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KISVÁROSI POLGÁRMESTERJELÖLTEK

SIMA PICK-GYŐZELEM
Az Orosháza elleni magabiztos, 44-26
arányú győzelemmel hangolt a Pick
Szeged a szombati hazai BL-meccsre.

Csanádpalotán, Kisteleken, Mindszenten,
Mórahalmon és Sándorfalván összesen
15-en indulnak a polgármesteri posztért.

7. oldal

14. oldal |

y

A
SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED

BÁLINT SÁNDOR
MŰVELŐDÉSI HÁZ
(Szeged. Temesvári krt 42.)

1 6 ^ órától.

NEMZETKÖZI KOMOLYZENEI
KONCERTSOROZAT
2010. szeptember 19-26.
Részletek a 11. oldalon.

Drága
a
méz:
2000
forintba
Angolul tanul a legtöbb
is
kerülhet
egy
kiló
általános iskolás a megyében
NYELVOKTATÁSBAN SEREGHAJTÓK VAGYUNK AZ EURÓPAI UNIÓBAN

50 éve nem volt olyan rossz évük a méhészeknek, mint az idei.
A hideg, csapadékos április és május miatt az akácméz átlagos
mennyiségének csak a töredékét termelték meg a szorgos méhcsaládok, de a virágmézre sem jöttek sokkal jobb idők. Emiatt
emelkedtek az árak: egy kiló méz ma 1700-2000 forintba kerül.

A Csongrád megyei általános
iskolák döntő többségében
mindössze egy idegen nyelvet
tanulnak a diákok, azt is mindössze 3-4 órában. Hűen tükrözi ez az országos átlagot,
amelynek köszönhetően az
Unióban sereghajtók vagyunk
nyelvoktatás terén.

CSONGRÁD MEGYE
FEKETE KLÁRA

Már májusban meg lehetett jósolni, hogy csapnivaló évük
lesz a méhészeknek. A legszebb
tavaszi
hónapban
mindössze 2-3 olyan napot
számoltak össze a termelők,
amikor a méhek ki tudtak
menni „dolgozni". A szárazabb idő ugyanis nem elegendő feltétel, mivel 18-20 fokos

CSONGRÁD MEGYE
TIMÁR KRISZTA

Az utolsók között kullog az
Európai Unió tagjai között
Magyarország: nemcsak a lakosság nyelvtudását, de az általános iskolai oktatást tekintve is - a Központi Statisztikai
Hivatal adatai szerint. Az Európai Tanács célkitűzéseivel
ellentétben - amely két idegen nyelv iskolai keretek közötti oktatására irányul - a
magyar általános iskolákban
a nyelvi képzésben részt vevők 96 százaléka csupán egy
nyelvet tanul. A három nyelvet tanulók aránya pedig hazánkban a legalacsonyabb.
A szegedi önkormányzati
fenntartású intézmények kö-

hőmérséklet alatt sosem merészkednek ki a szorgos virág-

kár tényeket Maróti József
szegedi, de Deszken tevékenykedő méhész. - Aztán a
nyári termést is elrontotta az
időjárás, tönkretette a selyemkórót, majd kicsit a
napraforgót. Idén - az öszszes fajtát együttvéve - a

por-gyűjtögetők.

szokásos mennyiségnek csak

Maróti József méhész

- Az akácméznek csak a
negyede termett meg országosan - foglalta össze a szi-

Több mint ötezer általános iskolás tanul angolul Szegeden. FOTÓ: VERÉB SIMON

zül mindössze kettőben tanulhatnak a gyerekek egyszerre
két idegen nyelvet - igaz,
szakkör formájában, vagyis
órarenden kívül több helyen is

iskolában egyáltalán nincs alternatíva, hiszen csak egy idegen nyelvet oktatnak, három
intézményben viszont három
nyelv közül is választhatnak,

v á l a s z t h a t n a k m á s o d i k a t . Hat

Folytatás és jegyzet a 3. oldalon

Új papot kaptak, szent a béke
SZEGED-SZŐREG. Újra miséznek
szombaton a felújított szőregi
szerb templomban, délelőtt
nyitják ki három év után ismét.
Korábban a szőregiek kizárták
papjukat a templomból, azóta
senki sem misézett. Hivatalosan

a deszki papot jelölte ki a budai
püspök, de őt nem fogadták el.
Vitájuk a pénzügyekből adódott. Vladiszavlyev Milán, a közösség egyik vezetője elmondta:
levélben kértek tájékoztatást vezetőiktől, hogy a költségeket

szeretnék tisztázni. Örömhír,
hogy a püspök szeptembertől új
papot nevezett ki Szőregre, a
szegedi pópát, Káplán Pavlét.
Vele jó a kapcsolat, helyreállhat
a közösség leleki békéje.
Bővebben a 4 . oldalon

a 60 százaléka termett
meg,
aminek
egyenes következménye,
hogy a felvásárlási és a piaci árak
megemelkedtek.

$9 Idén - az összes fajtát együttvéve - a szokásos mennyiségnek
csak a 60 százaléka termett meg,

A Mars téren kapható méz árát sokallják a vásárlók. FOTÓ: FRANK YVETTE

Folytatás a 3. oldalon
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VÁLSÁG, VIHAROK, ÁRVÍZ, BELVÍZ ÉS HIDEG IDŐ IS SÚLYOSAN ÉRINTETTE A MEZŐGAZDASÁGOT

Előrehozzák a támogatások kifizetését
MAGYARORSZÁG
MTI

Tíz uniós tagállam, köztük Magyarország esetében engedélyezte Brüsszel, hogy december Tjéről október 16-ra előrehozzák a
gazdáknak az erre az évre járó
közvetlen mezőgazdasági kifize-

Feljelentések lehetnek

Nem kizárt, hogy feljelentések
születnek a Budapest Airport
külső kormányvárója, valamint a
magyar államnak a New York
város önkormányzatánál fennálló ingatlanadó-tartozása ügyében - mondta a Külügyminisztérium képviselője az elmúlt
nyolc év esetleges kormányzati
visszaéléseit vizsgáló külügyi bizottsági albizottság ülésén az
Országgyűlésben.

Adatvédelmi biztoshoz
fordult az MSZP

Az adatvédelmi biztoshoz fordul
az MSZP Orbán Viktor nyugdíjasoknak küldött levele miatt. Azt
kérik Jóri Andrástól, foglaljon állást, sérti-e az adatvédelmi törvényt, hogy a Fidesz a saját
adatbázisa alapján a Magyar
Postát kérte meg a levél kézbesítésére, valamint miként fordulhatott elő, hogy olyan ember is
kapott levelet, aki nem postán
kapja a nyugdíját.

Sukoró-iigy: „Tudatos
szabályszegés"

Budai Gyula miniszterelnöki
megbízott szerint a Gyurcsány-kabinet azzal, hogy az
utolsó kormányülésén kormányrendeletben nemzetgazdasági
szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította a sukorói kaszinóberuházást, szándékosan és
tudatosan megszegte a jogszabályokat és jogtalan előnyt biztosított a befektetők részére.

Búcsú Bánffy Györgytől

Több százan, családtagok, barátok, pályatársak és tisztelők vettek végső búcsút Bánffy György
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színészművésztől Budapesten, a
Farkasréti temetőben. Az életének 84. évében, szeptember elején Korfun elhunyt színművészt a
római katolikus egyház szertartása szerint búcsúztatták a temető
Makovecz Termében. A színész
kollégák nevében Újréti László
búcsúzott Bánffy Györgytől,
megemlékezve barátja számos
kiváló alakításáról, (mti)

pénzváltó
Szeged, Kölcsey u. 5. • Tel: 62/319-347
Nyitva: mindennap 8-21 óráig.
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feltételeinek szigorodása, valamint egyes mezőgazdasági termékek áringadozása mellett a
kedvezőtlen időjárás - szárazság, viharok, heves esőzések,
áradások, hirtelen lehűlés, illetve forróság - is súlyosan
érintette. Mindezek alapján
Brüsszelben úgy látják, célszerű engedélyezni legfeljebb 50

százalékos előleg kifizetését a
gazdáknak.
A Magyarországnak juttatott
124 milliárd forintos uniós őszszegből 6,5 milliárd forintot tesz
ki a rendkívüli tejtámogatás,
ami tejkilogrammonként 4,5-5
forint uniós támogatást jelent az
érintett gazdáknak - részletezte
a szaktárca vezetője a tegnapi

Robbanóanyagok egy olasz kikötőben
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tések legfeljebb 50 százalékát.
Előlegként összesen 124 milliárd
forint támogatáshoz juthatnak a
hazai gazdák - közölte Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter.
Az uniós döntés indoklása szerint a termelőket az idén a gazdasági válság, az ebből következő bevételcsökkenés, az agrárszektorban felvehető hitelek

2010.09.22.
Közületeket Is kiszolgálunk.
Napközbeni árkorrekció lehetséges.

Tűzszerészek dolgoznak egy teherhajón Gioia Tauróban, miután
az olasz rendőrség rajtaütött egy
héttonnányi robbanóanyagot
szállító hajón Reggio Calabria
egyik kikötőjében. Az Iránból Szíriába tartó, T4-es néven ismert,
nagy hatóerejű robbanóanyagot
szállító hajót maffiaellenes rendőrosztag tartóztatta fel, amely
most azt vizsgálja, hogyan került
az eredetileg Közel-Keletre szánt
szállítmány az olaszországi kikötőbe. FOTÓ: MTI

Hűtlen kezelés gyanúja
a katasztrófavédelemnél
MAGYARORSZÁG. Hűtlen keze
lés gyanújával nyomoz a rendőrség az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF)
gazdasági
tevékenységével
kapcsolatban, egyelőre ismeretlen tettes ellen - értesült
több forrásból az MTI.
A távirati iroda hatósági forrásokból úgy tudja, a rendőrség különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó hűtlen kezelés
és más bűncselekmények gyanúja miatt több olyan szerződéssel kapcsolatban is vizsgálódik, amelyet a katasztrófavédelem korábbi két vezető mun-

katársa kötött az elmúlt években.
A gyanúsnak vélt szerződések az OKF főigazgatója, Tatár
Attila leváltása után, az állami
szervezetek gazdasági tevékenységének átvilágítása során kerültek elő.
Bakondi György vezérőrnagy,
az OKF július l-jével kinevezett
főigazgatója több állománygyűlésen is utalt a szervezetnél tapasztalható szakmai és személyi feltételek romlására, a morális gondokra, valamint a szervezet ez évi költségvetésében lévő
„komoly problémákra", (mti)

Kutatók éjszakáját. Az orszá-

azt, hogy nincs védelmük, majd
az MTV biztonsági szolgálatának
vezetője tanácsára az épület evakuálásáról döntött. Kitért arra,
hogy ez nagyjából egy időben
történt a tüntetők épületbe való
bejutásával. Kifejtette: vele a
rendőri vezetés nem tárgyalt, ő
próbálta elérni Gergényi Péter akkori budapesti rendőrfőkapitányt, de nem sikerült, (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a szeptember 22-i kenószámok:
5,9.14,16,19, 25. 26. 30, 33, 39, 46, 47, 52, 53, 58, 62, 65, 73,74, 76.

*

VAS MEGYE. Egy ember meghalt,
egy másik pedig válságos állapotban fekszik kórházban gombamérgezés miatt - közölte a
közszolgálati televízió híradója.
A szombathelyi, héttagú társaság még szombaton lett rosszul,
miután mind a szülők, a gyerekeik és azok barátai ettek a valószínűleg gyilkos galócát is tartalmazó ételből. Sajtóinformációk szerint a későbbi áldozat, a 25
éves alsóújlaki férfi maga szedte
a gombát. A tünetek jelentkezése után a budapesti Péterffy
Sándor utcai kórházban ápolják
a betegeket. Az elmúlt hetekben
megugrott a gombamérgezéses
betegek száma.

SZLOVÁKIA. A szlovák kormányfő szerint korlátozott
mértékben, de valószínűleg
megmaradnak az államnyelvtörvényben azok a szankciók,
amelyeket a jogszabálymegsértésért vezetett be a Fico-kormány, ugyanakkor el
akarják törölni a kettős állampolgársággal kapcsolatos szlovák törvényt.

Tiltakozó fuvarozók

GÖRÖGORSZÁG. A görög parlament tegnap elfogadta a fuvarozást szabályozó törvény kereteit. Eközben a törvénytervezet
ellen már tíz napja tiltakozó fuvarozók blokkolták a közlekedést Athén két legforgalmasabb
útján, és összetűztek a rendőrökkel a parlament épülete
előtt. A fuvarozók azért tiltakoznak, mert a kormány szabaddá
akarja tenni a vállalkozást.

Terrorveszély és sztrájk

FRANCIAORSZÁG. A francia
kormány különösen jelentősnek ítéli meg a terrorveszélyt
Franciaország területén - jelentette ki tegnap a rendőrség vezetője.
Eközben mára ismét általános
sztrájkot hirdettek a francia
szakszervezetek a nyugdíjreform ellen tiltakozásul, így jelentős fennakadások várhatók
a légi, a vasúti és a városi tömegközlekedésben is. (mti)

Árnyszínház és netpitypang
a különleges fesztiválon

gos programsorozat 24 város

Az Európa Tanács azt ajánlja, hogy vizsgálják felül a raszszista beszéd, illetve gyűlöletbeszéd jogi szankcióit a véleménynyilvánítás szabadságának tiszteletben tartása mellett.
A jelentés megállapítja, hogy
a magyar hatóságok ambiciózus
cselekvési tervet indítottak el a
romák lakhatásának, foglalkoztatási helyzetének, oktatásának
és egészségügyi ellátásának javítása érdekében. Strasbourg
szerint azonban több erőfeszítésre van szükség, elsősorban
az oktatás területén, (mti)

Mérges
gombától
halt meg

Marad a nyelvtörvény

A MAGYAR TELEKOM IDEN IS TAMOGATJA A KUTATOK EJSZAKAJAT

támogatja a szeptember 24-i

„A rendőrök cserbenhagytak bennünket"
BUDAPEST. Úgy éreztük, cserbenhagytak minket a rendőrök a
tévészékház ostromakor azzal,
hogy kivonultak az épületből mondta Rudi Zoltán, az MTV volt
elnöke a 2002 és 2010 közötti jogsértéseket vizsgáló parlamenti
albizottság szerdai ülésén. Rudi
Zoltán azt mondta: mintegy
20-25 perccel a rendőrök távozása után felmérték a helyzetet,

MAGYARORSZÁG. Kedvező nem
zetközi befektetői hangulatban
tovább erősödött a forint tegnap:
délután az eurót 278,70 forinton
jegyezték a bankközi kereskedelemben a kedd délutáni 279,83
forint után. A svájci frank jegyzése 211 forint volt. (mti)

A Magyar Telekom idén is

Diszkrimináció

MAGYARORSZÁG. Magyarország
jelentős erőfeszítéseket tett az elmúlt években a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogi
védelmének javítása érdekében,
ám a pozitív fejlemények ellenére
a romákat diszkrimináció éri, és
rasszista motivációjú cselekményeket követnek el velük szemben - olvasható a strasbourgi
székhelyű Európa Tanács tegnap
közzétett jelentésében. Szóvá teszi a jelentés, hogy ismertté váltak rendőrök részéről megnyilvánuló, nem megfelelő bánásmódról tanúskodó esetek is.

Erősödő forint

kományszóvivői tájékoztatón.
Fazekas Sándor kifejtette: Az
Európai Bizottság jóváhagyta a
magyar kérést, így a területalapú támogatások hektáronként
maximum mintegy 24.350 forintos juttatást jelentenek mintegy
180 ezer gazdálkodónak és öszszesen 5 millió hektárnyi földterülethez kapcsolódnak.
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42 intézményében zajlik párhuzamosan. Az egész napos,
fesztivál jellegű esemény
célja a tudomány, a tudományos eredmények és a kuta-

Az Origó - Magyarország meghatározó interaktív és multiplatformos tartalomszolgáltatója, a Magyar Telekom-csoport
tagja - bluetooth-on sugárzott
mobilalkalmazásaival mutatkozik be a Millenárison.

A Kutatók éjszakájának támogatása jól illeszkedik a
Magyar Telekom társadalmi
szerepvállalási stratégiájába.
A társadalmi szerepvállalásban élenjáró és példamutató
vállalatként ugyanis kiemelt
feladatának tartja a társadalom általános szemléletformálását, ezen belül is az oktatás
és a tudományos ismeretterjesztés támogatását. A vállalat
a tudomány népszerűsítésén
keresztül aktívan hozzájárul
a digitális felzárkózáshoz és
a társadalmi esélyegyenlőség
erősítéséhez.

Az izgalmas programokhoz
a Magyar Telekom rendszerintegrációs és informatikai szolgáltatásokat nyújtó leányvállalata, a KFKI is hozzájárul egy
kiváló minőségű videokonferencia létesítésével, amely élő
kapcsolatban teszi lehetővé
a bejelentkezést a központi és
a győri helyszínek között.

A Magyar Telekom az ország
vezető infokommunikációs vállalataként elkötelezte magát
arra, hogy mindenki számára
hozzáférhetővé tegye a tudomány eredményeit a multiplatformos tartalomszolgáltatásai
segítségével. így az ismeretek,
a tudás és az élmények bármikor és bárhol megoszthatók.

Loopert is, amely egy, a New
York-i Brooklyn Museum eseményére készült interaktív installáció. Továbbá megcsodálhatjuk a LANdelion nevű, a kábelek újrahasznosításával kialakult, organikus formájú netpitypangot, amelyet a látogatók kelthetnek életre.

tói életpálya népszerűsítése
- közérthető formában.

Az ország egyik legjelentősebb, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó eseménysorozata az
immár ötödik éve méltán népszerű és közönséget vonzó tudománynépszerűsítő fesztivál,
a Kutatók éjszakája. A Magyar
Telekom 2008 óta támogatja a
rendezvényt. Idén a Magyar
Telekom nemcsak a központi
budapesti helyszínt, a Millenárist biztosítja a szervezőknek,
hanem innovatív bemutatókkal és ötletes, interaktív programokkal is várja a látogatókat.
A Magyar Telekom innovációs
laborja, a Kitchen Budapest
(KiBu) három installációval is
jelen lesz. Bemutatják az Animata árnyszínházat: egy valós
idejű animációs szoftver segítségével könnyedén építhetünk
fel jeleneteket virtuális bábokkal. Kipróbálhatjuk az Opera

A Magyar Telekom emellett
a pályakezdőkre is gondol,
hiszen a diákok körében egyre
népszerűbb „Legyél te is mindennapi hős!" gyakornoki
programjával külön standon
ismerkedhetnek az egyetemisták, főiskolások.

m
A Kutatók éjszakája programjai ingyenesek, a látogatás re- ; | 0
gisztrációhoz kötött. A rendez- j
vényről és a Magyar Telekom ,ss
programjairól bővebb információ a www.kutatokejszakaja.hu'
weboldalon olvasható.
3

d

Á

A Délmagyarország Kiadó a Lapcom Kft. tagja. Ügyvezető igazgató: SZAMMER ISTVÁN. Központi főszerkesztő: NYERGES CSABA • Főszerkesztő-helyettes (Délmagyarország, Délvilág): SULYOK ERZSÉBET - Szerkesztőségvezető: SZÚGI ANDREA - Vezető
szerkesztő: V FEKETE SÁNDOR • Kiadványszerkesztő: ŐRFI FERENC • Meliékletszerkesztő: LÉVAY GIZELLA • Szerkesztők: HEGEDŰS SZABOLCS, KOVÁCS ANDRÁS, TOMBACZ RÓBERT • Képszerkesztő: jACOB GÁBOR • Rovatvezetők: R. TÓTH GÁBOR (információ,
DM). SZABÓ C. SZILÁRD (információ, DV), SCHMIDT ANDREA (fotó). SÜLI RÓBERT (sport) • Kiadó és szerkesztőség: 6729 Szeged, Szabadkai út 20. Levélcím: 6740 Szeged, Pf. 153. Telefon: 62/567-888 Titkárság: 62/567-800. Fax: 62/567-881. Sportrovat:
62/567-808. Interneteim: www.delmagyar.hu • E-mail: szerkesztoseg@delmagyar.hu. 6800 Hódmezővásárhely, Kinizsi u. 27. Tel./fax: 62/241-905. Hirdetési tel./fax: 62/242-419. 6900 Makó, Szegedi u. 9-13. Tel.: 62/213-391, hirdetésfelvétel és előfizetés: Tel./fax:
62/213-198. 6600 Szentes, Kossuth u. 8. Tel.: 63/401-024 Tel./fax: 63/314-838. KIADJA ÉS ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI A DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ • Kiadóigazgató: KÓTI ZOLTÁN Kiadói titkárság: 62/567-870. • Hirdetésfelvétel: 6720 Szeged, Gutenberg u. 5. Tel.:
62/567-835. Fax: 62/567-885 • Nyomdavezető: BATA RÓBERT. Nyomás: 6729 Szeged, Szabadkai út 20. Telefon: 62/567-867. • Terjesztési vezető: OLÁH ÉVA Terjesztés: 62/567-864 Előfizetés: 80/821-821 (ingyen hívható). Példányszámunkat a Matesz hitelesíti.
Előfizetési díj egy hónapra 2095 Ft (Délmagyarország), 1995 Ft (Délvilág) • Árus terjesztés: Lapker Zrt. és Délmagyarország Kiadó • ISSN 0133-025X (Délmagyarország), ISSN 1416-0099 (Délvilág)

3

Megtámadták
B. Nagy
László
feleségét
SZEGED. Otthonában megtámadták tegnap este nyolc óra
előtt néhány perccel a Fidesz
szegedi polgármesterjelöltjének
feleségét. B. Nagy László sajtófőnöke, Poór Csaba szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében úgy fogalmazott, hogy
erőszakosan, ordítozva próbáltak meg behatolni a lakásba, és
fizikailag bántalmazták B. Nagy
Lászlónét. „Hosszas dörömbölésre az egyedül otthon tartózkodó B. Nagy Lászlóné kinyitotta a kaput, mire a támadó folyamatosan a 'Ti mocskos fideszesek, gyütt-möntek, minek jöttetek ide' mondatot ordította, miközben percekig próbálta rátörni az ajtót, amelyet a Fidesz szegedi polgármesterjelöltjének felesége tartott belülről. B. Nagy
László felesége jelenleg is sokkos állapotban van" - olvasható a közleményben.
Egy asszony szeretett volna
bejutni a polgármesterjelölt
házába, de nem sikerült neki
fogalmazott
megkeresésünkre Tuczakov Szilvána, a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
sajtószóvivője.
Mivel lapzártánkkor még javában folyt a rendőrségi adatgyűjtés, ezért további felvilágosítást nem tudott adni.

Elmosta az eső
a virágport is idén
1700-ba, az erdei és gesztenyeméz 2000 forintba kerül.
2009-ben az akácmézért még
1200-1300 forintot kértek.
Ezért az emberek kevesebbet is
vásárolnak, mint régebben.
Maróti József, aki tavaly csak
hetente kétszer járt ki a szegedi
piacra, most mindennap árul,
hogy ugyanannyit adjon el,
mint 2009-ben.

CSONGRÁD MEGYE
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A rendszeresen a Mars téren
árusító méhész elmondta: a
piacon sokallják a vevők a méz
árát, amely eléri az 1700-2000
forintot is kilónként - attól
függ, milyen fajta. Az akácméz
4 hónap vándorlás
A méhészek vándorolnak a
kaptárokkal az országban, oda
viszik a családokat, ahol a
méhecskék bőségesen találnak virágport. A szezon a repcével kezdődik, utána jön az
akác, majd a selyemkóró, a
napraforgó, a hárs, a szolidágó. Maróti Józsefék lakókocsival kelnek útra, a 4 hónapos
idényben 6-7 helyre mennek
el. Takács Antalék évente 5 alkalommal indulnak vándorútra. Az Alföldön adott a repce,
az akác, de „felsőakácra" például már északra utaznak. Feleségéve! rendszerint a környéken szállnak meg. Idén
úgy szervezték meg az útjukat, hogy 10-14 napra otthagyták a kaptárokat egy zárt
telepen, majd értük mentek.

A szegedi Mars téren mézet áruló
Takács Antal a 2009-es mennyiség felét tudta kimérni az üvegek-

be. FOTÓ: FRANK YVETTE

Takács Antal algyői méhész
szerint idén a repcével még
nem volt probléma, az akácra
jött az eső, a hűvös idő. A 15
fokban nem tudtak mézet
gyűjteni a méhek - mondta.
Majd
„második
akácra"
Észak-Magyarországra
utaztak, nagyobb reményekkel, de
ott is ugyanaz megismétlődött. A kétfajta akácból sikerült a korábbi mennyiség töredékét előállítani. Ezt követően
a nyár végig hűvösebb volt,
egyedül a napraforgó hozta az
elvárható mennyiséget. Takács Antal - akit szintén mindennap meg lehet találni a
Mars téren - úgy számolja,
hogy a 2009-es mennyiség felét tudta kimérni az üvegekbe.
50 éve nem volt ilyen kegyetlen az időjárás az ágazathoz - olvasni szaklapokban.

NYELVOKTATÁSBAN SEREGHAJTÓK VAGYUNK AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Angolul tanul a legtöbb általános iskolás
Szűkös óraszámok
Nemcsak a tanult nyelvek,
hanem az órák számában is
jelentős lemaradásban vagyunk az elvárthoz képest.
Angolt csupán a szegedi önkormányzati általános iskolások negyede tanul hetente 5
vagy annál több órában.
Franciát és németet az érintettek fele, olaszt viszont
senki nem vesz emelt óraszámban. A legjobb arányt
Szegeden a Rókusi általános
iskola tudja felmutatni, ahol
az angolt vagy a németet a
diákok fele hetente legalább
5 órában tanulja.

gen nyelvnek: szinte már
presztízskérdés, hogy ki tan u l h a t angolul is és németül
is. Hozzátette: az általános
iskolás korú gyerekek nagyon fogékonyak a nyelvre,
amit mi sem bizonyít jobban,
mint
hogy a két
A szegedi Arany lános Általános Iskolában a kiemelkedően jól felszerelt, modern tanteremmel igyekeznek
tannyelvűben tanulók többkedvet csinálni a nyelvtanuláshoz. FOTÓ: VERÉB SIMON
sége nyolcadikban már le
Az
egyik
legerősebb ahol adott a lehetőség arra t u d j a tenni a középszintűnek
CSONGRÁD MEGYE
nyelvoktatás a Tarjáni Két is, hogy egyszerre két ideg- megfelelő nyelvvizsgát az isFOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Tannyelvű Általános Iskola en nyelvet t a n u l j a n a k a gye- kolában.
Az egyetemi fenntartású
A legnépszerűbb a városban és Alapfokú Művészeti Isko- rekek.
továbbra is az angol: ezen a lát jellemzi: itt az angolul és
- A két tannyelvű képzé- Ságvári Endre gyakorló általányelven több mint ötezren ta- németül tanulók kétharma- sen részt vevő gyerekek - nos iskolában szintén két idegen nyelvet
nulnak. Németül közel ezren, da is emelt óraszámban vagy
tanulnak
a
olaszul mintegy kétszázan, két tannyelvű oktatás keretéf f Az Európai Tanács célkitűzéfelsősök. Itt
franciául pedig kevesebb mint ben sajátítja el a nyelvet. Ráadásul ez az egyik iskola, seivel ellentétben a magyar áltaösszesen
öt
százan.
lános iskolákban a nyelvi képzés- nyelv közül
lehet válaszben részt vevők 96 százaléka
tani. Molnár
Egy diák, egy idegen nyelv. Vásárhelyen négy oktatási intézményLászló
igazcsupán
egy
nyelvet
tanul.
ben érdeklődtünk az idegen nyelv oktatásáról. A Kertvárosi Katolikus
gatóhelyettes
Általános Iskolában angolt tanítanak. A Varga Tamásban és a Szent Istvagyis azok, akik elsős ko- úgy látja, a szülők számára
vánban angolt és németet, negyediktől, heti 3 órában - a Szent Istvánruktól t a n u l n a k idegen nyel- nagy vonzerőt jelent a két
ban az emelt szintű angolt heti 5 órában -, és egy diák mindkét intézvet - közül a legjobb tanulók nyelv oktatása, a gyerekek
ményben csak az egyiket választhatja. A Németh László Gimnázium és
vehetik fel a második nyel- számára pedig ez nem jelet
Általános Iskolában angol, német és francia szerepel a kínálatban,
vet ötödiktől alap óraszám- nagy leterheltséget, hiszen az
utóbbi nem minden évfolyamnál. Az általános iskolás évfolyamoknál
ban - m o n d t a el Bálint Judit órákat a korosztályhoz méregy nyelvet oktatnak (heti 2,5-5 órában), a gimnáziumban, kilencedikigazgatóhelyettes. Azt mond- ten, játékos formában tartják
től viszont kötelező a kettő.
ta, nagy a sikere a két ide- meg.

