén: 21.45 óra.
HOLNAP
Bogyó és Babóca: 10.30 óra,

holnap 19 óra: A Golda Meir Szalonzenekar koncertje.

A SZOTE-KLUBBAN

ma 22 óra: Music Döme Party DJ Rat'N.

A JATE-KLUBBAN

ma 22 óra: szomBEAT - A hétvége lüktetése! Házigazda: Bende
Gábor.
A FÉSZEK KLUBBAN

Ugrinné Pártos Eszter grafikus,
festőművész olaj- és üvegfestéssel készült képeit, grafikáit, tűzzománcait október végéig láthatja a
közönség.
A REÖK-BEN

megnyílt a Rembrandt rézkarcai
című kiállítás, amely október
31-éig látogatható.
A FEKETE HÁZBAN
(SOMOGYI U. 13.)

állandó kiállítás: így öltözködött a
„szögedi nemzet" - a szabóipar
dicsérete.
Az SZTE JGYPK Rajz-Művészettörténeti Tanszék galériájában
(Brüsszeli krt. 37.)
szeptember 22-éig látható a

Plein Air X. Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása, naponta 10-18
óráig.

ma 21 óra: Club Sounds Night. DJ
Ercsyboy,
holnap 20 óra: Sárkánykönny
Dalnok Társulat-koncert, utána zenék a gépből.

A KASS GALÉRIÁBAN (VÁR U. 7.)

A BÉKE ÚSZÓHÁZON (STEFÁNIÁVAL SZEMBEN)

Bóta Csaba és Almási Lili festményeiből látható kiállítás. Megtekinthető telefonos egyeztetés
után: 30/758-7842.

ma 20 óra: Nyárbúcsúztató buli.
Zenefelelős: Horváth András.

állandó kiállítás tekinthető meg
Kass János grafikáiból.

A WAN DÉLY MŰTEREMGALÉRIÁBAN (FŐ FASOR 158.)

2010.

SZEPTEMBER

18.,

TÉVÉMŰSOR

SZOMBAT

SZOMBAT
6.00 Az idő örvényében
6.25 TV2-matiné
8.20 Nickeiodeon-kedvencek
10.20 414-es küldetés
10.50 Szurikáták udvarháza Angol ismeretterjesztő filmsorozat. 38.
1120 Két Testőr
Életmódmagazin [12]
1150 Elité Model Look Hungary
2010. [12]
1220 A láthatatlan ember Amerikai
akciófilm-sorozat, 36. [12]
1325 A kiválasztott - Az amerikai
látnók Amerikai akciófilm-sorozat, 66. [12]
14.30 Doktorok Amerikai filmsorozat,
22. Sarah döntése [12]
15.30 Sharic - Törvényszéki ragadozó
Amerikai krimisorozat, 8. Szerelmi háromszög [12]
16.30 Shark - Törvényszéki ragadozó
Amerikai krimisorozat, 9. A Mónika-krónika [12]
17.30 Luxusdoki Amerikai vígjátéksorozat. 3. [12]

6.30 Topshop
7.00 Kölyökklub
10.00 A fantasztikus négyes
Amerikai animációs filmsorozat
10.30 Asztroshow
11.25 Házon kívül Heti magazin
12.00 RTL-hiradó - DéU kiadás
12.10 Autómánia Autósmagazin
12.45 Nász-nap
Amerikai vígjátéksorozat, 5-6.
Legénybúcsú; Baljós lista
13.40 Sue Thomas - FBI
Amerikai kalandfilmsorozat, 1.
évad, 2. Barátok a bajban
14.40 Tengeri őrjárat
Olasz krimisorozat, 2. évad, 13.
Titkok
15.40 Traveler - Az utolsó vakáció
Amerikai akciófilm-sorozat, 4.
Rejtélyes nyom
16.35 Merlin kalandjai
Angol kalandfilmsorozat, 3. A jel
17.30 Glee - Sztárok leszünk!
Amerikai vígjátéksorozat, 1. évad,
5. Trükkös sztár

5.45 Hajnali gondolatok
5.50 Ma reggel
8.00 Híradó
8.05 Sporthírek Mézeskalács
8.10 Sam, a tűzoltó
8.35 A kis királylány
9.00 Thomas, a gőzmozdony
9.20 Magyar népmesék
9.30 Amika 52/7-8.
10.00 Sarah jane kalandjai
10/6. Kudlak harcosai, 2.
10.35 Sötét jóslat
26/13. A kör bezárul
11.00 MTV-hangerő
Zenél a Magna Cum Laude
12.00 Déli harangszó
12.01 Hírek
12.05 Motorvízió
12.35 Delta
13.05 Egészség ABC
13.35 Kárpát-medence értékei
14.05 Pécsi keringő
14.35 Európa Magyarországon
15.05 A legvidámabb barakk
16.30 Hogy volt!?..

18.30 Tények Hírműsor
19.05 Mageilán
A TV2 tudományos és ismeretterjesztő magazinja [12]
19.30 Megasztár 5.
Legenda csak egy van! [12]
21.-05 Nicsak, ki beszél még!
Amerikai vígjáték [12]
22.35 Kvizió - különkiadás
Telefonos játék. Közben: kenó-

18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz-plusz
Magazin
19.30 X-Faktor
A válogatás. Utána: RTL-hírek
21.00 Az Amazonas kincse
Amerikai akciófilm [16]
R.: Peter Berg. Fsz.: Christopher
Walken (Hatcher), Seann William
Scott (Travis), Dwayne Johnson,
The Rock (Beck), Rosario Dawson (Mariana)
2255 Tábornokok éjszakája
Angol-francia krimi [16]
1.50 Fókusz-plusz
Magazin

18.10 Életképek Magyar tévéflmsocozat
18.45 Életképek Magyar tévéflmsorazat
19.30 Hiradó este
19.55 Sporthírek
20.00 Időjárás-jelentés
20.05 Szerencseszombat Luxor, ötöslottó és joker sorsolása
21.05 Alatriste kapitány AmerikaMian-

0.55 Ezo TV 06-90/602-022
150 Kalandjárat
Az útitárs Kandász Andrea [12]
(ism.)
2.15 Teleshop
3.15 Animációsfilmek[12]
350 Műsorzárás

VÍGJÁTÉK

AKCIÓFILM

cia-spanyoi kalandfilm [16]

23.30 Hírek
23.35 Sporthírek
23.40 Szulák Andrea koncertje
0.45 Magyar pop
Válogatás az elmúlt évtizedek
legjobb magyar könnyűzenéiből
1.45 Magyar bulizene
Válogatás az elmúlt évtizedek
legjobb magyar könnyűzenéiből

KALANDFILM

Í I $ É

21.05 NICSAK, KI BESZÉL MÉG!
Mikey időközben kissé megnőtt, de
az élethez való hozzáállása mit
sem változott. Édesanyja, Mollie feleségül ment álmai hercegéhez, Jameshez, mi több, Mikey hamarosan
egy kistestvért is kap julie személyében. A két apróság között bájos
rivalizálás kezdődik, ami Mikey számára kétfrontos háborút jelent, hiszen neki időnként a szülőket is
muszáj bosszantania. A méret
ugyanis lényegtelen...

5.20 Váltó Gazdasági híradó
5.45 Hajnali gondolatok
5.30 LEADER-hírmondó - Térségi si5.50 Ma reggel
kerek
7.55 Hogy volt!?
6.00 Hiradó - Reggel
9.30 Körzeti magazin - Pécs
6.10 Gazdakör
10.20 Miért?
7.00 Élő egyház
11.05 Zöld 7-es Rákosi vipera
7.30 Gyerekeknek
11.10 „Ilyen embernek is költ lenni"
7.40 Marsupilami
11.30 „Kodály után, száz évvel"
8.05 Cimbora
12.00 Déli harangszó
8.30 Végre szabadon!
12.01 Kézfogás
8.55 Kutyaélet
12.25 Közjáték
9.20 A „Tea és Ló útja" - Detamu
12.30 Koncertek az A38-as hajón
11.10 Az egyházi művészet kincsei 13.20 Kalandozó - Nyári bolyongáBarangolások Toscanában
sok Svájcban
11.45 Híradó
13.50 józsef Szamoáról
' 12.00 Déli harangszó, vers
12.05 Isten kezében
14.25 Gyökerek
12.35 Etnoklub
15.25 A kultuszminiszter
13.50 Daktari
Klebelsberg Kunó, 4/2.
14.45
Magyar elsők
16.20 Sant Angelo - Egy kórház hét15.05 Latin-amerikai Táncok Magyar
köznapjai
Bajnoksága, Budapest - 2010
28/8. Egy rendkívüli nap, 2.
16.05 Talpalatnyi zöld
17.10 A négy páncélos és a kutya
16.30 Kalózsziget Ausztrál tévéflmsorazat
21/19. Metróállomás
17.00 Kalózsziget
18.10 Linda 7/2. Arany háromszög
19.00 Esti mese
19.30 Bestseller
20.00 Híradó
20.25 Sporthírek
20.29 Időjárás-jelentés
20.30 Asszisztensek Amerikai vígjátéksorozat, 13/2. A sztár
20.55 Beugró
Felkészültek? Mert mi nem!
21.45 Grimm
Amerikai-cseh film [16]
23.40 Alatriste kapitány
Amerikai-francia-spanyol kalandfilm [16]
2.00 Linda Magyar tévéfilmsorozat,
7/2. Arany háromszög
2.55 Miért?

FILM

A . j

21.00 AZ AMAZONAS KINCSE
Beck, a behajtó szerepében maga Rock
rombol végig a kincsvadászok ösvénye- 21.05 ALATRISTE KAPITANY
in. Utolsó feladata, hogy megkeresse és A történet helyszíne a XVII. század
visszaszállítmányozza főnöke kalandor királyi Spanyolországa, IV. Fülöp
fiát, Travist, aki épp régész kíván lenni ésgyenge és könnyen manipulálható
az indiánok rég elveszett kincsét keresi a monarchiáját egy korrupt királyi
dzsungelben. Kezdetét veszi az őrütt haj- ház irányítja. Intrikák és csalások,
sza: a kincskereső, az embervadász, a párbajok és csaták, szerelem és
sűrűben bujkáló gerillák, az aranybánya utálat szolgálnak az „Alatriste kapiszeszélyes és kegyetlen tulajdonosa, tány" díszletéül. Alatriste kapitány,
egy skót dudás, egy bombázó csapos- az egyszerű katonából lett zsoldos
lány és egy csapat túlfejlett humorérzé- kapitány a század polgárháborújának hősi alakja.
kű pávián kergetőzik a a kincs körüL

17.30 Kirakat Gellért Alpár műsora
18.00 Híradó
18.35 Mese
18.45 Sebaj Tóbiás
18.55 Colorado földjén
Amerikai játékfilm (ff.)
20.30 Duna-sport Sportösszefogialó
20.45 Létek Boulevard
21.15 Tűz a hó alatt
Amerikai dokumentumfilm
22.10 Pacsirtavár Angol-botgár-francia-olasz-spanyol játékfilm
0.05 Vers
0.10 Himnusz
0.15 Híradó
0.45 Kirakat
Gellért Alpár műsora
1.15 Békesség, és minden jót!

V Telin

(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és vonzáskörzete)
0.00 Képújság 8.00 Szeged ma
(ism.) 8.15 Sportkoktél (ism.)
8.30 SZÓ-TÉR (ism., szept. 10-i)
9.15 Megálló (ism.. szept. 17-i)
9.45 Szegedi panoráma (ism.,
21.45 GRIMM
szept. 10-i) 10.15 Receptvarázs
Egyszer volt, hoi nem volt, élt egyszer (ism.) 10.45 Könnyűzene 11.30
két magával ragadó, ám egymással Képújság 15.00 Deszki magazin
homlokegyenest ellenkező természetű (ism., szept. 14-i) 15.45 Mórahalfivér. A cinikus Will és az álmodozó )a- mi magazin (ism., szept. 9-i)
cob a napóleoni időkben a német fal- 16.15 Tudományegyetem (ism.,
vakat járja és azt állítják magukról szept. 9-i) 16.45 Csongrád mehogy történeteikkel megszabadítják az gyei magazin (ism., szept. 13-i)
embereket mindenféle szörnyűséges li- 17.15 Könnyűzene 17.55 Képújság
dércnyomástól ájtatos manóktól és 18.00 Megálló (ism., szept. 17-i)
boszorkányoktól. A francia hatóságok 18.30 Színház (ism., szept. 15-i)
azonban rájönnek szemfényvesztő 19.00 SZÓ-TÉR extra: A gének tumódszerükre és megpróbálják tőrbe dománya 2. (ism.) 19.25 Könnyűcsalni őket.

DUNA
6.30 Topshop
7.00 Kölyökklub
10.05 Trendmánia
Életmód- és szépségmagazin
10.35 Asztroshow
11.30 Menetrend
Utazási magazin
12.00 RTL-híradó - DéU kiadás
12.10 Pasifaió Amerikai vígjátéksorozat, 8-9. Az interjú; Macskajaj
13.05 Magyar autósport-magazin
13.20 Forma-1-magazin
13.45 Tuti gimi Amerikai filmsorozat.
4. évad. 19. Szertefoszló álmok
14.35 A Grace-klinika
Amerikai filmsorozat, 4. évad,
11-12. A gyógyító; Stréberek
Közben:
16.00 Hatoslottó-sorsolás
16.30 Az álmodozó
Amerikai kalandfilm

18.30 Tények Hírműsor
18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
19.00 Napló Mérlegen a valóság [12]
19.00 Tökéletes célpont
20.05 Indiana Jones és a végzet
Amerikai akciófilm-sorozat, 1.
temploma
évad, 3. A titokzatos hölgy
Amerikai akciókalandfilm [12]
20.00 Armageddon
R: Stewn Spiefeerg Fsz.: Hamson
Amerikai katasztrófafilm
Ford. Kate Capshaw, Dan Aykroyd, joR.: Michael Bay. Fsz.: Bruce Willis
nathan Ke Quan, Amrish Pun, PMip
(Harry S. Stampert), Ben Affteck
Stone. Roshar Seth
(A. j. Frost). Liv Tyler (Grace
22.20 Frizbi Hajdú Péterrel
Stamper), Billy Bob Tbornton
(Dan Truman)
Szórakoztató talkshow [12]
23.20 A királyság 11. Dárda [12]. Köz- 2250 Heti hetes Vidám aktuális talkshow. Utána: RTL-hirek
ben: kenósorsolás
0.10 Portré
0.15 Rómeó és Júlia
Olasz-angol romantikus film [12]
Riportmagazin
2.35 Ezo TV 06-90/602-022
0.45 Holtodigtan, holtodiglan
3.30 Napló [12] (ism.)
Amerikai filmsorozat, 1. évad, 11.
4.20 Animációsfilmek[12]
Imádom a szüléidét! [16]

AKCIÓKALANDFILM

20.05 INDIANA jONES ES A VEGZET TEMPLOMA

KATASZTRÓFAFILM

20.00 ARMAGEDDON

5.20 Balassagyarmat kincsei
5.30 Gazdakör
6.20 Szürke kincsünk
7.00 Gyerekeknek
7.10 Postások gyöngye
7.35 Mirabella mama házi mozija
7.45 Cimbora
8.15 Főzés? Gyerekjáték!
8.25 Zengő ábécé

