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SZÜRET AZ ALGYŐI OVIBAN

LÓDOKTOR IS A JÓ KOVÁCS
1964 óta üti a vasat Imre Sándor
vásárhelyi kovács, aki szerint
Overdose patkolási hiba áldozata.

Verseltek, énekeltek az ovisok tegnap
Algyőn, ahol a répakirályválasztás mellett a szőlőpréselést is kipróbálhatták.
20. oldal

6. oldal

I

üvegházak, fóliasátrak
hőszigetelésére

légpárnás fólia

közvetlenül a gyártótól!
R e m é n y i Csomagolástechnika

Szeged, Vásárhelyi P. u. 13.
Tel./fax: 62/541-7-20
Nyitva tartás: h-p. 8-16 óráig.
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SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED
NEMZETKÖZI KOMOLYZENEI
KONCERTSOROZAT
2010. szeptember 19-26.
Részletek a 11. oldalon

Sereghajtók között
Csongrád megye

RESZVETELI ADATOK
AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKON

a választói aktivitásban
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1990 óta csak egyszer
voksoltak többen a
helyhatósági választásokon,
mint az országos átlag.

I I

1990

1994

1998

2002

2006

Forrás: Országos Választási Iroda

DM-GRAFIKA

Dalpárbajoznak a
szegedi megasztárok

3. oldal

19 év a fajtalankodó apának
Több mint 10 évig fajtalankodott saját és nevelt gyermekeivel
az a férfi, akit tegnap jogerősen 19 év fegyházbüntetésre ítélt
a Szegedi Táblabíróság.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
„Azért jöttem el a tárgyalásra, hogy végre az egészre
pontot tudjak tenni magam-

ban. 95 százalékban már feldolgoztam a történteket, de
új életet igazán csak a mai
ítélet után tudok kezdeni. A
nevelőapám 12 évig fajtalankodott velem" - mesélte la-

punknak annak a férfinak a
nevelt lánya, akit tegnap
többrendbeli szemérem elleni erőszak, erőszakos közösülés és egyéb bűncselekmények miatt jogerősen 19 év
fegyházbüntetésre
ítélt
a
Szegedi Táblabíróság.
A most 22 esztendős fiatal lány azt mondta: az átélt

trauma hatására nehezebben tudja közel engedni
magához a fiúkat. - Anyukámmal normális a kapcsolatom, de haragszom rá,
hogy nem szólt azonnal a
rendőrségnek, amikor a tudomására jutott az ügy - '
mesélte.
Folytatás az 5. oldalon

Sztárok pólóznak az újszegedi sportuszodában

A szegedi kötődésű Varga Detti és Gusztos Bence holnap este élő
show-műsorban énekel. FOTÓ. DM/DV
BUDAPEST, SZEGED. Gőzerővel
készül a Megasztár 24 legjobb
énekese a holnap esti első élő
show-műsorra. Két szegedi kötődésű versenyzőért szoríthatunk: Gusztos Bencéért és Varga Dettiért. Nehéz ellenfelek ju-

tottak nekik a dalpárbajban:
Bence
a
legnagyobb
show-manként emlegetett Genyával énekel, Dettinek a
rockspecialista Páll Timit kell
legyőznie,
írásunk a 8. oldalon

Átadták a megújult
mórahalmi szakrendelőt
MÓRAHALOM. A homokháti
kistérség 9 településén és a
környező tanyákon élőket, körülbelül 26 ezer embert szolgál
a több mint félmilliárd forintos egészségügyi
fejlesztés
eredményeként tegnap átadott
mórahalmi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár és Nógrádi Zol-

tán polgármester, országgyűlési képviselő avatta fel az új
rendelőintézetet, amelyben a
korábbi gyógyászati részleg
bővítésével - többek között reumatológiai, ortopédiai, sebészeti, bőrgyógyászati szakrendelő,
ultrahangvizsgálat,
gyermekgyógyászat is helyet
kapott.
Tudósításunk az 5. oldalon

Mától vasárnapig tart a szegedi sportuszodában a férfi vízilabda Euroliga első selejtezője. A házigazda Szeged Beton mellett a horvát Rljeka, a romániai Nagyvárad és a francia Montpellier küzd majd a továbbjutást jelentő első két hely valamelyikéért. A nyáron megerősödött házigazda Betonnak reális az esélye a második körbe kerülésre. Mind a négy együttesben hemzsegnek a kiváló játékosok, Karnok Csaba fotóján (balról: Varga Dániel, Török Béla, Molnár Tamás, Kiss Csaba, Monostori Attila, Barát Ferenc, Baksa László, Varga Dénes, Kádár Kálmán) a sztárok egy csoportja látható. Részletek a 19. oldalon
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Meghiúsított bankrablás

RÓMA. Két ügyfél - egy magyar és egyiptomi - hiúsított
meg bankrablást szerdán az
észak-olaszországi Reggio
Emiliában. Egy férfi a pénzintézetben késével fenyegetőzve eltorlaszolta a bejárati ajtókat, majd az egyik női alkalmazottal vitába keveredett. A
két ügyfél leteperte, majd
azon nyomban szabaddá tették az ajtókat, így a közelben
tartózkodó rendőröknek idejében sikerült behatolniuk a
bankba.

EU-jelentés

BRÜSSZEL. A tagállamok átlagánál jobban teljesít Magyarország az európai uniós jogszabályok átvételében, jelenleg mindössze a szabályok 0,7
százalékának saját jogba ültetésével adós. Az uniós átlag
0,9 százalék, de például Portugália és Görögország még 2
százalék fölötti lemaradással
küzd. Az Európai Bizottság
csütörtökön kiadott, úgynevezett belső piaci eredménytáblája szerint Magyarország ellen 26 jogsértési eljárás van
folyamatban, ez is jóval kevesebb a 46-os EU-átlagnál.

A legidősebb ikerpár

PÁRIZS. Kilencvennyolcadik
születésnapját ünnepelte a világ legidősebb ikerpárja, a
francia testvérek az életörömöt tartják magas koruk „titkos receptjének". Raymonde
és Lucienne bekerült a
2011-es Guinness-rekordok
könyvébe, (mti)

Börtönbüntetést kapott a diák
Letöltendő börtönbüntetésre
súlyosította a Fővárosi ítélőtábla annak a szakközépiskolai
tanulónak a korábban kiszabott, felfüggesztett fogházbüntetését, aki 2008 januárjában
olyan súlyosan bántalmazta
osztálytársát Budapest VIII. kerületében, hogy a sértett - miután hazament - életét vesztette.
BUDAPEST
MTI
A táblabíróság jogerős döntése
értelmében K. Rajmundnak halált
okozó testi sértés miatt két év három hónapot kell fiatalkorúak
börtönében letöltenie, továbbá
három évre eltiltották a közügyek
gyakorlásától. A bíró kifejtette: az
élsportoló vádlott az ökölvívás-

Nekiestek
a társuknak

GYŐR-BUDAPEST
SUDÁR ÁGNES
A beruházás célja többek között
az, hogy évente több mint 125
ezer gépkocsit gyárthassanak az
Audi magyarországi telephelyén, az Audi Hungaria kft.-ben.
A győri gyártósorról 2013 után
Audi TT Coupék, Roadsterek,
A3 Cabriolet-k, valamint az
A3-as egy újabb változata gördül le, amelyet a német sajtó
„csapott hátú" változatnak nevez. A sajtóértesülések többsége
tehát bevált, ez tegnap vált bi• • • • ^ • H H M H M M M m i

Szeged, Kölcsey u. 5. • Tel.: 62/319-347
Nyitva: mindennap 8-21 óráig.
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281,89

208,10

212,49

207,50

214,49

62,60

68,30

2010.09.23.

Közületeket is kiszolgálunk.
Napközbeni árkorrekció lehetséges.

tésének kiszabásakor enyhítő körülményként értékelte az időmúlást, a vádlott beismerő vallomását, továbbá azt, hogy a bántalmazás eredménye, vagyis a sértett halála nem terheli a tanulót.
A bíróság rögzítette: a szakközépiskolában egyébként egymás
mellett ülő két fiatal kapcsolata
megromlott, mert a sértett megjegyzéseket tett a vádlott roma
származására. Az akkor 17 éves
tanuló és 18 éves áldozata 2008.
január 10-én olyannyira összeveszett, hogy már az iskolában, tanítási órán bántalmazásig fajult a
vita. Előbb angolórán, majd osztályfőnöki órán vesztek össze, s
utóbbin arcul is ütötte a vádlott a
sértettet. A vitát előbb osztálytársak próbálták .félbeszakítani,
majd a mindkét órán jelen lévő
pedagógus. A diákokat a tanár

hazaküldte, majd külön-külön a
veszekedő feleket is. A vádlott
azonban megvárta a sértettet, az
utcán követte, s amikor utolérte,
megütötte és megrúgta. A sértett
ezt követően még hazament, de
rokona már eszméletlen állapotban talált rá, nem sokkal később
agyzúzódás okozta légzési és keringési rendellenesség következtében életét vesztette. Az utcai
bántalmazás és a halál beállta
között mintegy három óra telt el.
A fiatalkorú elkövető a másodfokú eljárásban az utolsó szó
jogán nem szólalt fel, az elsőfokú
eljárásban azonban sajnálatát fejezte ki és azt mondta: „Ha viszszapörgethetném az időt, teljesen
másképp reagálnék." A másodfokú tárgyaláson jelen volt az áldozat édesanyja is, aki az ítélethirdetést követően elsírta magát.