Nem értem
ŐRFI FERENC
orfi@delmagyar.hu

Azt még csak meg lehetett érteni, hogy a hazánkban
ideiglenesen állomásozó (magyarul: a büdös életben
nem fognak innen kimenni) szovjet csapatok nyelvét
10-13 évi tanulás után sem sikerült megtanítani a magyar gyerekeknek, de hogy az angolt, a németet, a franciát és a többit a szabaddá vált világunkban miért nem,
az már felettébb érthetetlen.
Láttam, látom, az idősebb generáció szenvedi meg leginkább, hogy nem beszél idegen nyelvet. Ki ne járt volna
olyan nemzetközi rendezvényen, ahol arról lehetett megismerni a magyarokat, hogy a szünetekben behúzódnak a
terem valamelyik sarkába, mint a fázós kiscsirkék, csak
hogy nehogy megszóf f Egy autószerelőnél lítsa őket valaki idegen nyelven. Hányfontosabb, hogy megszor kerülgetik az utértse, mi baja a külföl- cán a külföldit, ha
észreveszik, hogy kérdi ügyfél autójának,
dezni akar valamit!
Látom korosztályom
jón vásárolni a postán. vergődését, hányan
és hogyan próbálják
ötvenen túl bepótolni nyelvi hiányosságaikat. Nincs az a
tanfolyam, amit ki ne próbálnának, fizetnek, tanulnak, abbahagyják, megint fizetnek, megint tanulnak, megint abbahagyják... Legtöbbször a kudarc miatt. Pedig a legfontosabb, a motiváció náluk megvan. Tényleg szeretnének
megtanulni beszélni valamelyik idegen nyelven.
Váltsunk korosztályt! Azt olvashattuk a híradásokban, a végzett hallgatók 30 százaléka nem kapott diplomát az idén amiatt, hogy nem volt meg az előírt nyelvvizsgája. Náluk persze más a helyzet, mint az idősebbeknél - megszólalnak, kapcsolatot teremtenek, eligazodnak a Facebookon. Csakhogy ez viszont náluk már kevés: a szaktudásukat kell tudni eladni egy vagy több idegen nyelven a nemzetközivé lett munkaerőpiacon. És akkor a szakmunkástanulókról még nem is beszéltünk.
Műhelyfőnöktől hallom, képtelenség megértetni a nyelvtanárokkal: egy autószerelőnél fontosabb, hogy megértse, mi baja a külföldi ügyfél autójának, mint hogy bélyeget és levelezőlapot tudjon vásárolni a postán.
Dux László, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felsőoktatási helyettes államtitkára, a Szegedi Tudományegyetem professzora nyilatkozta a közelmúltban: Magyarországon a környező országokhoz és az egyéb oktatási rendszereink színvonalához képest feltűnően rossz
az idegen nyelvek oktatása.
Egy biztos, nincs egyetlen üdvözítő módszer. Van, aki
a poroszos módszerre esküszik, „seggeljen" a diák éjjel-nappal, más pihentető relaxálás közben próbál nyelvet tanítani. Nálam végképp nincs a bölcsek köve, de azt
hiszem, az életkorra, iskolai végzettségre, foglalkozásra,
helyzetekre, vagyis a felhasználó emberre jobban figyelő
módszertani változásoknak bizonyosan van értelme.

Babakötvény
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY.

112 kis

gyermek kapott tegnap ismét
babakötvényt
Vásárhelyen.
Lázár János polgármester elmondta: eddig több mint 173
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BEJÁRATI AJTÓK

millió forintot különítettek el a
városban született gyerekek
számára. A támogatáshoz a 18.
évüket betöltve juthatnak majd
hozzá, és
otthonteremtésre
használhatják fel. Eddig 1582
gyermek nevére állítottak ki babakötvényt Vásárhelyen.
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a Szépség a részletekben rejlik
www.masonite.hu

-,

s. . ,

.

.-A

,

-

6728 Szeged, Dorozsmai út 6-7. | Telefon: 649-5701 fax: 649-5751 ebaruhaz@elsobeton.hu
6800 Hmvhely.. Szántó K. J. u. 160-162. | Telefon: 534-1451 fax: 534-1461110d111ezovasart1ely@elsobelofi.l1u

|

AKTUÁLIS

KÖRKÉP

Beszámol a polgármester

SZEGED. Botka László polgármester ma 16.30-kor beszámol
az elmúlt év munkájáról a Bálint Sándor Művelődési Házban. Nemcsak a polgármestertől, hanem Iványi Aurél és Kormos Tibor önkormányzati képviselőtől is lehet kérdezni.

Választási teadélután

KÜBEKHÁZA. Választási teadélutánra hívja Molnár Róbert,
Kübekháza polgármestere és
minden jelenlegi képviselő a falu lakóit ma este 6 órára a Reménysugár Katolikus Iskola Kisdiák éttermébe. Az első teadélutánjukat tegnap tartották, az
utolsót pénteken, ugyanebben
az időben és ugyanott tartják.

Fórum

SZEGED. Fórumot tart ma 18
órától Apró Juhász jános önkormányzati képviselő Új-Petőfitelepen, a józsef Attila Általános
Iskolában. Holnap ugyanekkor
Tápén, a Heller Ödön Művelődési Házban várja az érdeklődőket vendégével, Kis-Lukács
Zsolt képviselőjelölttel.

A Jobbik a vandalizmus
ellen és az idősek mellett

SZEGED. Közös sajtótájékoztatót tartott az 1-es számú, belvárosi választókerület jobbikos
képviselőjelöltje, Makovi Mária
és a párt polgármesterjelöltje,
Keresztúri Farkas Csaba. A képviselőjelölt a belvárosban sötétedés után randalírozó fiatalok
ellen éjjel is működő posztokat
állítana fel az IKV-rendészekből,
polgár- és városőrökből. Keresztúri Farkas Csaba az egyedül élő nyugdíjasok lehetetlen
helyzetét úgy javítaná, hogy új
intézményt szervezne, akár magántőke bevonásával. A belvárosban élő nyugdíjas bérlők bérleti díjából kedvezményt adna.

Fejlesztések

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Tarján
és a Kertváros további fejlesztését, újjáépítését is felvette
programjába Hegedűs Zoltán.
A Fidesz képviselőjelöltje szorgalmazza a Kodály Zoltán utca
meghosszabbítása után a lakópark mögötti terület fejlesztését, a városvédő kőfal felújítását, az önerős járdaépítés folytatását mindkét városrészben.

HÁROM EV UTAN BÚCSÚVAL NYIT A FELÚJÍTOTT SZOREGI SZERB TEMPLOM

Új papot kaptak, szent a béke

Három év után szombaton újra miséznek a szőregi szerb
templomban, búcsút tartanak.
Új papot kaptak, helyreállt a
lelki béke. Tiszta lapot pontos
elszámolás után kezdene a
közösség.

Hároméves komaság
Minden évben megválasztja a
szerb közösség az úgynevezett komát, akit az a megtiszteltetés ér, hogy a búcsúra
hozhatja a megszentelt búzából sütött kalácsot. Ez Petrov
Milán feladata lett volna három éve, de a búcsú elmaradt,
az idén pótolja be. Először fordul elő, hogy valaki három
évig koma marad.

SZEGED
DOMBAI TÜNDE

Elkészült a szőregi szerb
templom felújítása, szombat
délelőtt nyitják ki három év
után újból. Az ünnepi misét
10 órakor tartják, délután
4-kor pedig a templombúcsú
részét képező kalácsot vágják. A kis egyházközség
helyzete mégsem ennyire
egyszerű.
öt éve ugyanis annyira elmérgesedett a viszony az ortodox közösség és a vezetői
között, hogy végül a szőregiek három éve kizárták papjukat a templomból, azóta senki nem misézett. A szőregi
hívek Szegedre jártak templomba. Hivatalosan a deszki
papot jelölte ki a budai püspök a közösség élére, de őt
nem fogadták el. Vitájuk a
pénzügyekből adódott, a
szőregiek hiába kérték, számoljon el a vezetőség az államosított iskolaépületükért
kárpótlásként kapott közel
22 millió forinttal, nem történt semmi. A pénzt templomrenoválásra akarták költeni, arra rábólintottak a vezetők, el is kezdődött, de a
számlákat csak a sajtó bevonásával sikerült kifizettetni.

Vladiszavlyev Milán: Örömünnepet ülünk, de tiszta lapot csak az elszámolás után nyitunk, FOTÓ: FRANK YVETTE

A felújítás befejeződött, még
1,5 millió forint kifizetetlen
számlája van a közösségnek
pluszmunkákról. Vladiszavlyev Milán, a közösség egyik

Botka László: Szeged
a kedvenc témám

GRAFIKUS, OPERÁTOR
FINGERPRINT KREATlV
KOMMUNIKÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG
Keresünk Szegedre
profi grafikust, operátort

havonta megjelenő, Igényes magazin
temetésére, tördelésére, nyomdai előkészítésére.
Ha re vagy a megtelelő, egyből kezdhette
főállásban, kiváló szakemberekkel körülvéve.
Feladatai: arculat-, reklámeszköz-tervezés, DTP.
Elvárások: magas szintO tapasztalat.
(MAC, Adobe Coilection)
Amit kínálunk: korrekt fizetést stabil háttér.
Jelentkezés: allas@fingerprint.hu ra várunk
önéletrajzot és motiváciös levelet fizetési igény,
referencia megjelölésével.

HÍREK

Mintegy 500 érdeklődő előtt beszélt a polgármester. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

SZEGED. - A legsikeresebb magyar várossá vált Szeged az elmúlt években - hangsúlyozta
Botka László polgármester, az
MSZP-összefogás Szegedért
polgármesterjelöltje tegnap az
IH
Rendezvényközpontban.
Emlékeztetett: félévente beszámol arról, „hogyan állunk, mik
a közös feladatok". Mintegy
500 érdeklődő előtt beszélt, sétálgatva a nézők között.
- A város több mint 76,3 milliárdos büdzséje Budapest után
a második legnagyobb hazánkban, évek óta egyensúlyban
van, csupán 48 százalékát kell
működésre fordítani, 52 százaléka jut a fejlesztésekre. 274 milliárd forint a város vagyona megnégyszereződött 2002 óta.
A hitelállomány 16 milliárd, az
adósságszolgálat: 1,5 milliárd,
de Szeged csupán 15. a megyei
jogú városok rangsorában az
egy főre jutó adósság tekintetében - fogalmazott. Kiemelte:
2007 óta 220 milliárd forint fejlesztési forrást nyert a város, a
több mint 500 szegedi székhelyű céggel, az SZTE-vel együtt.

Fejenként 1,3 millió forint jutott
minden egyes szegedire.
- Egyesek azt mondják: a fű
sem nő majd Szegeden, ha nem
fideszes polgármestere lesz. De
egy önkormányzat finanszírozása normatív alapon történik, ebből a szempontból nincs szerepe
a párthovatartozásnak. A kormány önállóan nem ad pénzt
fejlesztésre, csak az Unió. Sopron, Kaposvár, Debrecen is fejlődött az elmúlt 8 évben. Egy polgármester hozzáállásának, felkészültségének, teljesítményének van szerepe a sikerességben, nem a párthovatartozásnak
- mondta Botka László. - Nem
hajlandó velem vitázni a Fidesz
polgármesterjelöltje, pedig a demokrácia lényege a vita. Az ember ne bujdosson a választópolgárok elől - tette hozzá.
„Szeged a kedvenc témám" mondta, majd sorra vette a városban és környékén lezárult és
folyamatban lévő fejlesztéseket.

SZENTES. A Magyar Független
Film és Videó Szövetség mától
vasárnapig Szentesen rendezi
meg Országos Függetlenfilm
Fesztiválját. Az 57. mustrára 96
pályaművel - 1614 percnyi filmanyaggal - neveztek az alkotók.
A Bakács Tibor, Horváth Zoltán,
Molnár Judit Anna, Orosz Csilla,
Pálos György összeállítású előzsűri szeptember 13-án fejezte
be a válogatást. A fesztiválon a
kiválasztott, illetve egyenes
ágon a tájegységi szemléken díjazott filmek kerültek a 14 órás
versenyprogramba. A kiválasztott munkákat szakértő zsűri értékeli, és több mint 1 millió forinttal díjazza a legjobb alkotásokat. A megnyitó ma este 8 órakor lesz az üdülőközpontban, a
versenyprogram fimjeit holnap
délután és szombaton egész nap
vetítik az ifjúsági házban. Az
eredményhirdetés vasárnap délben lesz, a díjátadás után a nyertes műveket 4 órától ismét bemutatják az ifjúsági házban.

20 éves ovi

SZEGED. Húsz évvel ezelőtt vált
egyházi intézménnyé az Avar
utcai óvoda, amely azóta is Szeged első és azóta folyamatosan
működő katolikus ovija. Az évfordulót holnap délután 4 órától
ünneplik meg az intézményben,
ahová az utóbbi két évtizedben
közel félezer gyermek járt. Talán
a legismertebb Avar utcai óvodás a népszerű megasztáros
énekes, Lakatos Krisztián.

Alacsonyabb önerő, kedvezőbb kamat
HITEL HELYETT FHB LAKÁSLÍZING

Fogadóóra

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Lázár
János polgármester tart fogadóórát ma reggel 7 órától városházi irodájában.

Halmai: Semmi közünk
a negatív kampányhoz

A BKF felméri az igényeket

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. A
munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve állítják össze azokat
a szakokat, amelyeket a tervek
szerint 2011 szeptemberétől lehet tanulni a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF)
vásárhelyi telephelyén - hangzott el tegnap sajtótájékoztatón.
Tóth Ágnes, a BKF marketingés kommunikációs igazgatója elmondta: turizmus, kommunikáció, vizuális művészetek és üzleti képzést kínál a főiskola, felmérik azonban, hogy mire van
szükség Vásárhelyen. Ennek érdekében hamarosan versenyt
hirdetnek a hetyi középiskolákban, a diákok üzleti és kreatív
gondolkodását teszik próbára.

vezetője az aktuális helyzetről elmondta: levelekben
kértek tájékoztatást a vezetőiktől, de hiába. Nemcsak ezt
a költséget szeretnék tisztáz-

ni, hanem az eddigieket is,
és hogy a kijelölt pópa miért
kapott fizetést három évig,
holott szertartást nem tarthatott. Emellett a közösség a
város egyházügyi alapjára
sem pályázhatott, mert a
püspökség időközben feloszlatta.
Az örömhír, hogy - bár a
pénzügyek nem rendeződtek
megnyugtató módon - a püspök szeptembertől új papot
nevezett ki Szőregre, a szegedi pópát, Káplán Pavlét. Vele
jó a kapcsolat, a közösség
lelki békéje helyreállhat. Új
fejezet viszont csak az elszámolással együtt nyílhat, vagyis - tette hozzá a közösség
vezetője - első lépés, hogy
megalakítják az új egyházközséget, hogy érdekeiket
képviselni tudják.
Faxon kérték, faxon küldtük el kérdéseinket három
éve, tavaly és tegnap is a budai szerb ortodox püspökségnek. Egyszer sem kaptunk választ.

Független
filmek
fesztiválja

SEMMI KÖZE A SZENTESI FlDESZ-KDNP-NEK ahhoz a szórólaphoz, amelyben „politikai
maffiózók" felirat alatt Szirbik
Imre és Gyurcsány Ferenc közös
képen látható - mondta tegnapi
sajtótájékoztatóján Halmai István. A rossz minőségű kiadványt
Fidesz-képviselőjelöltek szóróanyagával együtt dobták be néhány tucat postaládába. Halmai
szerint otrombaság egy ilyen kiadvány, ugyanakkor az vitathatatlan - tette hozzá hogy
Szirbik sohasem határolódott el
pártja korrupciós ügyeitől.

Nem zár be a posta

A MAGYAR POSTA KORÁBBI
VEZETÉSE MEG AKARTA
SZÜNTETNI Szegeden a kecskéstelepi postát, az újnak nem
célja a hivatal bezárása - ismertette tegnap a cég kommunikációs osztályától kapott választ
Nógrádi Zoltán. Az országgyűlési
képviselő a kecskési művelődési
házban, lakossági fórumon kiemelte: az eredményt civil háttérreL támogatással sikerült elérni. A fórum házigazdája: a Kecskési Civil Egyesület, a rendezvény vendége: Nógrádi Tibor önkormányzati képviselőjelölt, illetve B. Nagy László polgármesterjelölt is, aki a programját ismertette. Többek között elmondta:
szeretne felállítani egy csapatot,
amely „vadássza, és mindenáron
Szegedre hozza a befektetőket".

Miért és kinek előnyös
lakásvásárláskor a lízingkonstrukcióval történő finanszírozás? erről kérdeztük Jenei
Viktort, az FHB Bankcsoport lízingtársaságának vezérigazgatóhelyettesét.
Miben más az FHB
bankfiókokban elérhető lakáslízing, mint egy
hitel?
Mindkettő finanszírozási technika. Alapvető különbség viszont,
hogy hitel esetén a tulajdonjog
végig az ügyfél tulajdonában van,
lízingnél viszont a lízingbe a d ó
lesz a tulajdonos a futamidő végéig. Ez a napi használatot egyáltalán nem érinti, ugyanis mindkét
esetben az ügyfél jogosult az ingatlant használni.
A hitel- és lízingkonstrukciók közül
melyik a kisebb törlesztőrészlettel
számítandó termék, mekkora a különbség?
Ha a f o r i n t h i t e l e k e t v e t j ü k
össze a forint alapú lízinggel, a
törlesztőrészletek között nincs
érezhető különbség. A lízing előnye akkor látszik jól, ha a lakáshitelt az olcsóbb, euró alapú lízinggel vetem össze. Ha valaki m a
euró alapú konstrukciót szeretne igénybe venni, akkor azt a törvények szerint kizárólag lízingben teheti meg. Az eurókölcsön
kamatai pedig még mindig kedvezőbbek, mint a forintkonstrukcióké, ezért az elérhető törlesztőrészletek is alacsonyabbak. Egy 20
éves futamidőre felvett, 5 millió

forintos kölcsönhöz
képest m i n d e n hón a p b a n 5 - 6 ezer forint a különbség!
A lakosságnak kínált
lízingkonstrukciót elsősorban kinek fejlesztették?
A termék a jelzálog
alapú lakáshitelek alternatívája Magánszemélyek és kiemelten
a Honvédség a l k a l m a z á s á b a n
állók számára, használt és új lakóingatlan v á s á r l á s á n a k deviza
alapú finanszírozására nyújt előnyös konstmkciót, de természetesen további lehetőségek, így a szabad felhasználású ún. visszlízing
is elérhető. A jövedelmeiket euróban szerzők választhatják a havi
törlesztést euróban is.
Mekkora finanszírozás igényelhető
egy lízing során, hány százalék
a minimális önerő mértéke?
Mivel a lízingnél a lízingbe adó
t u l a j d o n á b a n van az ingatlan a
visszafizetés végéig, így a nagyobb
biztonság miatt a lízinggel általában is többet lehet finanszírozni,
mint egy lakáshitellel. A törvények is többet engednek a lízingnek: forintban a minimális önerő
akár 20%, euró alapú lízing esetén 35% is elegendő lehet, de természetesen az ügyfél jövedelmi
helyzetét is kötelező vizsgálni.
Ki kaphat lízingfinanszírozást?
Akik lakáshitelt k a p h a t n a k ,
azok lízinget is v á l a s z t h a t n a k .
Nincs érdemi különbség az elbírálásban.

Az FHB Lakáslízing az FHB Bankcsoport tagjának, a Central European Credit Zrt. terméke,
értékesítője az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. A lakáslizingröl bővebb tájékoztatásért keresse fel az FHB Kereskedelmi
Bank Zrt. szegedi
fiókját (Széchenyi
tér 3.) vagy hívja az FHB
U B
B %
TeleBankot a 06-40/344-344
telefonszámon.
E j ^ f B l
• •
A lakáslízing részletes leírását a Central European
T ^ B
B
B
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Credit Zrt. kondíciós listája és üzletszabályzata
tartalmazza, amely elérhető a www.fhb.hu

oldalról.
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Nem volt autómentes a nap
Szegeden a reggeli dugóban várakozó autósoktól kérdeztük az autómentes napon: miért ültek kocsiba. Napközben két kerékpáros-baleset történt. Este közel nyolcszázán tekertek a Critical Masson.
SZEGED
GONDA ZSUZSANNA,
SEGESVÁRI CSABA
- A u t ó m e n t e s n a p o n m i é r t kocsival viszi i s k o l á b a a gyereket? - k é r d e z t ü k t e g n a p a reggeli c s ú c s b a n a D u g o n i c s téri
körforgalmat elzáró autósok
egyikétől, aki c s a k a n n y i t felelt: „Mert s i e t e k . " Lehet, h o g y
sietett, d e n e m h a l a d t , a d u g ó
miatt ugyanis legalább 5 perce
a k é t k ö r f o r g a l o m k ö z ö t t állt.
Az Aradi v é r t a n ú k terén, a
Zrínyi u t c á n á l is d u g ó a l a k u l t ki,
a v á r a k o z ó a u t ó s o k elállták a töm ö t t villamosok útját. A u t ó m e n tes n a p o n miért kocsival közlekedik? A k é r d é s r e egy deszki
a n y u k a azt felelte: o t t h o n u k túl
m e s s z e v a n az iskolától. Várakozás k ö z b e n r á c s o d á l k o z t u n k az

a u t ó s o k v a k s á g á r a : egy Renault
M e g a n e a villamoscsöngetést
s e m hallva állt az ú t k ö z e p é n .
- Nagyon s o k a n villamosozt a k . Letettük az a u t ó t , és „tömegközlekedtünk" - mesélte a
Ságvárihoz érkező
Kelemen
Zsuzsa, a k i szerint Ú j s z e g e d r ő l
a Ságváriig a u t ó v a l és k ö z ö s s é gi k ö z l e k e d é s s e l is u g y a n a n n y i
idő alatt lehet eljutni.
Az e u r ó p a i a u t ó m e n t e s n a p
szegedi p r o g r a m j a i v a l k a p c s o latban kritikusan fogalmazott a
Magyar K e r é k p á r o s k l u b szegedi
c s o p o r t j á n a k egyik tagja, Csüllög Imre: - B o g o t á b a n gyorsforgalmi u t a k a t z á r n a k le, Brüszs z e l b e n a v á r o s m a g o t „elautót-

A szegedi Zrínyi utcában tegnap is nagy volt az autóforgalom, FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
l a n í t j á k " , n á l u n k m e g egy sétán y o n p a p í r o k a t ikszelgetnek a
gyerekek a h é t k ö z n a p i z a j b a n
és b e n z i n g ő z b e n . A baleseti be-

Elgázoltak két kerékpárost

9 százalék kerékpározik,
22 autózik
Szegeden 2002-ben a kerékpárút-hálózat hossza 44 kilométer
volt, a már elnyert forrásokkal a
hálózat eléri a 70 kilométert. A
városon belüli helyváltoztatások
47 százaléka tömegközlekedési
eszközökkel történik, 22 százaléka gyalogosan, 22 százaléka
autóval, 9 százaléka kerékpárral
- ez utóbbi 2002-ben 3 százalék volt. A téren Tisza Volán- és
SZKT-járműbemutatót rendeztek, az Égáz-Dégáz Födgázelosztó Zrt. jóvoltából földgázüzemű
autót is láthattak az érdeklődők.

Szegeden, a Szabadkai úti Pick-gyárral szemben gázolt el egy kerékpáros fiatalembert egy fehér színű Suzuki Swift tegnap délelőtt.
Az autót egy fiatal lány vezette, aki a Szabadkai útra akart rákanyarodni, miközben lassítás nélkül elgázolta a Kecskéstelep felé tekerő biciklist. A sérült
a helyszínre érkező mentőktől nyakmerevítőt kapott. Ezután hordágyra fektették, a járműbe tették, majd néhány perces helyszíni ápolás után kórházba
szállították. Tegnap délelőtt egy másik baleset is történt: a Széchenyi téren
villamos ütött el kerékpárost, aki szerencsére nem sérült meg. Ott a biciklis
nem adta meg az elsőbbséget a villamosnak. FOTÓ: GARAL SZAKÁCS LÁSZLÓ

m u t a t ó és a baleset-megelőzési
totó n e m járul h o z z á a t u d a t o sabb járműválasztáshoz.
- Nem felbosszantani akarj u k az e m b e r e k e t , h a n e m informálni. Van útlezárás a rakparton a baleset-megelőző bemut a t ó k a p c s á n . Az a cél, h o g y az
év m i n d e n n a p j á n érzékeljék a
szegediek, hogy fejlesztjük a
tömegközlekedést, a kerékpárutakat, és ezeket lehet használni, l e h e t a u t ó n é l k ü l k ö z l e k e d ni - r e a g á l t Nagy Sándor alpol-

g á r m e s t e r . A felvetésre, h o g y
sikertelen a figyelemfelkeltés,
h a a v á r o s s z e p t e m b e r 22-én is
tele v a n a u t ó v a l , e l m o n d t a :
nem gondolná, hogy évente
e g y e t l e n a l k a l o m r a d i k á l i s vált o z á s t h o z , ez e g y f o l y a m a t ,
a m e l y b e n Szeged n e m áll roszszul. Az a u t ó m e n t e s n a p zárás a k é n t t e g n a p a Critical Mass o n a D ó m térről i n d u l v a - é s
e g y n a g y kört t é v e a b e l v á r o s b a n - közel 8 0 0 - a n k e r e k e z t e k
a S z é c h e n y i térre.

2500 bicajos kígyózott Szentesen. Közel 2500 diák, pedagógus és
szülő pattant nyeregbe tegnap Szentesen, hogy részt vegyen a helyi
Legrand Zrt. Két kerékkel egészségesebb elnevezésű akcióján, amelyet
az autómentes világnap alkalmából szervezett - immár második alkalommal - a multinacionális cég. A több kilométer hosszan kígyózó biciklis menet üde látványt nyújtott a városközpontban sétálóknak, a
Kossuth utcát fél órára teljesen le kellett zárni az autós forgalom elől.
A túra a sporttelepig tartott, ahol Károlyi László, a Legrand Zrt. vezérigazgatója pénzjutalmat adott át a legtöbb kerékpárost benevező iskoláknak. Összesen 700 ezer forintot osztottak szét az iskolák között, a
jutalmakat sportszerek vásárlására fordíthatják az oktatási intézmények.