5.45 Hajnali gondolatok
550 Ma reggel
8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.10 Főtér Zalaegerszeg
9.05 Egyházi műsorok
11.00 Görög katolikus szent liturgiát
közvetítünk felvételről, Máriapócsról A felújított kegytemplom
megáldása
1225 Hírek
12.20 Sárkány - ha jó Dokumentumfilm a sárkányhajózásról
12.50 Sport7
13.20 Hogy volt!?—
14.55 Zegzugos történetek
15.25 Körhinta Sármőrök - Jávor Pál
15.55 A kék bálvány
Magyar romantikus film
17.10 Panoráma
17.40 Magyarország története

550 Ma reggel
6.00 Híradó
6.05 Sporthírek
6.10 Időjárás-jelentés
7.10 Időjárás-jelentés
755 Clic és Kat
8.00 Malackó
8.10 A világ meséi
8.25 Gino, a virtuális kiskakas
8.35 Spuri
8.40 Zeneország
855 Univerzum
9.00 Derek, a fenegyerek
9.50 Lyukasóra
9.25 Bors néni Mesejáték
10.30 Sztrogoff Mihály Francia rajzfilm 10.40 8. Nemzetközi Cirkuszfesztivál
11.45 Hiradó
12.00 Déli harangszó
12.00 Déli harangszó, vers
12.01 Egyházi műsorok
12.05
Élő egyház
13.50 Görög katolikus szent liturgia
Közvetítés Máriapócsról felvételről 12.35 Élő népzene
13.05 Cseltengők
15.05 Ars Musica
13.30 Éjjeli zene Magyar játékfilm (ff.)
15.30 Női szemmel
1455 Dunáról fúj a szél
15.55 Zodiákus
15.00 Szerelmes földrajz
16.25 Pro natura - Televíziósok a
15.35 Törzsasztal
természetért

18.10 Életképek
18.45 Életképek
19.30 Hiradó este
19.55 Sporthírek
20.00 Időjárás-jelentés
20.05 Szempont
21.00 Csináljuk a fesztivált
2155 Aranymetszés
A kulturális főszerkesztőség új
kulturális magazinműsora
2250 Hírek
2255 Sporthírek
23.05 Monteverdi: Poppea megkoronázása Opera két felvonásban
0.05 Ho Si Minh útja
Francia dokumentumfilm
0.55 Magyar rock
150 Magyar válogatott

17.15 Linda 7/3. Stoplis angyalok
18.10 Pillér
19.00 Esti mese
19.30 TS Motorsport
20.00 Híradó
20.25 Sporthírek
20.29 Időjárás-jelentés
20.30 Retrock Apostol
20.45 A kék bálvány
Magyar romantikus film
22.00 Huszadik század
Olaszfilm,4/1-2.
0.35 Sport7
1.00 Sárkány - ha jó Dokumentumfilm a sárkányhajózásról
1.25 Beugró
Felkészültek? Mert mi nem!
2.15 Koncertek az A38-as hajón
Fellép a Clá

DOKUMENTUMFILM

0.05 HO SI MINH UTjA

FILM

22.00 HUSZADIK SZÁZAD

0.40 Sziklák vére
Amerikai horror
2.05 Cadillac Records - Csillogó fekete lemezek
Amerikai zenés filmdráma
3.55 Mondd, testvér!
Amerikai életrajzi filmdráma
6.00 Apai felügyelet
Amerikai filmdráma
7.25 A jane Austen-könyvklub
Amerikai romantikus filmdráma
9.10 Utazás a Főid középpontja felé
Amerikai kalandfilm
10.40 Könnyed erkölcsök
Angol-kanadai romantikus vígjáték
12.15 Az új fiú
Amerikai vígjáték
13.40 Megint 17
Amerikai vígjáték
15.20 Télbratyó
Amerikai családi vígjáték
17.15 Kutya egy év
Amerikai filmdráma

15.45 Topmodell leszek!
Amerikai valóságshow
16.35 Smallville
Az ifjú Superman kalandjai
17.30 Szombat esti frász
Amerikai vígjáték
19.30 Vészhelyzet
Amerikai filmsorozat
20.25 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
21.25 Esküdt ellenségek. Bűnös
szándék
Amerikai tévéfilmsorozat
22.20 Végszükség
%
Amerikai thriller
0.35 Kés/alatt
Amerikai filmsorozat
1.35 CSI. A hetyszinelők

18.30 Ptáza ásza
Amerikai akcióvígjáték
R.: Steve Carr. Fsz.: Raini Rodriguez, Keir O'Donnell, jayma
Mays, Kevin james. Peter Gerety
20.00 Egy szexista mizantróp esete a
halállal
Amerikai vígjáték
21.30 Az elátkozott Leeds United
Angol-amerikai életrajzi filmdráma
23.05 Vér. Az utolsó vámpír
Hongkongi-japán-francia-argentin horror
R.: Chris Nahon. Fsz.: Masiela
Lusha, Allison Miller. Gianna Jun,
Liam Cunningham

zene 20.00 Szegedi panoráma
(ism., szept. 10-i) 20.30 Határ-Látó-Határ (ism., szept. 6-i)21.00 Deszki magazin (ism.,
szept. 13-i) 21.45 Könnyűzene
22.30 Képújság

20.35 Hírháló - az ország hírei
21.00 Házibuli Attilával és vendégeivel - zenés show-műsor 22.30
Képújság

t

VÁROSI "TV
S Z E G E D

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi hírek
7.55 Törzsasztal - gasztronómiai
magazin 9.00 Teleshop 9.30
Győzzük le a rákot! - egészségügyi ismeretterjesztő magazin
10.00 Zodiákus 12.00 Képújság
17.00 Szentföldi Szent Helyek
üzenete. Ószövetség, 14. rész: llylyés mezeje 17.30 Kilátó 18.00
Senior Center, 5. rész - kívánságműsor nyugdíjasoknak 18.30 Verseny 19.00 Nagyító 19.30 Körút

v

17.00 Csillagposta - napi horoszkóp 17.05 Grimm-mese: Hetet egy
csapásra. Hófehér és Rózsapiros
18.00 Buksi és barátai - kisállatmagazin. Benne: Furioso North
Star - a híres vásárhelyi tájfajta,
A vadászgörények élete. Az önök
kedvencei - Kovács Sándor és a
pónifogat 19.00 Képes sport sportmagazin
(ism.).
Benne:
HFC-jánoshida NB lll-as labdarúgó-mérkőzés 20.30 A herceg
13 menyasszonya 21.55 Csillagposta - napi horoszkóp 22.00
Képújság

••••HMBMHI

VASARNAP
5.45 Reggeli gondolatok
6.15 Az idő örvényében
6.45 TV2-matiné
7.30 Nickeiodeon-kedvencek
9.30 414-es küldetés
10.00 TV2-matiné
10.50 Staht konyhája [12]
11.20 Kalandjárat
Az útitárs Kandász Andrea [12]
1130 Száguldó vipera Német-amerikai akciófilm-sorozat, 76. [12]
12.50 Monk - Flúgos nyomozó
18. Mr Monk és a nagyon, nagyon öreg ember [12]
1355 Monk - Flúgos nyomozó 19. Mr
Monk színházba megy [12]
14.55 Sheena, a dzsungel királynője
12 Bombázók a dzsungelben [12]
1550 Megasztár 5. - A válogatás Legenda csak egy van!
1655 Csenő manók
Angol-amerikai vígjáték [12]

5.55 Tiszta a lakásod?
Takarítóshow
6.25 Topmodell leszek!
Amerikai valóságshow
7.15 Mutasd a ruhádat!
Angol realitysorozat
8.20 A nagy házeladás
Amerikai realitysorozat
9.10 X-Men
Amerikai rajzfilmsorozat
9.35 A szépség és a szörny
Amerikai kalandsorozat
10.35 Pimaszok, avagy kamaszba
nem üt a mennykő
Amerikai vígjátéksorozat
11.05 Pimaszok, avagy kamaszba
nem üt a mennykő
Amerikai vígjátéksorozat
11.30 joey Amerikai filmsorozat
12.00 Joey
Amerikai filmsorozat
12.35 Huckleberry Finn kalandjai
Amerikai kalandfilm
14.45 Véznák kontra dagik
Életmódshow

16.25 A szerelmes Nyugat - juhász
Gyula szerelmei
17.05 Mese
17.40 Arcélek
18.00 Híradó
18.25 Heti hírmondó
19.05 Egy kis művészet
19.15 De Luca felügyelő
Olasz tévéfilmsorozat
21.05 Divathét
21.35 Az élet vendége - Csoma-legendárium
2255 Duna-sport Sportösszefoglaló
23.10 Éjszakai vándor
Amerikai játékfilm (ff.)
0.30 Hazakeresők - Svábok, csángók- úton
1.20 Vers
1.25 Himnusz, Híradó

? Telin
8.00 Telin Pillanatok 8.40 Szellemgyógyász, I. 9.30 Megálló
10.00 Színház (ism.) 15.00 Lélektől lélekig (ism.) 15.55 SZÓ-TÉR
(ism.) 16.40 Megálló (ism.) 17.10
Sportkoktél (ism.) 18.00 Portrék
az albumból: Szűcs Árpád 18.25
Egész életen át 19.15 Deszki magazin (ism.) 20.00 Mórahalmi

©

5.05 Tiszta a lakásod?
Takarítóshow
5.35 Topmodell leszek!
Amerikai valóságshow
6.25 A nagy szalonalakítás
Amerikai valóságshow
7.15 Mutasd a tányérod!
Életmódshow
8.15 Flipper legújabb kalandjai
Amerikai ifjúsági sorozat
9.15 Négy esküvő
Harc az álomnászútért
10.15 10 év 10 nap alatt
Átalakítóműsor
11.15 Gigamad
Autósmagazin
11.45 A smaragd szigete
Amerikai kalandfilm
13.10 A nagy ő
Amerikai valóságshow
15.10 összekutyulva
Amerikai családi vígjáték

0.35 Az időutazás nagy kérdései
Angol sci-fi vígjáték
1.55 Vad lovak Amerikai western
3.50 A megtorló - Háborús övezet
Amerikai-kanadai-német akciófilm
5.30 Felvétel indul!
6.00 Utópista Társaság
Amerikai vígjáték

7.35 fonás Brothers - A koncert 30

Koncertfilm
850 Lúzert fogtam, nem ereszt
Francia vígjáték
10.15 Az igenember Amerikai vígjáték
1155 Az iskoláját!
Amerikai krimivígjáték
13.20 Filmek és sztárok
Holland mozimagazin
13.45 A döntő szavazat
Amerikai vígjáték
15.40 Könnyes leves
Amerikai-japán vígjáték

17.20 Benjámin Button különös élete
17.10 Amerika csillagai
Amerikai filmdráma
Amerikai szórakoztató show-mű20.00 Képlet
sor
Amerikai-angol-ausztrál thriller
18.10 Amerika csillagai
22.00 Szextúra
Amerikai szórakoztató show-műAmerikai vígjáték
sor
R.: Sean Anders. Fsz.: Clark Duke.
20.00 Lehetetlen küldetés
Amanda Crew, Seth Green, James
Extrém vetélkedő
Marsden, Josh Zuckerman
21.00 Kutyaütők
A tizennyolc éves lannak nincs
Amerikai vígjáték
szerencséje a lányoknál. Emiatt a
23.00 A smaragd szigete
bátyja, Rex állandóan piszkálja, a
Amerikai kalandfilm
csajozásban pedig még a tizen0.25 Lehetetlen küldetés
négy éves kisöccse is lepipálja.
Extrém vetélkedő
Ián elhatározza, hogy az interne1.25 Emberi történetek
ten szerez nőt magának.
Dokumentumsorozat
23.50 A szabadság útjai
2.35 Beszéljünk a szexről!
Amerikai-angol romantikus filmKibeszélöshow
dráma

magazin 20.30 Csongrád megyei
magazin (ism.) 21.00 Táncgála

VARDSI "TV
S Z E G E D

9.00 Teleshop 9.30 Nyitott Egyetem 10.00 Zodiákus 17.20 Csillagszem - Bódi Guszti és Margó
17.45 Vizsgafilmek: Szemben az
idővel. Demeter Éva filmje 18.15
Aréna 18.45 Szemközt 19.00 Artista 19.30 Vérebvezetők nyomá-

ban. 1. rész 20.35 Hírháló 21.00
Telitalálat. Amerikai akciófilm

Tv
17.00 Csillagposta 17.05 Az új földesúr 19.00 Promenád 20.00
Zöld zóna (ism.). 20.30 Negyedik
dimenzió (Ism.) 21.00 Az élet
dolgai, avagy szikrák. Dokumentumfilm 21.30 Csillagszem (ism.)

Navigáljuk az olvasót

AUTÓNAVIGÁTOR
Iránytű az autók világában

A DM ÉS DV KERESKEDELMI MELLÉKLETE • 2010. SZEPTEMBER 18. • SZERKESZTŐ: KOVÁCS ANDRÁS

BEÉRETT A TOYOTA HIBRIDTECHNIKÁJA

Auris: csak gördülékenyen
•

Gyorsan
megérkezett
hozzánk az
Auris Hybrid,
a Toyota Prius.
műszaki felépítést követő fullhibrid autóval
Európát célozta
meg. Szerkesztőségünket „el is találta", s meggyőzte, jó
úton járnak a japá
nok.

tömegű
autó
mozgatásához.
A 11,4 m á s o d p e r ces százas gyorsulás és a 180 kilométei/óra végsebesség
is teljesen r e n d b e n
van.
A m i m é g e n n é l is
sokkal inkább rendben
van, az a fogyasztása:
3,8 liter száz kilométerenként. 90-es tempónál
3,1-3,2 litert is m u t a t o t t
a pillanatnyi fogyasztásmérő, a jellemző azonban
a 3,4-3,6 közötti érték volt.
N e m n a g y o n értettem, s
csak később derült ki, hogy
ez a 3,8 literes gyári érték
nem a szokásos, vagyis
k ö n n y ű lábú sofőr országúti, mérsékelt t e m p ó j a mellett értendő, h a n e m a kombinált fogyasztásra.