Ritka történelmi leletre bukkantak a templomban
Történeti ritkaságot, Anjou-kori, a XIV.
század közepe táján készült freskót találtak a budapesti belvárosi fő-plébániatemplom falán. A Duna-parti templom gótikus fülkéjének oldalfalán is találtak egy
újabb freskót. Utóbbi egy püspök szentet,
talán Szent Gellértet ábrázolja, akit eredetileg a templomban temettek el. A Budapest főtemplomaként számon tartott szakrális épületben minden bizonnyal a királyi
udvar művészei dolgoztak a korabeli freskókon, mivel a mindenkori uralkodó papja
teljesített itt szolgálatot. A most megtalált
freskó a korabeli templomban a főoltárkép
szerepét töltötte be, stílusa alapján pedig
a kora reneszánsz trecento korszakára tehető. A templom Magyarország egyik legértékesebb műemléke, mert itt a római
kortól a XX. század közepéig minden stílusjegy megtalálható. „Ilyen épület tudomásom szerint a történeti Magyarország
területén sem található" - mondta Bodor
Imre régész, FOTÓ: MTI

JÁSZAPÁR Ütötte-rúgta, majd a
fejét a járdába verte két társa
egy tizenöt éves középiskolás
lánynak iskolába menet Jászapátin. Az agresszív diáklányok még kedden a délelőtti órákban a tanműhelyből az iskolába tartva estek neki társuknak.
A két helybeli diák az elsődleges információk alapján minden előzmény nélkül kötött
bele osztálytársába. Pusztán
azért, mert az állítólag nem
akart válaszolni feltett kérdéseikre. (mti)
r ., '., V i

Oriásberuházás: új
Audi-gyár 250 milliárdból
Valóban megaberuházást hoz
Győrbe az Audi: 2013 végéig
mintegy 900 millió euró (252
milliárd forint) értékű fejlesztést
valósít meg. A beruházás eredményeképpen közvetlenül 1800
új munkahely létesül, közvetve
pedig ennek a többszöröse.

ban szerzett ismereteit nem a
sportban, hanem védtelen osztálytársával szemben használta,
megtorlásként egy őt ért sérelem
miatt. A sérelmet nem részletezte,
ugyanakkor a korábbi elsőfokú
eljárás során elhangzott: a vádlott azért bántalmazta áldozatát,
mert az roma származására tett
sértő megjegyzést. Nyomatékos
súlyosbító körülményként értékelte a bíróság, hogy a fiatalember - aki sikertelen érettségi vizsgát tett a tavasz folyamán, ezért
októberben pótérettségizik - 13
éves kora óta rendszeresen sportol, amely révén nemcsak jó fizikumú, de az ökölvívásban speciális ismeretekre is szert tett. A
bíróság jogerős ítéletének kiszabásakor az egy hónaptól öt évig
terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény bünte-
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zonyossá, amikor a parlamentben bejelentette Rupert Stadler,
az Audi AG igazgatótanácsának
elnöke, valamint Orbán Viktor
kormányfő az Audi-beruházást.
A 250 milliárdos fejlesztés
eredményeként a győri vállalat
a jövőben a teljes gyártási folyamatot el tudja végezni - a karosszériagyártástól a fényezésen át egészen az összeszerelésig. (Ma még a Győrben összeszerelt járműmodellek
karosszériája Ingolstadtban
készül és
vasúton érkezik.)
Orbán Viktor miniszterelnök
közlése szerint a beruházás nyomán tágabb értelemben hatezer
új munkahely jön létre Magyarországon. Az Audi AG elnöke
úgy számolt, hogy a német autógyártó cég - a termelés bővítésével a beszállítókat és a szolgáltatókat is beleértve - több mint 15
ezer embernek biztosít munkát.

Modern
diagnosztika
BUDAPEST. A Norvég Alapból 1,6
millió eurós támogatásban részesült az Országos Onkológiai
Intézet; a pénzből egy molekuláris diagnosztikai berendezést
helyeznek üzembe, továbbá genetikai rákdiagnosztikára lesz
lehetőség. így mód nyílik arra,
hogy például felmérjék az egyes
emberek genetikai fogékonyságát a rákbetegségre, (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a szeptember 23-i kenószámok.5, 9,11,19, 24, 35,42,43, 44, 47, 54, 55, 60, 61, 67, 68, 71,72, 75, 77.

ITTHON
Rendőrök őrizetben

Újabb hét rendőrt vett őrizetbe az
ügyészség Sátoraljaújhelyen, ezzel
már a kapitányság 14 rendőrét
gyanúsítják hivatalos személy által elkövetett kötelességszegéssel, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetéssel. A
gyanú szerint a korábban őrizetbe
vett hét férfi május és június hónapban egymással megállapodott,
hogy közúti ellenőrzések során
külföldi gépkocsikat állítanak meg
és a szabályszegések „elnézéséért" pénzt kérnek a járművek vezetőitőL

Megtagadott hirdetés

A „cigánybűnözés" kifejezés jogsértő voltára hivatkozva mind a
Magyar Televízió, mind a Magyar
Rádió megtagadta a Jobbik választási hirdetésének sugárzását.
A Jobbik az Országos Választási
Bizottsághoz fordul panasszal,
mert a párt szerint a közmédiumok döntése politikai nézeteik
megismertetését korlátozza.

Gombamérgezés *

Egy alsóújlaki család hét tagja
gyilkos galócát evett, a gombát
szedő 25 éves férfi meghalt,
édesanyját életveszélyes állapotban kezelik a budapesti Péterfy
Sándor utcai kórházban, a többiek állapota kielégítő. Összesen
hét beteget kezelnek az alsóújlaki gombavacsora miatt, öt beteget Szombathelyről egyet Zalaegerszegről, egyet pedig Nagykanizsáról szállítottak be.

Nyomtatják
a szavazólapokat

Már nyomtatják az októberi önkormányzati választás szavazólapjait az Állami Nyomdában. A
szavazólapokat és egyéb kellékeket jövő héten szállítják ki.
Minden szavazólap ugyanazokat
a biztonsági elemeket tartalmazza, függetlenül attól, hol
nyomtatták rá a jelöltek nevét,
(mti)

Megszépült a sírkert és környéke
Tiszaszigeten
Tiszasziget. Több mint 12 millió
forintot fordított a település a
temető és környezete felújítására, mepzépítésére.
- A sírkert utcájában nincs
építmény, családi ház, ezért
kimaradt az eddigi fejlesztési
programokból, a csatornázásból, aszfaltozásból is. A település lakóinak és a képviselő-testületnek egyaránt régi vágya
volt, hogy ez a szakasz is megújuljon - tájékoztatott Bodó
Imre polgármester.
Tiszasziget a csapadékvízelvezető rendszer második ütemében a temető utcájában is
kiépítette a zárt rendszerű elvezetést. A temetőhöz vezető 200
méteres út aszfaltréteget kapott
- teljes egészében önerőből, 10
millió forintból.
- Sokan keresik fel szeretteiket a tiszaszigeti temetőben.
Ennek a méltóságát szeretnénk

megadni azzal, hogy parkolókat alakítottunk ki, félszáz
autót lehet rendezett körülmények között itt leállítani mondta el Bodó Imre.

A sírkert 200 méternyi díszburkolatot kapott, 1874-ben állított keresztjét pedig restaurálták 2 millió forintos pályázati forrásból, 10 százalék önerő

felhasználásával. Jövő pénteken késő délután kihelyezett 1
szentmisén avatják fel az elkészült beruházásokat.
13)1
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Választói aktivitás: Csongrád
megye a sor végén kullog

CSONGRÁD MEGYE
SZABÓ C. SZILÁRD

Felhős idő várható
A választások alkalmával gyakran kerül szóba az időjárás. A
szakértők ennek is nagy jelentőséget tulajdonítanak. Az egyik
meteorológiai honlap az önkormányzati választások napjára,
október 3-ára Szegedre és környékére 18 fokot és erősen felhős időt jelez előre.

R. TÓTH GÁBOR

toth.gabor@delmagyar.hu

140 ezer forintnak megfelelő büntetést fizet Cipruson,
aki nem tudja indokolni távolmaradását á választásokról. Ha a voksszabotőrnek nincs alibije, Ausztráliában
21 ezer forintnyi ausztrál dollárt perkálhat, Egyiptomban akár börtönbe is kerülhet. Még a demokrácia bölcsője, Görögország, és az önkényuralmi elhajlásokkal
aligha vállalható Luxemburg is kitart a kötelező választási részvétel intézménye mellett.
Nemzetgazdasági nehézségeink jó részét helyrebillenthetné az apanázs, amelyet a magyar választópolgárok fizetnének hasonló esetben. Négy éve az önkormányzati választásokon például 48,7 százalékos volt a
részvétel, csúcs az
1994-es 49,3, a nega99 Mibe akarunk bele- tív rekord pedig 34,6
szólni, ha nem abba, ki százalék. Utóbbit magyarázhatja, hogy
vezesse országunkat,
1990 őszére az embetelepülésünket?
rek kellőképpen kiábrándultak a taxisblokáddal terhelt mindennapokból, a rendszerváltónak
mondott erőkből - a hatalmat nemrég átadókra meg
nem akartak újra szavazni. Maradt a távolmaradás.

Húsz éve a választók kevesebb
mint 35 százaléka ment el szavazni a megyében az önkormányzati választásokon. Akkor
ezzel az eredménnyel utolsó
volt Csongrád a megyék rangsorában. Szűkebb pátriánk azóta is a sor végén kullog a helyhatósági voksolásokon a választói aktivitásával.

Míg a rendszerváltás hajnalán, 1990 tavaszán az országgyűlési választások első fordulójában országosan és Csongrád megyében is a szavazók
több mint 60 százaléka járult
az urnákhoz, addig pár hónap
múlva, az önkormányzati voksoláson már csak az arra jogosultak 4 0 százaléka ment el
szavazni - országosan. Csongrádban ennél is rosszabb 34,6 százalék - volt az arány,
amivel szűkebb pátriánk az
utolsó helyre került a megyék
rangsorában. Az Országos Választási Iroda (OVI) adataiból
egyértelműen kitűnik, hogy a
parlamenti választások sokkal
több embert mozgatnak meg,

Őszinte részvétel

Megyénkben 345 ezer 937 választópolgárt várnak az urnákhoz október 3-án. FOTÓ: KARNOK CSABA

mint amikor a helyhatóságról
döntenek.
Tudni kell, hogy amíg az országgyűlési választásokon érvényességi és eredményességi
küszöböt alkalmaznak, addig a
helyhatósági voksoláson nincs
ilyen. Az országgyűlési képviselőkről szóló döntéskor az
egyéni választókerületben az
első forduló érvényességi feltétele, hogy a körzet polgárainak
több mint fele szavazzon.
Amennyiben ez teljesült, úgy
akkor eredményes a szavazás,
ha egy jelölt megkapta az érvényes voksok több mint felét.
Mindkettő „teljesítése" általában nem szokott sikerülni az el-

ső fordulóban, ezért rendeznek
második fordulót. Az önkormányzatin - függetlenül a választópolgárok számától - az
lesz a polgármester, illetve az
az egyéni képviselő szerez
mandátumot, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja.
Az OVI honlapján (www.valasztas.hu) az adatokat böngészve kiderül, hogy az első
szabad választások, 1990 óta
országosan a 2006-os helyhatósági voksoláson járultak a legtöbben az urnákhoz. Ekkor a 8
millió 146 ezer választásra jogosult 53,1 százaléka adta le a voksát. Csongrád megye 343 ezer
600 választó korú polgárából

48,7 százalék szavazott négy
évvel ezelőtt a helyhatósági választáson. De a megyének nem
ez a legjobb
eredménye.
1994-ben Csongrád az országos
átlag (43,4 százalék) felett volt a
49,3 százalékos választói aktivitásával az önkormányzati voksoláson.
Az adatok alapján elmondhatjuk, hogy az elmúlt öt önkormányzati voksoláson a 19
megye közül Vasban, Győr-Moson-Sopronban, Nógrádban és
Szabolcs-Szatmár-Beregben
voltak a legaktívabbak, Csongrádban, Bács-Kiskunban, Békésben és Hajdú-Biharban pedig a leglustábbak a választók.