5

Fesztivált zárt az új díj
A SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE ÁLTAL IDÉN ALAPÍTOTT GERHARDUS-DÍJAT
Tornyai Péter, a budapesti Liszt
Ferenc Zeneművészeti Akadémia zeneszerző hallgatója nyerte el. Joseph Haydn A Megváltó
hét szava a keresztfán című
művét értelmezte újra a hét pályamű szerzője. A dómban lapzártánk után véget ért hangversenyen az alapmű és a feldolgozások is elhangzottak. A vasárnap kezdődött és vasárnapig
tartó harmadik szegedi Szent
Gellért Fesztivál 9 koncertből, 4
előadásból, szemináriumokból
és mesterkurzusokból áll.
Konferencia
a megújuló energiáról
MA 9 ÓRAKOR KÉTNAPOS
KONFERENCIA KEZDŐDIK
SZEGEDEN, a JATIK-ban az
energiagazdálkodásról és a
megújuló energiáról. A tanácskozás fővédnöke Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke, valamint Szabó
Gábor akadémikus, az SZTE
rektora. A témák között a zöld
közlekedés éppúgy szerepel,
mint a biogáz, a biodízel, valamint a geotermikus energia
hasznosítása. Előadás hangzik
el a Szegedre tervezett gázturbinás erőműről is.
Kamarai szakmai nap
MA 10 ÓRÁTÓL kamarai szakmai napot és üzleti találkozót
rendeznek a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
székházában. A téma: vajdasági lehetőségek a magyar befektetők számára.

2006-ban újult meg a Szent István tér és a víztorony,
városunk nemcsak egy gyönyörű parkkal lett gazdagabb, hanem valódi közösségi térré alakult az „Öreg
hölgy" és környéke, melyre minden szegedi büszke
lehet. A felújítás a szakemberek elismerését is kiváltotta,
melyért Szeged a napokban Köztérmegújítási Nívódíjat
nyert el.

Vegyük át közösen városunk újabb elismerését
2010. szeptember 24-én (pénteken)
a Szent István téren.

15^ órakor

Fricsay Ferenc Városi Koncertfúvószenekar
és a Pavane Táncegyüttes műsora

16^ órakor

Köztérmegújítási Nívódíj átvétele
és dombormű avatása
majd zenés-táncos szórakoztató programok
várják az érdeklődőket.

•Jj

Botka László
polgármester

MAKÓ ÉS TÉRSÉGE
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MAKÓI TURA MAKÓIAKNAK A BERUHÁZÁSOKHOZ

MAKÓI kistérség:

Apátfalva, Ambrózfalva, Csanádalberti. Csanádpalota. Ferencszállás,
Földeák. Királyhegyes, Kiszombor,
Klárafalva, Kövegy, Magyarcsanád,
Makó. Maroslele. Nagyér, Nagylak.
Óföldeák, Pitvaros

Kirándulás
a városban

Bár elsősorban nyilván a helyieket érdekli, de érdekes látnivaló
lehet az is, mi minden épül egy településen - például Makón. A
Tourinform-iroda által szervezett kirándulásra olyan sokan voltak
kíváncsiak, hogy két buszt kellett indítani a Korona elől.

MAKÓ
SZABÓ IMRE

HÍREK

Becsey Zsolt az új
Széchenyi-tervről

MAKÓ. Becsey Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára tart fórumot a kormány gazdaságpolitikájáról, a
kis- és középvállalkozások támogatásáról, az új Széchenyitervről holnap délután 6 órától a Kisbagoly vendéglőben.
Beszélgetőpartnere Mágori józsefné parlamenti képviselő, a
Fidesz polgármesterjelöltje
lesz.

Lovas szabadidőpark

MAROSLELE. A napokban felavatták a 8 milliós beruházásból, 4,8 milliós minisztériumi és uniós támogatással
felépített lovas-szabadidőparkot a Táncsics Mihály utcában. 6000 négyzetméteren, 4
üres önkormányzati telek öszszevonásával alakították ki
- lefedték az itt keresztülfolyó csatornát, feltöltötték, járdát építettek hozzá, és kerítéssel vették körbe, valamint
egy 20 négyzetméteres színt
is felépítettek rajta a vendégek fogadására. Bevezették a
vizet és a villanyt, illetve egy
hidat építettek, amelyen fogattal is át lehet menni a
sportpályára. A falu évek óta
kedvelt lovasturisztikai célpont, egy több települést
érintő túraútvonal egyik fontos állomása.

A Román-Magyar
Barátság Háza

CSANÁDPALOTA. Vasárnap
szentelik fel a Szent István utca 51. szám alatt, a romániai
Kőhalom (Rupea) önkormányzatának tulajdonában lévő
épületben a Román-Magyar
Barátság Házát. Az ünnepség
reggel 8-kor istentisztelettel
kezdődik a római katolikus
templomban, majd negyed
10-kor szentelik fel a házat,
11 órakor pedig folklórműsort
tartanak a Kelemen László
Művelődési Házban. A műsorban fellép Kőhalomról a fogarasi ökomenikus énekkar és a
román dalkör, valamint Csanádpalotáról a Búzavirág citera- és népdalkör, a Vadvirág
néptánccsoport és a hagyo-

mányőrző csoport.

Felújították az
ismeretlen katona sírját

NAGYLAK. A falu temetőjében egyetlen második világháborús hősi halottnak van
nyughelye, elestének évfordulója holnap lesz. A község önkormányzata az évfordulóhoz
közeledve rendbe hozatta a
sírt, valamint a rajta lévő, katonai sisakkal ékesített emlékművet. A honvéd egymaga
igyekezett feltartóztatni a faluhoz érkező szovjet katonákat, hogy társai el tudjanak
menekülni, iratai pedig elvesztek.

Ha turistacsalogató látványosság nem is lehet, a helyiek érdeklődésére mindenképp számot tart, ha olyan
buszos kirándulást szerveznek valahol, amely az ottani
nagyberuházások helyszíneit
járja körbe - tapasztaltuk a
hétvégén Makón. A helyi
Tourinform-iroda által rendezett közel kétórás útra olyan
sokan jelentkeztek - összesen 90-en - , hogy egy busz
nem is volt elég a csapatnak,
kettőt kellett indítani a Korona elől. Ráadásul ez már a
második ilyen
kirándulás

volt, egy hasonlóra a múlt
héten is sor került - tudtuk
meg az irodát vezető Scheitzner Beátától.
Mi mindent láthat, tudhat
meg az ember egy ilyen túra
alkalmával? Rögtön az indulás után például azt mesélték
el nekünk, miközben a busz*
ablakából a helyszínt is megnézhettük, hogyan fog kinézni a hamarosan megújuló belváros; a Csanád vezér téren, a
volt Kállay-kollégium előtt,
amely panzió vagy szálló lehet, ha lesz érdeklődő magánbefektető, szökőkutakkal, apró vízesésekkel ékesített, díszkővel burkolt pihenőparkot
fognak kialakítani, de meg-

Scheitzner Beáta a Maros-parton, a szabad ég alatt magyarázta el, mi és hogyan fog épülni. A SZERZŐ FELVÉTELE

szépül a József Attila és a Teleki utca is, ahol parkolók lesznek az új fürdő vendégeinek.
Megnézte a csapat az autópálya elkerülő útját és az ipari
parkot, két helyen, a Kálvin
téri iskolánál és a Maros-parton pedig ki is lehetett szállni,

és megtekinteni a már elkészült, illetve tervezett beruházásokat.
A túra szemmel láthatólag
érdekelte a főként idősebbekből álló társaságot. Scheitzner
Beáta azt mondta, miután
szerveztek már hasonló, kife-

jezetten a makóiaknak szánt
kirándulásokat - a város legszebb épületeit, illetve a víztornyot mutatták így be - ,
most azt tervezik, a környező
falvakba viszik el azokat, akik
kíváncsiak az ottani nevezetességekre.

Erdő, fa és munka
Ajándékot kaptak, akik nem az együttműködésből

A BELVÍZ UJABB KAROKAT OKOZ MAKONAL

indulnak a választáson

A nyári jégverés után számított
30 milliárdos kár tovább nő, az
eső, a belvíz miatt az őszi munkákat sem lehet elvégezni hangzott el a képviselő-testület tegnapi ülésén. Ajándékot
kaptak azok a képviselők, akik
most nem indulnak újra, köztük két rendszerváltó politikus.

MAKÓ

BAKOS ANDRÁS

Kitüntetések átadásával kezdődött az önkormányzati ciklus
utolsó tervezett képviselő-testületi ülése Makón. Elismerő
oklevelet kapott Szántó Ibolya
könyvtáros eddigi munkájáért,
és ez alkalommal vette át az
Aranyhagyma Emlékplakettet
Mágori Józsefné Rózsika néni, a
Juhász Gyula szakközépiskola
korábbi igazgatója, a Hagymafesztivál ötletgazdája. Elismerés illette a gyerekeket táboroztató Lengyel Istvánt, Kiss Imrénét és Kotormán István lelkészt.
Könyvet kaptak ajándékba
azok a képviselők, akik nem indulnak újra: Gazdag János, Guvat László, Halmágyi Pál - Bakos Gáborné és Varga Zoltán
nem volt jelen az ülésen. A
rendszerváltás óta folyamato-

san dolgozó két képviselőnek,
Gilicze Jánosnak és Nagy Lajosnak festményt adott át Búzás
Péter polgármester.
A városvezető a fürdőberuházás leállítását jósoló nyilatkozatokra reagálva arra emlékeztetett, a város azért a legjobbakat - többek között Ruszinkó Ádámot, az első Orbán-kormány
„fürdőügyi
szakértőjét" - kérte fel a beruházás előkészítésére, hogy
minden a legjobb legyen. A
város tisztességesen járt el, és
meggyőződése, hogy október
3-a után a vita elcsitul, a fürdő
megépül. Szót kért Bánfi Margit jegyző is, aki kijelentette: a
fürdőberuházás előkészítésében jó néhány köztisztviselő is
dolgozott, az ő védelmükben
sem hagyhatja szó nélkül azt,
ami most az építés körül zajlik, és a DARFÜ lényegében
azt kifogásolja, hogy az önkormányzat hogyan adja át a már
megnyert uniós támogatást a
saját cégének, a fürdő építtetőiének. Kovacsics Imre, az
üzemeltető cég
igazgatója
csak azt kérte a makóiaktól,
szeressék a fürdőjüket, és biztos benne, hogy az adminisztratív problémát meg lehet ol-

„Többségi szavazással
eldöntötte a testület,
hogy nem ad további
bérletidíj-kedvezményt
az üzlettulajdonosoknak."
dani. Gazdag János Mágori Józsefné országgyűlési képviselőtől kérdezte - aki nem volt
jelen - , hogy mikor ad támogatást a kormány a jégverés és
a belvíz sújtotta földek gazdáinak. Nagy György József képviselő arra hívta fel a figyelmet,
hogy azóta még nagyobb lett a
baj, az eső miatt sok helyen az
őszi munkákat sem tudják elvégezni, így veszélybe került a
következő év, és a jövedelemkiesés már jóval nagyobb 30
milliárdnál.
Többségi szavazással eldöntötte a testület, hogy nem
ad további bérletidíj-kedvezményt az üzlettulajdonosoknak. Márton Imre javasolta,
hogy mégis adjanak valamennyi engedményt. Az ellenérv az volt, hogy az önkormányzatnak szüksége van erre a bevételre, és eddig kétszer maradt el a díjemelés.

Falunapok - zeneszóval
MAGYARCSANÁD,
KIRÁLYHEGYES. Magyarcsanádon holnap
indul a falunapi programsorozat az ideiglenes határnyitás jegyében. A Maros partján, a volt
közúti híd hídfőjénél reggel fél
nyolctól fúvószene szól, 8-kor
Farkas Jánosné polgármester
köszöntője után Becsey Zsolt, a
Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára beszél a Szent
Gellért híd gazdasági szerepéről. Ő és Mágori Józsefné parlamenti képviselő leplezi le az
emléktáblát. 10-kor Szent Gellért-napi misét tartanak a Csanádi katolikus templomban.

Szombaton fél 11-kor a magyarcsanádi szerb családok
védőszentjeiről nyílik kiállítás
az általános iskolában, eközben a Templom téren a Magán
Zeneiskola koncertfúvós zenekara játszik. A hivatalos ünnepség 11-kor kezdődik. Déltől
jó ebédhez szól a nóta, fellép
az apátfalvi citerazenekar és
népdalköre, délután 1-től pedig a szegedi Sing Team énekegyüttes.
Királyhegyesen csak egynapos lesz a program, szombaton tartják. Fél 9-től fél
10-ig a makói zeneiskola fú-

vószenekara játszik a templom előtti téren, fél tízkor pedig Horváth Lajos polgármester megnyitója után az újszülötteket és a házassági évfordulósokat köszöntik. Az ünnepség résztvevői háromnegyed 11-kor vonulnak át az
emlékparkba, amelyet katonai tiszteletadással avatnak
fel, majd Halmágyi Pál, a makói József Attila Múzeum igazgatója mond beszédet. A program délután 3-kor a hegyesi
lakodalmas első ízben megrendezett
hagyományőrző,
tréfás játékával zárul.

MAKÓ, KISZOMBOR. A Csongrád
és Békés megyében összesen
több mint 28 ezer hektárnyi állami tulajdonú erdőt kezelő
Dalerd Zrt. a makói kistérségben, mindenekelőtt a Maros
hullámtéri és mentett oldali erdőiben áprilistól októberig
20-30 embernek ad munkát.
Az utak, tisztások rendben tartása sok kézi munkaerőt igényel, de a fiatal fák gondozása
is - az utóbbi években 120 hektárnyi új erdőt telepítettek, és
továbbiak telepítése várható.
A társasággal a térségben
évtizedek óta
hatékonyan
működik együtt a kiszombori
Dél-Land Kft. - erősítette

meg Oass Sándor vezérigazgató. Ez utóbbi vezetője Scherer Gábor, aki több mint 15
éve sikeresen irányítja a
többgenerációs családi vállalkozásként működő kiszombori csemetekertet. Itt
napi 15-20 fős, sőt szezonban
alkalmanként még több helyi
munkásból álló csapat segédkezik az erdőtelepítésekhez
szükséges fafajták fenntartásában, gondozásában. Az
emberek foglalkoztatásához
továbbra is szükség van a helyi munkaerő alkalmazását
támogató kormányzati segítségre - hívta fel a figyelmet a
kft. vezetője.

DALERD Zrt.

űzifaakciót hirdet:

S Í *

Fenyő tűzifa, tő melletti áron:

8.500 Ft/m 1.
Lágy lombos tűzifa, tő melletti áron

7.500 Ft/rrt\
É r d e k l ő d n i az ásotthalrni erdészetnél,
a +36-30/415-6628 telefonszámon lehet, m u n k a i d ő b e n .
Az a k e i ó i d e j e :
2 0 1 0 . október

I) \LKRl)

I. - 2 0 1 0 .

november

Zrt. továbbra is vállalja enlőtelei>ítéspk

lő.

kivitelezését.

I)ALKUI) Délalföldi Erdészeti Z r í .
6721 Szeged. Zsótér u. 4/H
Telefon: +36-62/551-340
Fax: +36 62/5:51 341
1>'

/ R'V ^

www.dalerd.hu

d a l e r d S5rt@dalert I. Ii 11

MEGYEI TŰKOR

2010. S Z E P T E M B E R 23., CSÜTÖRTÖK

10 EZERNEL KEVESEBB LELEKSZAMU TELEPÜLES, DE NEM KÖZSÉG: 2-5 ASPIRÁNS

5 kisváros, 15 polgármesterjelölt

Csanádpalotán, Kisteleken, Mindszenten, Mórahalmon és Sándorfalván, vagyis az öt 10 ezer lélekszámúnál kisebb városunkban összesen tizenöt pályázó jelentkezett a „polgárok között az
első" címre, a település irányítására. Az átlagnak megfelelő 3 jelentkező Csanádpalota és Kistelek népe számára jelent kínálatot; a polgár-

mesterségre 5 pályázó akadt Mindszenten; míg
2-2 aspiráns közül választhat Mórahalom és
Sándorfalva lakossága. A jelöltek többsége összesen 11 - független, míg a Fidesz-KDNP 4
kisvárosban támogat polgármesterségre áhítozó
politikust. Egyébként ezen az 5 kistelepülésen
önkormányzati képviselőket a jelöltek közül lis-

CSANADPALOTA

Szombathelyi
Árpád
(független):
„Saját
üzemeltetésű
konyhákkal
oldjuk meg a
gyermekétkeztetést. Hegyvidéki gyermektábort építünk vagy vásárolunk. Újra kialakítjuk az iskolai gyakorlókertet és a technikaműhelyt. Szakmunkásképzést és szakképzést indítunk a
hiányszakmákban. Helyi strandot építünk. Városüzemeltető

tárói választanak a polgárok. Az 5 kisváros 38
helyére 113-an jelentkeztek. A leendő képviselő-testület Csanádpalotán 6, további 4 pici városunkban 8-8 tagú. A képviselőségre jelentkezők száma: legifjabb városunkban 20, Kisteleken 24, Mindszenten 26, Mórahalmon 16, Sándorfalván 24. Többségük - összesen 80 - füg-

kft.-t hozunk létre. Támogatjuk
a civilszervezeteket. Rendbe
hozzuk a tönkretett focipályákat és a „rákóczis" tornatermet. Nagyobb vezetői, döntési
önállóságot biztosítunk az önkormányzati intézményekben.
Mielőbb forrást biztosítunk földes utcáink burkolásához. Újraindítjuk a csapadékvíz-elvezetés kivitelezését. Azon leszünk, hogy az önkormányzat
felelősségvállalásával és anyagi támogatásával új felvásárlói
és értékesítési lehetőség nyíljon a gazdák felé.

getlen. Szervezetként áll a képviselőjelölt mögött a Fidesz-KDNP, a Jobbik, az MSZP valamint
a zöldek. A polgárok aktivitásáról sokat elárul,
hogy az arra jogosultaknak négy éve Csanádpalotán közel 53, Kisteleken 36, Mindszenten közel 52, Mórahalmon majdnem 59, míg Sándorfalván 49 százaléka voksolt.

Zsótér
Károly (független):
„Erős
gyökerekkel
kötődöm
Mindszenthez.
Úgy,
mint a legtöbb mindszenti lakos, nehéz
szívvel viselem azt a széthúzást, ami a város életében tapasztalható. Keressük meg
erősségeinket! Találjuk meg
együtt a munkahelyteremtés
lehetőségeit, dolgozzunk szorgalmasan, ez hasznára válik

nemcsak minden egyes polgárnak, hanem a városnak is.
Vonjuk be a városirányításba
a helyi vállalkozókat, mezőgazdászokat. Fogadóórákon,
fórumokon kérjük ki a polgárok véleményét. Hozzunk létre
ügyfélbarát
önkormányzati
szervezetet. Tartsunk kapcsolatot a kisebbséggel, vonjuk be
őket a munkába. Figyeljünk a
város idős lakosságának helyzetére. Tartsuk Mindszenten a
fiatalokat. Őrizzük meg zöldterületeinket. Szépítsük lakóhelyünk tereit, utcáit."

Kovács Sándor (független): „Közös
erővel,
sok
munkával, áldozattal
értünk el sikereket: mindenki
használja az utakat, járdákat,
intézményeket, ami az elmúlt
időszakhoz köthető, önkormányzatunk működése kiegyensúlyozottá vált. Meg kell
valósítanunk a település teljes
körű csapadékvíz-elvezetését, a
gazdaságfejlesztést. Próbáltunk

segíteni a szociálisan rászorulókon, a közfoglalkoztatással, a
lakásfenntartási gondok enyhítésével. Az oktatás területén a
fenntartó szempontjából intézményeink megújultak vagy újjáépültek - a bölcsődétől az általános iskoláig. A művelődés,
a kultúra feltételeinek biztosítását a felújított művelődési
ház és a közeljövőben megújuló könyvtár szolgálja. Erőnkön
felül biztosítottuk a támogatásokat: civilszervezeteinket és a
művelődési, sportolási lehetőségeket is támogattuk."

Nyergesné
Kovács Erzsébet
(Fidesz):
„46
éves vagyok,
születésemtől
fogva Csanádpalotán élek.
Két felnőtt gyermekem van.
Több mint 25 éve dolgozom a
közigazgatásban, 2002 óta kisebb megszakítással Mezőkovácsházán jegyzőként. Ez idő
alatt folyamatosan képeztem
magam, és jelentős tapasztalatra tettem szert az önkormány-

zatiság területén. A Fidesz felkérését elfogadva indultam a
választáson annak érdekében,
hogy a lakossággal együtt meg
tudjuk valósítani közös céljainkat. A legfontosabb jelenleg a
munkahelyteremtés, a foglalkoztatás növelése, a belvízhelyzetek megelőzéséhez a teljes csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése, a biztonságos
közlekedéshez kerékpárút építése, utak, járdák karbantartása, az üresen álló önkormányzati tulajdonú ingatlanok kihasználtságának növelése."

Farkas
Ferenc (független): „10 éve
egy hódmezővásárhelyi
önkormányzati
cégnél
dolgozom,
így rálátásom van erre a munkára. Szakmailag magasan
képzett és emberközpontú önkormányzatot kívánok létrehozni, az önkormányzati testület egységének megteremtésével. Fontos a szennyvízhálózat-építés mielőbbi megkezdése. A megvalósításnál cél a

helyi fellelhető emberi erőforrás és gépkapacitás kihasználása. Ez új munkahelyek megteremtését segíti elő. Csak a
ténylegesen rászorulókat kell
támogatni. Adjunk teret a falusi turizmus fellendítésének!
A rendelőintézet folyamatos
szinten tartása, fejlesztése
szükséges, továbbá a magasabb szintű gyógyászati központot Hódmezővásárhelyre
helyezném át. Fel kell számolni az illegális szemétlerakókat
és szennyvízürítő helyeket.
Több kulturális rendezvény
szükséges."

Knipf
Róbert (független): „Célkitűzéseim: észszerű, józan
paraszti észre
alapozott gazdálkodás. A
közösség igényeinek meghallgatása, teljesítése, nem csak 4
évenként,
választásokkor.
Munkahelyteremtő beruházások felkarolása, 4 év múlva ne
az önkormányzat legyen a legnagyobb munkáltató. A többségében mórahalmi lakosokat
foglalkoztató vállalkozásoknak

helyiadó-kedvezmény. A mórahalmi fiatalok visszacsábítása.
A munkanélkülieket munkahelyteremtéssel,
közmunkaprogramokkal segítsük, a rászorultakat . pedig személyre
szabott, emberközpontú megoldásokkal támogassuk. A mezőgazdaságitermény-felvásárlás alulról történő újjáépítése.
Termelési és fizetési biztonság
megteremtése. A külterületi
utak, belvízelvezető csatornahálózat folyamatos karbantartása, garantáltan jobb minőségben, ha szükséges, akkor
újak építése."

Perneki
László (füg— getlen):
„Tősgyökeres
csanádpalotai lakos vagyok. Itt születtem, polgármesterként már szolgálhattam Csanádpalotát az első polgári kormány idején, majd a
baloldali kormány időszakában is. A 2010. évi önkormányzati választáson polgármesterjelöltként, valamint megyei
önkormányzati
közgyűlési
képviselőjelöltként egy szak-

mailag felkészült civilszervezet, a Városépítők Társasága
felkérésére indulok. A csanádpalotai helyi közéletben mindig örömmel vállaltam szolgálatot. Építési vállalkozóként,
lokálpatriótaként, személyes
közreműködésemmel alakítottuk ki - többek között - a Kelemen László Emlékparkot, valamint a II. világháborús emlékművet is. Egy település vezetését - felfogásom szerint összefogásra kell alapozni. A
lakosság széles körű tájékoztatásával szerezhetjük vissza a
közszereplők iránti bizalmat."

Dr.
Hevesi
Tamás (független):
„Polgármesteri progra~ ~ ÉB& momat nem
én állítottam
össze,
hanem az a 7200 mindszenti lakos, aki ügyfélként engem
mint Mindszent város jegyzőjét az elmúlt három évben
gondjaival felkeresett. Elsődleges a munkahelyteremtés, az adók csökkentése, komoly infrastruktúra-fejlesztés, s egy ipari park létreho-

zása. Fontos a szociális juttatások növelése, a lakossági
teherviselés csökkentése, az
oktatás színvonalának fejlesztése, a dózsatelepi városrész felzárkóztatása, a temető, a komp és a városi közlekedés fejlesztése. Lényeges
az Egészségház által nyújtott
szolgáltatások további fejlesztése, a közbiztonság javítása, a fiatalok helyben tartásának elősegítése, a Kurca
és a tiszai strand kiugró fejlesztése, a belvízelvezetés
korszerű megoldása az egész
településen."

Nógrádi Zoltán
(Fi^
desz-KDNP):
„16 éve vagyok Mórahaj
lom
polgár £
^
mestere. A város ez idő
alatt tervszerű fejlesztési politikát folytatott. A képviselő-testület döntéseit mindig egyetértésben hozza. Gazdasági és gazdálkodási viszonyaink stabilak.
Minden kormányzati ciklusban
maximálisan ki tudtuk használni a támogatási lehetőségeket.
Fejlesztéseinket pontosan meg-

terveztük, és a jövőt szolgáló
módon, biztonsággal be tudjuk
fejezni. Az elmúlt 16 évben a
polgármesteri hivatalban és az
intézményekben kialakult az a
kiváló szakértői gárda, amely a
munkánkat segíti. Ahhoz azonban, hogy a város az előtte álló
feladatokat meg tudja oldani,
szükség van a folyamatosságra
és a tapasztalatra. Továbbra is
szolgálni szeretném a várost és
az itt élőket, hiszen családommal együtt én is ide tartozónak
vallom magam! A képviselő-testület támogat céljaink megvalósításában."

Kácsor Péter
(független):
„Szolnokon
születtem
1976-ban. Településfejlesztő geográfusként és középiskolai
földrajztanárként
végeztem a szegedi egyetemen. 2009-ig Kisteleken dolgoztam, jelenleg a Sándorfalva
Városfejlesztő Kft. ügyvezető
igazgatójaként
Kisteleken
élek. 9 éves közigazgatási taasztalattal, a fejlesztések siíréhez nélkülözhetetlen kap-

csolatrendszer
birtokában
munkahelyeket teremtek a helyi vállalkozások részére elkülönített pénzügyi csomag segítségével. Ösztöndíjrendszerrel segítem a helyi fiatalokat
abban, hogy tanulmányaik elvégzése után helyben telepedjenek le. Valódi képviseletet és
hiteles képviselőket szeretnék.
Vízi sportcentrumot hozok létre, tórendszerrel,
élővizes
stranddal. Szükség van saját
önkormányzati városüzemeltetési cégre. A jövőben átgondolt és fenntartható beruházásokat kell megvalósítani."

Sánta József
(független):
„54
éves
mindszenti
születésű
vállalkozó
vagyok. Tevékenységem
következtében van rálátásom
a gazdasági helyzetre, mindszentiként egyre jobban belelátok a helyi politikába is. Az
utolsó 4 év történései felháborítanak, ezért úgy gondoltam, függetlenként, mindenféle politikai támogatás nélkül, kizárólag a mindszenti
lakosság érdekeit képviselve
megmérettetem magam a vá-

lasztásokon polgármesterjelöltként, képviselőjelöltként.
Megválasztásom esetén legfontosabbnak tartom, hogy a
képviselő-testület (a korábbi
évek történéseiből okulva) a
városért tegye a dolgát, ne a
politikai acsarkodás folytatódjon. Lényeges feladat a
szennyvíztelep
megépítése,
illetve a csatornahálózat kialakítása, valamint munkahelyteremtés a jelenlegi lehetőségekhez képest, a közintézmények termálvízzel való
fűtése, továbbá Mindszent
egyetlen idegenforgalmi lehetősége, a strand is fejlesztésre szorul."

Kakas Béla
(FideszKDNP):
„1951-ben Pécsett születtem. Nős vagyok,
négy
gyermekem és
négy unokám van. A képzőművészet szeretete és a kézművesség iránti vonzódásom vállalkozói életpályára állított. Az emberi problémákra nyitott, gondoskodó típus vagyok, akit vonzanak a megoldásra váró feladatok. 2006 óta vagyok Sándorfalva polgármestere. Azt vál-

laltam, hogy elindítom a települést a várossá válás rögös útján. Átgondolt fejlesztési koncepció mentén kidolgozott Pallavicini-tervben rögzített célokat teljesítettünk. Büszkén
mondhatom, hogy négy év alatt
megdupláztuk a város vagyonát. Számos beruházás: iskola,
bölcsőde, óvoda, öregek napközi otthona, kastélyfelújítás,
buszpályaudvar, közösségi ház,
városközpont-rehabilitáció elkészülte után készen állunk a
szennyvízcsatorna-hálózat
és
tisztítómű-építés és további fejlesztések megvalósítására!"