KOVÁCS ANDRÁS
Kezdem a közepén: az
Auris Hybridet először
n e m sikerült elindítanom, s
ez utoljára bő 30 esztendővel
ezelőtt, egy 126-os Fiatnál fordult elő. A friss kudarc a Tmax
márkakereskedésének udvarán történt, á m kiderült, hogy
beipdult, de olyan csendes,
hogy esélyem sem volt megh a l l a n i a D o r o z s m a i út kamionforgalma mellett.
Azért fullhibrid, mert képes
kizárólag e l e k t r o m o s ü z e m m ó d r a is, vagyis i n d u l á s k o r
miért k a p c s o l t a v o l n a be a
benzinmotort. Kis sebességű
haladásnál sincs rá szüksége,
s ez látszik is a fedélzeti kom-

iFOTOli a témáról

az intarnatefi!

p u t e r folyamatábráján. Ilyenkor n a g y o n csöndes az Auris,
talán túlságosan is, így m e g
lehet lepni vele a gyalogosokat. É r d e m i g á z a d á s n á l természetesen belép a szükséges
p l u s z , elindul a belső é g é s ű
motor, mint ahogy normál

www.dclmagyar.hu

m e n e t b e n jellemzően azzal is
halad. Lassulásnál, fékezésnél
p e d i g a r e n d s z e r újratölti a
n a g y teljesítményű a k k u m u látort.
Az Auris legnagyobb érdeme, h o g y olyan észrevétlenül
kapcsol egyik ü z e m m ó d b ó l a
másikba, adja oda neki a maxim u m o t , ha n y o m a vezető egy
kövér gázt, hogy alkalmas a
hibrid elleni előítéletek újraértékelésére.
Az Auris HSD lelke a 99 lóerős 1.8 W T - i Atkinson motor,
142 N m - e s m a x i m á l i s n y o matékkal. Ehhez jön a háromfázisú szinkronmotor 80 lóerővel és 200 N m nyomatékkal. A
h i b r i d r e n d s z e r összteljesítm é n y e 136 lóerő, ami b ő v e n
elegendő egy 1,4 tonna saját

Full hybrid technologia,
elérhető közelségben

TOYOTA

Megújult Auris, Hybrid Synergy Drive rendszerrel

Kívül-belül r e n d b e n v a n
az Auris, a m e l y n e k sikerült
maximálisan felhasználóbaráttá tenni a m o d e r n technikát - ez egy stresszmentesen
vezethető autó.
- Igen, de mennyiért? - teszszük fel üyenkor a kérdést. Már
az 5,99 millió forintos Lunaalapmodellhez számos kényelmi és biztonsági extra jár, s a
f o g y a s z t á s o n n a g y o n sokat
spórol az üzemeltető.
A tesztet részletesebben az
auto.delmagyar.hu oldalon
olvashatja.

VÉTELI TANÁCSADÓ

Toyota AURIS (2007-)
Pozitív: Tágas utastér, korszerű
motorok, az új 1,3-ashoz startstop rendszer jár, viszonylag
alacsony értékvesztés, jó
márkaimázs, várhatóan tartós
szerkezetek.
Negatív: Érzelmeket megmozgatni képtelen, nem túl tetszetős
forma, kopogós műanyagok a
beltérben, csak átlagos méretű
csomagtartó, kevés vezetési
élmény.
Ár/érték: Versenyképes az Auris,
alapára négymillió alatt
kezdődik,a legdrágább, kétliteres
dízelért azonban hatmilliónál is
többet kell fizetni. Három év vagy
100 ezer kilométer a garancia.

4 fajta motor, 97-136 LE,

1329-1798 cm3,
2-féle karosszériával
O O
^ ^

'
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LM
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g

Fedezze fel és élvezze az Auris HSD full hybrid előnyeit:

- zéró emisszió elektromos üzemmódban
- energia-újrahasznosító technológia
- akár nulla fogyasztás 0 és 50 km/h között

Tesztelje az új Auris HSD-t és ismerje meg a megújult Auris egyéb
változataira kínált kedvező ajánlatainkat a Toyota Nyílt Hétvégén,
szeptember 18-19-én márkakereskedésünkben.

Hihetetlen?

Próbálja ki!

6728 Szeged, Dorozsmai út 9.
Tel.: 62/551-700 • E-mall: szeged@tmax.hu
6800 Hódmezővásárhely, Szántó K.J.u. 178.
Tel.: 62/535-700 • E-mail: hmu@tmax.hu

www.tmax.hu

TodaV/
'
»

TOmOTTOIU
T

IO\/Ot8

A képen látható autó illusztráció. Az Auris HSD kombinált üzemanyag-fogyasztása (1/lOOkm): 3,8; kombinált C02-kibocsátása (g/km): 89.
Részletek a márkakereskedésünkben és www.toyota.hu oldalon.

Forgalomból tSrténő végleges
kivonás teljes körií ügyintézéssel.
Tel.: 62/541-277
Bontott alkatrész értékesítése:
62/461-687
6728 Szeged, Kollégiumi út 8.,
E-mall: lnto6roncsautokft.hu
Web: www.roncsautokft.hu

M e n n y i r e tetszik a z a d o t t
kocsi a kategória v a g y a m á r ka átlagához viszonyítva: valóban a Polo a legjobb kisautó, v a g y a legjobb VW?
A véleményt nyilvánító aut ó h a s z n á l ó k s z ű r h e t ő k , többek között életkor, n e m , lakóhely, vezetési stílus, autóhaszn á l a t i s z o k á s o k s z e r i n t , és
t ö b b ilyen kiválasztás eredm é n y e is összehasonlítható.
Tehát akár egy a d o t t autótí-
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A TULAJDONOSOK
TUCATNYI SZEMPONTBÓL OSZTÁLYOZZÁK
LEAUTÓIKAT
A PORTÁLON.

p u s férfi-női, f i a t a l a b b - i d ő sebb, v á r o s b a n - h o s s z ú ú t o n
használóinak a véleményei is
összevethetők.
A portálról n e m hiányozhat
az egyszerre informáló és szórakoztató magazinos rész sem,
a h o l a tesztek, ú j d o n s á g o k
mellett többek között az autósport, a v e t e r á n a u t ó z á s v a g y
é p p e n a használtautó-vásárlás t é m a k ö r é b e n o l v a s h a t ó k
cikkek - ezekből is g y a k r a n
i d é z ü n k m a j d a jövőben.

Kiss Pál Tamás,
a magyar Formula-les reménység
MUNKATÁRSUNKTÓL

Névjegy:
Dízelmotorral:
2 fajta motor,
90-125 LE, 1364-1998 cm3'
2-féle karosszériával
Benzines motorral:

n b

Kiadónk, a Lapcom Kft. résztulajdonosa a n é p s z e r ű hasznaltauto.hu portálnak, amely
a k ö z e l m ú l t b a n ú j felfogású
h o n l a p o t indított, ez az autonavigator.hu. Innen n y o m t a tott m e l l é k l e t ü n k m e g v á l t o zott ú j feje. Testvérportálunk
t ö b b m i n t 600 a u t ó t í p u s r ó l
kínál részletes vételi tanácsadót, a használói vélemények
rovatban p e d i g m á r e d d i g is
csaknem 23 ezer autós osztotta m e g a látogatókkal autójáról alkotott véleményét. Mind
a vételi tanácsadóból, m i n d a
használói véleményekből idéz ü n k m a j d egy-egy teszthez
k a p c s o l ó d ó a n , m i n t tesszük
i n d u l á s k é p p e n a Toyota A u rishoz és az új Volvo S60-ashoz kapcsolódva.
Az autónavigátoron a használói vélemények oldal e d d i g
sehol másutt n e m látható mód o n mutatja m e g az a u t ó s o k
kocsijukról alkotott v é l e m é nyét. A tulajdonosok a szöveges értékelés mellett tucatnyi
s z e m p o n t b ó l osztályozzák le
a u t ó i k a t . De n e m csak e g y
adott típus statisztikáinak áttekintésére v a n lehetőség, a
vetélytárs autók is összevethetők: m i l y e n s z e m p o n t b ó l
jobb a Golf v a g y a F o c u s ?

A brit média szerint akár Formula-1-es futamot is nyerhet néhány éven belül Kiss
Pál Tamás, aki az idei első
versenytől kezdve vezeti a
Brit Formula Renault-bajnokságot.
Ritka, h o g y m a g y a r autóversenyzőért szoríthassunk rangos sorozatban. Idén azonban
akár b a j n o k o t is ü n n e p e l h e tünk Kiss Pál Tamás személyében. A 1 9 éves miskolci fiatalember ugyanis második
évét tölti a Brit Formula Renault-bajnokságban, amelyet
az idei első f u t a m t ó l k e z d v e
vezet. A sorozat keménységére jellemző, h o g y az eddigi 16
f u t a m o t nyolc különböző versenyző nyerte, rangját p e d i g
m u t a t j a , h o g y Kimi Ráikkönen innen került egyenesen a
Formula-l-be.
A brit sajtó annyira tehetség e s n e k tartja a m a g y a r fiút,
hogy nemcsak azt állítják róla,
bekerülhet a Formula-l-be,

h a n e m a nagydíjgyőzelemre
esélyesek közé is sorolják. Tomi azonban két lábbal áll a földön. - Az idei szezonom eddig
jól sikerült, m é g két hétvége összesen négy futam - van
hátra a bajnokságból - m o n d ta. - Most gőzerővel erre koncentrálok. N a g y o n k e m é n y e k
az ellenfelek, és m i n d i g a m a x i m u m o t kell k i h o z n o d m a gadból, h o g y e r e d m é n y e s legyél. Nyolcan-tízen v a g y u n k
esélyesek f u t a m g y ő z e l e m r e ,
én az idén már háromszor
nyertem, és nagyon szeretném
b a j n o k i c í m m e l z á r n i a szezont.
H a p e d i g ez m e g v a n , jöhet
a következő lépcső, a Formul a - l - e s f u t a m o k betétversenyeként tartott GP3, majd GP2
sorozat, u t á n a p e d i g a cél természetesen a Formula-1. - Jó
lenne jövőre a GP3-ban versenyezni, d e e h h e z m é g nag y o n sok m i n d e n kell. Az bizt o s a n s o k a t s e g í t e n e , ha a z
idén m e g n y e r n é m a bajnokságot - m o n d t a .
H á t akkor hajrá, Tomi!

a u t o n a v i g a t o r . h u I II.

Szombat, 2010. szeptember 18.

Téli gyorsátvizsgálás
a Porsche Szegednél
MUNKATÁRSUNKTÓL
A hét közepi szép idő nem
csapta be a Porsche Szegedet,
és meghirdette téli gyorsátvizsgálási akcióját.

A Sárosi utcai egység az Audi,
a Seat és a Volkswagen teljes
jogú márkakereskedése, ezen
túl a Porsche Hungáriához tartozó Skodák szakszervizét is
elvégzik.
Mint Bálint Norbert szervizvezetőtől m e g t u d t u k , a téli
gyorsátvizsgálás az általános
ellenőrzési feladatok mellett
a hűtő- és ablakmosó-folyadék fagyáspontmérésére, az
akkumulátorra, illetve a gépkocsi hibatárolóinak lekérde-

zésére is kiterjed. A csomag
kérhető külső mosással is, ami
azért praktikus, mert időben
felfedezhető az a kisebb karosszériahiba, a laikus által
még nem észrevehető rozsdafolt, amelynek nem használna
a tél a maga sózott útjaival.
A megtalált hibát jelzik az
ügyfélnek, s felajánlják, hogy
a javítást a szerviz karosszériaműhelye rugalmasan képes
megoldani. Az átvizsgálás kiterjed a motor, illetve a sebességváltó esetleges olajfolyására, a műhelyben gyorsan orvosolhatják a hibát. Mert a megbízható autó akkor marad igazából megbízható, ha időnként meglátogatja a szakszervizt...

Kecskemét: szervizakció
a Honda Csernáknál
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szegeden, a megyében hosszú
ideje nincs már Honda márkakereskedés, s így hivatalos szakszerviz sem. A Honda megbízható autó, ám garanciális és azon
túli átvizsgálások a futásteljesítményhez, illetve időhöz köthető rendszeres műhelylátogatások elengedhetetlenek ahhoz,
hogy megbízható is maradjon.
A kecskeméti, Szent István
Krt. ZkK alatt található Honda
Csernák teljes jogú márkakereskedés és szakszerviz, megyénkből autópályán gyorsan elérhető. Mint ifjú Csernák Sándortól
megtudtuk, Honda személygépkocsik garanciális és azon túli
javítását vállalják - motorkerékpárokat nem -, ezenkívül azonban márkafüggetlenek, és 3,5
tonnáig személy- és kisteherautók javítását, szervizelését és
karosszériajavítását is elvégzik.
Műszaki vizsgát sem csak
Honda gépkocsira vállalnak, s
szolgáltatásuk része még a kézi
autómosó is.

Szeptember 20-30. között
eseményekben bővelkedik a
Honda Csernák: szerviznapokat tartanak, ingyenes állapotfelméréssel, szezonális alkatrészvásárral, egyéb akciókkal.
M
1996-TÓL
' ' HIVATALOS
MÁRKAKERESKEDÉS2000-BEN NYERTE EL
MAI, MODERN
FORMÁJÁT.
De lesz tesztvezetés, s egyedi
kedvezményeket kínálnak az
új, a teszt- és a készletautókra.
A H o n d a Csernák családi
cég, egy 1989-ben induló, mai
tulajdonos alapította autós vállalkozásból nőtte ki magát.
1996-tól hivatalos márkakereskedés - 2000-ben nyerte el mai,
modern formáját - , és az egyetlen Honda-szalon Bács-Kiskun
megyében. Szolgáltatásaik bővebben is megismerhetők a
www.hondacsernak.hu oldalon.

BIZTONSÁGBÓL JELES: BESEGÍT AZ ELBAMBULÓ VEZETŐNEK AZ AUTÓ

Előrelátó az új Volvo

HASZNÁLÓI VÉLEMÉNYEK
•

N a g y o n fontos modell a
Volvo számára az S60-as,
bele is adott mindent, formatervezési tudását éppen
úgy, mint a járműbiztonsági arzenál ma e l é r h e t ő
szintjét - így lett belőle
egy emberközeli autó,
amelyet 163 lóerős dízellel
próbáltunk ki.
KOVÁCS A N D R Á S

Kevés autóról mondta még
ennyire egyöntetűen a cigarettázó sajtóházi társaság,
hogy tetszik neki, pedig alaphelyzetben hátulnézetből láthatták, s nekem a hátsó lámpák azok, amelyek lépcsős
megoldása elbizonytalanított.
Elölről és oldalról igazán szép
az S60-as, úgy nagyon egyben van. N e m tolakodó a
nagy embléma, eltalált méretűek a beömlőnyílások, s
megoldották, ami a legnehezebb volt: a nagy fényszóró
mellé tettek egy sokkal kisebbet, s harmonikus lett. Először azt hittem, hogy a kicsi
ötletét az egyik bajor presztízsmodell középkategóriásától „vették", Tóth Dániel
azonban mutatott egy képet,
hogy a Volvónak megvolt
előbb - én meg elnézést kértem a H o v á n y Autó Planet
illetékesétől.
A kipróbált S60-asban az
alap, soros öthengeres dízel-
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motor tette a dolgát, mérsékelt, 1994 köbcentis lökettérfogattal és 163 lóerővel. Ehhez
nagyon korrekt a 400 Nm-es
maximális n y o m a t é k , ám
m é g figyelemre méltóbb,
hogy ez már 1400-as fordulatszámtól a rendelkezésre áll,
s nem fullad ki egészen 2850ig. Ezzel a motorral 9,2 másodperces az autó százas
gyorsulása, automata váltóval éppen úgy, mint manuálissal, a végsebesség 215 kilométei/óra, vegyes fogyasztása 5,9 liter.
Már-már közhely, hogy a
Volvo milyen sokat ad a biztonságra, a specialitások sorát
a szériában szerelt City Safety

koccanásgátlóval illik kezdeni,
a rendszer 30 kilométeróra alatti tempónál az elbambuló vezető helyett vészfékez, és megállítja az autót - nagyobb tempónál pedig az ütközés erejét
csökkenti, ami ennél az árkategóriánál sok százezres tétel.