Azóta kormányok, polgármesterjelöltek jöttek-mentek, de a helyzet nem változott. Persze nem kizárólag magyar jelenségről van szó - beszédesek a brit helyi választások részvételi statisztikái is: 2006-ban a választók 41,6,
2002-ben 34 százaléka szavazott közvetlen elöljáróira.
Lehet azon vitatkozni, ki a hibás. Ha esik az eső a választás napján, az a baj. Ha jó idő van, az. Közömbösek
a választópolgárok - némelyik politikust meg csak
négyévente látni, rosszul kivitelezett plakátjain; érte
nem érdemes felkelni a fotelből, félbehagyni a dugványozást a kiskertben.
De mibe akarunk beleszólni, ha nem abba, ki vezesse
országunkat, településünket? Hagyjuk, hogy még ezt is
más mondja meg helyettünk?
Sokan pontosan ezt nem tudatosították magunkban
az elmúlt 20 évben: lehet véleményük. Ami nélkül éppen
megvan a világ, és megvan Magyarország - de magának
mindenki tartozik annyival, hogy nem a távolmaradást
választja.
Az is választás, ha áthúzzuk a szavazólapot, kis elefántot rajzolunk rá. Az is véleménynyilvánítás. Őszinte
részvétem annak, aki úgy gondolja: őszinte részvétele
felesleges.

A FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG SZERINT AZ ÖNKORMÁNYZATNAK KELL TISZTÁZNIA A JOGVITÁT

Makói fürdőügy: tovább pattog a labda
Szó sincs arról, hogy leállítanák a makói fürdőépítést - mondta
az Uniót képviselő regionális fejlesztési ügynökség igazgatója. A
pénz is megvan, de az ügynökség szerint a beruházás finanszírozására olyan formát kell találnia Makónak, amit az Unió elfogad.
milliárd forinttal járul hozzá a
beruházáshoz, 1,4 milliárdot ad
az ügynökség az Unió pénzéArról szól az önkormányzati vá- ből. A problémát az okozza,
lasztási kampány Makón, hogy hogy a város, annak érdekémi lesz az új fürdő építésével. ben, hogy az áfát a teljes beruSzeptember 12-én a Hír Televí- házás után vissza tudja igényelzió tudósítása közölte: meghiú- ni, létrehozott egy fürdőfejleszsulhat az építkezés. A műsor- tő kft.-t, amelynek a 2 milliárban nyilatkozók az uniós támo- dot kamatmentes tagi kölcsöngatás ügyét intéző Dél-Alföldi ként biztosítja, legalábbis az
Regionális Fejlesztési Ügynök- eddig kapott dokumentációkség (DARFÜ) levelére hivatkoz- ból ez derül ki. A 2 milliárdos
tak, az önkormányzat cáfolt. A kölcsön kamata évente 300 milDARFÜ ügyvezető igazgatója, lió forint lenne. Meg kell vizsamikor erről kérdeztük, előre- gálnunk, hogy a támogatás öszbocsátotta: a politikai nyilatko- szege és a támogatott kamat
zatokra nem reagál. Meggyőző- mértéke együtt elfogadható-e
az Unió támogatási rendsze99 Lehet más megoldás, több is,
rében. Ha az
amivel ki lehet kerülni ezt a helyze- derül ki, hogy a
tet, és lehet úgyfinanszíroznia be- kamattámogatás is növeli a
ruházást, hogy ne legyen büntetés támogatási intenzitást,
az
belőle.
uniós
szabáKiss Imre, a DARFÜ ügyvezető igazgatója
lyok szerint az
dése, hogy az a levél tőlük nem önkormányzat nem adhat ilyen
jellegű pluszsegítséget, vagy ha
kerülhetett ki.
- Az előzményekről én pa- mégis, akkor azt az összeget le
pírból értesültem, miután két kell vonnunk a megítélt támohónapja dolgozom itt, a beru- gatásból. Az is meggondolanházás pedig jóval régebben dó, hogy a kamatteher és a fürkezdődött - mondta Kiss Imre dő üzemeltetésének költsége
ügyvezető igazgató. - A makói együtt már lényegesen magaönkormányzat - kerekítve - 2 sabb, mint a várható bevétel.

Nyugodt
város lehet
Vásárhely
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Novemberben Skóciában tárgyal a
Cittaslow - nyugodt város nemzetközi szövetség Vásárhely felvételéről - hangzott el
tegnap a városházán tartott
sajtótájékoztatón. Lázár
János polgármester elmondta:
közel egy éve határozták el,
hogy Magyarországon elsőként csatlakozni szeretnének
a mozgalomhoz, hiszen - tette hozzá - Vásárhelyen is a
helyi értékek megőrzésére, a
hagyományokon alapuló fejlődésre, élhető, de modern
város megteremtésére törekszenek. A nemzetközi mozgalom vezetése három napot
töltött a városban, hogy tanulmányozza Vásárhelyt.

MAKÓ. SZEGED
BAKOS ANDRÁS

A Keviép dolgozik a makói fürdőn. Nincs szó arról, hogy leállítják az építkezést. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Lehet más megoldás, több is,
amivel ki lehet kerülni ezt a
helyzetet, és lehet úgy finanszírozni a beruházást, hogy ne legyen büntetés belőle. Az én kollégáim azt mondják, ők e-mailben, egyeztetéseken korábban
több alkalommal is jelezték a
makóiaknak, hogy ezt az ügyet
tisztázni kell. Mi e problémára
hívtuk fel az önkormányzat figyelmét abban a levélben - és
szó sem volt benne arról, hogy
le kell állítani a beruházást.
Ennyi történt, nem több.

Kiss Imre az ügyben tárgyalt
Búzás Péter polgármesterrel. A
város, a projekt menedzsmentje másképp látja ezt a helyzetet.
Odáig jutottak, hogy megállapították: ez egy jogvita, amelyet
tényleg meg kell oldani valahogy. Kiss szerint az, hogy a város létrehozta a fürdőfejlesztő
kft.-t, elfogadható döntés volt,
és az az igény is jogos, hogy
Makó szeretné a teljes beruházás áfáját visszaigényelni. De
ilyen pénzügyi konstrukcióval
még nem találkozott a DARFÜ.

- Együttműködünk az önkormányzattal a megoldás keresésében, hiszen az nem érdeke az
Uniónak, és egyik politikai erőnek sem, hogy a beruházás
tényleg emiatt akadjon meg. De
most a városnak kell letennie a
megoldási javaslatait, amelyekről tárgyalhatunk - szögezte le
az igazgató. - Nekem az az érdekem, hogy ne jöjjenek el ide
holnapután Brüsszelből megkérdezni, hogyan is gondoltuk
mi ezt a szabálytalan kifizetést
az uniós adófizetők pénzéből.

Megtapasztalták a vásárhelyi értékek védelmét és a megújuló energiaforrások használatát, valamint "azt is, miként
kap teret a közétkeztetésben a
helyi termelők áruja - összegezte Gian Luca Marconi. A
szervezet elnöke szinte biztosra vette, hogy a város csatlakozhat a mozgalomhoz. Hasonlóan vélekedett a látottak
alapján a Cittaslow központ
igazgatója Pier Giorgio Oliveti
is. Mondván: eleve ott tartanak terepszemlét, ahol megfelelhetnek az elképzeléseiknek. Arnoud Rodemburg,
a
szervezet alelnöke pedig azt
hangsúlyozta: a nyugodt város megteremtése mellett a
magas életminőség is fontos.

[ AKTUÁLIS
KÖRKÉP
Vitaműsor

SZEGED. A Jobbik Magyarországért Mozgalom újszegedi önkormányzati képviselőjelöltjei a
választások előtt politikai vitaműsorra hívják ki jelölttársaikat.
A rendezvényt a Bálint Sándor
Művelődési Házban tartják ma
17 órától.

Lovasok bajnoki döntője
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EGY ÉVEN BELÜL 3 ÚJ ÜZEM STARTOLHAT AZ IPARI PARKBAN

Kályhacsempegyár
indult Szentesen
Kályhacsempéket gyártó üzemet adtak át tegnap Szentesen:
a Marosinvest Kft. 10 főnek ad
munkát. További 200 munkahelyet teremthetnek jövő év végéig a most még épülő új üzemek.
SZENTES
BÍRÓ DÁNIEL

DOMASZÉK. A Csongrád Megyei Lovasszövetség és a Csongrád Megyei Közgyűlés szombaton és vasárnap rendezi meg a
2010. évi Lovassport Bajnoki
Döntőt a domaszéki Equest
Sport Lovardában. Idén először
fordul elő, hogy a három szakág
(díjugratás, díjlovaglás és fogathajtás) versenyzői egy időben és
egy helyszínen küzdenek a bajnoki címekért és helyezésekért.