Nagy Sándor
(Fidesz):
„Büszke vagyok
arra,
hogy 12 éve
Kistelek polgármestere
lehetek. Tobbra is a Fidesz jelöltjeként
indulok az önkormányzati választásokon. Számomra ez a
tisztség alkotó munkát és felelősséget, naprakész szakmai
felkészültséget, folytonos tanulást és tisztességes helytállást jelent. Az elért eredmény

természetesen nem csupán az
én érdemem, hanem mindazoké, akik a célok elérésében
szakmailag támogattak, és tevékenységemhez bizalmat szavaztak. A mögöttünk lévő időszakban városunk az egyik legdinamikusabban fejlődő településsé vált. A munkát folytatni kell, fő hangsúlyt helyezve a
már megnyert pályázatok megvalósítására, gazdaságfejlesztésre,
munkahelyteremtésre,
hogy Kistelek hosszú távon is
fejlődőképes és biztos megélhetést nyújtó kisváros legyen."

Dr.
Szeri
Sándor (független): „Jogalkalmazásban
végzett
több évtizedes munkám,
azon belül a
közigazgatás (önkormányzat)
területén szerzett szakmai tapasztalatom, valamint a szakirányú, felsőfokú képesítésem
késztetett arra, hogy vállaljam
a
polgármester-jelöltséget.
Programom lényege érinti az
önkormányzatot, a lakosság

egészét és környezetünket egyaránt. Egyik legfontosabb célom a mielőbbi munkahelyteremtés. A munka, a család és
az oktatás olyan sarkalatos
pontjai az életnek, amelyek a
mai viszonyok mellett kiemelt
figyelmet érdemelnek. Közérzetet javító része a programomnak, hogy a város nyisson a világra, legyen iránta érdeklődő,
de láttassa is magát. Fontosnak
tartom a környezetünk lehetőségeinek magasabb szintűidhasználását, így például a tiszai strand fejlesztését."

Mocsári
Endre (független): „Célom,
hogy
-Xj
Sándorfalva
további eláll
dósodását
meggátoljam,
a felhalmozott több száz milliós hitelállomány visszafizetésére racionális és kivitelezhető megoldást találjak. A Pallavicini-terv során városunkban
elindult beruházásokat és fejlesztéseket - a lakossági igények figyelembevételével -

tovább kell vinni. Hiszem,
hogy ha a továbbiakban minden egyes adóforintot és uniós pályázaton elnyert pénzt
ésszerű és megtérülő beruházásokra költünk, amelyek kivitelezésében sándorfalvi vállalkozók vesznek részt, a megteremtett munkahelyeken pedig helyi munkavállalók dolgoznak, akkor ez a folyamat
megállítható és visszafordítható. Tudom, hogy az önkormányzat feladata a lakosságot
szolgálni, és nem fordítva.
Ezen változtatni kell!"
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Hétfő

Kalendárium, A hét témája,
Lakberendezés

Kedd

Gyógy-ír

Szerda

Légy-ott

Csütörtök rifTTT

Péntek

Délmadár

Szombat Szii
Hogy érdekes-e az 55 éves Csikós mk
Ágnes sorsa, aki közel egy éve
vált el, több társkereső oldalon
T
próbált ismerkedni, de annyira
I
elvesztette az önbizalmát, hogy
a randevúkra nem volt mersze
elmenni? Egészen addig
nem, amíg nem kerül
ez az asszony egy
jte
ÜT
tévéműsor kellős
közepébe, amíg nem
látjuk az arcán azokat
a ráncokat,
/
amelyekről
1
pontosan
tudjuk,
miért és
^ ^
alakulhattak ki.
Mert a világ
minden
táján tudják
a ráncok
titkát az
asszonyok,
ezért
sikeres a
„Tíz év tíz
nap alatt".

c% "

SZERELMES NATALIE
Nem rajong a százmillió dollárnál többe kerülő szuperfilmekért Natalie Portman,
de a Thor női főszerepét elvállalta, mert szerelmes a
rendezőbe, Kenneth Branagh-ba. Persze csak jelképes, szakmai szerelemről
van szó, a színésznő
ugyanis rajong Branagh
Shakespeare-adaptációiért. - Amikor először
hallottam
a
Thorról, nem is az
volt a bajom vele,
hogy
képre-

" '

TÍZÉVI
NAPALAT
A második
adást pénteken este hét
órakor láthatják a Viasat 3
műsorán.

sokkterápia
I
^

HÁTTÉR
SUDÁR ÁGNES

Az angol Tíz évvel fiatalabb című műsor hazai adaptációja hasonló címmel, s a Viasat reményei szerint hasonló sikerrel fut szeptember 19-étől
a hazai kereskedelmi csatornán. Egy
adáson vagyunk túl azzal a Lakatos
Márkkal (és csapatával), aki egy másik licencműsort, a Szeretem a testemet is vezette.
A stylist-műsorvezető szerint ez a
tíz nap kétségkívül „sokkterápia" a
résztvevők számára, akik azonban
pontosan tudják, miért jelentkeztek
vagy miért hagyták magukat nevezni
ebbe a műsorba, „ők úgy érzik, hogy
segítségre van szükségük: ez a kulcsszó mindenkinél - mondta lapunk
megkeresésére. - Abban persze már
vannak különbségek, hogy a tíz nap
alatt véghezvitt átalakításra a személyiségük mennyire áll készen. S ez
nem a sminkelés közben derül ki, hanem jóval később. Azok az átalakítások ugyanis, amelyeken végigmennek, nem örök életre szólnak. A
plasztikai beavatkozások - ahogy az
angolok mondják - »ebédidő alatt
végrehajthatók«, de a hatásuk mulandó. A tíz nap eltűnhet nyomtalanul az életükből, de megmaradhat
hosszú-hosszú évekig. Rajtuk áll."
Ezzel rátapintott a lényegre, mert
amennyire érdekessé válik számunkra az „ismeretlen ismerős" Ágnes,
úgy jó lenne azt is tudni, mi lesz
ezekkel a nőkkel két-három hónap
múlva. „Változó, a Szeretem a testemet című műsor tíz adásában szereplő lányból, asszonyból nyolc mondta
később azt, hogy fontos dolgot kaptak. Hogy el mernék-e menni hozzájuk három hónap után? Hát persze.
Én sok minden mást is meg merek
tenni. Nem az a típus vagyok, aki
bort iszik és vizet prédikál. Persze
hiúsági okból, de például kipróbáltam a botoxkezelést. Alkatunkból
adódóan vannak olyan adottságok.

amelyeken nem lehet változtatni. De
ez nem azt jelenti, hogy akkor nyugodtan hagyjuk elrohadni a fogunkat, járjunk slamposan, ápolatlan
frizurával. Egy pici plasztikai beavatkozás - mint a botox - sem isten elleni vétek. Külföldön ez már olyanynyira elfogadott módszer a nem kívánt ráncok eltüntetésére, hogy kozmetikusok is elvégzik."
Magyarországon azonban még
messze nincs így, pontosan tudjuk. A
műsor - már amennyire egy licencszerződés egyáltalán megengedi ennyiben eltér az angol megfelelőjétől. De hogy a magyar asszonyok is
idősebbek-e (pontosabban annak
látszanak-e), mint a brit sorstársak,
azon lehet vitázni. Lakatos Márk szerint elővehetjük a témához adekvát
statisztikát, amely azt mutatja, hogy
a magyar nők költik a legkevesebbet
kozmetikumokra, szépészeti szerekre. Ez alapján pedig könnyű lenne rávágni a választ a korántsem költői
kérdésre: igen, mi látszunk öregebbnek. De ahogy a cikkünk elején is jeleztük, a magyar Csikós Ágnesekkel
akkor lehet sikeres műsort készíteni,
ha az ő ráncairól mindent tudunk,
mert ismerjük azokat.
Hogy meg is szeretjük-e az alanyokat, már más kérdés. Maga a műsorvezető is azt mondja, az ő szerepe
nem az, hogy a barátjukká váljon.
„Egy szakmai munkahelyzetbe kerülünk valamennyien. Persze vannak,
akiknek a sorsa jobban megérint, de
ez természetes mindenhol, ahol emberek dolgoznak együtt."
Aki látta az első magyar vagy a korábbi angol adások egyikét, ne adja
ég, a Szeretem a testem bármelyik
epizódját, annak talán fölösleges is
leírni a műsor lényegét. Aki azonban
nem, annak íme röviden: minden
adásban egy-egy asszony átalakulását mutatják be, aki tíz napon belül
akár tíz évet fiatalodhat. Ez utóbbi
mondatot nem a műsorkészítők, s
még csak nem is az „átalakító csa-

pat" tagjai mondják ki - akik között
van fogorvos, plasztikai sebész,
sminkmester, személyi edző és mesterfodrász is - , hanem a járókelők.
Nekik teszik fel ugyanis az átváltozás
előtt, illetve után a kegyetlen kérdést: Önök szerint hány éves az
„üvegkalitkában" álló Ágnes? Ha a
mesterek jól végzik a dolgukat, másodjára legalább tízzel kevesebb a
válasz.

gény-adaptáció, hanem hogy túl nagy
a produkció: a kamaradrámákat jobban szeretem - meséli a színésznő. - De aztán
kiderült, hogy ki rendezi, és belegondoltam, hogy három hónapot
tölthetek együtt Kenneth Branagh-val! Eleve nagy ötlet az is, hogy
a sztorit úgy rendezi meg, mintha Shakespeare-dráma lenne: egy
bukott isten sután boldogulni próbál a halandók között, aztán
amikor az emberiség sorsa forog kockán, felnő a feladathoz.
TOM CRUISE JOBBAN FÉL A FOCITÓL, MINT AZ AKCIÓFILMEKTŐL
Hajmeresztő kaszkadőrmutatványokra szokott vállalkozni Tom
Cruise, ám a focis moziktól retteg. Akciófilmjeiben ugyanis legfeljebb apró karcolásokat szerzett, a Tökéletes mozdulatok című
1983-as focis produkcióban viszont úgy fejbe
rúgták, hogy agyrázkódást kapott. Mindezt
azért elevenítette fel, mert egy beszélgetős műsorban megkérdezték tőle, nem
akarja-e megcsinálni a hajdani siker
folytatását. Annak idején egy sportösztöndíjra kacsingató diákot alakított, most eljátszhatná az edzőt,
akivé lett. - Soha többet focit! kapott a fejéhez Tom a műsorban. - Bármikor átrepülök
motorral egy táblaüvegen, de
a focistáktól kiráz a hideg: nagyon keményen játszanak.

SCARLETT JOHANSSON A D&G Új KAMPÁNYARCA
Scarlett Johansson csodálatos színésznő és elképesztő módon át tud változni, ha reklámfotózásról van szó. A Dolce &
Gabbana legújabb kampányában

ú g y n é z ki, m i n t

egy

vamp. Ragyogó szépsége sugárzik a fotókról.
Scarlett most az olasz divatcég arca lett, s bár a fotóin nagyon sokat dolgoztak, az mindenkinek szembetűnik, hogy
az idei kampányt gótikus stílusban álmodták meg: a színésznő lila ajkai, füstösre sminkelt szeme teszi álmodozóvá. szinte alig lehet ráismerni.
Az új dizájn úgy látszik, jót tett a divatháznak, tavaly
ugyanis Marilyn Monroe-sra vették a figurát, ami sokakból
nemtetszést váltott ki. Divatszakértők szerint bizonyos, hogy
a 25 éves Scarlett nagyon sok vevőt hoz a D8iG divatháznak.
A színésznő most már harmadik éve kap felkéréseket, hogy
pózoljon egy-egy divatfotó-sorozat kedvéért, eddig összesen
3 millió dollárt szedett ezzel a munkával össze.
Férjével együtt közös lakást vettek Manhattanben az Upper East Side-on, és vettek egy felújításra váró vidéki házat
is Louisianában, egy hatalmas farmmal együtt.
Nem kétséges, hogy Scarlett szekrényei tele vannak a
legjobb di«attervezők ruháival, természetesen közöttük
Dolce 8t Gabanna ruhákkal is.
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AKTUÁLIS

Bizalmasan

Kiket érínt?

E c j H a g e n > a University of California kutatója megállapította, hogy a gyermekágyi depresszió egyetemesen a nők közel egyhatodát érinti a világon, függetlenül nemzeti hovatartozástól, kulturális és szociális háttértől.

S7ERKESZ1 SZABÓ CSILLA

Kismamák
depressziója

AZ IGAZI SZEMPILLA

Képek öregkorunkra?
TÁRCA

DARVASI LÁSZLÓ

Témánk kényes, mint a brüsszeli
csipke. A minap újra fölkerült a világhálóra néhány erősen erotikus kép, amely egy ma is regnáló
politikus nemi csemegézgetéseit
tárja ország és világ elé. Havonta
történik ilyen eset, támad ném!
erkölcsi szélfúvás, kis morális
porszitálás, aztán jön az ősz, a tél, a tavasz.
Már az is kérdés, hogy jóravaló fiatalok miért nem
gondolnak arra, hogy kényes testi helyzeteik dokumentációja, és egyáltalán, az intimitás formái kikerülhetnek
a személyes ellenőrzés alól, s önálló életre kelhetnek a
világi országutakon. De ha nem gondolnak, hát nem
gondolnak.
Mi viszont elgondolkodtunk azon, mi szükség van arra, hogy a párunkkal való szumózást és kandúrhancúrt
fölvegyük videóra, mobiltelefonra, illetve egyéb képhordozó eszközre. Mi a cél? Mi a feladat? Hogy ez olyan,
mint amikor a focisták újranézik - tanulságok végett - a
meccset videón, jelenetről jelenetre, mozdulatról mozdulatra?
Itt kellett volna jobban meghúzni, Jenő!
Hogyan lehet bedőlni ennek a megkerülős cselnek,
Palikám?!?
Nagyon elengedted azt az embert, Lajos!
Tessék közelebb helyezkedni!
Tolódásos védekezés, területvédekezés.
Lehet, hogy két szerelmes ezért csinálja. A protekcionizmus hevülete végett. Hogy legközelebb még jobb,
még tökéletesebb legyen. Ne kövessük el újra azt a hibát. Igen, ez is egy lehetőség.
De az is lehet, hogy dicsekedni akarnak a szomszéd
baráti párnak. Hallottunk már ilyet, a tapasztalatok megosztása. Minden hónap szombat este közös filmnézés.
Na, ezt nézzétek meg, ezt a figurát!
Á, az semmi, mi ilyet tudunk mutatni!
Nahát, ezt a formációt nem értem!
De az is lehet, hogy a szerelmeskedésüket dokumentáló fiatalok bölcsek, roppant előrelátók. Mert tudják,
hogy az élet rövid, és mindjárt lepereg. És negyven év
múlva a kertben némán, félelmetesen hull a hó. Ők meg
a lobogó kandalló mellé ülnek, és így nézik a szép, régi
felvételeket, amikor még, hajaj. Miközben az ajtó előtt
ott áll hatalmas kucsmájában a Halál, és nem mer belépni, mert olyanokat hall. És ezért vár. Csak vár.

Kezdetben a depresszióra gondol
legkevésbé a kisbabát váró vagy már
újszülöttjét dajkáló édesanya. Pedig a
várandósság alatti, illetve a szülés utáni
hangulatingadozások hosszú távon
komoly bajjá fejlődhetnek, amelyek
nemcsak az anyuka, hanem gyermeke
és családja életét is megkeserítik.
PSZICHOLÓGIA

BERECZKY DIÁNA

A CSALÁD IS
FELLÉLEGEZHET
Minél előbb
derül fény a
probléma gyökerére, annál
hamarabb lélegezhet fel az
anyuka és a
családja is.

Babahoroszkóp^

A Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján
három hónapja zajlik az a tudományos
kutatás,
amely a váran- 99 Nem mernek szembenézni a diagnózissal,
dós asszonyok
és a szülés utáni hiszen a környezet elvárása az, hogy nekik
6 hetes anyák most felhőtlenül boldognak kell lenniük, és
pszichés állapo- nincs helye a levert hangulatnak.
tát vizsgálja. Ez Töreki Annamária
alapján
egyre
nyilvánvalóbb, hogy á terhességhez tes anyán elvégzik. Az elmúlt 3 hónap
és/vagy a szüléshez köthető hangutapasztalata azt mutatja, hogy a küllatingadozások a magyar kismamá- földi számok sajnos nálunk is igazokat sem kerülik el.
lódnak.
KUTATÁS NÁLUNK IS
- A kutatás apropóját az adta,
hogy nemzetközi szinten bizonyítottan 15-20 százalékos a várandóssághoz köthető depresszív tünetek megjelenése, és a világ számos országában a vércukorszint vagy a vérnyomás
folyamatos kontrollja mellett a pszichológiai szűrés is rutinszerűen végzett vizsgálatnak számít - mondta Töreki Annamária,
a klinika pszichológusa. Hangsúlyozta:
az a céljuk, hogy egy

Babahoroszkóp rovatunkba
várjuk olvasóink 0 - 3 éves korú
gyermekeinek, unokáinak

Ha valaki gyakorta szomorú, lehangolt, és nem tud örülni azoknak a dolgoknak, amelyek eddig örömöt szereztek számára. Ha romlott az alvás
minősége és mennyisége (leszámítva persze a szoptatás miatti ébredéseket), vagy az étvágytalanság miatt fokozott súlycsökkenést tapasztal netán nehezére esik koncentrálni, döntéseket hozni, és önmagát
értéktelennek tartja. Netalán öngyilkossággal kapcsolatos gondolatai
vannak. Ha ezen tünetekből egyszerre több is jelen van, akkor okkal
gondolhatunk depresszióra.

adatait a születési hely, év, hónap, nap, óra
és perc pontos megadásával, hogy segítségükkel
elkészítsük a picik rövid asztrológiai elemzését.

Jelentkezzen! A kan
Hoffmann Nóra
Győr, 2010. 04.13., 15.27
Megtestesíti az igazi, XXL száza• di női eszményképet. Ösztönö:H sen nőies, megfontolt, kimért és
'•megbízható. Ha szeret valamit,

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

NEM VÁLLALJÁK FEL
- A várandósok 12 százalékánál, a
szülés utáni szakban lévő 6 hetes
anyáknál pedig 18 százalékot meghaladóan igazolódott be a depresszió
gyanúja. A baj mégsem ez. A tapasztalat azt mutatja, hogy a várandósok
és az anyák nem vállalják fel a depressziót. Miközben az objektív tesztek egyértelműen kimutatják a depressziót, ha már kezelést kell igénybe venni - pszichoterápia vagy gyógyszeres terápia formájában - , akkor
gyakran eltitkolják a tüneteiket. Nem
mernek szembenézni a diagnózissal,

MILYEN TÜNETEK UTALHATNAK DEPRESSZIÓRA?

portréfotóit, illetve születési

azt soha nem unja meg. Hűséges
és állhatatos. Kiváló képességgel
rendelkezik a harmónia és az
egyensúly
megteremtésében.
Környezetére spontán és aktív
módon reagál. Nagy akaraterővel rendelkezik, céltudatos, bátor és vakmerő. Nagyon fontos,
hogy kreativitását és alkotókedvét kedvére kiélhesse. Szeret a
középpontban lenni, elvárja közönsége csodálatát és figyelmét.
Fontos számára saját külleme,
szépsége és fizikai jóléte. Nagyon szereti a hasát, hajlamos
túlzásokba esni az evés területén. Saját tempójában érzi jól
magát, nem szereti, ha sürgetik.
Testvére a vüágon a legfontosabb számára, példaképének tekinti és felnéz rá.

külföldön is nagy sikerrel használt
szűrőtesztet itthon is lehessen alkalmazni. Emellett szeretnék megtalálni
a depressziós tünetekkel küzdő kismamákat, hogy segíthessenek. A vizsgálatot jelenleg minden 12 hetes várandóson, valamint szülés utáni 6 he-

W f l U l i

ANYATEJ
Az anyatej
egyik legértékesebb tulajdonsága, hogy
kész immunanyagok mellett prebiotikumokat tartalmaz Ezek a
rostok nem
emészthetőek,
így könnyedén eljutnak a
vastagbélbe,
ahol a jótékony bélbaktériumok táplálékként
hasznosítják
azokat. Ez teszi lehetővé,
hogy a jótékony baktériumok elszaporodjanak, így
segítve a babát a betegségek elleni védekezésben.

ÉLETMÓD

HARCSÁS jUDIT
Az anyatej a legfontosabb táplálék az első fél évben, hiszen minden tápanyagot olyan arányban tartalmaz,
ahogyan arra a babának szüksége van. Az édesanyák
tisztában vannak az anyatej jelentőségével, azonban
nem minden esetben tudják, mi a szerepe a helyes táplálásnak az immunrendszer fejlődésében.
Hazánkban a védőnői hálózat, a különböző szoptatást
támogató szervezetek és szakemberek, valamint felvilágosító programok segítik abban az édesanyákat, hogy
minél többen és minél tovább tudják anyatejjel táplálni

KELL A SEGÍTSÉG
- Mindezek miatt arra bátorítom az
anyákat, hogy merjenek segítséget
kérni! Forduljanak szakemberhez
vagy beszéljék meg védőnőikkel a
problémáikat. Merjék vállalni a tüneteiket, és higgyék el, hogy nem egy
szégyellni való, egyedi esetről van
szó, hanem sok-sok kismamatársuk
szenved hasonló tünetektől - tette
hozzá a pszichológus.

MILYEN HÁTRÁNY SZÁRMAZHAT AZ ELTITKOLT TÜNETEKBŐL?

Egy depressziós várandós nem képes
harmonikus kapcsolatot kialakítani
magzatával és a pszichés tünetek miatt gyakoribb a koraszülés, a magzat
elégtelen fejlődése, a császármetszésbe torkolló vajúdás. Ha a depressziós tünetek szülés után is fennállnak, akkor sérülhet az anya-gyermek kapcsolat, ezen keresztül a partnerkapcsolatot is hátrányosan befolyásolja. Csökken az újabb gyermekvállalási kedv, hiszen az anya ilyen
kellemetlen emlékekkel gondol vissza
a szülés utáni időszakra, valamint az
eltitkolt depressziós tünetek rányomják bélyegüket a gyermek emocionális-kognitív fejlődésére.

I H I M

Nőtt a szoptatási kedv

Hazánkban az elmúlt két évben közel tíz
százalékkal nőtt a gyermeküket 6
hónapos korig szoptató édesanyák
száma, így 2010-ben tízből hat gyerek
kap anyatejet ebben az életkorban, ami
az unióban is kimagasló eredmény.

hiszen a környezet elvárása az, hogy
nekik most felhőtlenül boldognak kell
lenniük, és nincs helye a levert hangulatnak - vázolta a szakember. Pedig a depresszió nem egy szégyenletes
bélyeg, ráadásul kezelhető jelenség.
Már az első tünetek megjelenésekor
érdemes szakemberhez fordulni, hiszen magától nem múlik el.

gyermeküket.
A
szoptatás fontosságát nem lehet elégszer
hangsúlyozni,
hiszen az első években
nagymértékben befolyásolja a csecsemők
egészségét,
immunrendszerük fejlődését.
A Magyar Gyermekorvosok Társasága idei felmérésében azt vizsgálta, mennyit tudnak a magyar édesanyák
a gyermek immunrendszerének, azaz „belső védelmének" erősítéséről, mit tesznek azért, hogy gyermekük
szervezete ellenállóvá váljon a fertőzésekkel szemben.
Ebből kiderült, hogy az édesanyák csupán egyötöde
tudja, a védekezőképesség erősítésének módja a helyes
táplálás. A kutatás arra is rávilágított, hogy zavar van a
fejekben azt illetően, hogy mikorra alakul ki teljesen a
gyermek belső védelme. A válaszadók tíz százaléka úgy
gondolja, hogy ez a baba 6 hónapos korára befejeződik.
Ez aggodalomra ad okot, hiszen a folyamat akár az első-második életév végéig is eltarthat, így addig fokozottan kell ügyelni a helyes táplálásra.
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CSÜTÖRTÖK

Csörög a telefon

- KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 3. OLDALON

Milyen mézet szeret?

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Farkas Judit újságíróval oszthatják meg.
Az ügyeletes újságíró hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között
hívható a 06-30/218-1111-es mobiltelefonszámon. 16 és 21 óra
között rendkívüli eseményekről szóló bejelentéseket fogadunk.
E-mail: kapcsolatok@delmagyar.hu
SMS-számunk: 06-30/303-0921
Ha nem kapott újságot: hívja a 62/567-864-et, vagy jelezze
a terjesztes@delmagyar.hu e-mail címen!

DÉKÁNY ÉVA
nyugdíjas vendéglátós:
- Nagyon szeretem a mézet, a
legszívesebben a vegyeset fogyasztom. Ha süteményt sütök
otthon, akkor a legtöbbször cukor helyett mézzel édesítem a
tésztákat. Télen szinte napi
rendszerességgel fogyasztok vajas-mézes kenyeret.

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
SZIKORA ÁGOTA KRISZTINA
Szeptember 20., 12 óra 56 perc,
2940 g. Sz.: Csengődi Ágota és
Szikora Pál (Klárafalva).
POTYESZ LÍVIA
Szeptember 20., 12 óra 36 perc,
3640 g. Sz.: Sebők Hajnalka és
Potyesz Sándor (Szeged).
KIS GELLÉRT
Szeptember 20., 13 óra 20 perc,
3610 g. Sz.: Búzás Szilvia és dr.
Kis Csaba Albert (Szeged).
BAUER BARNABÁS GYULA
Szeptember 20., 12 óra 42 perc,
3640 g. Sz.: Tóth Enikő és Bauer
Gyula (Balástya).
TORONYKŐY LUCA SÁRA
Szeptember 20., 18 óra 8 perc,
3100 g. Sz.: Horák Renáta és Toronykőy Attila (Szeged).
JÁMBOR ZALÁN
Szeptember 20., 21 óra 50 perc,
3860 g. Sz.: Péter-Szabó Anita és
Jámbor Csaba (Szeged).
MORAVECZ RICHÁRD
Szeptember 20., 22 óra 15 perc,
3530 g. Sz.: Dobó Elizabet és Moravecz Henrik (Szeged).
ANTAL PATRIK
Szeptember 14., 8 óra 7 perc,
3190 g. Sz.: Patkós Szilvia és Antal Sándor (Szikáncs).
RETKES EMÍLIA
Szeptember 21., 12 óra 44 perc,
2800 g. Sz.: Kolompár Zsuzsanna
és Retkes János (Szeged).
HEGEDŰS-BITE DORINA
Szeptember 21., 17 óra 40 perc,
3370 g. Sz.: Murza Lívia és
Hegedűs-Bite Ernő (Szeged).
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
FORRAI MILÁN
Szeptember 20., 11 óra 50 perc,
3830 g. Sz.: Kővári Bettina és Forrai Tibor (Vásárhely).
VISKI BERCEL
Szeptember 20., 13 óra 20 perc,
3050 g. Sz.: Bakó Éva és Viski
Csaba (Vásárhely).
NAGY LAURA
Szeptember 22., 0 óra 42 perc,
3430 g. Sz.: Piskor Szilvia és Nagy
Máté (Székkutas).
RÁCZ RÉKA
Szeptember 22., 2 óra 40 perc,
4220 g. Sz.: Bajusz Tímea és Rácz
Sándor (Vásárhely).
SZENTES
PATKÁNY ZSOLT OTTÓ
Szeptember 20., 1 óra 45 perc,
2600 g. Sz.: Tinka Ibolyka és Patkány Sándor (Csanytelek).
POLGÁR OLÍVIA HANNA
Szeptember 20., 19 óra 10 perc,
2950 g. Sz.: Rostás Szabina és
Polgár Béla (Kunszentmárton).
NÉMET BLANKA
Szeptember 21., 5 óra 55 perc,
2670 g. Sz.: Balogh Szilvia és Német Zoltán (Szentes).
GRATULÁLUNK!