A koccanásgátló tehát alap,
erre tesz egy nagyon komoly
biztonsági csomagot a Volvo
590 ezer forintért. Tartalma:
ráfutásra figyelmeztető rendszer a d a p t í v t e m p o m a t t a l ,
a u t o m a t i k u s fékezéssel és
gyalogosfelismeréssel, sávelhagyásra és elalvásra figyelmeztető rendszer, valamint a
holttérfigyelő. Úgy g o n d o lom, bármelyik egyszer is igazán élesben működik az autó
élettartama során, behozhatja az árát.
Hókuszpókusz * mondja a
rendszerekre az egyik barátom, de nekem kétszer igazán
élesben is működött. Egyszer
talán kicsit korán, egyszer
viszont tényleg segített, bár
valószínűleg magam is megálltam volna. Az egyik esetben a jól ismert szegedi Csap
utcában mentem tempósan, s
túlságosan megközelítettem
a balra kanyarodási szándékát
időben jelző, s azt teljesen korrekt módon végrehajtó autót,
a rendszer jelzett és fékezett is
egyszerre. Neki már sok volt,
igaz, én meg már megszoktam, hogy néha idegesítően
közel megyek az előttem haladóhoz.
A másik esetben nagyobb
tempónál ügyetlenkedtem, én
is fékeztem volna, de a rendszer néhány tized másodperccel megelőzött „sípolt, dobolt,
fékezett", s az ilyen, n e m
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Honda Csernák

The Power of Dreams

Elmény-hét:

szeptember 20-24.
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Csernák Kft.

6000 Kecskemét, Szt. István krt. 23/K
Tel.: 76/506-555
ertekesites@hondacsernak.hu
szerviz @ hondacsernak.hu

www.hondacsernak.hu

Kényelem
Vezetési élmény
Vezethetőség
Használhatóság
Költségek
Megjelenés, imázs

5,0
4,5
4,5
4,5
4,0
4,5

Fáradás

Dinamizmus
Mozgás
Utastér
Zörejek, zajok

4,5
4,0
4,5
4,0

szándékosan kiprovokált beavatkozás bizonyítja, élesben is
jól szolgál a rendszer.
A Volvo nem olcsó, belépőmodellnek az általunk próbált
és D3-nak nevezett dízelmotoros autó számít, 8,6 millió
forintért. Később lesz kisebb,
1,6 literes dízel is, annak az
ára még nem ismert. Máshol
jellemzően a benzines az alapmodell, ám az S60-as 203 lóerőse itt 9,4 millió forint.
A tesztet részletesebben az
auto.delmagyar.hu oldalon olvashatja.
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PORSCHE

Buda

INTER AUTÓ H U N C A K I A

AZ ÉLET NEM CSAK A VOLVÓRÓL SZÓL. VAN, HOGY A BIZTONSÁG
SZÁMÍT. VÁN, HOGY Á PRECIZITÁS FONTOS A VAGANYSAGBOL
PEDIG NEM ENGEDÜNK. EZÉRT SZÜLETETT MEG A VADONATÚJ
VOLVO S60. A BIZTONSÁG IS. A VAGÁNYSÁG IS ALAPFELSZERELTSÉG.
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Hogy tetszett?

Vegye igénybe kedvezményes áron a téli gyors átvizsgálás mellett a külső
mosást is, igy egyszerre két feladatot is elintézhet márkaszervizünkben.
További akciós szervizajánlatainkat keresse márkaszervizünkben
vagy weboldalunkon!
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A VADONATÚJ VOLVO S60.
HOVÁNY AUTÓ PLANET KFT.

6727 SZEGED, ALGYŐI ÚT 39.
TEL.: 62/425 481
volvo@szeged.dealernet.hu
VEGYES FOGYASZTÁS 53-9.9L/100KM KÖZÖTT. C02-KIB0CSATAS 139-231G/KM KOZOTT.
A KÉPEN LÁTHATÓ AUTÓ ILLUSZTRÁCIÓ
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TÉLI GYORS ÁTVIZSGÁLÁS KÜLSŐ
MOSÁSSAL - 2.990 Ft
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Tetszési index
Megbízhatóság
Strapabírás
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Értékelés

Ha bizonytalan autója műszaki állapotát illetően, válassza
alap téli gyors átvizsgálás ajánlatunkat, amely a z általános ellenőrzési
feladatok mellett a hideg időjárásra való tekintettel a hűtőfolyadék- és
ablakmosó-fagyáspontmérését, valamint a z akkumulátor
és dízel izzítógyertya ellenőrzését is tartalmazza.
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Osztályzat:

TÉLI GYORS ÁTVIZSGÁLÁS - 1.990 Ft

szeptember 20-30.

CD-

32 autós statisztikája
Átlagos életkor: 8 év
Átlag kilométer: 153 756

Porsche Szeged

NEM AZÉRT VAGÁNY. MERT PIROS.

Szerviznapok:

v

Volvo S60 (2000 )
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Tatabánya
Oyór
Poreche Centrum
Budapest

kiVARTA P E R I 0 n |
AKKUMULÁTOROK

K«»k»mét, Halasi út 22. Tel.: (76) 415-003
Baja, Szem Antal u. 36, Te!,: (79) 427-250
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ÍLET ÉS SZERVIZ
ömalakkumulator.hu

(nalakkumulatorQt-onllno.hu
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VADÁSZ

ÉTTEREM
AHOL NEM CSAK VADÉTEL VAN!

Szeged, Maros utca 37.
http://illespanzio-vadaszetterem.hu

Asztalfoglalás: 62/315-640

VASARNAP IS
NYITVA
TARTUNK
11-21 óráig! |

GRATULALUNK

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

• SZEGED-BELVÁROSI, 2

s z o b á s , I. emeleti, egyedi
fűtésű, bútorozott és berendezett lakás 2-3 személynek kiadó. Érd.: 30/
4 6 1 - 5 3 58.(096179589)

• ELADÓ 250 köbcentis
J A W A motorkerékpár. Érd:
62/271-233.(095180053)

• ROKKANTKOCSI, kézi
eladó, jó állapotban. Érd:
06-30/550-2204.
(095180026)

AUT0
• AUTÓÜVEGEZÉS,

ALLAST KINAL
Gyakorlott mérlegképes

Ásotthalomra,

LUKÁCS JÓZSEFNEK it SÓLYA JOLÁNNAK
30. házassági évfordulójuk
alkalmából sok boldogságot
kíván az egész család

KÖNYVELÖT

kérjük hr@dunaaszfalt.hu
gya-

korlattal rendelkező szakácsot keres. Jelentkezni személyesen lehet a Szeged,
Kenyérgyári út 1. szám alatt
2010. szeptember 20-22ig 10 és 12 óra között.

EGÉSZSÉGKÖZPONT-

BAN rendelési idő igényelhető.
06-30/846-4646

(095078540)

• IDŐSEK
otthonában,
emelt szintű férőhelyen 1
ágyas s z o b a megváltható
azonnali költözéssel. 062 0 / 9 1 2 - 5 6 5 2.(095180205)

GAZDIT KERES
• FOGADJON
örökbe
e g é s z s é g e s (oltott, féregtelen(tett) kutyát, cicát! 0620/360-9846, www.zug.hu
(095178997)

• KISCICÁK ingyen elvihetők! Tel.: 06-70/3702712.(095179499)

GEPJARMUVEZETO-KEPZES

(095078443)

Rordányba,

• ANGLIAI raktárosi munkák, gyors kijutási Tel: 0620/292-8338.
E-mail:
szeged@euwork.hu.

GYURIS Ót
I. születésnapja
alkalmából
sok boldogságot v - .
kívánnak:
tra
Gyuris
mamáék
és Attila

(095180126)

• BELVÁROSI
étterem
szakképzett szakácsot és
konyhafőnököt keres. Érdeklődés:
06-20/9590 3 40(095179889)

„Előtteda küzdés,
Előtted a pálya.
Az erőtlen csügged,
Az erős megállja,
És tudod az erS micsodái
Akarat, mely előbb vagy utóbb.
De borostyánt arat..."
(Arany jános)
DR. MORVÁI
LÁSZLÓ
ROLANDNAK
s
orvosi diplomájának
megszerzéséhez gratulál
a Szekeres

család

^simm)

ISTEN
ÉLTESSEN!
Domaszéken,

J^^d

Dobó Szilveszteri

^yp

611 születésnapján nagyon
sok szeretettel köszöntjük.
Hosszú, boldog, egészségben
eltöltött éveket kívánunk: Édesanyád,
feleséged Juditka, fiaid: Szilveszter
és Tamás, menyeid: Márta és Ildikó,
valamint 7 kis unokád!
098179096 ,

Házassági éiifordulótok i I
alkalmából nagyon sok
boldogságot
kívánunk! í
A család

Ábel Antalnét,

•

keresünk

hódmezővásárhelyi munkahelyre.
A pályázótokat fényképes
önéletrajzzal az alábbi e-mail címre

• A SULI-HOST K f t .

U 1

EGESZSEGUGY

cas-

cokárfelvétel önrészátvállalással, üvegfóliázás. 62/
405-888,
www.kippkOpp.hU. (094667570)

ié

TÜZELŐANYAG

TARSKOZVETITES
• ISMERKEDÉSI grillpartit
tart társkereső
irodánk
szeptember 25-én. Jelentkezés:
06-20/406-9250.

• BIOBRIKETT eladó, kukoricacsutkából
készült,
36 Ft/kg. Tel.: 06-70/329-

(095180135)

•

3 7 80.(095076961)
TÖLGY-BÜKK-AKÁC!

Hasítva is! Szállítással! 0630/99 9-78 1 6(094975378)

TÉGLAÉPÍTÉSŰ LAKÁS •

TŰZIFA: 7.000 Ft/m-től,
szállítással.
06-20/4455 7 82(095180334)

•

ALBERLETET KINAL

L

is)

• ELEKTRONIKAI nagykereskedés Szegedre, boltosértékesítő munkakörbe keres munkatársat. Szakirányú végzettség, logisztikai
tapasztalat előny. Fényképes, kézzel írott önéletrajzot a végzettséget igazoló
okiratok másolatával a Délmagyarország ügyfélszolgálatára (Szeged, Gutenberg u. 5.) várjuk. Jelige:
Logisztika-095077896.

• A

KEDVEZMÉNYES

személygépkocsi-vezető
tanfolyam
iskolakezdési
akcióval! 06-30/429-5581,
www. kovacsautosiskola.hU(0948?1544)

• ŐSZI diákakció a Csillag
Autósiskolánál: már20.700
Ft
kezdő
befizetéstől.
www.csillagautosiskola.hu
Londoni krt. 10., 62/426433.(095179369)

• A SZATYMAZI út mellett,
a Postakocsi C s á r d a közelében 953 m z - e s zártkert
eladó. A telekre építési engedély is kérhető. Ár:
600.000 Ft. Érdeklődni:
+36-30/294-4481.
(095180459)

(095077896)

K0ZLEMENY

• MÓRAHALMI vállalat fólia s z a b ó gépek mellé, gépki- • TISZTELETTEL értesítszolgálói munkakörbe ke- jük S z e g e d város lakossáres női vagy férfi munka- gát, hogy 2010. szeptemerőt. Érdeklődni: 62/580- ber 18-tól a Rókusi krt.,
0 0 0 / 1 14.(095180199)
Vértói út, C s á k y u. és a
Körtöltés u. trolibusz felső• ÚTÉPÍTŐ Kft. azonnali vezetéke feszültség alá kekezdéssel 1 fő nehézgép- rül. A munkavezeték megkezelőt keres. Bobcat mun- közelítése
életveszélyes!
kagépre típusvizsga előnyt Balesetek elkerülése véjelent. B kategóriásjogosít- gett ezt szíveskedjenek fivány szükséges. Érdeklő- gyelembe venni. S z e g e d
dés hétköznapokon
8- Villamos 2 Konzorcium
16.00-ig:
62/452-661. (095180534)
(095179866)

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI munkatársat keres tanulmányi versenyek ás rendezvények szervezésével foglalkozó szegedi
vállalkozás. Önállóság, jó kommunikációs készség elvárás,
felsőfokú végzettség előny. Jelentkezés
önéletrajzzal:
lele.jozsef@itstudio.hu
(095179636)

BABA-MAMA
• BABARUHÁZAT, játékok
0 - 2 éves korig, kismamaruházat, használt és új, olc s ó n eladó. Érd.: 06-30/
3 26-40 6 7.(095179038)

MAGANHAZ
• PETŐFITELEPEN

ma-

gánház melléképülettel eladó 480 m z -en, víz-gáz bent.
Lakáscsere-lehetőséggel.
62/497-737, 62/498-063.
(095077472)

• DESZKEN
kétszintes,
200 m z -es, nappali + 5
szobás, étkezős, 2 fürdős z o b á s családi ház 2096
nm-es telken, gyönyörű,
parkosított udvarral eladó.
Ár: 23,5 M Ft. 70/9676153, Ingatlan Cafe, R e a
Zoltán. (095180286)

SZEGED-ALSÓVÁRO-

SON, a Nyil utcában 140
m 2 -es kertes családi ház
garázzsal, 30 m 2 -es különálló garzonnal eladó. Irányár: 33.500.000 Ft. 70/4301600.(095180265)

NOVENY

(095077704)

• AKCIÓS smaragdtuja- és
dísznövényvásár! Toronyi
Díszfaiskola,
Szeged,
Szerb u. 79. Tel.: 06-30/
470-9121 .(094872893)
• SMARAGDTUJÁK: 1 m/

1.300 Ft/db, gömbtuják,
díszfák, egyéb dísznövények széles választéka!
Bolgár
Díszfaiskola,
Szeged-Kecskéstelep, Ger a S . 18.,62/427-991. Nyitva: egész nap, vasárnap
délig. (094974511)

PANELLAKAS
• RÓKUS központjában 2
szoba-hallos,
erkélyes,
magasföldszinti panellakás
eladó. Érd.: 06-30/3380185.(095160049)

• SZEGED, Gyöngyvirág
utcában 3. emeleti, 70 m2es, 3 szobás, erkélyes panellakáseladó. Ár: 7,5 M Ft.
Tel.: 00-36-30/744-0365.
(094462050)

RUHÁZAT
• OLCSÓ bőráruk, polárok
(kabátok, dzsekik, mellények, nadrágok) extra méretben is. Vásárlóinknak
ajándék plüssjáték. Nyitva:
10-18 óráig, vasárnap is!
Szeged, Brüsszeli krt. 15.
(095179275)

Szász Péter.
garanciával,
+36-30/94562/533-999.

• CLASSIC ÜVEG. Üvege
zés, képkeretezés. Pulcz u.
46., 62/499-111. (095179309)
•

• 150 FAJTA dísznövény,
gyümölcsfák. Derkovits53.
+36-30/915-2373.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

csatornakamerázással, 17
éve, éjjel-nappal. 62/499992(094973286)

• FELFÚJÁSSAL és alumíniumtechnológiával készült
kémények béléscsövezését
vállalom. Hőszigetelt, szerelt KÉMÉNYEK KIVITELEZÉSE és értékesítése. Tel.:
+36-30/335-2818,62/493702 (Szeged és Csongrád
megye).(094974131)

• ELEKTRONIKUS

Bt.