160 millió forintos beruházással kályhacsempéket gyártó
üzemet épített a szentesi ipari
parkban a városba 2005-ben
betelepült HK Ceram Kft. érdekeltségi körébe tartozó Marosinvest Kft. Az ipari kerámiákat
gyártó HK Ceram néhány év
alatt megháromszorozta kapacitását, ezért úgy döntött a német tulajdonban lévő cég veze-

tése, hogy új termékpalettával
rukkolnak elő. A fejlesztéshez
közel 50 milliós uniós támogatást nyertek. Sebők-Papp
Imre
ügyvezető lapunknak elmondta, egyelőre 10 főt foglalkoztat
az új üzem, de ahogy megkezdődik a kerti, homlokzati és
wellnesscsempék gyártása, tovább bővülhet a létszám. Szintén új munkahelyeket jelent
majd az a termékbemutató ház,
amelyet a jövő év végére alakítanak ki az egykori Szarvasi úti
óvoda helyén.
A szalagátvágást megelőzően Szirbik Imre polgármester
bemutatta annak a közel 3000
négyzetméteres csarnoknak a
látványtervét, amelynek felépítéséhez 165 milliós támogatást

DESZK. Ma 13 órakor a Zoltánfy István Általános Iskola az
intézmény névadója születésének 66. évfordulója tiszteletére
megemlékezést rendez az iskolaépület aulájában.

Útzár a Csanád vezér téren

MAKÓ. Teljes szélességében
lezárják az utat holnap 11 és
13 óra között Makón, a Csanád vezér téren a honvéd emléknap rendezvényei miatt.

Kórházi ágyak
a máltaiaktól

Lakó-pihenő övezet,
sebességkorlátozás

SZEGED. Közgyűlési döntés
alapján a Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. a napokban „Lakó-pihenő övezet" táblákat helyez ki a Lugas utca-Kereszttöltés utca-Etelka sor-körtöltés
által határolt területen. 30 kilométer per órás sebességkorlátozó táblákat telepítenek a József
Attila sugárút-Brüsszeli körút-Csongrádi sugárút-Rózsa ut-

ca közötti utcákon. Kérik az új
jelzések figyelembevételét.

Benkő programja

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Benkő
Zsolt hasonló gondoskodást és
odafigyelést szeretne a következő ciklusban a külterületeken
élők számára, mint amilyet a
körtöltésen belül élők élveznek.
A Fidesz képviselőjelöltje elmondta: fontosnak tartja az út-,
csatornafelújításokat, az elhasználódott játszóterek felújítását.
Még idén ősszel szeretné hasznosítani az erzsébeti iskola- és
óvodaépület. A jelölt támogatja
az iskolabuszrendszer fenntartását, a közbiztonság erősítését.

Kályhákhoz és kandallókhoz gyártanak csempét Szentesen - de a
termékskála hamarosan bővül. A SZERZŐ FELVÉTELE

Valódi állampolgári
részvételt szeretne az LMP

Megemlékezés

SZENTES. 18. a betegek ápolásához nélkülözhetetlen speciális
ágyat és több segédeszközt
adott át a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szentesi szervezete
a Dr. Bugyi István Kórháznak. A
szeretetszolgálat szentesi vezetője, Farkasné Márton Katalin elmondta, az adomány Németországból érkezett, a szállításban
nagy segítséget nyújtott a MetalCom Zrt. A multifunkciós
ágyak a fejlesztés alatt álló belgyógyászati osztályra kerülnek
már a héten, ahol hasznos szerepet töltenek be a betegellátásban, megkönnyítik a bent
fekvők étkeztetését, és komfortosabbá teszik az osztályt.

nyert az önkormányzat. A több
mint 300 millióból épülő daruzható csarnokot - amely jövő
őszre épül meg - bérbe szeretné adni a város a Kecskeméten
épülő Mercedes-gyár beszállítóinak. Ott 120-150 munkahely
létesülne. A sajtótájékoztatón
az is elhangzott, hogy egy szentesi vállalkozás, a fogászati
implantátumokat gyártó Denti
System Kft. novemberben adja
át új üzemét az ipari parkban.
Egy, a Hungerit Zrt.-hez köthető
cég pedig 30 ezer négyzetméteres telket vásárolt ugyanitt. Terveik szerint az építési engedélyek kézhezvétele után 10-12
hónappal megkezdheti működését az évi 8 0 - 9 0 ezer tonnás
kapacitású takarmányüzem.

Málovics György és Szentistványi István szerint meg kell hallgatni a szegediek véleményét a Démász-telepről. FOTÓ: FRANK YVETTE

SZEGED. Lapunk Új városrész
születik Szegeden című cikke
(szeptember 14.) nyomán az
LMP tegnap arra hívta fel a figyelmet: a helyi közösségeknek
biztosítani kell a beleszólást az
őket érintő döntésekbe. Málovics György képviselőjelölt és
Szentistványi István listavezető
a Kossuth Lajos sugárúti Démász-telep előtt tartott sajtótájékoztatót, amelyen elmondták:
nemzetközi építészeti tervpályázaton szeretne az önkormányzat új funkciót a területnek, viszont szerintük a min-

denkori városvezetésnek nincs
joga a szegediek véleményének
kikérése nélkül dönteni egy, a
város jövőjét meghatározó kérdésben, ez ugyanis nem demokratikus, etikus és Szeged
jövőjét szolgáló megoldás.
Szentistványi közölte: divat
manapság az állampolgári részvételt emlegetni, de nem mindegy, hogy ez látszólagos vagy valódi részvétel. Előbbire példa
szerinte Szegeden a közmeghallgatás, ahol „eleve eldöntött tervek utólagos jóváhagyatása történik". Az LMP viszont érdemi

részvételt szeretne, erre két megoldási javaslatuk van. A 21. századi városgyűlés több ezer állampolgárt von be egyes ügyek
megvitatásába - példaként Málovics a World Trade Center területe újjáépítésének projektjét
említette, amely 5000 New
York-it mozgatott meg. A másik
lehetőség az állampolgári tanács, amely úgy működik, hogy
15-20 civil néhány hetes, esetenként hónapos informálódás után
ajánlást készít a döntéshozók
számára egy-egy közüggyel kapcsolatban.

•••HCWMSaS

A Fidesz váltópártja
akar lenni a Jobbik
Vona Gábor, a Jobbik elnöke és
Keresztúri Farkas Csaba, a párt
szegedi polgármesterjelöltje válaszolt a Délmagyarország kérdéseire az önkormányzati választás várható eredményeivel
kapcsolatban.

stabilizálta helyét a magyar
közéletben. Erre a jövőben tudunk építkezni, el tudunk
kezdeni készülni a kormányzásra, hiszen nem más a célunk, mint a váltópártja lenni
a mostani kormánypártnak fogalmazott Vona Gábor.

SZEGED, ALGYŐ
GONDA ZSUZSANNA
- A Jobbik nem fog nagy csodát elérni, de nem is fog leszerepelni. Azt látom realitásnak,
hogy azt az eredményt nagyjából hozni fogjuk az önkormányzati választáson, amit az
országgyűlési választáson elértünk - válaszolta Vona Gábor, a Jobbik elnöke lapunk
kérdésére egy lakossági fórumon Algyőn. A pártelnök szerint nem egyszerű egy kétharmados kormánypárttal szemben ellenzékben politizálni,
„mert az emberek jelentős ré-

Vona: A Jobbik stabilizálta helyét
a közéletben. FOTÓ: V E R É B SIMON

sze elhiszi, hogy amit a Fidesz
mond, az igaz".
- A Fidesz ügyesen csinálja, nem beszél a költségvetés
sarokszámairól, ezt az önkormányzati választás után fogjuk megtudni, akkor jön a feketeleves. Úgy érzem, a Jobbik

Varga Antal szegedi önkormányzati képviselőjelölt nemrég egy sajtótájékoztatón azt
mondta, már eldőlt a választás,
a Fidesz nyerni fog Szegeden,
csak az a kérdés, hogy a Jobbik
október 3-án „végleg padlóra
tudja-e küldeni az MSZP-t". Ennek érdekében elképzelhető-e,
hogy visszalép? - érdeklődtünk Keresztúri Farkas
Csaba
polgármesterjelölttől.
- Korainak tartom a kérdést, a Jobbik a nemzet érdekében bárkivel együtt tud működni, de bennünket még nem
keresett meg senki ebben a témában - válaszolta a jelölt.

B. Nagy helyi vállalkozókat támogatna
SZEGED. - Programom fő eleme
a stabilitás megteremtése Szegeden. Ez a munkahelyek létrehozása szempontjából is fontos. Helyzetbe kell hozni a városi beruházásoknál a szegedi
vállalkozókat - szögezte le tegnapi sajtótájékoztatóján
B.
Nagy László, a Fidesz polgármesterjelöltje. Tanácsadó tes-

tületeket tervez létrehozni,
ezek közül az egyik a vállalkozóké lenne. Szatmáry Kristóf, a
Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártjának (MVMP) elnöke, a Fidesz országgyűlési képviselője kiemelte: ha stabil országot akarunk építeni, a helyi,
magyar tulajdonú kis- és középvállalkozásokra kell tá-

maszkodni. Ezt a kormány adócsökkentéssel, az adminisztráció egyszerűsítésével és az Új
Széchenyi-tervvel képzeli el.
Bejelentette: az MVMP B. Nagy
Lászlót támogatja a választáson. Tápai Péter, a párt szegedi
vezetője szerint a kilábalás eszköze a párbeszéd és az együttműködés.

Magánlaksértés kísérlete
miatt nyomoznak
SZEGED. Magánlaksértés kísérlete miatt indított eljárást a Szegedi Rendőrkapitányság abban
az ügyben, amelyről tegnapi lapunkban beszámoltunk: szerda
este egy eddig ismeretlen nő
próbált bejutni B. Nagy László
országgyűlési képviselőnek, a
Fidesz szegedi polgármesterjelöltjének házába - tájékoztatta
lapunkat Tuczakov
Szilvána
rendőrségi szóvivő. A fideszes
politikusnak csak a felesége volt
otthon, akire - Poór Csabának, a

polgármesterjelölt
sajtófőnökének szerda esti közleménye
szerint - a nő megpróbálta rátörni a kertkaput, és hangosan szidalmazta. A rendőrség testi sértés gyanúja miatt nem indított
eljárást, mivel - információnk
szerint - a feljelentésben már
maga a sértett is azt közölte,
hogy nem bántalmazták. A rendőrség még adatgyűjtést folytat,
keresik azokat, akik bármilyen
információval rendelkezhetnek
az üggyel kapcsolatban.