TERCZ ANDREA
tanuló:
- Az akácméz a kedvencem. Teához szoktam keverni, de friss kalácsra kenve is szeretem, vaj nélkül. Otthon nemigen eszem ilyesmit, viszont a mamámnál sokszor. Nagyapám vásárolja a mézet, nagy csuporral szokott venni, mert ők is nagyon szeretik.

KUTI FERENC
férfiszabó:
- Egyáltalán nem szeretem a mézet, nekem túl édes. Viszont ha
beteg vagyok, akkor szoktam keverni a teámba, mert az vitathatatlan, hogy gyógyító hatása van.
Termelőtől még nem vettem,
többnyire boltban szoktam vásárolni.

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.

KONCZ JÓZSEF,
Csongrád rendőrkapitánya:
- Nem szeretem a mézet. Annyira édes, hogy az nekem már sok.
Ugyanakkor ezzel csak én vagyok
így a családban. A többiek szinte
mindennap esznek, mézzel édesítik a teát, és reggelizés közben is
mindig kint van egy üveggel az
asztalon.

NE BÜNTESSENEK
Czimber Zoltán Csanytelekről úgy
véli, a rendőröknek nem kellene
megbüntetniük azokat a szegény
embereket (30-tól 100 ezer forintig terjed a büntetés), akik egész
nap a fólia forróságában, a földeken, az üzemekben robotolnak, és
utána megisznak 1-2 fröccsöt vagy
sört, majd biciklire ülnek. Sok
munkásnál a szállítást sem oldja
meg a munkaadó, busszal, gyalog
vagy kerékpárral jut haza egy másik településre. Hagyják őket élni!

Ötven éve érettségiztek
h

MUNKA NYUGDÍJ MELLETT
Lapunk szeptember 18-i Kapcsolatok oldalán jelent meg egy fiatal
hölgy olvasói levele, aki arra kérte
az illetékeseket: ne engedjék dolgozni a nyugdíjasokat, mert elveszik a helyet az aktív korú munkavállalók elől. Olvasónk a
62/493-422-es számról arra hívta
fel a figyelmet, hogy az egészségügyi dolgozók 30 százaléka 65, 3
százaléka 70 év feletti: nagy bajban lenne az egészségügy, ha ők
hirtelen kikerülnének a rendszerből, mert a fiatal orvosok, nővérek
közül egyre több megy külföldre
dolgozni. A szakmunkáshiány miatt akkor sem lenne könnyű a
helyzet, ha az idős festő, lakatos,
asztalos és egyéb szakemberek
hirtelen abbahagynák a munkát.

Érettségi találkozóra gyűltek össze a Ságvári Endre gimnázium egykori diákjai. Fél évszázada maturáltak! A fotón látható egykori diákok: Bánfalvi Csaba, Vezekényi Zoltán, Pap János, Császi Béla, Bellér Ferenc,
Perjési József, Engi Mihály, Kovács József, Benkő László, Kántor Géza, Csery Lothár István, Diószeghi Alpár,
Czabai Mihály, Gyuris József. Aki nem látszik, a fotós: Wéber Gusztáv, valamint a Skóciában tartózkodó Demus
Ernő. Az 50 éve végzett 21 nagy reményű fiatalember közül sajnos öten már csak lélekben lehettek velük. Tanáraik többsége is már az égieket tanítja, FOTÓ: WÉBER GUSZTÁV

KERÉKPÁRUTAK
A szeptember 20-i Csörögben je-

FEKETEIRATTÁRCA
Nagy Julianna elveszítette fekete
irattárcáját szeptember 19-én, vasárnap a Mindszentről Vásárhelyre
13.40-kor induló buszon. A tárca
kiesett a táskájából, benne volt az

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
polgármesterjelöltjével és képviselőjelöltjeivel számtalan utcai lakossági
fórum keretében a hódmezővásárhelyi polgárok elé tártuk, és megvitattuk a város jelenét, jövőjét, elmondtuk elképzeléseinket, meghallgattuk és programunkba építettük a

vásárhelyiek véleményét. Mindezek
mellett természetesen nem látjuk
akadályát annak, hogy újból ismertessük elképzeléseinket, ezért a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
Hódmezővásárhelyi Szervezete és
minden jelöltje bárhol, bármikor és
bármilyen formában áll a nyilvános
vita elé, amennyiben ez valamennyi
jelölőszervezet szándékával megegyezik.
Dr. Havasi Katalin, a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Hódmezővásárhelyi Szervezetének elnöke

ÜGYELETEK SZEGEDEN
Baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u.
6.). Járó betegek: traumatológiai
szakrendelés 7-19-ig (Tisza L. krt.
97). Sebészet, nem baleseti: sebészeti klinika A részlege (Pécsi u.
4 ). Felnőtt sürgősségi betegellátás és urológia: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt.
57). Baleseti sebészet, 14 év
alattiak: gyermekgyógyászati klinika (Korányi fasor 14-15.). Szemészet: szemészeti klinika (Korá-

összes személyes irata, a bankkártyájával, a vállalkozói igazolványával és az egészségügyi kiskönyvével együtt. Kéri a becsületes megtalálót, hogy jelentkezzen a
70/411-7807-es telefonszámon!

KERESZTREJTVÉNY - A KEGYELEM ÁRA

Vállalják a vitát
Havránek Ferenc és az őt jelölő
legújabb szervezet programjának
megismertetésére a választókkal
való közvetlen kapcsolat helyett a
„nyilvános vita" eszközét kívánja
felhasználni.

ÚJSZEGEDET NEM FEJLESZTIK?
Szegedi olvasónk mondta el a
70/310-2557-es telefonszámról:
Botka László kampányanyagában
olvasta, hogy egyenletes városfejlesztés jut majd a körtöltésen kívüli városrészekre is. Olvasónk
ezt nem hiszi el, mert az utóbbi
években nem ezt tapasztalta. A
Hargitai utcában lakik, ahová már
nem megy be a 71-es busz. Nyolc
éve küzdenek egyetlen zebráért,
még mindig nincs. Ezen kívül kivágták a sok fát a Kállay liget lakóparknál, és új utat építettek a
helyükre, hogy majd azon jár a
busz: nem jár ott semmi, a területet felverte a gaz, és az önkormányzati zöld számra is hiába telefonálnak, hogy legalább a városhoz tartozó részeken vágják le a
gyomot. A kettes villamosnak pedig nem örülnek az újszegediek,
mert a kettes busz csak a Mars
térig fog járni, át kell majd szállniuk, ha a bevásárlóközpontokba
mennek.

ELVESZETT

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

lent meg egy hozzászólás a bukkanókkal teli Móravárosi körúti bicikliútról. Olvasónk a
30/512-5648-as telefonszámról
arra hívta fel a figyelmet, hogy a
Budapesti körút bal oldalán, a kerítés mentén még borzalmasabb
állapotban van a kerékpárút. Móravárosból a Corába is biciklivel
szokott kimenni, és nagyon elégedetlen a bicikliutak állapotával.

nyi fasor 10-11.). Gyermek és
felnőtt orvosi ügyelet: hétköznap 16-7.30-ig, Kossuth Lajos sgt.
15-17. Tel.: 62/433-104. S. 0. S.
Lelkisegély-szolgálat:
06-80/820-111. Gyógyszertár:
Pingvin Patika (Kálvin tér 2., tel.:
543-425), hétköznap 22-7-ig.
TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET

DENTHA FOGÁSZAT

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

Ma egy szerb közmondással gazdagodhatnak rejtvényünk megfejtői.
Az előző rejtvény megfejtése: A háborúnak el kell tartania önmagát.
EÓY

SZERB
KÖZMONDÁS
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SZÍNHÁZ

HELYI VAIASZTASI IRODA
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SZEGED
A RÉGI ZSINAGÓGÁBAN
(HAJNÓCZY U. 12.)
19.30 óra: Hólyagcirkusz Társulat:
Zsúr - káplántánc.

HIRDETMENY
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT, A SZEGEDI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG BOLGÁR,
CIGÁNY, GÖRÖG, HORVÁT, LENGYEL, NÉMET, ÖRMÉNY, ROMÁN, SZERB, SZLOVÁK,
UKRÁN KISEBBSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐINEK VÁLASZTÁSÁT

2010. október 3. napjára, vasárnapra
tűzte ki.

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.
Szavazni kizárólag a következő dokumentumok felmutatásával lehet:
1. lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító okmánnyal, vagy
2. érvényes lakcímigazolvánnyal és
- érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
- érvényes útlevéllel, vagy
- érvényes kártyaformátumú (2001. január 1. napját követően kiállított) vezetői engedéllyel.
Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén vagy (igazolással) a választás kitűzése előtt
30 nappal, (2010. június 16-ig) létesített tartózkodási helyén lehet.
Ha a választópolgár a tartózkodási helyén kíván szavazni, igazolást kérhet a lakóhelye szerint illetékes
jegyzőtől ajánlott levélben úgy, hogy a levél 2010. szeptember 28-ig megérkezzen a Helyi Választási Irodához, illetve személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október l-jén 16.00 óráig.
Érvényesen szavazni a jelölt neve mellé tett X vagy + jellel lehet!
Egyéb megjelölés a szavazat érvénytelenségét eredményezi!
A választással összefüggésben 2010. október 2-án (szombat) 8.00-13.00 óráig, és 2010. október 3-án (vasárnap) 8.00-15.00
óráig a Szegedi Okmányirodában lehetőség lesz ideiglenes személyazonosító igazolvány és/vagy lakcímigazolvány kiállítására és
átadására, valamint okmányirodai átvétellel kért állandó személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya típusú vezetői engedély
átadására. A lenti napokon az ideiglenes személyazonosító igazolvány illetékét csak bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni.
A választásokkal kapcsolatos részletes tájékoztatásért a Választási Irodához lehet fordulni.
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5.25 Teleshop
6.00 Segíts magadon!
6.25 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája
9.10 Babapercek
9.20 Telekviz Telefonos játék
10.30 Teleshop
11.45 A blökik bölcse

Q

L

U

FILM

GRAND CAFÉ
,
Doctor Parnassus és a képzelet
birodalma (feliratos): 19 óra,
Eredet (feliratos): 21 óra.
PLAZA CINEMA CITY
Hétmérföldes szerelem (m. b.):
13.15,15.30,17.45, 20 óra.
A kaptár - Túlvilág - 3D (m. b ):
14.30,16.30,18.30, 20.30 óra.
Adélé és a múmiák rejtélye (feliratos): 16.15,18.15, 20.15 óra.
A karatekölyök (m. b.): 14.15,17,
19.45 óra.
A kilencedik légió (feliratos):
14.15 óra.
Ragadozók (m. b.): 14,18.15,
20.30 óra.
Step up 3 - 3D (feliratos): 15.45,
18, 20.15 óra.
Salt ügynök (m. b.): 16 óra.
Varázslótanonc (m. b.): 15.15,
17.45, 20 óra.

=

20.40 Barátok közt
Magyarfilmsorozat,5347-5348.
Közben: RTL-hírek
21.20 Esti showder Fábry Sándorral
Szórakoztató show-műsor. Utána:
RTL-hírek
23.10 Házon kívül Heti magazin
23.40 Ments meg!
Amerikaifilmsorozat,4. évad, 1.
Újrakezdés [16]
0.40 Reflektor
Sztármagazin
055 Infománia
Multimédia-magazin

FILMSOROZAT

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Varázslótanonc (m. b ): 18.30
óra.

FESZTIVÁL
SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL
A GÁL FERENC HITTUDOMÁNYI
FŐISKOLA KLEBELSBERGTERMÉBEN

17 óra: Prof. Szirmai Imre és prof.
Janka Zoltán előadása.
A FOGADALMI TEMPLOMBAN
19.30 óra: Ensemble-koncert Megmozdul a Föld... - Ensemble
TIMF (Korea), Stadler Quartett
(Salzburg).
Bővebb információ: www.stgellertfestival.com.

16.50 Teadélután

17.50 Mindig zöldebb

18.40 McLeod lányai

Ausztrál tévéfilmsorozat, 32/7.
Halhatatlan szerelem

19.30 Híradó este
1955 Sporthírek
20.00 Időjárás-jelentés
20.05 (elfogó
Közéleti-politikai magazin
21.00 Az este
21.35 Szívet cserélni
Amerikai film
23.05 Szélesvászon
23.35 Prizma
2350 Hírek
23.55 Sporthírek
0.10 Ma reggel
2.20 Műsorzárás

8.00 Híradó
8.02 Körzeti hiradó
8.10 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Srpski ekran
9.25 Unser Bildschirm
955 Körzeti magazin - Sopron
10.45 Kul túra 2010
11.10 Mesélő cégtáblák
11.30 Most a Buday!
12.00 DéU harangszó
12.01 Hiróra Benne:
12.01 Híradó
12.16 Időjárás-jelentés, sporthírek
12.30 Kárpát expressz
12.55 Záróra
13.45 Sírjaik hol domborulnak?
14.10 Körhinta
14.40 Sant'Angelo - Egy kórház hétköznapjai
15.25 Egy lépés előre
16.15 Bűvölet
16.40 Bűvölet
17.05 Magyar retró
18.05 Átjáró
18.30 Esti mese
19.00 Don Matteo
20.00 Hiradó
20.25 Sporthírek
20.29 Időjárás-jelentés
20.30 Don Matteo
21.25 A nyomozónő
22.25 „Beszélgetés a szenvedésről"
23.20 McLeod lányai
0.00 Mindig zöldebb
Ausztrál családi filmsorozat,
28/6. Kezdetben féltem
0.45 Mafalda

•MMMMMMMMM

FILMSOROZAT

17.20 A SZERELEM RABJAI
Julián házasságtöréssel vádolja
Laurát, hogy elperelhesse tőle
Panchót. Laura attól fél, hogy teherbe esett Juliántól. Tangó kiátl
mellette. Paz felfogad egy új házvezetőnőt, Ursulát. A nő Carolina beépített embere. Nicolas újra szerelmet vall Barbarának és kéri a lányt,
hogy ne menjen férjhez, Barbara rájön, hogy ő is szereti a férfit.

18.40 MCLEOD LANYAI
jodit a látomásai egyre jobban
megviselik, pedig most Matt miatt
igazán boldognak érzi magát. Matt
kénytelen visszatérni a tanúvédelmi programba, amikor észreveszi,
hogy valaki az életére tör. A Marcus
és Alex közötti látványos civódások oka pedig Stevie: mindketten a
szerelméért versengenek.

KONCERT ES BULI

SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A TIK-BEN
(ADY TÉR 10.)
17 óra: A Calivita cég orvosi előadása - Legyél saját magad háziorvosa. Dr. Kokrehel Hajnalka háziorvos tart előadást.
A HOTEL KORONÁBAN
(PETŐFI SÁNDOR SGT. 2.)
18 óra: Merre tovább, baloldal? esélylatolgatás.
A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN (TEMESVÁRI KRT. 42.)
16 óra: Vendég: dr. Botka László
polgármester.

ASZTALFOGLALÁS:

(63)

433157

G ő r j Pince & Terasz,
675*3 Szeged, Liszt u. 9.

FILMSOROZAT

5.20 Gazdakör
5.40 Váltó Gazdasági híradó
6.00 Hattól nyolcig
8.00 Második esély
850 Derrick Német tévéfilmsorozat
10.00 Család-barát
10.55 Európai kóstoló
11.30 Kivánságkosár
14.00 Híradó - Nemzeti krónika
14.10 Kikötő - Friss Kulturális hírek
14.20 Kézművek
14.35 Virágzó Magyarország

SZEGED
A SZOTE-KLUBBAN
22 óra: GYTK-s buli Patkós doktorral.
A JATE-KLUBBAN
22 óra: JATE Progression - Warm
up: Matthew Lenner, Andro.
AZ AFRICA CAFÉBAN
(KÁRÁSZ U. 5.)
20 óra: Bulizz a legújabb zenék
mellett.
A FÉSZEK KLUBBAN
(BRÜSSZELI KRT. 22.)
20 óra: Zöld08-, Cry Babys-koncertek.
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
19 óra: Kurina Trió-koncert.
A SILVER MOON CAFFÉBAN
(PACSIRTA U. 1.)
20 óra: „Jazz+Bluezz+Azz...". A
zene doktora Plesi.

19.00 DON MATTEO
A Gigli-birtokon megölik a gazdát,
Robertót. Előtte régi barátja, Graziano megfenyegette. Évekkel ezelőtt Roberto hibájából rúgták ki
Graziano anyját a birtokról és ezzel
tönkrement az asszony élete. A
gyanú azonnal ráterelődik a fiatalemberre, ráadásul Laura, a polgármester asszony is belekeveredik az
ügybe.

©
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1.25 Cadillac Records - Csillogó fekete lemezek
Amerikai zenés filmdráma
3.10 Adsz vagy kapsz
Kanadai-amerikai horror
4.30 Hívatlan vendég
Amerikai-kanadai-német horror
ka
6.00 Egy szexista mizantróp esete a
halállal
Amerikai vígjáték
7.30 Az új fiú
Amerikai vígjáték
855 Apai felügyelet
?tF
Amerikai filmdráma
10.20 Tíz elveszett év
Amerikai filmdráma
12.05 A csíkos pizsamás fiú
Angol-amerikai filmdráma

17.15 Térkép
18.00 Híradó
18.35 Mese
1855 Quo vadis?
Olasz tévéfilmsorozat

5.15 Sabrina, a tiniboszorkány
Amerikai ifjúsági sorozat
5.40 Alice új élete Francia sorozat
6.05 Alice új élete Francia sorozat
6.35 Columbo. Képek keret nélkül
Amerikai krimi
755 Gyilkos sorok
Amerikai krimisorozat
855 A narancsvidék
Amerikai filmsorozat
955 Doktor House
Amerikai filmsorozat
10.55 A varázsló Amerikai kalandfilm
13.10 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai krimisorozat
14.05 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai krimisorozat
15.05 CSI. New York-i helyszínelök
Amerikai bűnügyi sorozat
16.00 AUce új élete Francia sorozat
16.30 AUce új élete Francia sorozat
17.05 A kifutó Amerikai valóságshow
18.05 A narancsvidék
Amerikai filmsorozat

20.00 Híradó - Esti
20.05 Közbeszéd
Aktuális háttérműsor
20.30 Az állatok nyelve
Német ismeretterjesztő sorozat
21.00 Diplomatavadász
Magyar tévéfilmsorozat
21.30 Diplomatavadász
Magyar tévéfilmsorozat
21.55 Sport - Esti
22.00 Váltó Gazdasági híradó
22.15 A zárdán túl Francia játékfilm
23.50 Etnoktub
1.00 Kikötő - Friss Kulturális hírek

19.00 Doktor House
Amerikai filmsorozat
20.00 Jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
20.30 CSI. New York-i helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
21.30 CSI. Miami helyszínelök
Amerikai bűnügyi sorozat
22.30 CSI. New York-i helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
23.30 Vas
Amerikai akciófilm
1.30 CSI. Miami helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat

18.25 Lúzert fogtam, nem ereszt
Francia vígjáték
IŐH
19.50 Dalok ismerkedéshez
Amerikai romantikus vígjáték
R.: Peter Soített Fsz.: Ari Graynor, Rafi Gavron, Aaron Yoo.
Michael Cera. Kat Dennings
tl
21.20 Tudorok
ír-kanadai-amerikai
filmsorozat
22.15 Tudorok
ír-kanadai-amerikai filmsorozat >3
23.05 Ion B. szerint a világ
M
Román dokumentumfilm

Magyar ismeretterjesztő sorozat
1455 Budavári labirintusok
Magyar dokumentumfilm
15.45 Közelebb Kínához
16.15 Női pulzus - A tudomány vonzásában
16.45 Zorro Amerikai tévéfilmsorozat

V Á R O S I TV

S Z E G E D

11.45 A BLÖKIK BÖLCSE
jennifer az édesapja halála után
örököl egy házat. Majd úgy döntenek a családjával együtt, hogy pár
hétre elköltöznek a nagyvárosból
és megpróbálják jobban összekovácsolni a családot. Tinédzser lányuk, Anna nagyon dühös emiatt
és semmi kedve távol tölteni a nyarat barátaitól. Ám hamarosan megváltozik a véleménye, mert találkozik a helyi boltban egy helyes fiúval, Seannal.

13 óra: A nyelvek európai napja
alkalmából a Somogyi-könyvtárban bemutatkozik a bolgár nemzetiség. A bibliotéka első emeletén ízelítőt kaphatnak az érdeklődők Bulgária képzőművészetéből,
zenéjéből és történelméből. Lesz
ikonkiállítás, nyelvóra, úti beszámoló, gasztronómiai bemutató és
játékos kvíz meglepetésekkel.
18 óra: Bartók Béla Hat tánc bolgár ritmusban című műve Klebniczki György zongoraművész, az
SZTE Zeneművészeti Kar művésztanárának előadásában.
AZ SZTE ÁJTK ELŐTTI TÉREN
10-17 óra: Sansz - képességek
napja. Az érdeklődők megismerd
hetik mozgás- és látássérült társaik közlekedési és életvezetési nehézségeit, információt kaphatnak
a segítés formáiról is. Számos
szemléltető eszközzel és szimulációs gyakorlattal kerülhetnek közelebb az érintettekhez.

KOZELET

D U N A
8.00 Híradó
8.02 Körzeti híradók
8.10 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Üdítő Szilágyi Tibor műsora
955 Nappali
12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó délben
12.15 Időjárás-jelentés
12.18 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz
13.00 összhang
13.30 Rondó
14.30 Átjáró
15.00 Majd a DNS
15.30 Beszélgetés a szenvedésről
16.25 Híradó
16.35 Időjárás-jelentés
16.35 Körzeti híradók

PROGRAMKAVALKAD
A SOMOGYIBAN AMÚGY
BOLGÁR MÓDRA
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5.30 Topshop
6.00 ittHON
Belföldi utazási magazin (ism.)
6.25 Fókusz
Közszolgálati magazin (ism.)
655 Reggeli
Reggeli magazinműsor
9.05 Te vagy az életem
Argentin filmsorozat, 63.
10.05 Topshop
12.00 RTL-hiradó - Déli kiadás
12.15 Asztroshow
13.30 Fél kettő
Magazin a legjobb történetekkel
14.45 Celeb vagyok, ments ki innen!
Reality-kalandjáték
16.15 112 - Életmentők
Német akciófilm-sorozat, 37-38.
17.20 A szerelem rabjai

ftT

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI

3

Amerikai családi film [12]
13.25 Kvízió Telefonos játék
1455 Szentek kórháza
Ausztrál filmsorozat. 118. Ne
nézz vissza! [12]
1555 Egy tini naplója
Német vígjátéksorozat, 64. Ha a
nők gyűlölnek... [12]
16.2S Elbűvölő szerelem Mexikói romantikus filmsorozat, 19. [12]
17.30 Árva angyal Mexikói romantikus
Argentin filmsorozat. 56.
filmsorozat, 58. [12]
18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás
18.30 Tények Hírműsor
19.05 A széf Vetélkedő
19.05 Édes négyes
20.05 Fókusz
A TV2 randiműsora [12]
Közszolgálati magazin
20.10 Aktív A TV2 magazinja [12]
20.45 Jóban-rosszban
Magyarfilmsorozat,1270. [12]
21.20 Vejedre ütök
Amerikai vígjáték [16]
Közben: kenósorsolás
23.40 Bostoni halottkémek
Amerikai krimisorozat. 49 Plutóniumparádé [16]
0.40 Tények este
1.10 Ezo TV
06-90/602-022
2.05 Ostrom
Olasz-angolfilm[16]

=

BALÁZS BÉLA TEREM
Szellemíró (feliratos): 15.30 óra,
Hajsza (feliratos): 18, 20.15 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Örökifjak (feliratos): 17,19.30
óra.

6 Ő

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
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SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Salt ügynök (m. b.): 16 óra,
Step up - 3D (feliratos): 18 óra,
Kaptár - Túlvilág 30 (m. b ): 20
óra.

Csingiling és a nagy tündérmentés (m. b.): 13.15 óra.
Nagyfiúk (m. b.): 13,15,17.30,
19.30 óra.
Az utolsó léghajlító - 30 (m. b.):
13.45 óra.
Eredet (m. b.): 14,16.45,19.30
óra.