KERTÉPÍTÉS, FELÚJÍTÁS

a tervezéstől a kivitelezésig.
PÁDÁR ZOLTÁN

kertészmérnök
70/337-3408

va-

gyonvédelmi rendszerszerelő tanfolyamot indít a
Protector-Duó Bt. (felnőttképzési
nyilvántartási
szám: 00723-2009). O K J - s
képesítés. Jelentkezni lehet:
06-20/383-3631-es
telefonszámon, (094770696)
• MIXERTANFOLYAM

in

dul a Bols Mixer Akadémián
Szegeden, nemzetközi képesítéssel. H a szeretnél
igényes környezetben bártenderként dolgozni, jelentkezz, hogy keverhess!
www.mixertanfolyam.hu.
Tel.: 06-30/677-0514; 0630/9 73-5981 .(095078403)
• OLASZ
nyelvtanfolyamok indulnak október elejétől az Olasz Kulturális
Központban.
Érdeklődni:
62/423-2 5 5. (095077375)

TERMÉNY, TAKARMÁNY
• NAGY bálás szalma és
tűszéna eladó. 06-30/581-

TÖLTSE FEL
KEDVENC
VIDEÓJÁT VAGY
NÉZZE MEG
MÁSOKÉT!

www.^QüEOP^B/video

HIRDETÉSFELVÉTEL
KISTELEKEN:

Lakást venne?
Hitelből? Intézze

%

nálunk hitelét é s
c s ö k k e n t s e velünk az
adásvétel költségeit!

70/967-6158

M Á R V Á N Y KH.

Temető sor 1. 627597-360.

a (MíiTIgptfiTm blogjait!
NEKÜNK FONTOS
A VÉLEMÉNYE!

szeptembertől igény szerint
kialakítva, kulcsrakészen,
parkolókkal együtt
hosszú távra kiadók.

Ár: 1500 Ft/m2
Érd.: 30/955-8936

• A BELVÁROSBAN 5 4 m 2

es, II. emeleti, 2 külön
s z o b á s , gázfűtéses, kocsibeállós, tégla öröklakás eladó. Érdeklődés: 06-20/
589-1769,
06-1/3166-

IRODÁK bérbeadók Szegeden (Újszeged) zöldövezetben,
fizetés nélküli parkolási lehetőséggel 11,29 m2-től 203,67
m2-ig.
Érd.:
70/383-6084.
del_terv@invitel.hu.
(095179423)

A z apróhirdetések tartalmáért

BÍZZON
B E N N Ü N K
0 - f á ^ K l

S O

Szeretné megspórolni
egyhavi gázszámláját?
Ha igen, kérem hívjon!
SZŰCS

IMRE

Tel.: 06-30/239-9197

E-mail: szucs.imre29@gmail.com
Tanusitványszám: GTR/248/2010
as

9 -f"» 095179793

ORTOPEDCIPOKÉSZÍTÉS
egészségbiztosítási |
térítéssel,
rövid határidőre.
Telefonhívásra házhoz

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

KISKAKAS CSARDA
Sándor U.60/B.T.: 485-330

Előfizetéses menü
házhozszállítása 7 3 0 F t

|»nnoLLó M R Kft.
REDŐNY

m

SZÚNYOGHÁLÓ
RaUXA
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

Tel.: 6 2 / 4 0 7 - 1 3 3
i www.rollo-mr.hu

ZAKANYSZEKI
SZESZFŐZDE
folyamatosan vállal

BÉRFŐZÉST
gáztüzelésű üstökre. S

AMIT OTTHON NEM TUD
VAGY NEM AKARJA,
NÁLUNK MOSASSA!
Szeged, Lendvai u. 21.
Tel.: 6 2 / 4 8 8 - 9 4 1
Mobil: 30/446-9865

EREDETISEGVIZSGÁLAT I
Szeged, Fonógyári út 11.

Tel: 62/458-692

Tel.: 6 í / ^ 9 0 - 6 3 u 1

d d morton's

Transcommers Kft.
Szórakoztató

LÉQI UTAZÁSI IRODA

mortons.hu/utazzolcsobban

Kód: 5548DM
SZOLGÁLTATÓK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
A HEGYE EGÉSZ
TERÜLETÉRŐL
Hirdetéséi telefonon is
föladhatja:

62/567-835

e l e k t r o n i k a i szerviz

6728 Szeged,
Budapesti út 8.
Tel.: +36-62/548-540

servite@transtpmmers.hu

SZŐNYEG
JAVÍTÁS

SZEGÉS-TISZTÍTÁS

SZŐTTESBOLT, Szeged;

(30)3955-950

ALLAST KINAL
Csengelén

El', születésnapja alkalmából
szívből köszöntik
és sok boldog,
j
egészséges éveket 1
kívánnak
szerttettel:
gyermekei,
menyei és unokái

A Kite Zrt.
Déli Régiója pályázatot hirdet
hódmezővásárhelyi alközpontjába

IRODAVEZETŐI
munkakör betöltésére.

K e l a d a t a : az alközpont ós telephelyek ügyviteli m u n k á j á n a k

SCHOPPER JÁNO,
is SCHŐN KATAL1

szervezése, irányítása és ellenőrzése.

5(1 házassági évfordulójuk
alkalmából
további sok szép. boldog évet
kívánunk szeretettel:
Elvira, Bettina, István

B kategóriás jogosítvány, j ó szervezői és vezetői készség,

K ö v e t e l m é n y e k : felsőfokú (agrár/közgazdász) végzettség,
felhasználó szint, PC-ismeret (Word, Excel),
megbízhatóság, precizitás.
E l ő n y t j e l e n t : számviteli, pénzügyi területen szerzett
gyakorlat, angoí/német nyelvtudás.
Bővebb információ a 06-30/606-7322-es telefonszámon
kérhető.
J e l e n t k e z é s : fényképes, szakmai önéletrajzát

A z apróhirdetések tartalmáért

a D é l m a g y a r o r s z á g K i a d ó n e m v á l l a l felelősséget!

2010. s z e p t e m b e r 30-ig „ H ó d m e z ő v á s á r h e l y i i r o d a v e z e t ő "
jeligével az alábbi e-mail c í m r e kérjük: d e l i r e g i o . h r @ k i t e . h u

I
I

a Délmagyarország Kiadó nem vállal felelősséget!

WWW

OLVASSA

Szeged,
Csaplár Benedek
utcai, 3 3 - 5 6 m2-es,
szerkezetkész üzletek

www.icszeged.hu

382.(095076645)

TANFOLYAM

5937(094975647)

SZOLGALTATAS
MORUS 75

A KIDUGÍTÓ
Duguláselhárftás
mindennap. Érd.:
7577,
(094973543)

Legyen egy jó napja: böngéssze a
delmagyar.hu programcentrumát!
http://program.delmagyar.hu

2010.

SZEPTEMBER

18.,

BÍZZ9N
B E N N Ü N K
0

*

a s X O

8

—

REDŐNY, |
RELUXA,

REDŐNYÖK, RELUXÁK,
SZALAGFÜGGÖNYÖK,
w HARMONIKAAJTÓK

AKCIÓVAL
szept. 30-ig
Tel.: 62/640-603
+36-30/945-7201

PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
|
K u n Mihály
Vásárhely. Dr. Rapcsák András u. 40.

s z ú n y o g h á l ó
Érd.: +36-30/639-6131
Horváth Sándor

r

™

Nyílászárócsere

falhibák

utáni
javítása (kávázás).
FEST-COLOR

BELSŐ

Tel.: 06-30/682-9150

Nyitva: h-p. 9-17 óráig.

TÍPUSORIENTÁLT

'

TÁVIRÁNYÍTÓK

j

SOOS LASZLO
híítőgépjavítás,
klímaszerelés, |
klímakarbantartás.

TÁRSASHÁZAK kezelését, „
KÖZÖS KÉPVISELETÉT, |
könyvelését,
1
PANELPROGRANOS
felújítását vállaljuk,
most 2 0 % kedvezménnyel.

PAKOLÁS

Gyorsan, megbízhatóan, |
korrekt áron!

(volt Szántó K. J. u. 40.)

Új és használt pénztárgépek
forgalmazása és szervizelése

06-70/380-Z3S0

Léggömb- és virágdekoráclór
szülinapi partikra,
%
rW
rendezvényekre, eskiivöki

Követelésbehajtás,
pénzbehajtás, |
vagyonvédelem!'

Tel: 2 0 / 4 0 4 - 3 0 - 1 3

K E S E L E Z E S
DICK-kések
Húsipari gépek
Konyhaeszközök eladása

EURO-SECURITY-2001. Kft.

Szeged, Damjanich u. 16/A

Fax 6 2 / 4 9 6 - 0 1 2
Mobil 0 6 - 2 0 / 3 6 1 - 3 5 2 4 ,
06-20/393-0392

Tel.: 6 2 / 4 6 9 - 7 6 3

§

Nyitva: 9-18 óráig

1

www.santocoop.hu

1

Tel : 62/255-580; 30/905-4162 A

TeL 06-30/698-7021

"Nagy parkolási lehetőség biztosítva.

ÁRUSZÁLLÍTÁS,

B e t ű v é s é s é s kőtisztítás.

NYÍLÁSMESTER BT.

lebonyolítását 120 főig.

KOLTOZTETES,

termékek.

Szeged, Gutenberg u. 10.

|

társas rendezvények

Gumigyár é t t e r e m és büfé
Szeged, Budapesti út 10.
Tel. 62/566-979,06-70/277-9808

és egyéb

Fa- és műanyag
nyílászárószerkezetek |
beépítése.

lakodalmak,
osztálytalálkozók,

GRÁNIT ÉS MŰKŐ
SÍREMLÉKEK

E-mail: tothmuko@freemail.hu I
Szeged, Fonógyári út 24.
1

KFT.

Tel.: 06-30/919-5689

Vállaljuk ballagások, ^

Tel : 62/246-174, 06-20/9557-964

B Á N K I N É M A G Ó C S MÁRIA
6800 Hmv.-hely. Bajcsy-Zs. u. 2.
Tel 06-30/206-0508, 62/239-990
E-mail luli-viragdekor@invitel.hu
Lyoness hivatalos termékpartner

^

Árnyékolástechnika!
REDŐNY, NAPELLENZŐ,
SZALAGFÜGGÖNY,
EGYÉB ÁRNYÉKOLÓK
a gyártótól garanciával.
Tel.: 0 6 - 2 0 / 9 7 0 - 7 3 5 0
62/486-636

javítása, készítése.
0

NAGY VÁLASZTÉKBAN
Maxtronic Elektronikai
Szaküzlet és Szerviz

.

KEPKERETEZES

Tel 62/245-007,06-30/515-1184
E-mail:

soosklimatechnika@t-oiiline.hu

ARANY ÉS EZÜST

NSW É H EL? SEGÍTEK ÖNNEK!

Bíró Gergely

vállalkozó
Hódmezővásárhely. Táncsics M. út 14.
Tel.: (30 ) 978-6545
Tel.JTáz: 62/240-244
— kosarasautó-berbeadás
s
41 m magasságig
— veszélyes helyeken lévő fák
kivágasa, ill. gallyazása
• park-, kertépítés, -gondozás

Magánszemélyek!
Társasházak!

|

06-70/339-1822

|

www.hondela.hu

1

f
|

INGYENES FELMÉRÉS,
SZAKTANÁCSADÁS!

BÁLINT SZILÁRD BEMUTATÓTEREM

Szeged, Római krt. 33.06-20/920-S558
www.diszitoszobraszal.hu

Duguláselhárítás
garanciával,
§
mindennap.
Érd.: +38-30/945-7577,
06-62/533-999

A U T Ó M O S Ó
K O Z M E T I K A

Teljes körű

|

gépjárműLiszLílás §
S z e g e d . B a k a y N . u . 29.
(Max Konyha mellett)

Tel.: 06-30/859-4141,
06-20/924-4622

GEIÁNYI JÓZSEF

Köszönetet mondunk mindazoknak a
rokonoknak, szomszédoknak és jó
ismerősöknek, akik szerettünk,

temetésén megjelentek és fájdalmunkban osztoztak.

temetésén megjelentek, részvétükkel,

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szerettünk,

SZEGED

Gyászoló család

GYÁSZHÍR
„Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet,
szorgalom, munka volt az egész életed.
Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk voltál,
Te, aki nem kártél, csak adtál, örökre elmentél,
Szereteted a szívünkben örökké él."
Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett fiú, férj, Édesapa, testvér, após és rokon,

VECSERNYÉS JÁNOS

Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik szerettünk,

ÁCS MIHÁLY

virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
95178722 Gyászoló család, Sándorfalva

Tel 06-30/919-5689

JOÓ MÁRIA
temetésén megjelentek, gyászunkban
osztoztak. Külön köszönet háziorvo-

sának és a deszki kórház orvosainak,
nővéreinek áldozatos munkájukért.
95178836
A gyászoló család

ÖZV. JUHÁSZ KÁLMÁNNÉ
BALOGH IBOLYÁT

Gyászoló szerettei

1

f
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága édesanyánk,

TÓTH LAJOSNÉ
SERES JULIANNA

hosszú, súlyos betegségét türelemmel
viselve 79. évében, szeptember 12-én
csendben elhunyt. Hamvasztás utáni

búcsúztatása szeptember 24-én 12 óra-

kor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából. Gyászmise Felsővárosi templomban 10 órakor lesz.
A gyászoló család

„Annyira akartam élni a betegséget
legyőzni. Búcsúztam volna tőletek,
de erőm nem engedte. így búcsú
nélkül szívetekben élhetek."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett Gyermek, Édesapa, nagyapa, nász és após,

G

Fájdalommal tudatjuk, hogy

FAZEKAS LÁSZLÓ
nyugalmazott középiskolai
tanár

életének 80. évében elhunyt. Végakarata szerint szűk családi körben
búcsúztunk hamvaitól. Emlékét szívünkben örökké őrizzük.
Gyászoló család,
95.80327
Tiszasziget, Szeged

utolsó útjára elkísérték.

Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

RIGÓ MIHÁLYNÉ
KOVÁCS ANNA
84 éves korában váratlanul elhunyt.
Búcsúztatása szeptember 22-én 14 órakor lesz a Deszki temetőben.
Gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

LÁZÁR JENŐNÉ
„PANNI"
életének 62. évében váratlanul
elhunyt. Szerettünk végakaratát tiszteletben tartva szűk családi körben
búcsúztunk Tőle.
Gyászoló szerettei

neiOAina

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

ÖZV. ÖRDÖG ISTVÁNNÉ
TANÁCS ROZÁLIA
90 éves korában hosszú, súlyos betegség után elhunyt. Búcsúztatása 2010.
szeptember 22-én 15 órakor lesz a
Domaszékl temetőben. Előtte gyászmise 14 órakor a Szent Kereszt Templomban. Minden külön értesítés
helyett.
95l790l2

Gyászoló család

kémények kivitelezése.
VARGA-VENT

KFT.

06-70/363-7945

IV1DE0 T O R O I W f

Szeged, Szentháromság u. 33.
Tel.: 06-30/205-3085

I MUotataó ésM^Nmeintkk
Szeged, Vedres u. 13.
Nyitva: mindennap 10-20 óráig.
Tel.: 06-20/26-888-21; 62/435-105

Munkafelvétel: szombat 9-12

SÍRKERETKÉSZÍTÉS

FŰTÉSI S Z E Z O N

előtti

1 személyes, fedett
120 OOO Ft-ért;
2 személyes, fedett ^
160 OOO Ft-ért.