Az ASS Berendezési Rendszerek Ipari B t
felvételt hirdet iskolatábla-gyártás területére
az alábbi munkakörbe:

KONSTRUKTŐR
Feladatok:

- termékfejlesztés új ötletek, ill. vevők általi
konstrukciók alapján
- gyártási, technológiai dokumentációk összeállítása
- megrendeléstől a kiszállításig a termék figyelemmel kísérése
- belföldi, ill. külföldi vevőkkel, beszállítókkal,
társterületekkel való kapcsolattartás
- árkalkulációk elkészítése
- anyagszükséglet meghatározása és megrendelése
- gyártási folyamatok szakmai támogatása.

Elvárások:

-

gépésztechnikus vagy gépgyártás-technológus végzettség
tervezőprogramok kezelése (SolidWorks és/vagy AutoCad)
német nyelv ismerete
precíz, alapos munkavégzés
döntésképesség, agilitás
termelési, ill. tervezési tapasztalat fémes területen
terhelhetőség.

Jelentkezési határidő: 2010. október 10.
Fényképes pályázatukat az alábbi címre kérjük:
6900 Makó, Rákosi út 4. vagy e-mail cím: tirki@ass.hu
www.assmako.com
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19 ÉV FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK A FAJTALANKODÓ APÁT

Szexrabszolgaként tartotta gyerekeit
ható büntetés 20 év lett volna.
Ilia Péter ügyész ezt szorgalmazta Gyurisné Komlóssy Éva
büntetőtanácsa előtt:
„Egy
ilyen súlyos cselekedet ellen a
törvény teljes szigorával fel kell
lépni. Az enyhítő körülmények
súlytalanok, a sértettek pedig
súlyos lelki traumaként élték
meg a történteket" - mondta.
Kovács István kirendelt védő
alig pár perces védőbeszédet
tartott, amelyben felsorolta: a
vádlott az eljárás végén beismerte tettét, a szakértők szerint
- bár cselekedeteinek teljes
mértékben tudatában volt személyiségzavarral
küszködött tette alatt; nevelt lányával
pedig ugyan befejezett - csak
érintkezett a vádlott és a sértett
nemi szerve - , de eredménytelen közösülést követett el.

SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A 43 éves, pirtói Tímár Pál a
Bács-Kiskun Megyei Bíróság első fokú ítélete szerint 1994-től
előbb nevelt lányát, később nevelt fiát, majd vér szerinti lányát és fiát is számtalanszor fajtalankodásra
kényszerítette.
Beteges tette odáig fajult, hogy
később nevelt fiát is arra kényszerítette, hogy közösüljön féltestvérével, amit a férfi végignézett. A gyerekekkel szembeni
fajtalankodások 2 - 3 heti rendszerességgel történtek meg. A

Külföldön kezdene új
életet a nevelt lány
A vádlott a tárgyalás alatt végig egykedvű volt, és csak az
ítélet kihirdetése után nézett
rá, majd köszönt a tárgyalóteremben helyet foglaló nevelt
gyermekének. A lány felszolgálónak tanul, még egy éve
van hátra az iskolából, utána
külföldre szeretne költözni. Az
ítélettel kapcsolatban elmondta: bízott abban, hogy mostohaapja büntetését nem enyhíti
a táblabíróság.

Több mint 10 évig fajtalankodott saját és nevelt gyermekeivel a férfi. FOTÓ: VERÉB SIMON
vádlott nevelt lánya 5 évig hallgatott a dologról anyja előtt,
akinek ekkor beszámolt a történtekről, ám az anya csak élettársával beszélte meg az esetet,
aki megverte őt. A rendőrség-

hez csak tavaly fordult, miután
őt és új barátját egy tapétavágó
szikével megpróbálta megölni a
vádlott; dühében, mert az aszszony nem engedte el közös
gyerekeiket láthatásra. Csak ez-

után a támadás után, kihallgatásán derült fény a férfi szörnyű
titkára.
A Bács megyei bíróság első
fokon 19 év fegyházra ítélte a
férfit - a maximálisan kiszab-

A büntetőtanács az ítélet
mértékén végül nem változtatott, és az eredetileg 17 rendbeli bűncselekménnyel vádolt férfit kevesebb pontban
mondta ki bűnösnek: a táblabíróság az egyes cselekményeket nem külön, hanem a
folytatólagosság
egységén
belül értékelte - ez semmiféle felmentést nem jelentett a
férfinak.

EGESZSEGUGYI SZAKELLATO KÖZPONT ÉPÜLT A HOMOKHATIAKNAK

KERDES

Megelőzés és gyógyítás

AKI VALASZOL:
Nacsa Norbert, a Rádió 88
programigazgatója
3 kérdést teszünk fel olyan
embereknek, akik valamiért
az érdeklődés középpontjába
kerültek, és olyanoknak, akik
válaszolni hivatottak aktuális
témákra. Ezúttal Nacsa Norbertet, a Rádió 88 programigazgatóját faggattuk.
SZEGED
R. TÓTH GÁBOR
- Elég a nem büntethető külföldi autósokból! - ezzel a
címmel indított
a rádió
SMS-kampányt. Miért?
- Egy reggeli műsorban
pattant ki az ötlet a fejünkből. Azt kértük a hallgatóktól, küldjenek egy SMS-t, ha
egyetértenek azzal: az ide
érkező külföldi autósok hasonlóképpen
büntethetők
legyenek közlekedési szabály áthágása esetén, mint
honfitársaink külföldön. 5
nap alatt több mint 1000
szöveges üzenetet kaptunk.
Egyik hallgatónkat például
két kamion szorította le a
nagykörúton, mással a Bertalan hídon szabálytalankodtak. A fennálló helyzet
érinti a szegedieket és a
43-as út mentén élőket is.
- Mi lesz a kezdeményezés
sorsa?
- Csongrád megye 13 országgyűlési
képviselőjét
meghívtuk egy élő adásba. Végül B. Nagy László,
Bodó Imre (Fidesz) és
Kalmár Ferenc (KDNP)
jött el, és vette át az öszszegyűlt üzeneteket - a
többieknek
postán
küldtük el ezeket. Őszszel a parlamentben
törvénymódosítást
kezdeményeznek an-

felé for,

dult.

~

,

FOTO: FRANK
YVETTE

NEMESI PÁL, A CSONGRÁD
MEGYEI KERESKEDELMI ÉS
IPARKAMARA ELNÖKE lesz
annak a vállalkozói fórumnak az
előadója, amelyet ma 16.30-tól
tartanak a csanyteleki faluházban. Témái: a helyi vállalkozások beillesztésének fontossága
a beszállítói programokba, a
foglalkoztatók munkavállalással
összefüggő adminisztratív terheinek csökkentése, illetve a kisés középvállalkozások aktuális
finanszírozási lehetőségei.

Kupakokból adomány

A BOKROSI ÁLLATELEDELGYÁR DOLGOZÓI kupakgyűjtési akciót szerveztek. A vállalatnak sikerült támogató partnert
találnia: a Kaló-Méh Trans Kft.
jótékonysági szándékkal a piaci
árnál magasabb összegért vette
át a kupakokat. A teljes összegyűjtött kupakérték 200 ezer
forint, amit a bokrosi Mars Magyarország még ugyanennyivel
toldott meg, így a cég az összefogás eredményeként 400 ezer
forintot adott át a rászorulókat
segítő Érző Lélek Alapítványnak.

Kaiikó Teréz a Szegedi
Sztárok Falán

A LEGENDÁS KARMESTER ÉS
SZÍNHÁZIGAZGATÓ, VASZY
VIKTOR HÍVÁSÁRA fél évszázaddal ezelőtt szerződött Szegedre Karikó Teréz operaénekes.
A Liszt-díjas szoprán, a Szegedi
Nemzeti Színház örökös tagja
pályájának fotóiból nyílik kiállítás ma 17 órakor a Brnoi étteremben (Kelemen utca 3.). A kiállítást Nagy László, a teátrum
ügyvezető igazgatója nyitja meg.
Ugyanekkor kerül fel Karikó Teréz dedikált fényképe a Szegedi
Sztárok Falára.

Díszdiploma jogászoknak

A SZEGEDI EGYETEMEN 65,
60, 50 ÉVE VÉGZŐ JOGÁSZOKNAK ADNAK ÁT DÍSZDIPLOMÁT pénteken 11 órakor.
A Szegedi tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ nagyelőadójában
rendezett ünnepségen 1 vas-, 1
gyémánt- és 25 aranydiplomát
nyújt át az állam- és jogtudományi kar dékánja, Szabó Imre.

nak
megváltoztatására,
hogy az Európai Unió országaiban élők egy rosszul fordított
rendelkezés
miatt
nem kérhetők számon Magyarországon. Hosszabb távon a visszatartást is be kellene vezetni: a büntetés miatt kiállított csekk befizetéséig a rendőrök nem adnák
vissza a szabálytalan külföldi iratait, slusszkulcsát.
- 20 éves idén a Rádió 88. A
születésnapon Dr. Albán énekeltette meg a szegedieket;
milyen ünnepi program lesz
még?
- A napokban nyílt meg a
Fekete Házban a Rádió 88 és
a szegedi rádiózás történetének relikviáit bemutató kiállítás, amely egy hónapig látható. Bemutatunk például
régen használt szalagos magnókat, tizenéves adásokat.
Megemlékezik a kiállítás a
Szegeden 1956-ban működött
Széchenyi rádióról is, amely
csak akkor hallgatott el, amikor a tank csöve az épülete

Vállalkozók fóruma

Falbontó betörő

26 ezer embert szolgál a mórahalmi intézmény. FOTÓ: V E R É B S I M O N

Több mint félmilliárd forintos
egészségügyi fejlesztés eredményeként Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ épült
Mórahalmon. A tegnapi avatón részt vett Szócska Miklós
egészségügyért felelős államtitkár is.
MÓRAHALOM,
HOMOK HÁTI KISTÉRSÉG
ÚJSZÁSZI ILONA

országgyűlési
képviselő.
- Az itt élők körében nagy
tisztelete van a gyógyítónak,
az orvosnak - mondta, mikor megköszönte azoknak a
szakembereknek a munkáját, akiknek emléket is állítottak az új épületben. Mucsi
Imréné őrizte meg a korábban a térségben dolgozó nővéreket és orvosokat ábrázoló fotókat, amelyeket most
kiállítottak.