11

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
7.30 Szegedi hírek 7.55 Szemközt
8.10 Artista 8.40 Önkormányzati
választások 2010. Bemutatkoznak
a 15. egyéni körzet jelöltjei 9.10
Önkormányzati választások 2010.
Bemutatkoznak a 16. egyéni körzet jelöltjei 9.45 Pick Szeged-Orosháza
férfi
kézilabda-mérkőzés felvételről 11.15
Képújság 17.00 Kapcsoljuk Magyarországot: Zalai érték - gazdasági magazin 17.30 Önkormányzati választások 2010. Bemutatkoznak a 17. egyéni körzet jelöltjei
18.00 Önkormányzati választások 2010. Bemutatkoznak a 18.
egyéni körzet jelöltjei 18.30 Ar-

tista 19.00 Szegedi hírek 19.25
Mese 19.30 Körút 20.35 Hírháló
21.00 Kapcsoljuk Magyarországot: Nap mint nap Egerszegen
23.00 Szegedi hírek

16.00 Magyar Vállalkozásklinika
- gazdasági magazin 17.00 Delfy
17.30 Híradó 17.50 A nap kérdése
17.55 Csillagposta 18.00 Vásárhelyi magazin. Benne: Képviselőjelöltek bemutatkozása 18.55
Nyugi - torna 19.00 Közérzet életmódmagazin (ism.) 20.00
Híradó 20.20 A nap kérdése
20.25 Csillagposta - napi horoszkóp 20.30 Zöld zóna - természetmagazin (ism.) 21.30 Vásárhelyi magazin (ism.) 22.30 Híradó
22.50 A nap kérdése 22.55 Csil-

13.35 Utópista Társaság

Amerikai vígjáték
15.10 A döntő szavazat
Amerikai vígjáték
17.05 Jégkorszak
Amerikai animációs film

lagposta 23.00 Hétmérföldes, Suba subával - dokumentumfilm

V Telin
8.00 Hírek 8.15 Csongrád megyei
magazin (ism.) 8.45 Szegedikumok (ism.) 9.15 Receptvarázs
(ism.) 9.45 Színház (ism.) 10.15
SZÓ-TÉR extra: A gének tudománya 2.15.00 Receptvarázs (ism.)
15.30 Lélektől létekig (ism..
szept. 21-i) 16.20 Dexfaktor
(ism., szept. 21-i) 17.05 Tudományegyetem 17.35 Könnyűzene
17.55 Képújság 18.00 Hírek 18.15
Dexfaktor (ism.) 19.00 Mórahalmi
magazin 19.30 Tudományegyetem (ism.) 20.00 Szeged ma
(ism.) 20.15 Csongrád megyeimagazin (ism.) 20.45 Táncgála
11/2. 22.00 Szeged ma (ism.)
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EPITESI TELEK

ALBERLETET KERES
• BELVÁROSI, 1,5-es, berendezett társasházi lakás,
nem dohányzónak kiadó, 2
hó kaució+rezsi. Ugyanitt
garázs kiadó. 06-70/2332 8 99. (095180524)

• SZEGEDEN
keresek
egyetemista ügyfeleim számára 2-3 szobás, bútorozott vagy bútorozatlan, kiadó lakásokat. Ár: 40-100 E
Ft. Tel.: 30/231-4871, DH
Szentháromság, (095180006)

ALBÉRLETET KÍNÁL
• SZEGED, Batthyány utcai, 3 szobás, földszintes
albérlet hosszú távra kiadó.
Ar: 100.000 Ft/hó. Tel.:
"08-30/442-4061.

| (OT5180707)

• SZEGED, Bécsi krt.-i, 2
szobás, földszinti, főbérlő
nélküli lakás kiadó. Ár:
50.000 Ft + rezsi + 2 havi
! kaució. Érd.: 06-30/4667460, J&L Safe, Laczkó
! IffTia. (095180039)
•

SZEGED-BELVÁROS,

közvetlen TIK-nél 56 m2-es,
2 szobás, II. emeleti, teljesen berendezett és gépesített téglalakás kiadó. Ár:
70.000 Ft. Tel.: 06-30/742n 6 8 , e-mail: molnar.otto
©kaas.hu.(095180098)
•

HOZ, egyetemekhez közel
2 szobás, erkélyes, bútorozott albérlet diákoknak, fiatal párnak kiadó. Ár: 59.000
Ft + rezsi + kaució. Érd.:
06-70/615-5849, J&L Safe, Pósa Melinda. (095180037)
•

SZEGED-BELVÁROSI,

Dómhoz közeli, 2 szobás,
emeleti, 57 m2-es, erkélyes, bútorozott lakás megbízható bérlőnek, hosszú
távra,
kaucióval
kiadói
Irányár: 55.000 Ft + rezsi/
hó. Tel.: 06-30/654-0874,
Hidroép-Kovács. (095179998)
•

• ROMÁNIA, Hargita megye,
Gyimes-völgyében
26.122 m2-es építési terület
2 db gyimesi parasztházzal,
csűrökkel, síelésre alkalmas területrésszel eladó.
Irányár: 1,5 euró/m2. Tel.:
30/299-3929, Kun-Szabó
Mária, LIMIT. (095179713)

SZEGED-ÚJSZEGEDI,

40 m2-es, 1 + 1 szobás, II.
emeleti, 10 éves téglalakás
agy személynek vagy egy
párnak kiadó. Ár: 48.000 Ft
+ rezsi. Tel.: 06-30/7427168, e-mail: molnar.otto
© k a a S . h U . (095180897)

• SZEGEDI, egyetemekhez. vasútállomáshoz közeli. új építésű, amerikai
konyhás, 2 szobás, II. emeleti lakás kaucióval kiadói
Ár: 60.000 Ft/hó + rezsi.
06-30/871-1230, J & L Safe,
Komlósi
József.
1035180038)

• ÚJSZEGED,
Derkovlts
fasoron 2 szobás, amerikai
konyhás, padlófűfóses, kllmás luxusalbérlet kaucióval, üzletembereknek, európai diákoknak kiadó, Ár:
-70.000 Ft + rezsi. 06-30/
466-7460, J & L Safe, Laczkólrma.(098180042)
• ÚJSZEGEDEN, liget mellett 2 szobás, hallos, IV.
emeleti, bútorozott albérlet
kedvező áron kiadó. Közlekedés kiváló. Ár: 40.000 +
rezsi + kaució. Érd.: 06-30/
466-7460,
J&L
Safe.
(005180030)

BÉRLEMÉNY

• BONTÁSRA házat, romos épületet, vasat veszek.
06-30/955-6049

(095281830)

FÖLDTERÜLET
• ÜLLÉS-RUZSA
között
körbekerített, 62.426 nyes terület 230 m2-es lakóépülettel, melléképülettel
eladó.
Földterületből
56.491 m 2 erdő, melyre
2021-ig támogatást folyósítanak. Irányár: 27,5 M Ft.
30/299-3929,
LIMIT.
(095179741)

• A SZATYMAZI ut mellett,
a Postakocsi Csárda közelében 953 m J -es zártkert
eladó. A telekre építési engedély is kérhető. Ár:
600.000 Ft. Érdeklődni:
+36-30/294-4481.
• BAKTÓ, 40. utcai kiskert
eladó. Vezetékes víz, villany, gáz a kapu előtt.
Megegyezünk. É r d : 06-62/
489-1 76.(095281074)

MAGÁNHÁZ

BÉRBE

ADJA

a nyári épületben
található. 90,2 m 2 és
117,8 m profil kötöttség
nélküli, utcai bejáratú,
valamint a főépület
vendéglátószintjén
található, 55 m és 80 m

üzlethelyiségét.
Érdeklődni a
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06-62/566-488
telefonszámon.

ÉPÍTÉSI TELEK
• ELADÓ egy 672 rrv-es,
összközműves sándorfalvi
telek, a Csongrádi utcában.
Jogerős
építési
engedéllyel, tervvel. Ár: 2,2 millió
Ft. Érd.: 06-30/635-3739.
(095281413)

• SZATYMAZI, nappalis, 3
szobás, 130m2-es, 17 éves
magánház melléképülettel,
dupla garázzsal, 1100 m2es telken eladó. Irányár:
25,5 M Ft. Tel.: 30/2993929, Kun-Szabó Mária,
LIMIT. (095179737)

• SZATYMAZON eladó 156
m2-es, 4+1 szobás, dupla
komfortos, nagy teraszos
családi ház garázzsal, medencével, kis tóval, faépülettel. Ár: 21,5 M Ft, Tel.:
+36-30/230-8943,
DH
Szentháromság. (095180007)
• SZEGED belvárosához
közel, 661 m2-es telekterülettel rendelkező, háromszintes (többgenerációs),
gyönyörűen felújított családi ház eladó. Irányár: 55,9 M
Ft. Tel.: 30/625-2531, Bozsó
Orsolya
LIMIT.

• DESZK elején, négyszobás, 1995-ös magánház,
tavaly teljesen felújítva, garázzsal, gyönyörű kerttel,
igényesnek,
21.000.000
Ft-ért eladó. 06-30/50890 06.(095179618)

• DESZKI 5 szobás, 2.080
m2-es telken 170 m2-es,
tetőteres, újabb családi ház
parkosított udvarral eladó:
22,9 M Ft. Gutenberg u 24.
06-30/906-0690,
Egedi
Sándor,
Ingatlan24.
(095180617)

• ELADÓ családi házat, lakást, nyaralót, termőföldet
keresek. Szűcs Imre, 0630/2 39-9 1 97.(095179800)
•

KLEBELSBERG-TELEPI

5 szobás, hőszigetelt, kétszintes, garázsos, kertes
ház eladó, vagy 2 szobás,
alsóvárosi, I. emeleti társasházi lakásra cserélem
(26 M Ft) értékegyeztetéssel. Érd.: 06-30/654-0874.
• LÖWY Sándor utcai. 61
m'-es, háromszobás magánház eladó (15.800.000ért), kétszobás panellakást
II. emeletig beszámítunk.
06-30/9 7 84-339(095281468)

• NAGYÉREN háromszobás ház eladó. Telefon:
06-30/422-6901.
(095281312)

• PETŐFITELEPEN

1 +2

szobás, központi fűtéses,
jó állapotú kertes ház lakható
melléképülettel,
16.500.000 Ft-ért eladó.
06-30/592-6734(095281583)

• SZATYMAZ központjához közel egy 1995-ben
épült, jó elosztású, felújított, parkosított udvarú
Ikerházrész eladó. Irányár:
18MFt.Tel.: 30/625-2531,
Bozsó
Orsolya,
LIMIT.
(095179724)

• SZATYMAZI, rendkívül
igényes, 147 m2-es, teljesen új magánház eladó. Ár:
39.100.000 Ft. Tel.: 06-30/
4 4 2 - 4 0 6 1 .(095180709)

ALBERLETET KINAL

4 95-080.(095281187)

(095178908)

• SZEGED, Tigér utcai, 5
szobás, igényes kialakítású, jó elrendezésű magánház szép kerttel eladó. Ár:
31.900.000 Ft. Tel.: 06-30/
442-4061, Kaas Ingatlan-

galéria. (095180713)
•

SZEGED-ALSÓVÁROSI,

150 m2-es, 2+2 szobás ház
melléképületekkel, 700 m2es
telken
eladó.
Ár:
17.500.000 Ft. Tel.: 06-30/
348-9058, Kaas Ingatlan-

1 szobás

5 5 OOO Ft + rezsi

1+1 szobás

7 0 OOO Ft + rezsi

1+2 szobás

8 0 OOO Ft + rezsi

1EVEN BELÜL TORTENO LAKASVASARLAS ESETEN
A BÉRLETI DÍJ EELÉT BESZÁMÍTJUK A VÉTELÁRBA!
ÉRDEKLŐDNI:62/499-814,
06-70/372-0036 ®

208(095280985)

• SÁNDORFALVÁN eladó
egy 67 m2-es családi ház.
507 m2-es saroktelken kétszobás, vegyes építésű
ház.
Panellakásbeszámítás lehetséges! 7 M
Ft.
06-70/454-2099

(0951 79689)

S

• TISZASZIGETEN vegyes
építésű, komfort nélküli,
felújításra szoruló családi
ház
eladó.
Irányár:
6.500.000 Ft. 06-30/358-

(096179633)

• ÚJSZEGED, Fő fasori,
ötszobás, kétszintes, igényesen felújított magánház
nagy
melléképülettel,
36.000.000 Ft-ért, azonnali átadással eladó. 06-30/
508-90 06.(095179620)
•

ÚJSZEGED-MAROSTÖI

városrészen ötéves, 178
m2-es, földszinti magánház
garázzsal, 750 m 2 "telken,
parkosítva, igényesnek eladó.
06-20/473-8998
(095179995)

• ÜLLÉSI
háromszobás,
ebédlős, bővíthető magánház dupla garázzsal, gázvegyes tüzelésű központi
fűtéssel, ipari árammal,
parkosított
udvarral,
összeköltözésre, vállalkozásra alkalmasan eladó.
Irányár: 13 M Ft. 06-20/
804-59 5 2(094974612)

PANELLAKÁS
• MAKÓ-BELVÁROSI,

I.

• SZEGED-

2 0 80.(095179691)

• NYITRA utcában, ötszintesben, 2+2-es, csendes,
jó állapotú, ablakcserés,
parkos lakás eladó vagy
kisebbre cserélhető. 0670/32 7-79 49, (095281389)

galéria. (095180718)

BÉKETELEPEN kétszintes, ötszobás családi ház
nagy telken, kétgarázsos
melléképülettel
eladó.
Azonnal költözhető. Irányár: 20,5 M Ft. 06-70/454• SZEGEDFODORKERTBEN

90

m2

es téglaház 550 m2-es,
építésre is alkalmas telekkel
eladó.
06-20/2451733. Ár: 20.900.000 Ft.

(095281292)
•

SZEGED-MAROSTŐN,

földszint + tetőteres, 248
m2-es, 2 nappalis, 4 hálószobás,
kétgenerációs,
dupla komfortos családi
ház eladó. Irányár: 55 M Ft.
Tel.: 30/625-2531, Bozsó
Orsolya, LIMIT. (095179743)
•

SZEGED-PETŐFITELE-

PL, Csap utcai, 100 m2-es,
gázfűtéses magánház 40
m2-es melléképülettel, 890
m2-es telken eladó. 06-30/

(095281002)

• SZEGED, Csongrádi sugárút csendes részén 65
m2-es, 2,5 szobás, erkélyes
lakás 6.300.000 Ft-ért eladó.
06-20/245-1733
(095281295)

• SZEGED, Csongrádi sugárúton eladó egy 47 m2es, 1 +1 szobás, III. emeleti,
erkélyes, jó állapotú panellakás. Otthon Centrum.
Irányár: 5,9 M Ft. 06-70/
4 5 4-2 0 87(095179895)

• SZEGED,GáspárZ. utcában 8. emeleti, felújítandó,
3 körbejárható szobás panellakás alkalmi áron eladó.
Ár: 6.000.000 Ft. Tel.: 0630/442-4061. (095180704)

• SZEGED, József A. sgt.i, 60 m2-es, 2+1 szobás,
lodzsás, 8. emeleti, megkímélt, panelprogramban fel• SZEGEDPETŐFITELEP, RO m2-es, 3 újított lakás költözés miatt,
szobás, gázfűtéses magán- sürgősen eladó. Ár: 6,9 M
ház 400 m2 telekkel eladó. Ft. Tel.: 06-70/321-9960.
06-20/508-9712.
Ár: (095180614)
9.500.OOO Ft. (095281288)
• S Z E G E D , József A. sgt 5 55-09 7 8(095179193)

•

SZEGED-SZENTMIHÁ-

LYI, 150 m2-es, új ház,
befejezetlen, 43 m2-es, utcára nyíló garázzsal eladó,
cserélhető lakásra. 06-30/
2 62-46 80(095281676)

• SZEGED-TÁPÉ
elején
178 m2-es, kétszintes, nappali + 4 szobás, étkezős,
felújított magánház 30 m2esüzlethelyiséggel, 798 m2es telken, garázzsal eladó.
Ár: 24,99 M Ft. +36-20/
• SZEGED-TÁPÉN, csen
des
utcában,
tetőtérbeépítéses, 4 szobás, nappalis,
téglából
épült,
masszív családi ház nagy
kerttel, garázzsal, melléképületekkeleladó. Ár: 21 ,9M
Ft. Tel.: +36-30/231-0936,
DH
Szentháromság.

(095180001)

on 61 m2-es, erkélyes lakás
eladó. Irányár: 6.500.000
Ft. 62/48 5-2 08(095280988)

• SZEGED, Kemes u. 3. sz.
alatti, emeleti, 2 szoba +
hallos, felújítandó lakás alkalmi áron eladó". Ár:
5.900.000 Ft. Tel.: 06-30/
4 4 2 - 4 0 6 1 .(095180705)

• SZEGED, Kukovetz Nana
utcában, ötszintes cseréptetősben zárószinti, 1,5
szobás, átlagos állapotú
panellakás eladó. Irányár:
7.500.000 Ft. +36-30/8649633, KAAS Ingatlan, Tóth
Mónika.(095180694)
,
• SZEGED, l ugas utcában
eladó egy 1. emeleti, 35
m2-es, 1 + 1 szobás, esztétikailag felújítandó panellakás panelprogramon átesett házban. Ár: 5,5 M Ft.
Érd.: Zámbó Marian, 70/

454-2074.(096179708)

• SZEGED, Lugas utcában
hőszigetelt, felszerelt, felújításraszoruló, 35 m2-es, III.
emeleti, 1 + 1 szobás panellakás új műanyag ablakokkal eladó. Ár: 4,9 M Ft.
+36-30/231-4752,
DH
Szentháromság. (095180009)

• RENDKÍVÜLI akció! Szeged, Dankó P. u. 26. sz., I.
emeleti 44 m2-es" és II.
emeleti 70 m 2 -es lakás
szerkezetkészen, 199.000
Ft/m2 áron eladó. 62/442385,
06-30/938-0931.

(095282082)

• SZEGED, Petresi utcában eladó egy 1,5 szobás,
48 m2-es, átlagos állapotú
panellakás, a radiátorokon
hőmennyiségmérővel. Ár: 6
M Ft. Tel.: +36-30/2315693, DH Szentháromság.

• SZEGED belvárosában
35 m2-es, körerkélyes minigarzon téglaépítésben, 3.
emeleten, eladó. Egyetemistáknak kiválói Irányár:
8.500.000 Ft. +36-30/8649633, KAAS Ingatlan, Tóth
Mónika. (095180695)

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

• SZEGED belvárosában
kínálok eladásra egy FÖLDSZINTI, 52 m2-es, kétszobás lakást! Irányár: 8,7 M
Ft. Érdeklődés: 06-70/454-

(095180003)

Ft. 62/485-2 08(095280999)

• SZEGED, Sás utcai, 35
m2-es, 1,5 szobás, gyönyörűen felújított, főzőfúlkés,
6. emeleti panellakás eladó. Ár: 5,8 M Ft. 06-70/454-

2094(095179714)

• SZEGED, Építő utcai, 68
m2-es, 1+2-es, erkélyes,
magasföldszinti, panelprogramban, felújított, lakás
8.500.000-ért eladó. 0662/470-095, 06-20/5163 0 89.(095281345)
•

SZEGED-

FELSŐVÁROS, 65
2,5 szobás, erkélyes, panelprogramos lakás bérleti
joga eladó! 06-20/2451733. Ár: 2.800.000 Ft.
m2-es,

(095281297)

• SZEGED-TARJÁN

vá-

rosrész csendes utcájában
eladó egy 8. emeleti, 35
m2-es, panelprogramon átesett, hőmennyiségmérővel felszerelt, 1,5 szobás
lakás. Ár: 5,8 M Ft. Tel.:
06-70/454-2083.
(095179716)

• SZEGED-TARJÁN,

56

m2-es, 2,5 szobás, jó állapotú, panelprogramos lakás eladó. Tel.: 06-20/2451733. Ár: 6.400.000 Ft.

(098281301)
•

emeleti, 56 m2-es lakás
bérleti jogát szegedire cserélem.
62/485-208

463-8 1 22(095180609)

TISZA PALOTABAN KLIMATIZALT LAKASOK KIADOK

• SZŐREGEN 100 m2-es,
felújítandó téglaház 637 m 2
telekkel eladó.
Irányár:
10.500.000 Ft. 62/485-

• ÚJSZEGED, Fő fasor
melletti, 290 m2-es, hétszobás, kétlakásos, igényes
magánház kisebb cserével
is eladó. 30/508-9006.

• SZEGED, Kecskéstelepi,
Adai utcai, 3 szobás magánház 1.087 m2-es telken
eladó: 15 M Ft. 62/640-658

(094667975)

km

• SZEGED, Ajtony közi,
110 m2-es, 3 szobás, 2009ben felújított,
amerikai
konyhás családi ház kerti
tóval eladó. 3D http://
3dingatlanpiac.hu/e1542.
Ar: 23.000.000 Ft. Tel.:
06-30/442-4061, Kaas In-

• APÁTFALVA, Szabadság
31.
parasztház
eladó,
azonnal beköltözhető, központi fűtés, fürdőszoba,
gáz van: 3.790.000 Ft. 62/
• BELVÁROSI, 3 generációs, akár irodaháznak is
alkalmas, igényes ingatlan
eladó.
06-30/9158-567

é s 30

körzetében eladó családi
házat, lakást, ingatlant keresek.
06-30/520-4512,
Molnár. (095180446)

8 5 4 6(095076655)

(095281291)

2 1 3-632(094974430)

•SZENTESEN

(098179746)

• SZEGED, Kapu köz 3.
alatti, igényes környezetben lévő kétszintes, teraszos, hatszobás, 2 konyhaétkezős, 2 fürdőszobás,
garázsos,
alápincézett,
kertes magánház 700 m2es telken eladó. Tel.: 62/

• ALGYŐ1146 m ? -es. szerkezetkész magánház garázzsal, 10.000 m 2 telken,
akár
telephelynekvállalkozásnak, 7.800.000ért eladó. 06-20/244-9655

•

Irdatlan BORZÉ

g a t l a n g a l é r i a . (095180714]

(095281829)

A Napfényfürdő
Aquapolis Szeged

•

ÉPÍTŐANYAG

(095180459)

SZEGED-BELVÁROS-

TEGLAEPITESU LAKÁS

SZEGED-TARJÁNBAN

felújított, 2+2 szobás, erkélyes lakás eladó. Irányár:
8.200.000 Ft. 62/485-208

(095280995)

• SZEGED-TARJÁNI,

be-

fejezett panelprogramos,
liftes panelház ötödik emeletén lévő, 3 szobás, 63
m2-es, erkélyes lakás alkalmi áron, sürgősen eladó!
Irányár: 5,6 M Ft. Tel.:
30/654-0874,
HidroépKovács. (095179996)
• SZEGEDEN, a Kereszttöltés utcában panelprogramon átesett, 50m2-es, 2
szobás, felújítást igénylő
lakás liftes házban eladó.
Ár: 5,6 M Ft. 06-70/3219960,
www.dh.hu
(095180590)

2052.(095179723)

• SZEGED történelmi belvárosában teljesen felújított, 2 szobás, 74 m2-es,
egyedi központi fűtéses,
klimás lakás liftes házban
eladó. Ár: 15.900.000 Ft.
Tel.:
06-70/321-9960.
(095180808)

• SZEGED, Alkony utcai, I.
emeleti, teljesen felújított,
erkélyes, 2 szobás téglalakás eladó. Ár: 8.4 M Ft.
06-30/906-0690,
www.ingatlan24.info.
(096180612)

• SZEGED, Bartók tér sarkán eladó egy 161 m2-es,
kitűnő állapotú, első emeleti, 4 helyiséggel rendelkező
lakás. Irodánakisalkalmas.
Ár: 24,9 M Ft. Elérhetőség:
06-70/454-2081.
(095179706)

• SZEGED, Bem utca elején, régebbi építésű házban
felújított, I. emeleti, 60 m2es, 1,5 szobás lakás eladó.
Irányár: 11,9 M Ft. Tel.:
30/685-4602, Simon Györgyi, LIMIT. (095179720)
• SZEGED, Bécsi krt,-I, VI.
emeleti, 56 m2-es, 1,5 szobás, felújításra szoruló,
konvektoros lakás liftes
házban eladó. Irányár: 8,9
M Ft. 30/456-5776, Bátyiné
Mester Zsuzsanna, LIMIT.
(095179711)

• SZEGED, Damjanich utcában 60 m2-es, 2 szobás,
étkezős, teraszos, igényes
kivitelezésű, második emeleti, társasházi lakás eladó.
Irányár: 11.900.000 Ft. Érdeklődés:
06-70/45420 93.(095179712)

• SZEGED, Kálvária térnél
paneláron sürgősen eladó
64 m2-es, téglaépítésű, cirkófűtéses, jelenleg 2 szobás lakás, amiből kellemes
otthont varázsolhat. Ár: 8,8
M Ft. Tel.: 06-70/3219977, www.dh.hu/szeged/
ingatlanok. (095180599)

• SZEGEDEN, az Öthalom
utcában, régebbi építésű
társasház 2. emeletén kínálok eladásra 33 m2-es garzonlakást azonnali átadással. Irányár: 5,9 M Ft. Érd.:
Engi Zsuzsanna, 06-70/

• SZEGED, Malom utcai,
III.emeleti, belsökétszintes
téglalakás jó helyen eladói
Irányár: 11,3 M Ft. Tel.:
06-30/532-4112,
IngatIan24
Szeged,
www.ingatlan24.info.

• SZEGEDEN, cseréptetős
társasházakban eladó panellakásokat keresek készpénzes ügyfeleim részére.
Ár:
10.000.000
Ft-ig.
Tel.:+36-30/742-7168,
molnar.otto@kaas.hu.

• SZEGED,Olajos utcai, 44
m2-es, 3. emeleti, 1,5 szobás, egyedi fűtéses, jó állapotú téglalakás 4 emeletes
házban eladó. Ár: 7,4 M Ft.
Gál
Judit,
06-70/454-

454-20 54.(095179702)

(095160718)

• ÚJSZEGED, Vedres utca
csendes részén 55 m2-es,
kétszoba-hallos, erkélyes
l a k á s 6 . 8 0 0 . 0 0 0 Ft-ért ela-

dó.

(095281299)

06-20/526-7931

TÉGLAÉPÍTÉSŰ LAKÁS
• BUDAPESTEN
tanul
gyermeke? Megújuló környék, kitűnő közlekedés,
bevásárló- szórakoztatóközpont a szomszédban, 3
szoba, 90 m2, egyedi központi fűtés. Ár: 17MFt. Tel.:
70/321-9977, www.dh.hu.
(095180592)

• DUGONICS tér melletti,
46 m2-es, II. emeleti, erkélyes, 1,5 szobás lakás kedvező áron eladó. 06-30/
9 7 84-339(095281462)

• JUHÁSZ Gyula utcai, 68
m2-es, erkélyes, I. emeleti,
háromszobás, igényesen
kialakított, fiatalos lakás
eladó.
06-30/9784-339
(095281464)

(095180607)

2 0 5 1 .(095179699)

• SZEGED,
Osztrovszky
utcában eladó egy 37 m2es, egyszobás, zárószinti,
erkélyes, egyedi fűtéses lak á s : 7 , 3 M Ft. 06-70/4542 0 99(095179700)

• SZEGED, Szentháromság utcában belső 2 szintes, 155/188 m2-es, kulcsrakész téglalakás eladó.
Ugyanitt 20 m2-es iroda is
eladó. Irányár: 187.000 Ft/
m2.
Tel.:
+36-30/7427168.(095180700)

• SZEGED, Szondi Gy. utcában épülő, négylakásos
sorházban két lakás eladó.
108 m2-es, nappali + 3
szobás,
garázzsal.
Ár:
26.000.000 Ft. Érd.: 06-30/
864-9630, Kaas Ingatlan-

galéria. (095180703)

• SZEGED, Sándor utcai.
59/47 m2-es, kétszobás,
erkélyes, exkluzív, 3. emeleti, nagy erkélyes, féltetőtéri lakás fedett autóbeállóval eladó. 10,8 M Ft + 500 E
Ft. 70/4 5 4-2 0 5 5.(095179727)

• SZEGED, Vasas Szent
Péter utcában eladó magasföldszinti, 61 m2-es, 2
szoba-étkezős téglalakás
igényes felújításokkal, pincével, udvari tárolóval, autóbeállóval. Irányár: 10,99
M Ft. Tel.: 06-70/3219960,
www.dh.hu.
(095180605)

• SZEGED, Veres ács utcában 15 éve épült, I. emeleti,
2+1 szobás, 67m2-es, napfényes lakás kitűnő állapotban eladó. Irányár: 11,99 M
Ft. Tel.: 06-70/321-9960,
W W W . d h . h u . (095180588)

• SZEGED, Váradi utcai, 3
lakásos, 115 m2-es, 100
m2-es kerttel, garázzsal
rendelkező, kétszintes sorházak tavaszi indulással leköthetők. Ár: 27.500.000
Ft. Tel.: 06-30/864-9630,
Kaas
Ingatlangaléria.

(095180702)

• SZEGED, Árvíz utcai, 114
m2-es, nappalis, 3 szobás,
kitűnő elosztású, igényes,
kétszintes lakás garázzsal,
autóbeállóval eladó. Irányár: 22,8+2 M Ft. 30/4565776, Bátyiné Mester Zsuzsanna, LIMIT. (095179729)
• S Z E G E D , Ő s z 27., új tár-

sasházban 45-74 m2-es,
erkélyes lakások eladók.
06-20/9460-083.
(095281347)

• SZEGED, Öthalom utcai,
89 m2-es, 3 szobás, II.
emeleti, klimás, parkettás,
igényes lakás eladó. Garázs, gépkocsibeálló van.
Ár: 17,6 M Ft. 06-30/5324037,
Ingatlan24.
(095180813)
•

SZEGED-BELVÁROS,

kiskörút mellett, két kúlön
szobás, III. emeleti, igényesen felújított téglalakás
12.900.000 Ft-ért eladó.
06-30/508-9006.
(095179625)
•

321-492(095281353)
•

SZEGED-BELVÁROS,

Szentháromság utcai, 31
m2-es, 1 szobás, magasföldszinti, teljesen felújított, belső udvari, nagy
teraszos téglalakás eladó.
Ár: 8.300.000 Ft. Tel.:+3630/348-9058, Kaas Ingatlangaléria. (095180717)
•

SZEGED-BELVÁROS,

Sóhordó utcai, 69/91 m2es, 2. emeleti, amerikai
konyhás-nappalis, 4 hálószobás, világos lakás félig
tetőtérben eladó. Ár: 16,5
M Ft. Érdeklődés: 06-70/
454-2058, Németh Gabriella. (095179718)
•

•

SZEGED-BELVÁROSI,

•

SZEGED-MAROSTŐI,

egy nagyszobás,
kúlön
konyhás, II. emeleti, erkélyes társasházi téglalakás
eladó. Irányár: 7,9 M Ft.
Tel.: 30/685-4602, Simon
Györgyi, Ll MIT. (095179707)
exkluzív társasházi lakás
hatalmas terasszal, 3 hálóval, minden igényt kielégítő
fürdőszobával, elegáns bútorokkal, akár 2 garázzsal
eladó. Ár: 28.000.000 Ft.
Tel.: 06-30/532-4174, Ingatlan24. (095160616)
• SZEGEDEN, a Hattyas
utcában 113 négyzetméteres, garázsos-pincés, társasházi lakás eladó. Minden bejárat független társasháztól. Irányár: 16 M Ft.
06-70/454-2080(095179701)
• SZEGEDEN, a nagykörúton belül 1 + fél szobás,
egyedi fűtéses, erkélyes,
összkomfortos lakás eladó.
Ár: 7,89 M Ft. Tel.: 70/3219 9 7 7.(095180596)
•

SZEGED-

BELVÁROSBAN eladó egy
felújított, II. emeleti, 2 kúlön
bejáratú szobás, egyedi cirkófűtéses, erkélyes lakás
klímával és új fürdőszobával. Irányár: 11,3 M Ft. Tel.:
06-70/321-9960,
WWW.dh.hu.(095180602)

SZEGED-BELVÁROSI,

98 m2-es, első emeleti lakás
bérleti joga átadó, irányár:
4,5 M Ft. 62/485-208
(095281004)

• SZEGEDI, TIK-től 2 percre, 2 kúlön bejáratú szobás,
igényesen felújított, kicserélt nyílászárójú, egyedi fűtéses lakás sürgősen eladói
Irányár: 10,7 M Ft. Tel.:
30/654-0874,
HidroépKovács Kft. (095179993)
• S Z E N T F E R E N C u t c a i , 74
m2-es, erkélyes, III. emeleti,
2+1-es, igényes belső kivitelezésű lakás eladó. 0630/9 7 84-3 39(095281471)

• ŐSZ utcai, I. emeleti, 58
m2-es (8 m2 erkély), kiváló
adottságú, jó minőségű lakás eladó. 06-30/9784339(095281468)

• ÚJSZEGED, Marostői városrészen, 96 m2-es, új
lakás teljesen kész állapotban, azonnal beköltözhetően eladó. 06-20/4738 9 98.(095179997)

ÜZLETH., MŰHELY, I R O D A

SZEGED-BELVÁROS,

Szentháromság u. elején I.
emeleti, nagy erkélyes, déli
fekvésű, gázkonvektoros,
egyszobás lakás eladó. 62/

CSÜTÖRTÖK

• SZEGED, AAA Autó telephelye (15.000 m2) irodahelyiségekkel eladó vagy
kiadó. Ár: 500.000 Ft/hó +
áfa. Tel.: 06-30/442-4061.