62/282-321,
20/327-0026, Kómár

NYÍLÁSZÁRÓCSERE-AKCIÓ

[

40%-os kedvezménnyel.
Üzlet Szentháromság u. 13.
T: 62/440-039, Ny.: 9-16.30 ig
i m i n i f i

GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

KALLAI ANDRÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,

HAJDÚ MIHÁLY

75 évesen elhunyt. Temetése szeptember 20-án, hétfőn 11 órakor lesz a
Csongrádi temetó'ben.
Gyászoló családja

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

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
6640 Csongrád, Fő u. 17-19.
Tel.: 63/483-975
TOURINFORM CSONGRÁD
Csongrád, Szentháromság tér 8.
Tel.: 63/570-325
ORHIDEA TEMETKEZÉS
Csongrád, Erzsébet u. 32.
63/471-121

'

hosszú betegségben, 36 évesen
elhunyt. Temetése szeptember 21-én,
kedden 15 órakor lesz a Csongrádi
temetó'ben.
Gyászoló családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

BOZSÁK NORBERT
emlékére

halálának 20.,

OLÁH SÁNDOR

A szerető'család

Hálás szíwel mondunk köszönetet

rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak és mindazoknak, akik szerettünk,

mindazoknak, akik drága szerettünk,

TÓTHNÉ ALBERT JUDIT

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

Q aszo10 c s a l a d

y

,„79555

halálának 18. évfordulóján.

ID. MARGITTAI LÁSZLÓ

Lányaik, vejük, unokáik, családjaikkal

SZENTES
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,

Hálás szívvel mondunk köszönetet

NOLMAN ISTVÁN

GAJDA JÁNOSNÉ
KIRÁLY FRANCISKA

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE: Ambrus József, 6762 Sándortalva, Alkotmány krt. 24.
Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné, 6754 Újszentiván. Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382 Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285197. 6800 Hódmezővásárhely, Dr Imre József u. 1. Tel./fax: 62/534-985,62/534-986 Márvány Kft.
6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597-360 Flóra Center Kft., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55.
Tel.: 62/423-869 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér 10. 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 20/9436-544; Szegedi Temetkezési
Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u.
11/8 Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak.
Gyászoló családja

temetésén részt vettek, fájdalmunkban
osztoztak.

GALGÓCZI JÓZSEF

hosszan tartó, súlyos betegségben,
életének 59. évében elhunyt. Temetése szeptember 21-én, kedden 13 órakor lesz a nagymágocsi temetó'ben.
Táviratcím: Holman Istvánné, 1025
Budapest, Zöldlomb u. 16-18. C/9.
95180439
Gyászoló családja

SZENTI SÁNDOR

Hálás szíwel mondunk köszönetet a

GALGÓCZI JÓZSEFNÉ
FARKAS CS. PIROSKA

GYÁSZHÍR

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

9518/13x7

Évek sokasága szállt el mögöttük,
szelíd mosolyuk itt él közöttünk.
Fent a magasból tekint le ránk
áldott emlékű Édesanyánk, Édesapánk.
' Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

9507S444

Köszönetet mondunk minden kedves
rokonnak, szomszédnak, barátnak,
ismerősnek, akik
temetésén megjelentek, mély fájdalmunkat virágaikkal, együttérzésükkel
enyhíteni próbálták.

Szerető szüleid és bátyád

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
75 éves korában elhunyt. Temetése
szeptember 23-án 11 órakor lesz a Belvárosi temetó'ben.
Gyászoló család

furánflex technológiával.

Szerelt és turbó rendszerű

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Hiányzik egy fiú,'egy testvér a családból,
kit nem tudtunk megvédeni
egy kegyetlen haláltól.
Elfogadni muszáj, megérteni
„NEM". Hiányát nem pótolja semmi sem.
Már „6 éve" ragyogsz fenn a magas égen, és mi
érezzük vigyázó szellemed.

yászolócsalád

DR. KALLAI JÁNOS

kcménybélelés,

MEGEMLEKEZES

KÓNYA LÁSZLÓ

(volt mihályteleki lakos) életének 57.
évében váratlanul elhunyt. Utolsó
útjára szeptember 22-én 15 órakor
kísérjük az Alsóvárosi temetó'ben.
Gyászmise aznap 13.30 órakor a
Mihályteleki templomban.

Kéményfelújítás,
gyűjtőkémény-felújítás

ANTIK-MŰHELY
Régi képkeretek,
régiségek restaurálása.
Aranyozás.

VIGHNÉ SZEPESI ILONA

67 évesen, türelemmel viselt, súlyos betegségben

elhunyt. Búcsúztatása szeptember 20-án 16 órakor a Szőregi temetó'ben lesz.
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1:06-30/637-7969

HŐSZIGETELT REDŐNY:
4 7 0 0 Ft/m'-töl!
Napellenző-, reluxa-,
szúnyogháló-,
garázskapu-készités, javítás.
5 év garancia.
Redönyszerviz 97 Bt.
Tel.: 62/769-047

o< i műi

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunkat,

KÓNYA SÁNDORNÉ

I gyártása.

CSONGRÁD

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Gyaszkozlemenyek

bálás kazánok |

Fest-Color Kft.

www.videotoronto.hu

A
K I D U G I T O
S z á s z
P é t e r

É S

Nagy tűzterű

festő-és egyéb munkákat.

ŐSZI REDŐNYAKCIÓ!

HŐSZIGETELÉS

N Ó G I

napkollektorhoz,
fűtéshez.

Vállalunk kosaras autóról,

Tel.: 06-70/339-1825,

Homlokzati hőszigetelés
kedvező kivitelezési áron,

Puílertartályok

30 méter magasságig kőműves-,

Szeged, Gábor Áron. u. 14.

KépSzínArt Bt. i

Szeged, Berlini krt. 5/A Í J 62/492-606
Nyitva: h.-p.: 8-18, szo.: 9-12 .

ékszer
AKCIÓ az arany* és ezüstgyűrűkre szeptember 30*ig!
• értékesítés, javítás
• hozott aranyból készítés £
• törtarany-beszámitás
;
KÓNYA és T S A BT. |
Szeged {Csillag tér),
Kereszttöltés u. 33. T.: 489-488
H.-P.: 10.00-18.00, szo.: 9.00-12.00

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK,
PÁRKÁNYOK,
KÖNYÖKLÖK, REDŐNYÖK,
SZÚNYOGHÁLÓK.
HONDELA-ABLAK KFT.

afMMM!

„Istenke, vedd térdedre
édesanyámat, ringasd szelíden, mert nagyon elfáradt..."

21

APRÓBÖRZE

SZOMBAT

mindazoknak, akik drága Édesanyánk,

*

'

t

'

Hálás szívvel mondunk köszönetet a
rokonoknak, munkatársaknak, szomszédoknak, ismerősöknek, a Szefo Zrt.
dolgozóinak, akik drága szerettünk,

BIMBŐNÉ HAJDÚ IBOLYA
temetésén megjelentek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
95179957

MAKÓ
GYÁSZHÍR

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló leányai és családjaik
í»« 1 viilr.it

GYASZKOZLEMENYEK FELVÉTELE:
Cs. M.-i Kegyeleti Kft.,
6800 Hódmezővásárhely, Dr Imre József u. 1. Tel./fax: 62/534-985,62/534-986
Borostyán Temetkezési Szolgálat
6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 11. Tel.: 62/238-866

Gyászoló családja

MEGEMLEKEZES

Fájó szíwel tudatjuk, hogy szerettünk

SERES GYULA
búcsúztatása szeptember 18-án 14 órakor lesz a makói belvárosi református
ótemetőben.
95,80078

Gyászoló család

„A Te szíved már nem fáj, a miénk
vérzik, a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik."
Fájdalommal emlékezünk

VASS FERENCNÉ
SIPOS KATALIN
halálának 1. évfordulóján.
Szerető családja

Tisztelt Hirdetőink) Gyászközleményeket a megjelenés előtti
m u n k a n a p o n 9 óráig tudunk elfogadni.
Gyászközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

SPORT

2 0 1 0 . SZEPTEMBER 18.,

A FORRASKUTITEHETSEG, ADAM MARTIN A VASASBAN EDZŐDIK

Hrepka Ádám útját járná
Zlatan Ibrahimovic a kedvence, de a Szegedről indult válogatott, Hrepka Ádám pályafutása is példaként áll Ádám
Martin előtt. A 15 éves forráskúti futballista második
évét kezdte idén a Vasas
utánpótlásában, játékát góljai is minősítik.

FORRÁSKÚT
GYÚRÓS ISTVÁN
Második szezonját tölti a Vasas
labdarúgócsapatának
utánpótlásában a forráskúti
Ádám Martin. A Bordányban
Vincze Ferenc nevelőedző,
majd a Tisza Volánnál Lóczi
Péter kezei között nevelkedett, még mindössze 15 éves
futballista jelenlegi csapata
ellen olyan produkcióval rukkolt ki két esztendeje, hogy a
piros-kék egyesület azonnal
Budapestre invitálta.

Futballcsalád

Szerencsés időszakban érkezett az ajánlat, mivel a fiam
abban az évben fejezte be az
általános iskolát, Így a gimnáziumot már a fővárosban
kezdhette - árulta el.
A József Nádor sportiskolába járó Martin remek felépítésű csatár, 190 centijéhez csaknem 72 Tcilogramm társul, talán ezért sem
hogy
99 Szeretnék NB l-es futballista véletlen,
legnagyobb
lenni, és ha lehet, külföldön is
kedvence a hasonló testalkabizonyítani.
tú svéd zseni,
Ádám Martin labdarúgó
Zlatan Ibrahimovic. A gól- A Vasas elleni utánpót- szerzésben sem marad el a Milás-bajnokin 25 méterről lán támadójától: első évében
szerzett egy hatalmas gólt 29 bajnokin 20-szor talált be
kapáslövésből, ezután jött a az U17-es korosztály másodtelefon - mondta Ádám Fe- osztályában, amivel negyedik
renc,
Martin
édesapja. lett a góllövőlistán. Idén pe- Négy-öt alkalommal uta- dig csapatával már a legjobzott az angyalföldiekhez pró- bak között, az I. osztályban
bajátékra, és mivel a teljesít- játszhat.
ményével meggyőzte a veze- Szeretnék NB l-es futtőket, létrejött a szerződés. ballista lenni, és ha lehet,

Makóra jön a REAC
MAKÓ. A labdarúgó NB II Keleti
csoportjában a hatodik forduló
következik. A Makó FC vasárnap 16 órától az Erdei Ferenc téri sporttelepen lép pályára, a
vendég az NB l-es múlttal is rendelkező REAC együttese lesz.
- A REAC más kategória,
mint mi. Láttam már őket ebben a szezonban, és bár nincsenek olyan jók, mint tavaly,
de ha más nem, akkor a játékosállomány miatt jobbnak
tűnnek. Ráadásul őket az ág
sem húzza. Bezzeg minket!
Orosházán jobbak voltunk, a
szezon legjobb játékát nyújtottuk, mégsem nyertünk, hanem
az utolsó pillanatokban kiegyenlített az ellenfél. Megviselt minket Rakonczai Zoltán
édesapjának halála is. Dálnaki
hárommeccses eltiltást kapott,
Tóth Imre csak a héten kezdte
az edzéseket, de ő leülhet a
padra. Úgy kellene védekeznünk, hogy ne kapjunk gólt,
aztán egy kontrából betalálni
a rákospalotaiak ellen. Szép

terv, a kivitelezés csak ránk
vár, csak magunkra számíthatunk. A REAC ellen szerintem
nem lesz sok helyzetünk, de
azokat jó lenne megfelelő százalékban kihasználni - vélte
Kolozsvári János.
A szakember lehetőséget
ad a sérülés után visszatérő
Béresnek az egyik középső védő posztján. A várható kezdő:
Czirbus - Rakonczai, Béres,
Magyar, Puskás - Podonyi,
Varga R., Fülöp T., Nagy A. Schreiber, Faragó B.

Paksi bravúr. Hiába vezetett,
végül 2-1-re kikapott a bajnokságban eddig remeklő Kaposvár
a Paks elleni hazai bajnokiján a
labdarúgó NB I 7. fordulójában.
A Kaposvárban Oláh volt eredményes büntetőből, míg a vendégeknél Böde és Montvai góljai
értek három pontot. A ZTE-Videoton meccs a pálya használhatatlansága miatt elmaradt.

Varga Róbert a REAC ellen is nagy csatára számíthat. FOTÓ: SCHMIDT

ANDREA

Középpontban
AKI VALASZ0L:
Bakai Csaba CSLSZ-elnök
Sorozatunkban aktualitásokkai - sikerekkel, kudarcokkal
- foglalkozunk. Egyhangúlag
választották a Magyar Labdarúgó-szövetség amatőr bizottságának alelnökévé a megyei szövetség elnökét, Bakai
Csabát, aki reformokat tervez.

Az Ádám családban nem ritka a futballista: Martin testvére, a 20 éves Dániel jelenleg is játszik Forráskúton,
míg édesapjuk, Ferenc is játszott korábban a megyei III.
osztályú egyesületben, sőt
még 44 évesen sem pihen:
néhány hete a falusi öregfiúkcsapattal részt vett a médiaválogatott elleni gálameccsen.

SZEGED
MÁDI JÓZSEF

- Az ön olvasatában mit jelent
az egyhangú szavazással elfogadott alelnöki kinevezése?

- Az április vége óta tartó, tehát nem régi ismeretség utáni megelőlegezett bizalomként értékelem. Talán
annak a munkának is köszönhető, amelyet az elmúlt
öt hónapban az amatőr bizottságban elvégeztem.

- Az NB lll-as bajnoksá
gokért felel. Mi lehet
az első és mi a legfontosabb feladat?

A15 éves, forráskúti Ádám Martin a Vasas piros-kék mezében szeretne
NB l-es futballistává válni. FOTÓ: DM/DV
külföldön
is
bizonyítani
- mondta röviden céljairól
Martin. - Jól érzem magam a
Vasasnál, remek munka folyik a klubnál, és a fővárost
is hamar megszerettem. Külön motivációt jelent, amikor
Játhatom a felnőtt csapatot

edzeni, és mivel tudom,
hogy Hrepka Ádám is Szegedről jutott el az NB l-ig és
a válogatottságig, az ő példája is még jobb teljesítményre sarkall. Jó lenne egyszer közéjük tartozni - tette
hozzá végül Martin.

Tizenhárom
pontosok csatája
Nagy csata lesz: a labdarúgó
megyeegy 6. fordulójában a
tavalyi második Kistelek a
címvédő Csongrádot fogadja.
A két együttes vasárnapi párharca azért is érdekes lesz,
mivel a legutóbbi két szezonban egyaránt dobogósok voltak, a jelenleg futó bajnokságban pedig mindkét együttes
13 ponttal áll a második, illetve harmadik helyen.

CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL
A hatodik fordulót rendezik
meg a hétvégén a labdarúgó
megyei I. osztályban. Ma 16
órától az első sikerét a múlt
héten arató Kiszombor (12.) a
még nyeretlen újonc Üllés
(13.) együttesét fogadja az alsóházban, a dobogóról éppen
lemaradó Mindszent (4.) pedig az SZVSE-Gyálarét (9.) csapatát látja vendégül. Szintén
ma rendezik az UTC (14.)-Tápé (10.) meccset, amelyen a
hazaiak első sikerükre hajtanak a megyeegyben.
Vasárnap öt találkozóra kerül sor: a gyengélkedő Röszke
(15.) a nyolcpontos Balástyával játszik, a múlt héten
Kiszomborban kilencet kapó
Nagymágocs (16.) pedig a
Sándorfalvát (8.) fogadja. Az
Ásotthalom (6.) elleni idegenbeli sikerével megelőzheti riválisát a Csanádpalota (7.),
míg a Kiskundorozsmára (11.)
nem kisebb feladat vár, mint a
listavezető, még veretlen Mórahalom (1.) megállítása.