A homokháti kistérség 9 településén és a környező tanyákon élőket, körülbelül 26
ezer embert szolgál a Mórahalom központjában tegnap
átadott Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó Központ. Az új
egészségügyi
intézmény
több mint félmilliárd forintból épült.
- „Csak egészség legyen!"
- fohászkodnak gyakran az
emberek. A szorgalmas homokhátiak biztonságérzetét,
egészségügyi ellátását jelentősen javítja az új intézmény
- hangsúlyozta az avatóünnepségen Nógrádi
Zoltán,
Mórahalom
polgármestere,

A mórahalmi mosolygós
paradicsomemblémára utalva
elismeréssel szólt a helyiek
teljesítményéről Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár. Köszöntőjében elárulta: vegetáriánus lévén
előszeretettel vásárolja a homokháti kistérségből kikerülő
zöldségeket, gyümölcsöket is.
Azt mondta, hogy - más rendelőintézetekkel ellentétben a mórahalmi járóbeteg-szakellátó működtetése és fenntarthatósága miatt nem aggódik. Mert azt nem csak a közösség igyekezete tartja életben, mert céljai megfelelnek
az egészségügy prioritásai-

nak. A szaktárca ugyanis - a
helyi szükségletekből kiindulva - a járóbeteg- és az alapellátásban is a megelőzést állítja középpontba.
Az új rendelőintézet Tulok
István tervei alapján készült
épülete helyet ad egy kis ká-

„A szorgalmas homokhátiak biztonságérzetét,
egészségügyi ellátását
jelentősen javítja az új
intézmény."
Nógrádi Zoltán honatya

polnának is, amelyet Orgovány
Erika Szűz Máriát ábrázoló
festménye díszít. A korábbi
gyógyászati részleg bővítésével - többek között - reumatológiai, ortopédiai, sebészeti,
bőrgyógyászati, fül-orr-gégészeti, nőgyógyászati, urológiai, belgyógyászati és szemészeti szakrendelő, ultrahangvizsgálat, gyermekgyógyászat
is helyet kapott. Az új mórahalmi intézményben 21 szakorvos dolgozik.

EGY SZABADSÁG TÉRI TÁRSASHÁZ PADLÁSTERÉBEN
bontotta meg a szomszéd ház
felől a falat egy vásárhelyi betörő, hogy hozzáférjen az ott felhalmozott vashoz és különféle
használati tárgyakhoz. A nyomozók a helyszíni adatgyűjtés
során egy alagsori helyiségben
meglelték a lopott holmit, és
hamar eljutottak ahhoz a 29
éves helybeli férfihoz, aki már
az első kihallgatáskor részletes
beismerő vallomást tett. A férfi
ellen többrendbeli lopás gyanúja
miatt indítottak büntetőeljárást.

Nyelvoktatás a NapoaUban

A MAGYAR TELEVÍZIÓ SZEGEDI STÚDIÓJÁBÓL jelentkezik ma délelőtt 10 órától a
Nappali című magazin. A műsorban szó esik arróL hogyan
előzzük meg a gyermekbaleseteket. Méltatlan helyzetben az
üzemorvosok. Van-e kiút a jelenlegi állapotból? Degenerádió
Orosházán - avagy fiatalok nyelvén az érettségi tételekrőL Nyelvvizsga nélkül nincs diploma, de ki
oktassa idegen nyelvre a diákokat? Muzsikálnak a szegedi dómban - javában tart a Szent Gellért Fesztivál. A stúdióban a Molnár Dixieland Band játszik. A műsorvezető Dióssy Klári és Fülöp
László. Szerkesztő: Sári Zsuzsa.
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IMRE SÁNDOR SZERINT PATKOLASI HIBA ALDOZATA LETT OVERDOSE

Lódoktor is a jó kovács
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI

kistérség:
Hódmezővásárhely,
Mártély,
Mindszent,
Székkutas

Laktanyanap
és katonai
zenekarok
fesztiválja
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MUNKATÁRSUNKTÓL
Nyílt laktanyanapot és katonazenekari fesztivált rendeznek
vasárnap a Kossuth téren. A
délután 2 órakor kezdődő programot Farkas
Imre ezredes
helyőrségparancsnok
nyitja
meg. A Pavane Történelmi
Tánccsoport és a zászlóforgatók, valamint az alakulat kommendáns szakasza és a felderítő zászlóalj tart bemutatót.
Lesz huszárfelvonulás, és az
alakulat technikai eszközeit is
megtekinthetik. Délután 3 órától térzenével várják az érdeklődőket, 1 órával később pedig
indul a zenés felvonulás. Fél
5-kor kezdődik a negyedik
Dél-alföldi
Katonazenekari
Fesztivál, amelyet Lázár János
polgármester nyit meg, Fodor
Lajos, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára pedig köszöntőt mond.

A 60 éves vásárhelyi kovácsmester, Imre Sándor családi
hagyományokat követve választotta szakmáját. Tanítványa volt Ormándi Zsolt sztárkovács, aki a mai napig a világbajnok fogathajtó Lázár testvérek lovait is patkolja.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
IMRE PÉTER
Repkedtek a szikrák, jajgatott
a vas a kalapácsok súlya alatt.
Formálódott a patkó a vásárhelyi kovácsmester, Imre Sándor műhelyében. Rokona, Bacsa Árpád segédkezett a munkában.
- Ebben nőttem fel, édesapám is kovács volt, de a
szakma fogásait nem tőle lestem el, Palócz Pálnál inaskodtam 1964-től 1967-ig. Akkoriban az volt a szokás, hogy idegen műhelyben tanultunk mondta Imre Sándor.
Felszabadulása után termelőszövetkezeteknél dolgozott
Mártélyon, Kopáncson és Vásárhelyen. Akkoriban könynyen váltottak, 1-2 forintos
plusz órabérért elmentek másik munkahelyre. Dolgozott
vásárhelyi városi cégnél, valamint - 1987-től a rendszerváltásig a műemlék-felügyelőségnél. 1990 óta a földből él, 17
hektáron gazdálkodik, kukoricát és egyéb gabonaféléket
termel. A kovácsmesterségről

4 évet
értékeltek
MÁRTÉLY. Az elmúlt 4 évet értékelték a mártélyi testület legutóbbi ülésén, ahol közmeghallgatást is tartottak. Balogh
Jánosné polgármester kiemelte, hogy 2007-hez képest 411(5
millió forinttal gyarapodott
Mártély vagyona, és pillanatnyilag nincs hosszú lejáratú
kötelezettsége, hitele az önkormányzatnak. Jelenleg is vannak nyertes pályázataik, ezeknek köszönhetően több mint
150 millió forint értékben 3 jelentős beruházás (falumegújítás, erdei iskola és a faluház
hátsó részének felújítása, átépítése) startolhat tavasszal.

Magyar mise
ajándékba
Kész a patkó. Ma is minőségi munka kerül ki Imre Sándor műhelyéből. FOTÓ: KARNOK CSABA
sem feledkezett meg: javítja
saját és barátai eszközeit.
Elmondása szerint rajta kívül a 6 0 - 7 0 éves korosztályból Farkas Pál (Imre Sándoron
kívül csakis neki jár a kovácsmester titulus), Katona
János,
Zagyi László,
Tódor
Lajos,
Pletka Mihály, Török
Lajos,
Kiss Molnár Imre, Kips Ernő,
Papp János és Sándor
József,
míg a fiatalabb generációból
Kiss Attila és Jáksó Zsolt űzi a

Kovácshiba áldozata Overdose? Imre Sándor látatlanban állítja: a
sztárló, Overdose kontár kovácsmunka áldozata lett annak idején, és
szenvedett hónapokig savós patairha-gyulladásban. Elmondása szerint
ezt külsérelmi nyomok okozhatták, ami a patkolásnál a pata rossz,
szakszerűtlen faragásától is keletkezhetett.

mesterséget Vásárhelyen és
térségében. Utóbbi kettőt vándorkovácsnak is nevezhetjük,
autóval, mobil műhellyel járnak a lovasudvarokhoz patkolni. A fiatalok nem érdeklődnek, ezért Imre Sándor attól tart, hogy 20 éven belül eltűnhet a szakma a városból és
környékéről. Elmondta: az ő
tanítványa volt Ormándi Zsolt
sztárkovács, aki a mai napig a
világbajnok fogathajtó Lázár
testvérek lovait is patkolja.
- A műemlék-felügyelőségnél sok szép, művészi igényű
kovácsoltvas munkát csinálhattunk a kollégákkal - emlékezett. - Szegeden a piarista iskolánál és a felügyelőség épületénél is dolgoztunk, s mi rak-

tuk össze Ópusztaszeren, az
emlékparkban a szélmalom
vas alkatrészeit. De az igazi a
patkolás, ahol majdnem annyira tisztában kell lenni az anatómiával, mint az állatorvosnak.
Előfordulnak lábállási, tartási
hibák, amelyeket szakszerű
patkolással korrigálhatunk. Az
állat nem tudja elmondani, hol
fáj, mi a baja. Nekünk mindezt
tudnunk kell, végigtapogatva a
lábát. Nem mindegyik jószág
viseli nyugalommal a vizsgálatot, majd a patkolást, akad,
amelyiknek a lábát felkötjük,
rögzítjük, korábban a vásárhelyi állatkórházban kalodába
zárt lóval is dolgoztam. Vagyis
a jó kovács lódoktor is - vallja
Imre Sándor.

MINDSZENT, PUSZT1NA. Hosszú
évek után magyarul gyónhattak a csángóföldi Pusztinán
élők. A faluban a mindszenti
Takács Judit szervezésében a
közelmúltban magyar nyelvű
misét tartott Perlaki
György
szeged-tápéi plébános, aki
évekig
papként
dolgozott
Mindszenten. 1950-ben megszűnt Csángóföldön a magyar
nyelvű oktatás, és misézni sem
lehetett magyarul. Mindezt nehezen viselik a falu lakói, ezért
Nyisztor Tinka néprajzkutató
irányításával még a Vatikánban is jártak. Végül olyan megegyezés született, odalátogató
turisták misézhetnek magyarul, ha visznek papot is - hallottuk Takács Judittól, aki jó
néhány alkalommal járt már
Csángóföldön. A pusztinaiaknak Annus Gábor mindszenti
szobrász liturgikus alkotását is
elvitték.