(095180706)

• SZEGED, Algyői út melletti, 16.000 nr-es telephely hosszú távra kiadó. Ár:
700.000 Ft/hó. Tel.: 06-30/
4 4 2 - 4 0 6 1 .(096160710)

• SZEGED,
nagykörúton
belül eladó egy 51 m2-es,
igényesen felújított, 3 helyiségből álló szuterén üzlethelyiség.
Irányár:
11.300.000 Ft. Tel.: +3630/7 4 2-7 1 68.(095160719)
•

SZEGED-BELVÁROSI,

250 m2-es üzlethelyiség
élelmiszerboltnak, ruházati
áruháznak, kiváló adottságokkal kiadó és eladó. Ár:
200.000 Ft/m2. Tel.: 06-30/
442-4061, Kaas Ingatlang a l é r i a . (095180711)

• SZEGEDI képzési központban tanfolyamok részére tantermek kiadók.
Tel.:
30/636-7975.
(095281360)

A DÉLMAGYARORSZÁG
ÉS A D É L V I L Á G A J Á N L Á S Á V A L
Hogy miért erdemes apróhirdetését
A DÉLMAGYARORSZÁCBAN
és a DÉLVILÁGBAN feladni?
MERT AZ AKÁR MÁR A MÁSNAPI
LAPSZÁMBAN MEGJELENIK!
Előzze meg versenytársait!
Válassza az ország legnagyobb múltú
megyei napilapját!
Délmagyarország és Délvilág hirdetésfelvétel
személyesen ügyfélszolgálati irodainkban
vagy telefonon!

IRODAINK:
SZEGED, Gutenberg u. 5. • 62/310-933
SZEGED, Szabadkai út 20. • 62/567-835
S7I M I S, Kossuth u. 8. • 63/314-838
MAKÓ, Szegedi u. 9-13. • 62/213-198
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
Kinizsi u. 27. • 62/242-419
^ÜBfÜJll

ÜZLETHELYISÉG, MŰHELY, IRODA
TISZA P A L O T Á B A N KLIMATIZALT ÜZLETEK
ELADÓK, KIADÓK 7 0 - 2 2 9 m 2 között.
Bruttó eladási ár már 2 6 0 OOO F t / m 2 - t ö l
Bérleti díj: bruttó 2SOO F t / m 2 / h ó + rezsi
Érdeklődni: 62/555-821, 06-70/312-1914

2010.

SZEPTEMBER

NONSTOP

23.,

APROBÖRZE

CSÜTÖRTÖK

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

(üzenetrögzítő

Gyászközlemények

Is)
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AHOL NEN CSAK VADÉTEL VAN!
hangulatos élő
Szeged, Maros utca 11.
http://illespanzio-vadaszetterem.hu zenével várjuk
Asztalfoglalás: 62/315-640 Vendégeinket!
Srüszi

A KIDUGiTÓ Szász Péter.
Duguláselhárítás garanciával,
mindennap. Érd.: +36-30/9457577.
62/533-999.
(0949735431
• C L A S S I C Ü V E G . Üvege
zés, képkeretezés. Pulcz u.
46., 62/499-111. (095179309)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
csatornakamerázással, 17
éve, éjjel-nappal. 62/499992(094973286)

GRATULÁLUNK

• LAKSPED!
Költöztetés
igény szerint. 62/497-358,
06-30/63 0-4 6 90(094565968)

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

AUTÓ
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT. Szeged, Fonógyári út
11.
Tel.:
62/458-692
(095180380)
• L A D A S a m a r a jó állapotban, műszakival eladó. 0630/2 7 7-5 5 33(095281827)

ALLAST KINAL
• A L A P O Z D meg a jövődet
külföldön! Személyre szabott elérhető munkalehetőségek, kiemelkedően magas jövedelmek. Jelentkezz
mostl
www.hajopincer.hu,
06-30/30140 88.(095178847)
• M U L T I N A C I O N Á L I S koz
metikai cég területi képviselőt keres értékesítési tapasztalattal.
Fényképes
önéletrajzot az alábbi email
cimre
kérjük:
relinda_gyimesi
©cotyinc .com (095281712)

NOVENY

• S Z Ő L Ő T E L E P Í T Ő K , figyelem! Őszi, tavaszi telepítésre gyökeres-vessző igényét rendelje meg az Alföld
legnagyobb é s legrégebbi
szőlőiskolájából.
06-30/
300-7733,
06-30/3306869(095281005)

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

és a

a szív

• S M A R A G D T U J Á K : 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)

ÜDÜLÉS

VÁLLALKOZÁS

.

Dr. F ü l ö p G u n a g r i h a

0 '

Érd.: 70/933-4228

51. é v é b e n v á r a t l a n hirtelenséggel
e l h u n y t . Temetése szeptember 2 6 - é n

ÖZV. IGAZ GYÖRGYNÉ
KACSA ETELKA

elbúcsúzott

kísérjük utolsó útjára az Alsóvárosi

9 órakor lesz a katolikus t e m e t ő b e n .
Gyászoló édesanyja,
„„„,„„

v o l t maroslelel lakos, életének 8 0 .

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

2 7 - é n 10 órakor lesz a D ó m A l t e m p l o m á b a n . Kérjük, kegyeletüket csak egy

Fájdalommal

tudatjuk

fiai és a testvére

évében hirtelen e l h u n y t . Hamvasztás
utáni búcsúztatása 2010. szeptember

Gyászoló család

szál virággal róják le.
95280822

m i n d a z o k k a l , akik szerették

Gyászoló család

és ismerték, hogy

FARKAS MIKLÓS

m i n d a z o k n a k , akik drága szerettünk,

DÉKÁNY MIHÁLY SÁNDOR

virágot helyeztek, fájdalmunkon e n y -

búcsút szeptember 2 8 - á n 13 órakor

BÍRÓ JÓZSEF ISTVÁN

veszünk Tőle az Alsóvárosi temetőben.

hamvasztás utáni búcsúztatása s z e p -

Gyászmise a z n a p 11.30 órakor lesz a

t e m b e r 2 6 - é n , 15 órakor lesz a Belvá-

Mihályteleki t e m p l o m b a n .

rosi t e m e t ő b e n .

Gyászoló szerettei

Hálás szívvel m o n d u n k k ö s z ö n e t e t

búcsúztatásán m e g j e l e n t e k , sírjára

HELYESBITES

80 éves k o r á b a n e l h u n y t . Végső

híteni igyekeztek.
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES

A gyászoló család

3 éve vettünk búcsút a legjobb férjtől,
édesapától, nagyapától,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

ERDEI IMRÉTŐL

Soha n e m múlik el szívünk fájdalma,
Köszönetet m o n d u n k m i n d a z o k n a k ,

Köszönetet m o n d u n k m i n d a z o k n a k ,

akik drága szerettünk,

akik drága szerettünk,

95179613

kel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni

virágaikkal f á j d a l m u n k a t e n y h í t e n i
Gyászoló család

047X1745

Gyászoló szerettei

r o k o n o k n a k , s z o m s z é d o k n a k és j ó
Ismerősöknek, akik szerettünk,

akik

REKEDT-NAGY SÁNDORNÉ

temetésén megjelentek, virágaikkal,
részvétnyi I vá n ítá sa ikka I fáj da I m u n kat
enyhíteni igyekeztek.
„)l7

temetésén megjelentek, részvétükkel,
virágaikkal f á j d a l m u n k a t e n y h í t e n i
igyekeztek.
Gyászoló család, Sándorfalva

Gyászoló család

GYÁSZHÍR

1

Köszönetet m o n d u n k m i n d a z o k n a k a
Köszönetet m o n d u n k m i n d a z o k n a k ,

SZENTES

igyekeztek.

igyekeztek.

95l7

Szerető felesége és családja

temetésén megjelentek, részvétükkel,

temetésén megjelentek. R é s z v é t ü k -

442X1754

hiányát örökké érezni fogjuk.

KÓNYA LÁSZLÓ

LAKATOS KÁROLYNÉ
BORBÉLY MATILD

ÖZV. ÖRDÖG ISTVÁNNÉ

Mély megrendüléssel t u d a t j u k , hogy
drága szerettünk,

IKLÁDI ANDRÁS
Szentes, Csongrádi út 36. szám alatti
lakos, türelemmel viselt, rövid, súlyos
betegségben 61 éves korában elhunyt.
Temetése szeptember 2 6 - é n , pénteken
16 órakor lesz a Kálvária temető ravatalozójából.

a (frftTiriffiffifim r
• 1
u
facebook
klubhoz!

MEGEMLEKEZES

95281702

G

y á « o l ó családja

tart e l ő a d á s t arról,
„ R á d g o n d o l n o m olyan jól esik,

hogyan változtathatjuk
és alakíthatjuk sorsunkat
a jóga erejével.
AZ ELŐADÁSRA

|

A BELÉPÉS DÍJTALAN! 1
Helye:
Olasz Kulturális Központ
Cím: Szeged, Dugonics tér 2.
Ideje: szeptember 25.,
szombat 10.30 óra

19.00

jegyárak: 3900, 5900, 8500 Ft ' H e l y s z í n : Papp László Budapest Sportaréna

A jegyek árán felül 200 Ft kezelési költséget

is

felszámítunk.

, Szabadkai út 20., 62/667-835

delmagyar.hu

MEGEMLEKEZES

halálának 8. évfordulóján.
Gyászoló férje, Sándorfalva

EMLÉKEZÉS:
R.-NÉ IRÉNKÉRE.

CSONGRÁD

„ Á l m o d t u n k egy öregkort, csodásat és

MEGEMLÉKEZÉS

szépet, de a kegyetlen betegség m i n dent összetépett. B í z t u n k , hittünk a

I j f ő i s T ^ ^ ^ D f ^ ^
'

t

gte

j j

—'

gyógyulásban, de ha már abban n e m ,

Minden, mivolt,

legalább a csodában. Csoda volt, hogy

az időn át is él, ha elmentél is,

ip^b'J

0

v e l ü n k maradtál,

2-3—4-5.

Jegyár: 4500 Ft • Helyszín: Petőfi Csarnok, Budapest

V

MAKÓ

DEÁK MIHALYNE
GÁL ÉVA
95281710

noi oldal

s több vagy n e k ü n k ma is bárkinél.

%

.

N e m az a fájdalom, melytől könnyes lesz a szem,

17., péntek, 20.00 óra

m

/

wv>nw.(üiflíi^gpaGtm/

Jegyárak; 2500-15 000 Ft • Helyszín: Syma Csarnok, Budapest

19., vasárnap,

Míg élek, élsz, éltetlek, s te nekem
segítesz, úgy e szív a s z í v e m e n . "
Fájó szívvel emlékezem drága feleségem,

HBHMNMRMi

Disney O n I c e - Hihetetlen kalandok: december

Igy is együtt v a g y u n k mi, kedvesem,

H

- NEM CSAK CSAJOKNAK.

VÁLTSA MEG BELÉPŐJEGYÉT ELŐVÉTELBEN A DÉLMAGYARORSZÁG
ÉS A DÉLVILÁG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁIBAN!

december

j d n k

Szex és New York

m e g az életünket

A DÉLMAGYARORSZÁG ES A DÉLVILÁG AJANLASAVAL

•
M f BÍUI
•hfhfis

évében

temető kápolnájából.

kedvenc közösségi oldaladon

meditációról

93.

t ő l ü n k . Szeptember 2 7 - é n 13 órakor

többségi
tulajdonrésze eladó.

CSATLAKOZZ

• n

E D D A M ü v e k tO év.

életének

masszázsszalon

• OLASZ
nyelvtanfolyamok indulnak október elejétől az Olasz Kulturális
Központban.
Érdeklődni:
62/423-255. (095077375)

Megrendülten tudatjuk, hogy szerettünk,

az Éliker v o l t k i r a k a t r e n d e z ő j e

• Ü D Ü L É S I jogát mi valóban eladjuk. Hívjon! +3670/2 94-38 1 7(094973374)

Szegedi

útjáról

LÁSZLÓ ISTVÁN

• T Ü Z E L Ő A K C I Ó , akác és
tölgy: 8.500 Ft/m-töl. 0630/534-8033. (095280918)

ww.pcrfekl.hu/CMHigrad 47cgcdkrpcrfekt.hu

Az apróhirdetések tartalmáért
a Délmagyarország Kiadó nem vállal felelősséget!

Q u i m b y koncert: december

ÁDÓK SÁNDOR
Hódmezővásárhely, Simon utcai lakos,

TÜZELŐANYAG

Most még jelentkezhet
a 20)0. októberben induló
• PÉNZÜGYI-SZÁMVTTEL]
ÜGYINTÉZŐ
s
•ADÓTANÁCSADÓ
• KÖZBESZERZÉSI REFERENS
• MUNKAVÉDELMI
TECHNIKUS
• MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ g
• TÁRSASHÁZKEZELÓ
képzésekre
CSONGRÁD MEGYEI
KÉPZÉSI KÖZPONT
lel.: 62/420-652

Sri C h i n m o y
spirituális mester tanítványa

• FŰSZERPAPRIKAS Z Á R Í T Á S T , -őrlést, -felvásárlást végez a Hamar
Gabriella Kft. Tel.: 06-30/
742-70T9. (095280955)

a szeretett édesapa,

• B I O B R I K E T T eladó, kukoricacsutkából
készült,
36 Ft/kg. Tel.: 06-70/3293 7 80.(095076961)

(Sí

RENDEZVENY
Előadás

Mély f á j d a l o m m a l t u d a t j u k m i n d a zokkal, akik szerették és ismerték, hogy

GYÁSZHÍR

• KERESKEDŐB O L T V E Z E T Ő , ruházati, illetve élelmiszer-eladó O K J s képzések indulnak szeptember 25-én Szegeden
89.000 Ft-tól.+36-30/3679217,
www.2007kapos.hu. Kérje
ingyenes tájékoztatónkati
(094974589)

TANFOLYAM

GYÁSZHÍR

SZEGED

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

SZOLGÁLTATÁS

VADÁSZ

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

, Szegedi 11. 9-13., 62/213-198 • Hódmezővásárhely,

k o z u n k Veled."

s emlékét egy életen át hordozni csendesen.

Fájó szívvel e m l é k e z e m az i m á d o t t

Fájó szívvel e m l é k e z ü n k

m

^LjsgÉflí
•• -m
Ki

N e k ü n k nem haltál meg, csak á l m o d ni m e n t é l . Egy r e m é n y ü n k v a n , mi
éltet és vezet, hogy egyszer majd talál-

h a n e m túlélni valakit, kit szerettünk,

r

éltél és b e n n ü n k e t szerettél.

feleségre, a példás anyára, n a g y m a -

NYILAS MÁRIA

mára.

elvesztésének 5. évfordulóján.
Gyászoló családja, Csanytelek, H ódmezővásárhely, Szeged

95281509

• HIRDETMENY •

Bánatos férjed
95280806

KISDIÁK LETT
GYERMEKE, UNOKÁjA?

A Gorzsai Paprika Termetői és Értékesítő Szövetkezet Igazgatósága az
Szvt. 21. paragrafusában biztosított jogkörében a szövetkezet rendkívüli
3076., tanácskozóterem a szövetkezet székhelyén. A közgyűlés időpontja:

A GYERMEK ELSŐ ISKOLÁSKORI KÉPÉT
NÉHÁNY SOROS ÜDVÖZLET KÍSÉRETÉBEN MOST

2010. október 7. napja, 6 óra. A közgyűlés határozatképtelensége esetére a

K E D V E Z M É N Y E S Á R O N TEHETI KÖZZÉ NAPILAPUNK

megismételt közgyűlés időpontja 2010. október 7. napja, 6.30 óta.

HASÁBJAIN, A „ G R A T U L Á L U N K " ROVATBAN.*

közgyűlését összehívja. A közgyűlés helyszíne: Hódmezővásártiety, Tanya

A közgyűlés napirendje:
1. Igazgatósági tag választása.
Tájékoztató: A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele
jelen van (Szvt. 26. § 1. bek.). Határozatképtelenség esetén a megismételt
közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz a
meghívóban szereplő napirend tárgyában való határozathozatalnál. A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. Nem gyakorolhatja szavazati
jogát az a tag, aki esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette (Szvt.
23. § 2. bek.). A napirend tárgyában érvényes határozat a jelenlévők egy-

I

A gratutálóhirdetést 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.

szerű szótöbbségével hozható (Szvt. 25. § 1. bek.).
A napirend határozati javaslata és indoklása a szövetkezet titkárságán a tagok
rendelkezéséreált.
Hódmezővásárhely, 2010. szeptember 21.

Irodáink: Szeged, Gutenberg u. 5., 6 2 / 3 1 0 - 9 3 3 ; Szeged, Szabadkai út 2 0 , 6 2 / 5 6 7 Az igazgatóság nevében:
Horváth Lajos elnök

8 3 5 ; Szentes, Kossuth u. 8 . , 6 3 / 3 1 4 - 8 3 8 ; M a k ó , Szegedi u. 9 - 1 3 . , 6 2 / 2 1 3 - 1 9 8 ;
Hódmezővásárhely, Kinizsi u. 27., 6 2 / 2 4 2 - 4 1 9 .

lat i / * . H « e t g
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GYŐZELEMMEL HANGOLT A PICK SZEGED A SZOMBATI, SCHAFFHAUSEN ELLENI BL-MECCSRE

Ez nagyon sima ügy volt

Magabiztos győzelmet (44-26)
aratott a Pick Szeged férfi kézilabdacsapata az újonc Orosháza elleni Budapest Bank férfi
kézilabdaliga-mérkőzésen. A
Tisza-partiak jól hangoltak a
szombati hazai BL-meccsre.
SZEGED
SÜLI RÓBERT

Hatalmas iramban kezdte a
meccset a Pick Szeged, a 4. percben már négy gólt rámoltak be a
hazaiak az újonc Orosháza kapujába. Nem vett vissza az iramból Skaliczki László együttese,
így a vendégek a játék lassítására törekedtek, az utolsó pillanatig kijátszották az akciókat. Sajnos a védekezés nem működött
teljesen tökéletesen, hiszen ha
ritkán is, de az orosháziak utat
találtak előbb az első félidőben
Mikler, majd a második játékrészben Tatai kapujába. Apropó
Tatai Péter, a válogatott kapusnak nem volt szerencséje, hiszen
a második félidőben egész pályás bombája a felső lécről a gólvonal elé pattant, centiken múlott, hogy nem szerzett ő is gólt.
A szélsők annál többet, Törő
Szabolcs, Tomás Stranovsky,
Vadkerti Attila és az élete első
bajnoki góljait szerző Nagy Norbert rendesen megszórta magát.
A kapitány, a hosszú sérülése
után remekül játszó Katzirz Dávid is szép gólokat lőtt, és a moldáv légiós. Maxim Butenko is
eredményesen játszott. Végül
magabiztos, 18 gólos győzelmet
aratott a Pick, ebből a sikerből

Pick Szeged-Orosháza

44-26

Budapest Bank férfi kézilabdaliga, újszegedi sportcsarnok,
800 néző. Vezette: Hargitai,
Markó.
Pick Szeged: Mikler - STRANOVSKY 5, Zubai 2, Herbert 4,
VADKERTI 5, KATZIRZ 6, Lékai
3. Csere: Tatai (kapus), Báláz,
Beocsanin 4, Sulc 1, TÖRŐ 7/1,
Nagy 2, BUTENKO 5, Bajorhegyi, Grünfelder. Vezetőedző:
Skaliczki László.

Pusztamérgesi siker

Kikapott a címvédő

A TÖRÖK GYÖRGY 2010 ŐSZI
veterán kispályás labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában az A osztályban a címvédő Charlton nem várt vereséget szenvedett a Ficaktól, a
Fit World ikszelt - majd büntetőkkel nyert - a Lokomotívval
szemben, így már csak az Első
Beton százszázalékos. Eredmények, A osztály: FicakCharlton 2-1, Fit World-Lokomotív 1-1, büntetőkkel Fit
World; Első Beton-Altax 8-3,
Piac Kft.-Bokafogó 5-4, Szegedi Vízmű-Pláza O'Neill 3-0.
A osztály
1 Első Beton

3 3 0 0 20- 4 9

2 Fit World*

3 2 1 0 20- 8 8

3 Charlton

3 2 0 1 27- 4 6

4 Sz. Vízmű

3 2 0 1 15- 8 6

5 Ficak

3

1 1 1

6-8 4

6 Lokomotiv

3

1 1 1

7-10 4

7 Altax

3

1 0 2 11-24 3

8 Piac Kft.

3

1 0 2

9 Pláza O'Neill*

3 0 1 2

6-10 2

3 0 0 3

6-26 0

10 Bokafogó

5-21 3

Döntetlen esetén (Pláza O'Neill-Ficak 3-3, Fit World-Lokomotív 1-1)
a biintetőrúgásokat megnyerő csapat (Pláza O'Neill. Fit World) plusz
egy jutalompontot kap.

SZEGED
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

- Pályafutása legfontosabb
góljának tartja a szerdait?

- Azt gondolom, nyugodtan állíthatom ezt. Elvégre egy
nálunk két osztállyal magasabban szereplő együttest sikerült búcsúztatnunk. Mi ez,
ha nem bravúr? Jött egy felívelés, a labdát sikerült úgy
levennem, hogy azzal a mozdulattal már a kapuval szembe kerültem, aztán egy pattanás után 20 méterről rásuhintottam. Annyira jól sikerült a
kivitelezés, ahogy elhagyta a
lábamat a laszti, tudtam, ebből akár gól is születhet. Ha
nem én szerzem, akkor is azt
mondanám, hogy szép volt.

Orosháza: Kovács - Balda 2,
Pánczél 3, LÓKODI 4, Varga 1,
Gazsó, Kardos 3, Mazics 2.
Csere: Herjezczki (kapus),
Ambrus, Kósa 1, Berta 2, Kovács 3, Bajusz 3/3, Dunkl 1,
Országh 1. Edző: Füzesi Ferenc.
Kiállítások: 14. III. 12 perc.
Hétméteresből: 1/1, ill. 3/3.

Katzirz a Pick Szeged egyik legjobbja volt. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

>ELSŐ
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- Edzője, Buchholcz Gábor milyen utasítással küldte pályára
a 85. percben?

íjj

BL-MECCSÉIG

- Már a meccs előtt is mondogatta, Roli, beszállsz, és eldöntőd a meccset. Viccesen
úgy is fogalmazhatnék, nem
szeretem a hosszabbítást, hát

HÁROM HONAPJA SZERVEZIK A SZENTESI ÖKÖLVIVOGALAT

MEGYEI FUTBALLHÍREK

A PUSZTAMÉRGESI FALUNAPOK keretében háromcsapatos
villám labdarúgótornát rendeztek a településen. Az első helyet a hazaiak szerezték meg,
miután a megyei médiaválogatottat 2-1-re legyőzték, míg az
állatorvos-válogatottal 2-2-es
döntetlent játszottak. Második
a médiacsapat lett, miután legyőzte (1-0) az állatorvosok
alkotta együttest.

Sorozatunkban aktualitásokkal
- sikerekkel, kudarcokkal foglalkozunk. Az élvonalbeli
Szolnok ellenében az esélytelennek vélt NB lll-as Tisza Volán SC a 26 éves Völgyi Roland
(képünkön) a 87. percben,
1-1-es állásnál szerzett találatával jutott a labdarúgó magyar
kupában a legjobb 32 közé.

(22-13)

messzemenő következtetéseket
nem szabad levonni, hiszen Füzesi edző csapata nem volt egy
súlycsoportban a Pickkel. Egyre
mindenképpen jó volt a bajnoki:
edzés helyett éles helyzetben
játszhattak a játékosok, hangolódhattak a szombati komoly
feladatra, a klub 73. BL-találkozójára, a Schaffhausen elleni
hazai nyitómeccsre.

AKI VALASZOL:
Völgyi Roland labdarúgó

B osztály: Piros-Kékek-Ságvári 4-10, Metálpont-Lanerossi 4-3, Együtt Szegedért-Dózsa 3-8, SZAK-Sándorfalva 3-0.
B osztály
1 Ságvári*

3 2 1 0 15- 7 8

2 SZAK

3 2 1 0 10- 4 7

3 Dózsa

3 2 0 1 13- 8 6

4 Metálpont

3 2 0 1

7- 6 6

5 Sándorfalva

3

1 0 2

8- 5 3

6 Lanerossi

3

1 0 2

6- 8 3

7 Együtt Sz.

3

10

2

9-19 3

8 Piros-Kékek

3 0 0 3

8-19 0

Döntetlen esetén (Ságvári-SZAK 3-3) a büntetőrúgásokat megnyerő csapat (Ságvári) plusz egy jutalompontot
kap.

Győztes Spártaiak

TIZENHARMADIK ALKALOMMAL RENDEZTÉK MEG
a klebelsbergtelepi iskola mögötti pályán nyolc csapat
részvételével a Hattyas-kupa
kispályás labdarúgótornát,
amelyet a Spártaiak nevű

együttes nyert meg.

A végeredmény: 1. Spártaiak
(Csala Péter, Barna Gábor,
Földeák Gábor, Huszta János,
Makra Endre, Leffler Gábor,
Pipicz Tibor), 2. Majdnem
Mindegy, 3. Füstölgő Ászok,
4. Betonkeverők.
Különdíjasok, a legjobb kapus: Tarjáni András (Majdnem
Mindegy), a legjobb játékos:
Mádi József (Majdnem Mindegy), a gólkirály: Papp Péter
(Füstölgő Ászok).
A sportnap további győztesei, asztalitenisz: 1. Kertész
Norbert, lábtenisz: Kiss Gábor és fia, 7-es rúgás: Papp
Péter.

Sztárparádé várható
Három hónapja szervezi Bertók
Róbert és a profi boksz világába visszatérő menedzser, Rácz
Félix az október 2-i, A visszatérés névre keresztelt ökölvívógálát. Látványos összecsapásokat ígérnek, és az eseményen igazi sztárparádé várható.