Veretlen, és a Mórahalomhoz hasonlóan 13 pontos a tavalyi bajnoki ezüstérmes Kistelek (2.) és a címvédő Csongrád
(3.) is, a két egyesület vasárnap
egyértelműen a forduló leginkább várt meccsét játssza.
- Hamar utolérte csapatunkat a sérüléshullám, a betegek
és a korábban kidőlő Bitó Róbert mellett ezúttal a múlt héten a bal lábára rúgást kapó
gólfelelősre, Koncz Miklósra
sem számíthatok. Nélkülük
sokkal nehezebb dolgunk
lesz, ám nem adjuk fel a presztízsmeccset, tartozunk annyival a szurkolóinknak, hogy
megleckéztessük a Csongrádot - mondta Czeigersmidt Roland, a Kistelek edzője.
Hasonló véleményen volt
kollégája, Keller Mihály, a
Csongrád trénere is. - Erre a
meccsre a „féllábúak" is felgyógyulnak - adott helyzetjelentést csapatáról. - A megye
legjobb támadósora a megye
legjobb védelme ellen játszik
majd, biztosan jó meccset hoz a
találkozó. Bár mindig úgy lépünk pályára, hogy mindhárom
pontot szeretnénk megszerezni,
a kisteleki oroszlánbarlangban
már a döntetlen sem lenne rossz
eredmény - tette hozzá.
Kis adalék a meccshez: a
2008/2009-es szezonban a bajnok Sándorfalva mögött a Kistelek 68 ponttal lett második, a
Csongrád 66-tal harmadik, míg
tavaly a csongrádiak végeztek
előrébb, hiszen 76 ponttal
megnyerték a bajnokságot a 69
pontos kistelekiek előtt.

SZOMBAT

- Véget kell
vetni annak a szokásnak, hogy a
megyei
bajnok
nem vállalja
a feljutást
az
NB
Ill-ba.
Úgy kell
átalakítani
a
harmad-

\

osztályt, hogy a játékosoknak az valóban belépő legyen a magasabb ligákba.
Amatőrnek már nem számít,
profinak még nem, ezért aztán azt kell elérni, hogy ha
szükség van rá, inkább a
profizmus felé haladjon. Cél
az is, hogy kevesebb, de erősebb csoportokból lehessen
feljutni az NB II-be. Világosan látszódjon, miért érdemes elindulni a harmadosztályban. Ne átmenet legyen,
hanem élesen körvonalazódjon, hogy az amatőrök utolsó
ligája, a „megyeegy" után a
profik első osztályáról van
szó. Jelen állapotban a törvények még nem teszik lehetővé, hogy ez így legyen.
- Milyen visszhangja van a reformoknak a szövetségben?

- Szabad keze van az
amatőr
bizottságnak.
Több variánst szeretnénk a hazai szövetség asztalára tenni,
amelyből vagy egyet
kellene elfogadni, vagy
_ ^LL jóból egy nagyon
jót összegyúrni. Az NB
III most a legdrágább amatőr
bajnokság,
amely
tényleg
reformra szorul.

Két meccs Szegeden

CSONGRÁD MEGYE. A labdarúgó
NB III Alföld csoportjában a hatodik fordulót rendezik hétvégén. A Tisza Volán (8.) vendégeként ma 16 órától a Kecskemét
második csapata (5.) érkezik a
Felső Tisza-parti stadionba.
- Mozgalmas hetünk lesz: a
Kecskemét II. után kedden az
NB l-es Szolnokot fogadjuk a
magyar kupában, majd megyünk Tökölre. A sorozatot
győzelemmel lenne jó indítani.
A Bács-Kiskun megyeiek elleni
hazai mérlegünk pozitív, két
győzelemből és egy döntetlenből áll. Ez jó ómen, így ezt a találkozót is szeretnénk megnyerni. Vida rúgást kapott a
térdére, viszont Mórocz és Boldizsár felépült. A csapatom
Dongó - Mészáros, Vida vagy
Mórocz, Dargó, Grünwald Vágó, Huszárik - Buzási, Beretka, Végh - Kazi összetételben
futhat ki a pályára - mondta
dr. Buchholcz Gábor edző.
A HFC (10.) a Jánoshida
után nehezebb feladatra készülhet Jászberényben (9.).
- A heti munkának jót tett,
és egy pár kő legördült a fiúk
mellkasáról a Jánoshida elleni
első sikerrel. Nyugodtan dolgoztunk, és bízom benne, hogy

elindulunk felfelé. Ez azért nehéz lesz, hiszen Jászberényben
lépünk pályára. Bátor játékkal,
a Jánoshida elleni találkozóhoz
hasonlóan jó helyzetkihasználással mindenképpen pontot
szerezhetünk, és ez idegenben
elismerésre méltó lehetne - vélte Kandó Róbert, a HFC trénere,
aki a következő kezdőben bízik:
Kovács K. - Varga M., Sipos, Huszár vagy Juhász S., Bakos - Kökény, Batik - Papp Z. vagy Marton, Rácz, Domonkos - Bata.
Az utolsó Jánoshida (15.)
érkezik vasárnap Szegedre, a
Felső Tisza-parti stadionba a
KITE-Szeged (7.) vendégeként.
- Ha a Jánoshidát nem verjük meg, akkor nagy baj van.
A lehetőségeinkhez képest
megfelelően dolgoznak a gyerekek, a győzelem pedig elvárható a csoport utolsó helyezettje ellen. Még eltiltott az
egyik belső védőnk, Saulics,
míg Brinszky, Kormányos és
Nomel is sérült, vannak tehát
gondjaink - jegyezte meg Major László edző, aki sorolta is a
kezdőjét: Belecan - Laczkó,
Kazán, Keller J„ Czibere - Gellért - Balogh N„ Brinszky vagy
Kormányos, Varga I. - Horváth
P., Nomel vagy Vágó A.

Falunapi villámtorna

PUSZTAMÉRGES.
Szombaton
Pusztamérgesen falunapi labdarúgó villámtornát rendeznek három gárda részvételével. A házigazdák öregfiú-együttese mellett a megyei médiacsapat és az
állatorvos-válogatott szerepel a
körmérkőzéses,
meccsenként
2x20 perces nagypályás eseményen. A viadal legismertebb játékosa dr. Koch Róbert lesz, aki
1979 és 1985 között, majd
1991-92-ben a Ferencváros lab-

darúgója, középpályása, kétszeres bajnok volt. Az állatorvosok
csapatában találhatunk Csongrád megyeieket is: dr. Kovács István hódmezővásárhelyi, dr. Dorogi Zsolt - aki volt ifjúsági válogatott is - pedig csanyteleki.
A program, 14 óra: megyei
médiacsapat-állatorvos-válogatott; 14.55: megyei médiacsapat-Pusztamérges öregfiúk; 15.50: Pusztamérges öregfiúk-állatorvos-válogatott.
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Mk-selejtező Szentesen EPERJESEN VENDEGSZEREPEL SKALICZKI LASZLO EGYÜTTESE
SZENTES. Október 2-án (szombat) és október 3-án (vasárnap)
Szentes lesz a házigazdája a
Theodora férfi vízilabda magyarkupa-selejtezőnek. A Ligeti
uszodában négy csapat, a Bodrogi Bau Szentes, a Szeged Beton, a MAFC és a BVSC csatázik
majd a két továbbjutó helyért.
A szombati nyitómeccset
éppen a két megyei rivális, a
Szentes és a Szeged vívja

majd. Egy dolog bátran kijelenthető: a Betonnak kötelező
a továbbjutás.
A program, október 2.
(szombat), 11 óra: Szeged Beton-Bodrogi
Bau-Szentes,
12.30: BVSC-MAFC. 14.30:
Bodrogi Bau-Szentes-BVSC,
16: MAFC-Szeged Beton.
Október 3. (vasárnap), 10:
MAFC-Bodrogi Bau-Szentes,
11.30: Szeged Beton-BVSC.

Szlovákiába utazik a Pick
SZEGED. Ma 18 órakor Szlovákiában, Eperjesen lép pályára a
Barátság-kupa keretén belül a
Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. A szlovák bajnok egy éve
szerepel a magyar NB I-ben,
igaz, a végső helyezés elérésébe nem számít bele az ellenük
elért eredmény. Egy biztos,
hogy jó ötlet volt a Tatran Presov csapatát „beengedni", hiszen a Bajnokok Ligájában is
szereplő gárda ellen senki sem
mehet biztosra, sőt hazai pályán mindenkire veszélyes.
Az elmúlt szezonban a Pick
kétszer is legyőzte az eperjesieket, előbb Szegeden 32-26-ra,
majd idegenben 33-31-re. A Tisza-partiak ma reggel keltek útra, teljes csapattal, minden játékos egészséges.
Akár főpróbának is tekinthetik az összecsapást, hiszen

Szoros Floratom-vereség
BUDAPEST. Vereséget szenvedett a Floratom Szeged extraligás férfi asztalitenisz-csapata
a Lombard együttese ellen:
Pereiék 6-4-re maradtak alul a
budapestiekkel szemben. Az
összecsapás 2-1-nél még szoros volt, ám ekkor, bár nem
sokkal, de Dudás és Perei is kikapott, így 4-1 után hiába kapaszkodtak a szegediek, végül
nem sikerült döntetlenre menteniük az összecsapást.

Lukács Levente: - Szoros
meccsen tisztesen
helytálltunk, nem sok hiányzott a
döntetlenhez. Legközelebb október 2-án játszunk, amikor
hazai pályán fogadjuk a címvédő Celldömölköt.
Lombard-Floratom Szeged 6-4

Férfi asztalitenisz Extraliga, 3. forduló. Budapest.
A szegedi győztesek: Dudás 2,
Perei, Lukács.

Két ob-aranyérem

SALGÓTARJÁN. Két napon keresztül Salgótarjánban csatáztak a tájékozódási futók az országos bajnokságon. A Szegedi
VSE sportolói remekeltek, 43
indulójukból 31-en bejutottak
az A döntőbe. A serdülő fiúknál
Rácz Sándor remek versenyzéssel lett bajnok. A zárónapon a
felnőtt női trió, László Dóra,
Szerencsi Dóra, Szerencsi Ildikó
fantasztikus versenyzéssel, az
ob legnagyobb meglepetését
szolgáltatva aranyérmes lett. A
versenyzők felkészítőik: Gera
Tibor, Szerencsiné Csamangó
Jusztina és Szencz Attila.

Balázs. F20:2. Bereczki Máté.
F45:5. Gera Tibor. F50:8. Hajagos
Henrik. Nők, N20:4. Tóth Réka, 5.
Zsigmond Tímea. N21:2. Szerencsi
Ildikó. N50:4. Takács Ágnes.

_
Zubai Szabolcs védekezik keményen. A beállóra a szlovákiai Tatran

Presov ellen sem vár könnyű feladat. FOTÓ: SCHMIDT
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Peace one day Szegeden
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A Peace one day-kupa szervezői: Pénzes József, Bárok István és Wirth

István testnevelő.

FOTÓ: KARNOK CSABA

di Rendőrkapitányság, Oltalom SE Budapest. B csoport:
Szegedi ügyészek, Ságvári tanárok, Délmagyarország. C
csoport: Radnóti Miklós Kí-
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Győzelmek reményében
SZEGED, SZEGVÁR. A férfi teke
Szuperliga harmadik fordulójában mindkét Csongrád megyei csapat idegenben szerepel. A Szegedi TE az egykor
szebb napokat látott Kunfehértó vendége lesz ma 15 órától.
- A héten voltam ortopédorvosnál, még hátravan az
MRl-vizsgálat is, hogy kiderüljön, mitől vannak a nyaki problémáim - mondta Kakuk Levente, aki a sérülése miatt ki is
hagyta az Ózd elleni legutóbbi
bajnokit. - Csütörtökön már

edzettem, kisebb fájdalmat érzek, de olyan, mintha húzódásom lenne. Nem százszázalékosan, de játékra kész vagyok, aztán hogy pályára lépek-e, azt
majd az edzők eldöntik.
Egyszerűnek tűnik az újonc
Szegvár feladata: a játékosoknak „csak" el kell hinniük,
hogy alkalmasak a magasabb
osztályú szereplése, és képesek nyerni. Ha a kishitűség tovaszáll, akár már ma 14 órától
Kaposváron is összejöhet az
első, jubileumi siker.

AMSZTERDAM. A hollandiai szegediek is benne ültek, és egy
Amszterdamban rendezte a bronzérem (200 méter) mellett
nemzetközi sárkányhajó-szö- két negyedik hely is született. A
vetség a kilencedik Európa-baj- szenioroknál a negyedik szegenokságát. Az eseményre tizen- di, Zombori Tibor három ezüstöt
négy nemzet küldte el verseny- (férfi és vegyes hajó 2000 métezőit. A magyar válogatottakban ren, valamint vegyes hajó 200
négy szegedi is helyet kapott. méteren) és egy bronzot (férfi
Közülük a felnőtteknél Bán Zol- 500 méter) szerzett, valamint
tán, Dombi Miklós és Balaicz Ti- negyedik (férfi 200 méter) és
bor a premier open hajóosztály- ötödik (mixed 500 méter) heban 2000 méteren a győztes lyen is zárt.
csapat tagja volt, míg kétszáz és
A szegediek - akik a
ötszáz méteren a németek mö- Maty-éri olimpiai vízi centrum
gött másodikak lettek. Utóbbi által vásárolt sárkányhajóban
két táv viadalai egyenes pályán készülhettek fel tökéletesen a
zajlottak, két kilométeren azon- viadalokra - vasárnap már
ban tizenkét másodpercenként klubszínekben állnak rajthoz
indultak a hajók, és két kört tet- Fadd-Domboriban, ahol válotek az egy kilométeres pályán. A gatót rendeznek. A tét az IDBF
felnőtt vegyes hajóban (premier, v j ö v ő „éyi, az USA-beli Tampa
mixed, 8 nő és 12 férfi alkotja) a'' Bayben tartandó vb-jé.
...
<»vk v d lőüsvr.ánic JJá

F

sérleti Gimnázium, SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium, Vántus István Zeneművészeti Szakközépiskola, Oltalom SE Szeged.

Rajtra kész
a Kosársuli
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY.
Hazai
pályán mutatkozik be a bajnokságban az EnterNet Vásárhelyi Kosársuli férfi kosárlabdacsapata, az NB I/B csoportjában a Nagykálló együttese játszik ma 18 órától a
hódmezővásárhelyi
Hódtói
Sportcsarnokban.
- Izgalmas mérkőzésre
számíthatnak a szurkolók,
hiszen minket és a vendégeket fűt a bizonyítási vágy
- mondta Elek András, a hazaiak edzője. - A Nyíregyháza A csoportos csapatából
többen is szerepelnek a
Nagykállóban, az, hogy vásárhelyi szempontból milyen
nehéz lesz a mérkőzés, attól
is függ, hogy hányan játszanak le a B csoportos gárdába
- fogalmazott, majd hozzátette: két jól sikerült Baja elleni felkészülési mérkőzésen
v a n t ú l a V á s á r h e l y , így m i n -

denképpen bizakodóan tekint az első bajnokira. A vásárhelyieknél pályára léphet
a nemrég igazolt légiós, a román Dan loan Bábut, aki korábban is szerepelt már a Kosársuliban.