Felnőtteknek
Mintha egy kicsit meghaltam volna" építenek csúszdát

HILDA ÚJRA FELFEDEZI SZÜLŐFALUJÁT - 1 0 ÉVE ALIG VOLT AZ UTCÁN

Szomszédja jóvoltából kapott
elektromos kerekes széket a
székkutasi Bozó józsefné Hilda.
A 22 éve szklerózis multiplexben szenvedő asszony betegsége miatt az utóbbi évtizedben
az utcára is alig jutott ki. Most
újra felfedezi szülőfaluját.

- Igazi csoda történt! Ismét
kinyílt előttem a világ! Rájöttem, olyan volt az elmúlt évtized számomra, mintha egy kicsit meghaltam volna. Gyorsan megtanultam, hogyan kell
irányítani a széket a joystickkel. Legszívesebben egész nap
a falut járnám, hogy ismét felfedezzem magamnak, és találkozzak régi ismerőseimmel.
Már egymagam járok a boltba,
postára és az orvoshoz, s menet közben rám-rámcsodálkoznak az emberek. Nagyon jó
érzés találkozni velük. És persze esténként én is szívesen
kigurulok az utcára, hogy
pletykálkodjak egy kicsit az
asszonyokkal. Hiszen ez is az
élet része, az én új életemé is újságolta boldogan.

SZÉKKUTAS
KOROM ANDRÁS
22 esztendeje szenved szklerózis multiplexben a székkutasi
Bozó Józsefné Hilda. A kétgyermekes asszonyt nagyon fiatalon támadta meg a gyógyíthatatlan betegség. Állapota azóta
folyamatosan romlik, -gyógyszerekkel próbálják szinten tartani. A fiatalkorában a helyi kézilabdacsapatban játszó, átlövéseiről ismert asszony 10 esztendeje segítséggel is csak
nagy nehezen tudott kimozdulni otthonából. A kór miatt nehezen artikulál, s a lakásában
is csak a bútorokra támaszkodva tud lassan közlekedni.
- Annak idején egyik napról a másikra remegni kezdett
a kezem, majd nem sokkal később csak olyan furcsán, szabálytalanul tudtam magam
elé rakni a lábam. Nem tudtam, hogy miért. Aztán kiderült... - mondta.
A 42 éves Hilda folyamatosan alkalmazkodott állapota
változásaihoz, lelke azonban
nem tudja elfogadni, hogy
teste börtönében él. Előbb
munkaképtelenné vált, aztán

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY.
A
Hód-Fürdő Kft. 2ÖÖ9. január
l-jén alakult és vette át a vásárhelyi strand üzemeltetését. Az
elmúlt több mint másfél év sikerekről árulkodik. Az árak mérséklése mellett az árbevétel 50
százalékkal emelkedett, 6 0 - 7 0
százalékkal nőtt a látogatottság. Ehhez a fejlesztések is hozzájárultak. Az elmúlt évben a
három hátsó medencét újították
fel, idén pedig ezek közelében
új gyermekmedencét alakítottak ki élményelemekkel.
- Célunk, hogy visszacsábítsuk a vásárhelyi kisgyermekes családokat a
Török

Sándor Strandfürdőbe - közölte Kovács Pál, a Hód-Fürdő
Kft.
felügyelőbizottságának
elnöke. - Ezért a korábban sokat és jogosan bírált szolgáltatások színvonalán is javítottunk, megoldódott az étkezés
is. A felügyelőbizottság elnöke elmondta, hogy jövőre szeretnének a felnőttek számára
is két csúszdát építeni. Az előzetes tervek szerint az egyik a
tanmedencénél, a másik az
elöl lévő középső medencénél
épülne.
A
beruházáshoz,
amely 5 0 - 6 0 millió forintba
kerülne, keresik a pályázati
forrásokat.

Készül az Őszi Tárlat

Danikiné átérezte Hilda
helyzetét

Hilda az elektromos kerekes székben segítőivel, Nagygyörgy Évával
és Daraki Zoltánnéval. FOTÓ: FRANK YVETTE

nem tudott barátaival, ismerőseivel találkozni, nem tudott otthonról kimozdulni.
Csak azokkal találkozott, akik
meglátogatták.
- Nagyon szerettem beszélgetni, imádtam kézilabdázni,
ám mindezek, ahogy korábbi
életem, már a messzi múlt emlékeivé váltak - mondta. Hilda

nemrégiben kapott egy hagyományos kerekes széket, ám azt
már nem tudta hajtani. A férjét kellett megkérnie, hogy tolja ki néha legalább a ház elé.
A beteg asszony élete azonban nemrégiben gyökeresen
megváltozott, miután egy elektromos kerekes széket kapott volt
iskola- és csapattársa révén.

Hilda szomszédasszonya, Daraki Zoltánné nemrégiben 3
hétig ágyban fekvő beteg volt,
s így, mozdulatlanságra kárhoztatva tudta átérezni,
mennyit szenvedhet az otthonába zárt egykori iskolatársa.
Elhatározta, segít rajta. Darakiné munkahelye informatikusán át jutott el a vásárhelyi
Nagygyörgy Évához, aki tudta
azt, amit a beteg asszony
nem, hogy a közgyógyellátáson lévő Hildának alanyi jogon
jár a közel egymillió forint értékű elektromos kerekes szék.

Október 10-én nyílik az 57. Őszi Tárlat, amelynek anyagát már rendezik a szakemberek a vásárhelyi Alföldi Galériában. Ahogy azt Almási István alpolgármestertől, valamint - a Korom András fotóján látható - Nagy Imre múzeumigazgatótól és Pogány Gábor művészettörténésztől megtudtuk: 167 művész 132 festményét, 52 grafikáját, 84 szobrát és kisplasztikáját tekintheti meg a nagyközönség. Az idei anyagot a
11 tagú zsűri 248 művész több mint 600 alkotásából válogatta ki.

PROGRAMPONT - NAPI KULT
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TOPJÖVEDELMEK A DÉL-ALFÖLDÖN

102 milliót keresett
egy adózó a megyében
Az APEH Dél-alföldi Regionális
Igazgatósága összesítette a
magánszemélyek 2009. évi jövedelemelszámolásáról szóló
bevallások adatait. A legmagasabb, munkaviszonyból származó jövedelem több mint 102
millió forint volt a régióban.

DÉL-ALFÖLD

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az APEH dél-aföldi igazgatóságának illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező magánszemélyek jövedelmével kapcsolatban közel 557 ezer bevallás érkezett
az állami adóhatósághoz, ez a
szám a megelőző évhez képest
3,6 százalékkal kevesebb.
A bevallásokban összesen
882 milliárd forint jövedelmet
tüntettek fel adózók. A munkaviszonyból származó bérjövedelem nagysága 4,4 százalékkal
csökkent az előző évhez képest,
elsősorban azért, mert az ilyen
jövedelmet bevallók
száma
csökként. Az egy főre jutó éves
összevont jövedelem 1 millió

548 ezer forint, amely 14 ezer forinttal kevesebb a 2009-es átlagnál. Az elkülönülten adózó jövedelmek közel 51 milliárd forintot
tesznek ki, 3,5 milliárd forinttal
meghaladva az előző évit.
Az önbevallók által közölt
adatok alapján 2009-ben a legmagasabb jövedelem 1,2 milliárd forint volt, amely 25 százalékos
osztalékjövedelemből
származott, és amellyel egy
Bács-Kiskun megyei adózó
gyarapodott. Az összevontan
adózó jövedelmek közül a legmagasabb, munkaviszonyból
származó
jövedelem
egy
Csongrád megyei lakóhellyel
rendelkező adózó bevallásában szerepelt: ennek összege
több mint 102 millió forint volt.
Az
árfolyamnyereségből
származó legnagyobb jövedelem az idén kevesebb mint fele
az előző évinek: a 344 millió forintot Békés megyében regisztrálták. Ugyanakkor a tőzsdei
ügyletből származó topjövedelem - Csongrád megyei a szerencsés tőzsdéző - 2 és félszeresére nőtt, közel 94 millió forint.

20 hektáros ipari park

MAKÓ. 446 millió forintos beruházás fejeződött be a közelmúltban Makó ipari parkjában. A város még 2008-ban nyert közel 50
százalékos uniós támogatást arra, hogy vonzó környezetet alakítson ki a betelepülő cégek számára. Teherbíró úttal kötötték
össze a parkban a Királyhegyesi

SZEGED. Magyar Annának, a

Csongrád Megyei Közgyűlés elnökének és Szabó Gábornak, az
SZTE rektorának, a tanácskozás
fővédnökeinek köszöntő szavaival kezdődött el tegnap, Szegeden, mintegy 200 résztvevővel a
ma is folytatódó energiagazdálkodási és megújuló energetikai
konferencia az egyetem tanulmányi és információs központjában. Az első előadást Balogh
László, a Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke tartotta.

50-70 új munkahelyet teremt az új kereskedelmi létesítmény. FOTÓ: KARN0K CSABA

Megközelítőleg egymilliárd forintból 4000 négyzetméteres
csarnokkal gyarapszik jövő
májusra a régió legnagyobb
raktárbázisa a Szegedi Ipari Logisztikai Központban. C+C Áruház nyílik benne.

SZEGED

D0MBAI TÜNDE

és a Rákosi utat, kialakítottak 18
parcellát összesen 20 hektáron,
minden portához épült bejáró.
Elkészült a szenny- és a csapadékviz-csatorna, az ivóvizhálózat, a gázvezeték, az informatikai alépítmény és a közvilágítás.
A park közép- és kisfeszültségű
hálózattal egészült ki.