SZENTES
IMRE PÉTER

Három hónapja kezdte szervezni az október 2-án (szombat)
Szentesen, a Dr. Papp László
Városi Sportcsarnokban rendezendő A visszatérés névre keresztelt bokszgálát Bertók Róbert és a Félix Promotion vezetője, tulajdonosa, Rácz Félix.
Az elnevezés magyarázata:
Rácz 2006-ban hátat fordított a
sportágnak, s ezzel az eseménnyel tér vissza a honi professzionális ökölvívásba. Szintén a visszatérő kategóriába sorolható a S v á j c b ó l hazatért k ő -

- Pista remek fizikai állapotban, jó erőben érzi magát
- közölte Bertók Róbert, aki
szerepet vállal a felkészítésében. - A héten még növeljük a
terhelést, utána gyorsító, formaélesítő tréningek jönnek.
Az a cél, hogy a gálára olyan
legyen, és úgy küzdjön, mint
egy kiéhezett pitbull. Nagyon
jó, „verekedős", mozgalmas
meccseket láthat a publikum.
A szervezők telt házra számítanak, a Kurca-parti arénában mintegy 800-an férnek el.
A mérlegelés és a nyilvános
edzés a gálát megelőző napon,
október l-jén lesz a sportcsarnokban, ahol a rajongók találkozhatnak, beszélgethetnek a
főmérkőzések résztvevőivel, és
az autogramvadászok aláírást
is kérhetnek tőlük. A sportolókat zömében a Széchenyi ligetben, a strand területén lévő
szállásokon helyezik el.

Még kaphatók jegyek
A szentesi A visszatérés
bokszgálára még kaphatók jegyek a Dr. Papp László Városi
Sportcsarnok recepcióján. Az
elővételben megváltott belépők 1500, a kedvezményesek
1000 forintba kerülnek, míg
az esemény napján, a helyszínen vásárolt bilétákért 2000
forintot kell majd fizetni.

Könnyen lehet, hogy a ringen kívül is igazi sztárparádé
lesz Szentesen. Bertók elárulta: a meghívott vendégek listáján szerepel az ökölvívásból
ismert Erdei „Madár" Zsolt,
Kovács „Kokó" István, az
Eindhoven labdarúgója, Dzsudzsák Balázs, a teniszező Babos Tímea és a műsorvezető,
több riportkönyv szerzője, Vujity Tvrtko.

szegi középsúlyú bunyós, Szili
István és a korábbi profi világbajnok, Kótai Mihály.
A szervezés, a rendezés munkálatai a hajrához érkeztek mondta Bertók - , 99 százalékban összeállt a program. Várhatóan 12 mérkőzést láthatnak
(kezdés 18 órakor) az érdeklődők, a kínálatban szerepel thai
box, kick-box és természetesen
ökölvívás. A világjátékok-döntős, Európa-bajnok kick-boxos
Görbics Gáborra szerb, Kótaira
szerb vagy román rivális vár. A
Félix Promotion versenyzőjének, Szili Istvánnak a rendkívül
rutinos, többszörös magyar bajnok, Petrovics János ellen kell
kötelek közé lépnie.

Rácz Félix Szentesen tér vissza a bokszvilágba. FOTÓ: NEMZETI SPORT

tettem róla. Eddig a megyei I.
osztályban lövögettem a gólokat, a nyáron érkeztem oda
vissza, ahol 1992-ben elkezdtem a labdarúgást. Erőnlétben, játékgyorsaságban kezdem utolérni magam, az a
dolgom, hogy bebizonyítsam
az edzőmnek, csapattársaimnak, a szurkolóknak, hogy ebben az osztályban is értek a
gólszerzéshez.
- A jövő héten kiderül, melyik
csapattal csap össze a Tisza Volán SC a magyar kupában a 16
közé jutásért. Van álomellenfél?

- Nincs, de ha rajtam múlna, a legszívesebben valamelyik fővárosi NB l-es gárdával találkoznék. Ide nekem az oroszlánt is, ha akkor jól játszik valaki, még
inkább fel tudja hívni magára a figyelmet. Egy kiscsapatban szereplő futballistának más célja nem is lehet.

Kezdés
érmekkel

MISKOLC. Szeptember első
hétvégéjén megkezdődött a
2010-es sportmászó magyar
kupa. A miskolci nyitófordulóban Csongrád megye ifjú
versenymászói, Zsombó és
Kistelek legjobbjai kitettek
magukért, hét kategóriában
is az élen végeztek, emellett
pedig öt ezüstérmet és négy
bronzérmet nyertek.
Kiemelkedő volt a fiúk ifjúsági A kategóriában való
szereplése, hiszen a dobogó
mindhárom fokára megyei
versenyző állhatott fel: Farkas Tamás zsombói aranya
mellett kisteleki érmek születtek.
Eredményeik, mini leány: 1.
Bánfalvi Fanny (Szeged, Rákosligeti színekben). Mini fiú: 1. Harcsa-Pintér András (Meteora Mászócsapat, Zsombó), 2. Kis András (Meteora), ...4. Bakó András
(Meteora). Gyermek leány: 1. Kis
Alexandra (Meteora), ...3. Táborosi Boglárka (Meteora). Gyermek
fiú: 3. Táborosi Zsombor Koppány
(Meteora). Serdülő leány: 2. Dé- I
kány Dóra (Kistelek), ...4. Gondi
Dóra (Meteora). Serdülő fiú: 1.
Kovács-Deák Dániel (Meteora). Ifjúsági B fiú: 6. Harcsa-Pintér Bálint (Meteora). Ifjúsági A leány:
1. Táborosi Ajnácska (Meteora).
Ifjúsági A fiú: 1. Farkas Tamás
(Meteora), 2. Balázs András (Kistelek), 3. Dékány Gergely (Kistelek). Junior leány: 2. Széli Boróka
(Meteora). junior fiú: 1. Széli Csaba (Meteora). Felnőtt nők: 3. Táborosi Ajnácska (Meteora). Felnőtt férfiak: 2. Farkas Tamás
(Meteora), ...12. Harcsa-Pintér Bálint (Meteora).
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Szegedi klubsikerek
KISTELEK. A Szegedi Bokorugró
Tájfutó Sportegyesület a kisteleki erdőben rendezte meg a tájékozódási futó Szeged-kupát,
majd a Rimóczi Károly-emlékversenyt. A rossz idő ellenére
nagy számban jelentek meg a
versenyzők. A bajnoki pontszámítás alapján (az 1-6. helyezettek pontjai szerint) a Szeged-kupa vándorserlegét a Szegedi Vasutas SE, a Rimóczi
Károly-emlékverseny vándorserlegét a Szegedi Bokorugró
Tájfutó SE nyerte el.
Eredmények (csak az elsők felsorolva), Szeged-kupa, N10: Veszelka Noémi; N12: Cziboly Lilli
(mindkettő Szegedi Bokorugró
SE); N14: Gubicsa Viktória; N16:
Bán Zsanett; N21B: Kisháziné
Zombory Erika (mindhárom Hódmezővásárhelyi SE); N35: Korsósné Hödör Katalin (Szegedi Vasutas
SE); N40: Barnáné Szabó Irén
(Jogging Plussz SE); N50: Veresné
Sipos Etelka (Szolnoki Honvéd
SE); F10: Jónás Ferenc (Szegedi
Vasutas SE); F12: Ormay Mihály
(Hegyvidéki KFKI SE); F14: Bíró

Péter; F18: Vajda Balázs (mindkettő Szegedi Vasutas SE); F21: Szőri
Kornél (Délalföldi Reg.); F21Br:
Barna Dávid (Jogging Plussz SE);
F40: Hajnács Tamás (Szegedi Bokorugró SE); F50: Vékony Andor
(Alba Régia Atlétikai SE); F60: dr.
Gombkötő Péter (Tipo Tájfutó SE);
F70: Nyögéri Imre (Kőbányia Sirályok SE); nyílt hosszú: Barát László; nyílt rövid: Potzauf Krisztina.
Rimóczi Károly-emlékverseny
(csak az elsők felsorolva), N10:
Berta Brigitta (Szegedi Bokorugró
SE); N14: Gubicza V.; N18: Paskuj
Rebeka (Kőbányai Sirályok SE);
N21B: Kisháziné; N21Br: Vékonyné Árva Katalin (Alba Régia Atlétikai SE); N40: Gyöngyösi Jolán
(Szegedi Vasutas SE); N50: Veresné; F10: Gyólai Péter (Szegedi
Vasutas SE); F14: Süli Márk (Hódmezővásárhelyi SE); F16: Sava
Cristian (Maritin Rivulus, román);
F21: Szőri K.; F21Br: Molnár Teodor (Maritin Rivulus, román); F40:
Jankó Tamás (Hegyisport SE);
F60: Komár Béla (Hercules SE),
F70: Nyögéri I.; nyílt hosszú: Barát L.; nyílt rövid: Máriás Bence
Dániel.

Bajnoki finálé lovasoknak

Egységben volt az Beton-erő a Reök-kávézóban. Balról: Körtvélyessy, Galambos, Kiss, Younger, Török, Varga, Kásás és Juhász, FOTÓ: KARNOK CSABA

Euroliga-lázban a Beton

Péntektől vasárnapig az újszegedi sportuszodában Eurolip-selejtezőt vív a Szeged Beton VE
férfi pólócsapata. Az esemény
sajtótájékoztatóját tegnap a
Reök-kávézóban tartották.

SZEGED

SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Az elmúlt években gyakorlattá
vált, a fontosabb hazai nemzetközi mérkőzések előtt rendre
sajtótájékoztatót tartott a Szeged Beton. Ez tegnap sem történt másként, mégis akadt egy
kis változás. Eddig ugyanis a
betonosok a LEN-kupában szerepeltek, jobban mondva vitézkedtek (lásd például a 2009-es
győzelmüket), most viszont az
első számú nemzetközi kupá-

DOMASZÉK. A Csongrád megyei
lovasszövetség és a megyei
közgyűlés
a
szeptember
25-26-i hétvégén rendezi meg
az idei év bajnoki döntőjét,
amelynek keretében először
fordul elő, hogy a három szakág (díjugratás, díjlovaglás és
fogathajtás) versenyzői egy
időben és egy helyszínen küzdenek a bajnoki címekért és helyezésekért. A rendezvénynek
a domaszéki Equest Lovarda ad
majd otthont.

Az elnökség tájékoztatása
szerint egy lovas csak egy
számban indulhat a bajnoki
címért, kivétel ez alól a kezdő
ló kategória, ott maximum három lóval lehet nevezni. Az első napon egy lovas több lóval
is indulhat, de a versenynap
végéig meg kell neveznie,
hogy a döntőn melyik lóval indul. Ez csak olyan ló lehet,
amellyel az első napon kizárás
vagy feladás nélkül teljesítette
az adott kategória pályáját.

Boda
duplázott

Szurkolóra emlékeznek

DUNAÚJVÁROS. Két első és egy
második helyet szereztek a
szegedi Ságvári DSE tollaslabdázói a Dunaújvárosban
megrendezett U15-ös országos A kategóriájú ranglistaversenyen.
A leány egyesek között
Boda Boglárka nyert aranyérmet, míg párosban Boda a
hajdúszoboszlói Kaszás Rebekával

végzett

az élen. A

fiú párosok mezőnyében a
szegedi
Ruzicska
Máté
Schild Áronnal (Klébi DSE)
az oldalán szerepelt, és jutott egészen az ezüstéremig.
A sportolók felkészítője
Tary Gábor.

SZENTES. Szombaton és vasárnap rendezik meg Szentesen a
Cserháti Gyula férfi vízilabda-emléktornát.
Különleges
esemény ez, hiszen az ilyen
bajnokság előtti megmérettetéseket általában a sportág egy
ismert helyi alakjáról, edzőjéről nevezik el. Szentesen azonban egy szurkoló, aki később
támogatóvá, szponzorrá vált,
lett a névadó - tudtuk meg
Bocskay Istvántól, a Szentesi
VK elnökségi tagjától. Cserháti
Gyula

fiatalon,

munkahelyi

baleset következtében hunyt
el, és többek között ezt a tornát
is - amelyet már hosszú évek
óta megrendez a klub - segítette anyagilag. Az egyesület vezetése ezért úgy döntött: ezzel
állítanak emléket lelkes szim-

ban, az Euroligában igyekeznek
bizonyítani. A hazai környezet
egyértelműen mellettük szól, de
téved, aki azt hiszi, hogy az
olimpiai bajnok Varga testvérekkel, Dániellel és Dénessel
felálló horvát Rijeka, az egykori
betonosokkal, Barátot, Monostorit, Kádárt felsorakoztató romániai Nagyvárad és az Eger,
valamint a Fradi kapusával,
Jászberényivel kiálló francia
Montpellier alkotta trióból egyszerű lesz legalább kettőt megelőzni.
A
továbbjutáshoz
ugyanis az első vagy a második
helyen kell yégezni.
- Ez mindenképpen benne
van a csapatban - közölte Körtvélyessy Péter klubelnök, aki
Galambos Gábor elnökhelyettes, Juhász György szakosz-

n a

EUROLIGA
patizánsuknak,
patrónusuknak. Az idei a negyedik a sorban. A hazai csapatnak a bajnokságra való felkészülést,
gyakorlást szolgálja az ese-'
mény, viszont a szentesi közönség először láthatja „élesben", mérkőzéseken az átalakulóban lévő együttest, Tóth
László edző tanítványait.
A részletes program, szeptember 25., 10 óra: Bodrogi Bau
Szentes-Debrecen, 11.30:
OSC-BVSC, 13 óra: Pécs-Debrecen, 16.30: Pécs-BVSC, 18 óra:
Bodrogi Bau Szentes-OSC; szeptember 26., 10 óra: OSC-Debrecen, 11.30: Bodrogi Bau Szentes-Pécs, 13 óra: BVSC-Debrecen, 14.30: OSC-Pécs, 16 óra:
Bodrogi Bau Szentes-BVSC.

!HÜ

a szegedi
selejtezőig

PLASZTIKLAPPAL FIZETNI
AZ INTERNETEN IS GYORS,
BIZTONSÁGOS ÉS KÉNYELMES.
A főszabály szerint az interneten a
nemzetközi kártyatársaságok márkajelzésével ellátott, többnyire dombornyomásé kártyákkal lehet fizetni
(például MasterCard*). Ugyanakkor

például a MasterCard® Unembossed
(sík kártya) és a speciálisan internetes használatra készült kártyák, illetve a virtuális kártyák is alkalmasak
a webes fizetésre.

tály-igazgató és Kásás Zoltán
vezetőedző mellett a főszereplők, Varga Péter, Török Béla,
Aaron Younger és Kiss Csaba játékos társaságában nyilatkozott a Beton kupaterveiről.
Az újak - Kiss, Younger —elmondták, hogy remekül érzik
magukat, pompás közösségbe
csöppentek, Török is ecsetelte,
hogy milyen jó volt a zágrábi
Eb ről visszatérni klubcsapatába, Varga Péter csapatkapitány
pedig a felkészülés nehézségeiről vallott. Valamennyien rendkívül bizakodók, kizárólag a továbbjutást tudják elképzelni.
- Természetesen én is hiszek

cora

abban, hogy sikerrel vesszük az
első akadályt - jelentette ki Kásás mester. - Bár a felkészülés1
alatt foghíjasok voltunk, miután megjöttek a távollévők, egy
csapásra acélosabbá váltunk. A
keddi, Vasas elleni pesti kétka- 1
puzáson igen jó dolgokat produkáltak a srácok, remélem, ez
a forma jellemez majd a hétvégén is bennünket.
Az Euroliga-selejtező péntek
délután kezdődik, de a szurkolók már ma is láthatják a csapatokat: 16.30-tól a Rijeka és a
Nagyvárad, 17.30-tól pedig a
Beton és a Montpellier edz az
újszegedi sportuszodában.

SZÜLETÉSNAPI AKCIÓI
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letve mindennapi vásárlásaikat is
bankkártyával rendezik.
Az internetes kártyahasználat
pedig hasonlóan biztonságos, mintha egy szupermarketben vagy például könyvesboltbanfizetünkkártyával.
Itt is csak néhány egyszerű szabályt
kell betartani. Csak azokat az adatokat kell megadnia a vásárlónak, amelyek a kártyáján szerepelnek.
A kártyásfizetés- a kártyaadatok
megadása - már nem a webáruházban történik, hanem a kártyát elfogadó bank weboldalán, így nyugodt
lehet a vásárló, hogy kártyájának
adatai biztonságban.vgnnak..
ssíul

Hazánkban is egyre többen fizetnek bankkártyával a webáruházakban, hiszen ennek többnyire nincs
pluszköltsége, és vannak, akik
nem kedvelik az utánvétes fizetést, Még több információt
Mát a
'
nem tartanak otthon vagy maguk- www.mastercard.hu oldalon talál!
nál nagyobb mennyiségű pénzt, il(x)

Ftoyal Heiles
Dobozos sör
0,51,196 Ft/l
4,2% alkoholtartalom
; az akciós készlet
erejéig érvényesek!

am

A második nekifutás. A Szeged Beton fennállása során másodszor
harcolta ki az Euroliga-indulást. Először ez a 2005-2006-os évadban si
került a Tisza-partiaknak. Az első selejtezőt Törökországban, Isztambulban játszották Komlósiék: a cseh Fezko Strakonicét 19-5-re, a holland
HZZ Haugét 20-7-re, a francia Montpellier-t 15-5-re, míg a házigazda
Heybeliada Istanbult 21-5-re legyőzve csoportelsőként masíroztak a
második körbe, de mivel az olaszországi Camogliban a horvát Mladost
Zagrebtől 15-6-ra, az olasz Pro Reccótól 12-8-ra kikaptak (igaz, az
orosz Volgogradot 14-10-re legyőzték), a LEN-kupában folytathatták.

Bankkártyával az interneten

Repülőjegy vagy koncertjegy,
CD-k, könyvek, ruhák, kozmetikumok vagy épp videokamera az interneten számos ilyen árucikkre lehet bukkanni. Egyre
több webáruház nyílik, így olyan
termékeket és szolgáltatásokat
is megvásárolhatunk, amelyeket
korábban csak boltban tudtunk
beszerezni. Mindehhez elég
lehet egy bankkártya is. Nem
mindegy azonban, hogy milyen.

jua

Diamant
Kristálycukor
1 kg-os
MVM: 5 kg
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100 EV - 100 IDEZET
H P benzinkút

Eni

321,9 Ft/l

336,9 Ft/l
181 Ft/l

244 Ft/l
92826795

„Szeged szabad
királyi
várost a kormány a főiskolai programjaban kilátásba vett második műegyetem helyének kijelölésénél elsősorban veszi
kombinációba. (...) Kiváló fontosságúnak
látszik,
hogy az új műegyetem kereteben
mezőgazdasági
szakosztály is szerveztessék. Nem ütközne nehézségekbe az az eshetőség
sem, hogy a helybeli közgazdasagi
körök
által
óhajtott kereskedelmi és
közgazdasági főiskola is
beillesztessek a műegyetem szakosztályainak keretébe."
(1911. november 5.)
Tordai Imre

felsőipari igazgató
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Készítette:

Változás időjárásunkban nem várható, ugyanis a pára és ködfoltok feloszlása után
túlnyomóan derűit, napos idővárható, csapadék nélkül. Mérsékelt marad a szél.
Szeged
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24°
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o
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Mindszent

o
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Békéscsaba
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Makó

0

24°

Szolnok

0
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Csongrád

0

22°

Kecskemét

o

21°

Kistelek

o

24°

Orosháza

o
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További kilátások
A fiatal német nő szerint ez a fényjáték a legszebb, amit a természet magából megmutat, FOTÓ: KERSTIN LANGENBERGER

Lenyűgöző északi fény

NORVÉGIA, IZLAND
DAILY MAIL

A.27 éves Kerstin Langenberger
hét évet szánt rá az életéből,
hogy lefotózza az északi fényt.
Egyedül járta meg a távoli hómezőket, társai szánhúzó husky
kutyák voltak. Norvégia és Izland északi részén, távol a fényszennyezett nagyvárosoktól állította fel gépét, és megörökítette az Aurora Borealist az éjszakai égbolton.
2003-ban kezdődött a fiatal

német nő magányos küldetése a
végtelen norvég éjszakában,
ahol hosszú heteken át nem kel
fel a nap.
- Nem tudom, van-e még egy
olyan ember a világon, aki utánam csinálja ezt. Ha van, akkor
az őrült. Egyedül voltam odakint, de számomra az északi
fény a legszebb dolog, amelyet
a természet magából megmutat.
Mindig kész voltam kockára
tenni az életemet, csizmát húzni, és kimerészkedni a hatalmas
hóban a fagyos éjszakába.
A Norvégia egyik leghíre-

A NAP VICCE
- Az Andrássy útra kérem! - mondja a szőke nő a taxiban Budapesten.
- De hölgyem, ott vagyunk!
- Ilyen gyorsan? Mennyivel tartozom?

ORVOSMETEOROLÓGIA
Fronthatás a mai napon nem várható, ezért orvosmeteorológiai
szempontból kedvező időre számíthatunk.

A napos oldalról

sebb látványosságaként számon tartott, zöld színű északi
fénybe Langenberger akkor szeretett bele, amikor meglátta a
csodálatos természeti jelenséget. Hozzátette: amikor hét éve
útnak indult, nem tudta, mire
vállalkozik. Az északi fényt fotózni nagyon nehéz, soha nem
lehet tudni, milyen irányba halad, hol tűnik fel. Olyan, mintha
víz folyna az égen.
Az északi fény egyébként a
római hajnalistennőről (Aurora) és a görög északi szélről
(Boreas) kapta a nevét.

100 éves
a DÉLMAGYARORSZÁG

Pénteken még marad a napos idő, hűvös éjszakákkal, mérsékelten meleg nappalokkal, ma|d szombattól változékonyra fordul időjárásunk. Többnyire erősen felhős idő
lesz több helyen esővel. Azéjszakák enyhébbek, a nappalok hűvösebbek lesznek.
Péntek

KALENDARIUM
A
A
A
A

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

6.31
18.40
18.12
8.37

Szombat

O

Vasárnap

c C i
Om11
Max:19
Min:14°
Esős

P \

Max:24°

Max:23°
Mln:10°

Min: 9'
Napos

Változó

Madáremberverseny

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Egy utazás
előkészületei teljesen lekötik,
mert szeretne minden részletet
előre elintézni. Ne kapkodjon!
IKREK (V. 21.—VI. 21.): Egyik családtagja otthoni problémákra hívja
fel a figyelmét, amelyeket fontos,
hogy hamar megoldjanak. Meghívást kaphat egy nagyszabású üzleti rendezvényre.
RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Ne adjon
ki bizalmas információt senkinek,
mert azzal veszélybe sodorná karrierjét és hírnevét. Úgy érzi, most
a legmegfelelőbb az idő újszerű
elképzelése megvalósításához.

KÍNA. Madáremberversenyt tartottak Kínában: 10 méter magas
szikláról szálltak alá a „szárnyasok" egy tó fölött. Mintegy
40-en neveztek be. Szárnyaik
saját készítésűek, a legkülönbö-

zőbb színekben pompáznak a
sárkányok, pegazusok.
Hat éve rendezik meg a versenyt. Az idei legjobb madárember 62 métert repült, a mezőny
72 éves korelnöke pedig 59-et.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Egy olyan emberrel beszélget délután, akivel teljesen különbözik a
világnézete. Munkahelyén ne vállaljon ma nagy munkákat.

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Néhány
ellensége kihasználhatja a jóhiszeműségét. Délután megkapja az információt, amelyre szüksége van
egy üzleti döntés meghozatalához.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Fiatal
munkatársa tele van jó ötletekkel,
adjon neki lehetőséget a bizonyításra! Délután háztartási teendőkkel kénytelen foglalkozni.

BAK (XII. 22.-1. 20.): Ne kritizálja
egy olyan ember munkáját, akit
csak felületesen ismer. Egy váratlan
helyzetet ügyesen kihasználva akár
némi pluszpénzre is szert tehet.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Úgy érzi, kedvese nem teljesen őszinte
önnel, de bizonyosodjon meg a
dologról, nehogy alaptalanul gyanúsítsa.

VÍZÖNTŐ (1.21.-11. 20.): Ne halogassa egy munkahelyi probléma
megoldását. Kerülje a kockázatos
pénzügyi manővereket.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Ha
még egyedülálló, romantikus kapcsolatba kerülhet valakivel, akivel
eddig baráti viszonyban volt.
Gyermeke felelőtlenül viselkedik.

Kevesebb növényfaj

NAGY-BRITANNIA. Egy brit ku
tatás szerint mintegy 600
ezer újonnan leírt növényfaj
valójában nem más, mint egy
meglévő faj másik elnevezése. A paradicsomra 790, a
tölgyfára és változataira 600
különböző elnevezés létezik.

Mindez azt jelenti: míg eddig
több mint egymillió virágos
növényt tartott nyilván a
tudomány, számuk valójában 400 ezer körül van. A kutatásban csaknem kétszáz
kormány hatóságai vettek
részt.

c C i
Max:19°
Mln:ll°

LOTTOSZAMOK

H0R0SZK0P
KOS (III. 21.-IV. 20.): Szerencsés
helyzetbe kerül, de ha nem cselekszik elég gyorsan, más ragadhatja meg az alkalmat ön helyett.

Hétfő

HALAK (II. 21.-III. 20.): Egy elromlott műszaki berendezés sok
fejfájást okozhat. Ha egyedül próbálja megoldani a problémát, csak
ront a helyzeten. Ügyeljen egészségére, kerülje a zsíros ételeket.

SKANDINÁV LOTTÓ
A: 8,17,18, 23, 26, 28, 32
B: 9,11,13,15, 20, 27, 35

EZT IRTUK
1 ÉVE: Év végéig elkészül a török húsüzem a makói ipari
parkban.
5 ÉVE: Nagyobb a forgalom a
43-as úton, mint az 5-ösön:
lobbiznak az M43-as korábbi
megépítéséért.
10 ÉVE: Az autómentes napon
ingyenes szabadjeggyel fuvarozta az SZKT az utasokat.

VÍZÁLLÁS
A TISZA Csongrádnál 215
cm, Mindszentnél 253 cm,
Szegednél 242 cm (hőfoka
16,3 °C).
A MAROS Makónál -17 cm.

ISTEN ELTESSE!
TEKLA, LINA
A Tekla görög eredetű név, jelentése: isten dicsősége. A Lina a Karolina becézőjéből
önállósult.
Ma ünnepel még: TAMARA.

Pénzügyi gondja van?
Itt a megoldás!

1 . 0 0 0 . 0 0 0 Ft 3 . 3 3 4

Ft/hó-tól

2 . 5 0 0 . 0 0 0 Ft 8 . 3 3 4

Ft/hó-tól

5.OOO.OQC|Et

16.667

Ft/hó-tól

1O.OOO.O0Ö^Ft'S3.334

Ft/hó-tól

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!

A szegedi Király Dóra 19 éves, szülésznő szeretne lenni, jelenleg
nyelvvizsgára készül. Szabadidejében a kutyáival játszik, vagy a barátnőivel néz filmeket, hétvégenként diszkóba is eljárnak. A barátság, az
őszinteség és a bizalom a legfontosabb az életében, azzal lehet kiengesztelni, ha megnevettetik. Kedvenc idézete: „Az igazi szerelem felemel. és mindig többre sarkall." FOTÓ: NÉMETH NORBERT

Ma 39 éves Cseke Katinka kítja. Szerepelt a CIB Bank
(képünkön) színésznő. Szín- reklámsorozatában, az állatpadi szerepei mellett játszott orvos asszisztenseként.
az Érzékek iskolája és a Glamour című filmben, valamint
a Kisváros című tévésorozatban. Énekelt a harmadik Megasztárban 20ftzb©r8Z&ggy£H é s i Köll
rült a szakmai zsűriRÖíriáltyából 1 & t f
jobbnak tartott 50 versenyző
közé. A Jóban-rosszban című
sorozatban Bodolai Böbét ala-
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A hirdetés tájékoztató

jellegű.

Nem

bankhitel.