Három szegedi Európa-bajnok
Az SZVSE női csapata aranyérmes lett a felnőttek között. FOTÓ:

m

BL-MECCSÉIG

AZ OLTALOM SE SZERVEZÉSÉBEN 10 CSAPAT TORNÁJA

SZEGED. Jövő héten kedden, az
Oltalom SE szervezésében tízcsapatos tornát rendeznek
az újszegedi Kisstadionban
Peace one day-kupa néven.
Csapatbajnokság, férfiak, F14:7.
Bíró Péter, Rácz Zoltán, Masa Máté. Bárok István főszervező, a
FI6:4. Kokavecz Simon, Rácz Sán- Ságvári -gimnázium testnevelő tanára tegnap sajtótájékozdor, Vajda Balázs. F20:3. Pálinkó
tatóra invitálta a helyi média
Márton, Bereczki Máté, Pongrácz
Ervin. F145:7. Hajagos Henrik, Tóth munkatársait.
Gábor, Gera Tibor. Nők, N14:7. GeA Peace one day célja,
ra Krisztina, Csuka Bonita Zsófia,
hogy intézményesítse a békeDúró Krisztina. N16:3. Faragó Mánapot az egész világon.
ria, Vass Flóra, Farkas Dóra. N20:
A Pumával együttműködve
2. Szokol Mónika, Tóth Réka, Zsigdolgozták ki az „Egy nap, egy
mond Tímea, 5. Juhász V. Renáta,
gól" futballkampányt, amihez
Kakuk Zsófia, Molnár Dóra. N21:1. csatlakozik Szeged is. Egy éve
László Dóra, Szerencsi Dóra, SzeEredmények, rövid távú országos
180 országban játszottak, idén
bajnokság, egyéni, férfiak, F16-os rencsi Ildikó. N125:5. Károssy Részeretnék, ha minden ENSZkategória: 1. Rácz Sándor, 8. Vajda ka, Gyöngyösi Jolán, Takács Ágnes. tagállamban, azaz 192 országban futballoznának.
Az Oltalom Sportegyesület
igazi Fair Play bajnokságot
szervez, nem lesznek játékvezetők, így a játék, a foci játszsza majd a főszerepet.
A hat felnőtt csapat mellett
négy középiskola csatázik a
díszes serlegekért és a Puma
által felajánlott díjakért.
A torna résztvevői, A csoport: Radnóti tanárok, Szege-

egy hét múlva az újszegedi
sportcsarnokban - jövő héten
szerdán hazai pályán az újonc
Orosháza lesz még az ellenfél
- már a svájci Schaffhausen
ellen a Bajnokok Ligájában
csatáznak a szegediek.
A Presov jó formában van,
sikerrel vette a BL-selejtezőt a Veszprémmel van egy csoportban - , és eddig a magyar
pontvadászatban is veretlen.
Jó lenne, ha ma este már nem
lenne az. A mai ellenfél kerete
nem sokat változott, talán 7"omás Stranovsky, a Pick szélsője nosztalgiázhat egy kicsit,
hiszen egy éve még Eperjesen
játszott.
A meccsről a Pick Szeged
csapatának hivatalos honlapja (pick-szeged.sport.hu) ötpercenkénti frissüléssel számol majd be.

Az Eb-első felnőtt trió: Balaicz, Dombi, Bán. FOTÓ: DM/DV
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100 EV - 100 IDEZET

SOK FELHŐ, ESO ES ZÁPOR
Készítette;

„Szerencsétlenségnek
tartanám, ha a mi derék,
délvidéki
parasztjainknak a leányait
kiraadnók az ő természetes
és ezko, xyezetükből,
által szerencsétlenné
tennők őket. Maradjanak ők
meg az ő egyszerű viseletük mellett, ellenben azt
akarom, hogy műveljék a
lelküket és az eszüket."
(1914. július 22.)
San Marco
hercegasszony

Többnyire borult lesz az ég, csak kevés helyen és csak rövid időszakokra szakadozik
fel a felhőzet. Átmeneti szünet után ismét többfelé valószínű eső, zápor.
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Szeged
Hódmezővásárhely

Egy amerikai művészpár ultraóriás dinoszauruszát Portsmouthban állította fel. A többméteres dinó far-

kánál fényképeztek le egy csöppnyi kislányt.

FOTÓ: DAILY MAIL

Kicsi lány a többméteres
dinoszaurusz árnyékában

NAGY BRITANNIA
DAILY MAIL
Többemeletnyi magas az az
óriási dinoszaurusz, amelynek farkánál fényképeztek le
egy kislányt. A gyermek áhítattal nézett felfelé, hogy megállapítsa, hová vezet ez a hatalmas farokvég, végül megláthatta a művészpár, Heather
és Ivan Morison alkotását teljes magasságában. Az amerikai pár Portsmouthban állította fel az ultraóriás dinót, egy

kiállítás részeként. A művészek által csak Ultrasaurusnak becézett kedvenc Jim Jensen professzor 1970-ben felfedezett dinócsontvázát hivatott
megmintázni. Jensen szerint
az általa felfedezett maradvány a valaha létező legnagyobb dinófajból való volt.
Több mint egy évtizeddel később azonban kiderült, Jensen
felfedezése csalás, az Ultrasaurus hazugság.
A Morison Luna Park kiállított állatszobrai a művészek
szerint arra ösztönzik a néző-

ket, hogy elgondolkodjanak a
Föld különböző történeti korszakain, és egy kicsit többet
tudjanak meg a dinókról. Az
állat mását később Szerbiában is felállították, méghozzá
egy kis vidéki falu határában,
Kragujevacban. A dinót építőipari mérnökök csapata, hegesztők és szerelők állították
fel, illetve hegesztették össze
- egykor mindnyájan a Zastava autógyár munkatársai voltak. Az Ultrasaurus októberig
vonzza vagy éppen riasztja
majd el az arra járókat.

H0R0SZK0P
KOS (III. 21.—IV. 20.): Töltsön minél több időt a szabadban, próbáljon meg kikapcsolódni. Szomszédja kisebb összejövetelt szervez
otthonába, és önt is meghívja,
hogy kicsit jobban megismerjék
egymást.
BIKA (IV. 21.-V. 20.): Valaki, akit
csak futólag ismer, kockázatos befektetési lehetőséget ajánl, és
nem tudja, érdemes-e elfogadnia
azt. Egy őszinte beszélgetés során
új dolgokat tudhat meg fiatal barátjáról.
IKREK (V. 21.—VI. 21.): Otthoná-

ban ki kell békíteni két vitatkozó
családtagját, akik egy pénzügyi
kérdésen kaptak össze. Ha új üzleti terveket készít, törekedjen a
biztonságra, és az egyszerű megvalósíthatóságra.
RÁK (VI. 22.-VII. 22.): Ha meg

szeretné látogatni távolban élő rokonát, előtte feltétlenül beszéljen
vele, nehogy potyára utazzon
több órát. Egy baráti összejövetelen találkozhat néhány rég nem látott ismerőssel.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.): A

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Kreatív

mai napot családjának szenteli,
megpróbál tartalmas programot
szervezni nekik. Fiatal rokona tele
van remek üzleti ötletekkel, amelyeket az ön segítségével akár
meg is valósíthat.

ötletek keringenek a fejében, de
úgy érzi, azok megvalósítása még
várat magára. Töltsön minél több
időt családtagjaival, mutassa
meg nekik, mennyire szereti
őket!

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Ha túl

BAK (XII. 22.-1. 20.): A mai na-

sok feladatot vállalt magára a héten, lehet, hogy a mai nap egy részét is munkával kell töltenie.
Családtagjaival most hamar megtalálhatja a közös nevezőt egy
pénzügyi kérdésben.
MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Ez a

nap kedvez a vásárlásnak, ma
olyan helyeket fedezhet fel, ahol
olcsón juthat jó minőségű termékekhez. Délután látogassa meg
rég nem látott rokonait, fordítson
több időt családjára.
SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Fo-

gadja el barátja meghívását az általa szervezett összejövetelre.
Csak kevés embert ismer a társaságból, de a jó hangulatban könynyen köthet új barátságokat. Ne legyen nagyképű, maradjon szerény.

A napos oldalról

pot pihenéssel tölti, megpróbál új
energiával feltölteni. Ne tegyen
olyan ígéretet gyermekének,
amit nem biztos, hogy meg tud
tartani, mert azzal csalódást
okozna neki.
VÍZÖNTŐ (1.21.—II. 20.): Délelőtt

találkozik egyik kollégájával, akit
most új oldaláról ismerhet meg.
Mivel életstílusuk sokban hasonlít,
akár hosszú távú barátságot is kialakíthat vele. Este maradjon otthon szeretteivel.
HALAK (II. 21 .—III. 20.): Nincsen

komolyabb programja mára, egyszerűen megpróbál lazítani, és
csak úszik az árral. Délután
őszintén elbeszélget szerelmével, akiről most sok új dolgot
tudhat meg.

Ókori sírokat
tártak fel

100 é v e s
a DÉLMAGYARORSZÁG

KALENDÁRIUM
A Nap kéb
A Nap nyugszik:
A Hold kél:
A Hold nyugszik:
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18°
17°
18°
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További kilátások

6.23
18.51
16.34
1.16

ISTEN ÉLTESSE!
DIANA

A Diána római mitológiai név,
a Hold, a szülés és a vadászat
szűz istennőjének, a görög Artemisz megfelelőjének a neve,
jelentése: ragyogó, erdők, vadászat, fény, szülés istennője.
Ma ünnepel még: AMBRUS.
Vasárnap köszöntjük: VILHELMINA, DORIÁN.

EZT IRTUK
1 ÉVE: Baráth Lajos, a szentesi és a makói kórház vezetője
csatlakozik az éhségsztrájkhoz, amit tiltakozásként szerveztek az egészségügyi szakmai szervezetek: 46 igazgató
éhezne orvosi felügyelet
mellett.
5 ÉVE: Negyvenszeres volt a
túljelentkezés a szegedi
egyetem pszichológia
szakán: 25 helyre majdnem
ezren adták be a felvételi kérelmet.
10 ÉVE: Szegedre ért az indiai
bíró, aki lányával és feleségével úgy döntött, körbekerekezi a békéért a Földet: az indiai
kormány is támogatja.

0RV0SMETE0R0L0GIA
A hidegfronttal járó élettani
hatások lesznek a meghatározók. Az érzékenyeknél vérnyomás-ingadozás, fejfájás jelentkezhet. Erősebben
jelentkeznek a görcsös
rohamok.

.. ..

UDUÜESIFJOGS
tulajdonosok

figyelem!

Vasárnap még sokfelé eshet, a jövő hét első felében azonban már nem várható eső,
alapvetően napos időre van kilátás. Kissé erősödik a nappali felmelegedés, az
éjszakák azonban hidegebbek lesznek
Vasárnap

Kedd

Hétfő

O

ÚMl1'
Max:18
Mln:14°

Esős

Szerda

Max:21
Min:9°

Max:19
Mln:10°

Változó

Változó

Max:21
Mln:9°

Napos

VÍZÁLLÁS

A NAP VICCE

A TISZA Csongrádnál -144
cm, Mindszentnél - 2 2 cm,

A rendőr találkozik a jó tündérrel, aki teljesíti két kívánságát.
- Az első kívánságom, hogy
kérek egy olyan söröskorsót,
amelyből soha nem fogy ki a
sör.
A tündér teljesíti, erre a rendőr: - Hú, ez nagyon jó! Ebből
kérek még egyet!

Szegednél 84 cm (hőfoka
20,9 °C).

A MAROS Makónál - 8 1 cm.

Csigakutató
nagymama
BÉCS. A brit BBC televíziós csatorna egy 69 éves angliai nagymamának ítélte oda az ország
legjobb amatőr kutatójának járó
díjat. Ruth Brooks saját kertjében és egy közeli egyetemi parkban csigákon végzett vizsgálatokat.
Az idős hölgynek sikerült kísérletek útján bebizonyítania,
hogy a Helix aspera nevű csigafaj képes tájékozódni környezetében. Többek közt megállapította: a szomszédos, és a saját
kertjében élő csigák, miután
megcseréli őket, visszatalálnak
eredeti otthonukba. Az a feltétele, hogy az ne legyen távolabb
30 méternél. Világszerte mindössze két idevágó tanulmányt
talált, egy 1950-es svéd és egy
1975-ben készült amerikai irományt. A hölgy közölte: folytatni fogja vizsgálódásait.

REMÉNYI 8

CSOMAGOLÁSTECHNIKA

Üvegházak,
fóliasátrak
hőszigetelésére
légpárnás fólia
közvetlenül
a gyártótól!
Szeged, Vásárhelyi P. u. 13.
Tel./fax: 62/541-720
Mobil: 20/457-7152
Nyitva tartás:
h-p. 8-16 óráig.

A-ART MŰHELY

Szakképzés, Felnőttképzés
cím: 6723 Szeged, Pósz |. u. 2.
telefon: 62/459-563 * e-mail: aartmuhely@gmail.com
Kutyakiképző, kutyakozmetikus

Kertész

ATHÉN. Harminchét antik sírt
Habllltádős kutyakiképző
Virágkötő, -berendező, virágkereskedő
tártak fel görög régészek egy
Hebllitéciói kutya felvezető
Lótartd és -tenyésztő
Üdülési heteiket eladásra
vaskori nekropoliszban, Pella,
Akkreditált OK) -s képzések!
és kiadásra felkínálhatják!
az ókori Makedónia fővároBács és Csongrád megyében akár ingyenesen!
sának közelében. A feltárások
iihuiíumórt
— gasautáiz
tudúss
aduikigl
2000-ben kezdődtek, 37 temetkezést tártak fel, amelyek közül
a legkorábbiak a Kr. e. 650-ből,
a legkésőbbiek pedig a hellenisztikus korból (Kr. e. 320.-Kr.
e. 146.) származnak. A sírokból
vaskardok, tőrök, dárdák kerültek elő, ahogy találtak kerámiaÉrdekli a tőzsde világa, de nem tudja, hogyan induljon el?
edényeket, aranyból, ezüstből
Szeretne eredményesebben kereskedni? Kíváncsi, mi az automatizált (robot) kereskedés, és milyen eredményei vannak?
és vasból készített ékszereket is.
Vegye kezébe pénzügyei alakítását, mi tudjuk a megoldást: hogyan!
Egy, a Kr. e. VI. századi harcost
A TŐZSDEI JELENLÉT HA HÁR BÁRKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ, INGYENES ELŐADÁSUNKON BEVEZETJÜK ÖNT A TŐZSDE VILÁGÁBA
bronzsisakjával, teljes fegyverszeptember 22-én 18 órától a Delfin Computer előadótermében (Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 64.).
zetévé,
é ^ r t ^ M w t y ^
Regisztráció szükséges! Tel.: 06-30/395-7980 vagy 06-30/463-3066
roiftaoy&ból törölve

06-20/662-84-74
BT

Vajda Vera 19 éves, Csongrádon, a Batsányi János Gimnáziumban protokoll- és utazásügyintézőnek tanul. Édesapja a példa-

képe. A nagyképű és öntelt fiúknak pedig nincs esélyük nála. Vera
szép lábaira a legbüszkébb, önmagát pedig viccesnek és megbízhatónak
tartja, FOTÓ: KIRÁLY ISTVÁN ANDRÁS

HASZNALHATO
TŐZSDEI
TUDÁS MINDENKINEK
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