Új iparág:
a megújuló
energia

A régió legnagyobb
raktárbázisát építik

Letették a Hansa-Kontakt Kft.
4000
négyzetméteres
C+C
(Cash and Carry) Áruházának
alapkövét a Szegedi Ipari Logisztikai Központban. A komplexum alapterülete összesen
több mint 17 ezer négyzetméter,
és a szegedi magáncég 28 ezer
négyzetméteres raktáráruházának szomszédságában épül fel
2011 májusára. Az ünnepségen

ott volt Botka László szegedi
polgármester is. Kis Attila ügyvezető igazgató elmondta, az
5-ös főút mentén létesülő
komplexum eladótere 3000
négyzetméteres lesz, 176 parkolóhelyet alakítanak ki hozzá, és
5000 négyzetmétert parkosítanak. 5 0 - 7 0 új munkahelyet teremt az új kereskedelmi létesítmény megközelítőleg egymilliárdos beruházással. Azokat a
kiskereskedőket szolgálják ki
itt, akiket a régiós logisztikai bázisuk eddig nem látott el, de
olyan törzsvevőikre is számítanak majd, akik azon felül is eljönnek hozzájuk személyesen
vásárolni, hogy a raktárbázisról
menetrend szerint kiszállítják
nekik az árut.

sa-Kontakt Kft. a régió legnagyobb raktárbázisát, korábban
a Rigó utcában működött. Az a
komplexum nagyjából egy év
alatt készült el 5 milliárd forintos beruházással, és 150 új
munkahelyet teremtett, most
300-an dolgoznak benne. Innen
szállítanak húst, tejterméket,
vegyi árut, üdítőt, szeszes italt
és dohányterméket öt megye Csongrád, Bács-Kiskun, Békés,
Jász-Nagykun-Szolnok, Pest déli része - területén, valamint a
Vajdaság északi felében 2500
vevőjük kiskereskedelmi és
vendéglátó-ipari egységébe. Az
üzletek gerincét a CBA bolthálózata adja. 80 saját gépkocsijuknak és partnereik számára a bázison saját benzinkutat, járműmosót és szervizt is építettek.

cora

Egy éve nyitotta ki a Han-

Szabó Gábor rektor az előadások szünetében lapunknak
elmondta: a két nap során a
megújuló energia felhasználásával, alkalmazásával, társadalmi és műszaki aspektusaival foglalkoznak a szakemberek. Tudni kell - folytatta - , a
megújuló energia nemcsak azt
jelenti, hogy a házon napelem
van, hanem egy komoly iparágat, amely embereket foglalkoztat,
amelyben
minden
egyes fejlesztés mögött bonyolult gazdaságossági számítások állnak
árkalkulációról,
megtérülésről. Magyarországnak még nagyon sok tennivalója van ezen a területen, ha az
uniós
direktívákat
követni
akarja, és a kitűzött célokat
2020-ig el szeretné érni - jelentette ki Szabó Gábor.
Tegnap olyan témákban
hangzottak el előadások, mint
a zöld közlekedés, egy biogázüzem tapasztalatai, a biodízel
előállítása, valamint a geotermikus alapú kombinált alternatív energetikai rendszertervek a dél-alföldi régióban.
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FELHÍVÁS GALLYAZÁSRA
Az Önök biztonsága és zavartalan villamosenergiaellátása érdekében
Tisztelt Ügyfeleink!
Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6720 Szeged, Klauzál tér 1.) felkéri Ügyfeleit az
ingatlanjaikon lévő és a szabadvezeték-hálózatunk biztonsági övezeteibe benyúló növények és
faágak gallyazására, hogy elkerülhessék a növények és faágak okozta rövididejű
áramkimaradásokat, üzemzavarokat és baleseteket.
A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet szerint:
"A biztonsági övezetben lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles
rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határait elérik."
Amennyiben a vezetékek biztonsági övezetében az ingatlantulajdonosok eleget kívánnak tenni
felkérésünknek, kérjük, hogy a munka megkezdése előtt feszültségmentesítés céljából
szíveskedjenek értesíteni munkatársainkat (e-vonal: 06 40 82 22 82/3. menüpont - helyi tarifával
hívható telefonszám), akik a beavatkozást az egyeztetett napon ingyenesen biztosítják
Ügyfeleink számára.
A feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért Társaságunk nem
vállal felelősséget.
A vezetékek biztonsági övezetének terjedelme szélső vezetőtől mérve az alábbi:
•

Kisfeszültségű (0,4 kV-os) csupasz hálózat esetén: 1 méter.

•

Középfeszültségű (1-35kV-os) hálózat esetén: külterületen 5 méter, illetőleg
belterületen 2,5 méter.

•

Nagyfeszültségű (120 kV-os) hálózat esetén: 13 méter.

Amennyiben Ön a felhívásunk megjelenésétől számított 10 munkanapon belül nem jelenti be,
hogy a gallyazást elvégzi, úgy a 11. munkanaptól a szerződött gallyazási alvállalkozóink
megkezdik a beavatkozást, akik a gallyazást követő 5 munkanapon belül elszállítják a levágott
ágakat.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. § d) pontja alapján az
EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. jogosult a gallyazási munkálatok
elvégzésére,
elvégeztetésére. A munkálatok elvégzését az ingatlan tulajdonosa (kezelője) a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 108.§ (1) bekezdése alapján tűrni köteles.

Afrikai harcsafiié

Együttműködésüket köszönjük!

e D F
További információ: www.edfdemaszhaiozat.hu

DÉMÁSZ Hálózat
A JÖVŐBARÁT ENERGIA

bőr nélkül

Konténeres smaragd tuja
60/70 cm
Ajánlataink az akciós készlet
erejéig érvényesek!

Egy mosollyal több ( C O Í 3
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MEGYEI TÜKÖR

Erdélyből hozta
a víz az arzént is
Tíz éve emberi hiba miatt cianid ömlött végig a Tiszán egy
ércbányából. Az erdélyi vulkanikus hegyek mindenféle hordaléka azonban természetes
úton, évmilliókkal ezelőtt
ugyanígy érkezett hozzánk: így
jutott ide az arzén is, amelynek
mennyiségét az új szabályok
miatt most csökkenteni kell az
ivóvízben.

mészetben, fémekkel és kénnel
együtt sokféle ércben megtalálható, és az ember szervezetébe
0,01-0,3 milligramm mennyiségben kerül be naponta. Ha
napi 5 és 50 milligramm között
jut be, a lexikonok szerint ártalmas, 100 és 300 milligramm
között halálos.

DETTI ÉS BENCE MÁR KÉSZÜL A HOLNAPI ELSŐ ÉLŐ SHOW-MŰSORRA

Nehéz ellenfelek jutottak
a szegedi megásoknak

Hogyan került a vizünkbe?
A mai kutak úgynevezett
fosszilis vizeket szívnak föl,
ezek a lelőhelyek a mélyben
DÉL-ALFÖLD
agyagos és homokos rétegek
MUNKATÁRSUNKTÓL
között, úgynevezett likacsokLiterenként 10 mikrogramm- ban lapulnak - mondja Juhász
nál több arzén nem lehetne a Árpád geológus. A Kárpát-memagyarországi
ivóvizekben, dencében lévő tengert olyande ennek az előírásnak eddig nak kell elképzelni, amelyet
mégsem sikerült megfelelni az folyamatosan hígítottak a heérintett dél-alföldi, észak-al- gyek felől érkező ősfolyók.
földi és dunántúli vidékeken. Ezek nemcsak vizet, hordaléA tisztítóberendezés nagyon kot is hoztak, ez évmilliók
drága, az önkormányzatok- alatt rakódott le. A réteg nem
nak nincs rá elég pénzük, egyforma vastagságú: Makó
konzorciumot hoztak létre, alatt például 6 kilométer is lehet,
másutt
esetleg
csak
J f A Kárpát-medencében lévő
150
méter.

Gusztos Bence a Megasztár mókamestere ellen bizonyíthat.

tengert olyannak kell elképzelni,
amelyet folyamatosan hígítottak a
hegyek felől érkező ősfolyók.

Juhász Árpád geológus

hogy uniós támogatást szerezzenek hozzá, de ez nem megy
gyorsan. A beruházás előkészítése közben a Dél-Alföldön
nagyon sok ivóvíznyerő kútból mintát vettek, a többiből
vett mintákat is átnézték, és
arra a megállapításra jutottak, hogy szórványszerűen
akad olyan víz, amelyben kevesebb az arzén, de elég nagy
mennyiségre ezekből a rétegekből sem lehet számítani.
Az alattunk lévő üledék többé-kevésbé mindenütt tartalmaz arzént, ammóniát, vasat,
mangánt.
Ezekből az arzén a leggorombább. A szürke, fémfényű
elem ionként is előfordul a ter-

Tudományosan
ezt
még
senki
sem igazolta,
feltételezem,
hogy az Erdélyi-érchegység felől érkező ősi
folyók hozták az ércek oldataival együtt az arzént is, amely
szívesen kötődik szerves közegekhez, az üledék pedig épp
megfelelő környezet a számára - mondja a geológus.

Juhász Árpád megjegyzi,
hogy bár a felszínről a többszörösen szigetelő anyagrétegek miatt nemigen juthat
szennyező anyag ezekbe a rétegekbe, kutatók szerint mégis lehet valamilyen kapcsolat
a felszínnel - különben már
rég ki kellett volna merülniük
az artézi kutaknak. Valószínű,
hogy a hegységek lábainál a
csapadék ma is lejut, és lassan vándorol a rétegekben.

Bluesosra veszi holnap a figurát Varga Detti. FOTÓK. TV2
Nehéz ellenfelek jutottak a Megasztár két szegedi versenyzőjének a holnapi első élő műsorban. Bencének a legnagyobb
show-manként emlegetett Genyát, Dettinek pedig a rockban különösen tehetséges Páll Timit kell legyőznie a dalpárbajban, hogy
a legjobb 12-be kerülhessen.

SZEGED. BUDAPEST
TÍMÁR KRISZTA
Gőzerővel készül a Megasztár
24 legjobb énekese a holnap

esti első élő show-műsorra.
Két szegedi kötődésű versenyzőért is szoríthatunk: Gusztos
Bencéért, valamint Varga Dettiért. Mindkettejükkel tegnap
reggel tudtunk beszélni: azt

mondták, már most nagyon
fáradtak.
- Egész nap próbáltunk tegnap is, ma is, és a műsor napján is ez vár ránk - mesélte
Detti, aki élvezi, hogy felpezsdült körülötte az élet. - Szerintem nincs olyan, aki ne lenne
kimerülve, hiszen este is inkább együtt zenélünk, mint
hogy korán lefeküdnénk - tette hozzá Bence, aki szintén jól
érzi magát, de Dettivel ellentétben már tegnap izgult a
szombati megmérettetés miatt.
Pedig azzal a Genyával énekel
duettet, akinek énektehetsége
messze elmarad a mezőny többi tagjáétól.
- ő egy nagy show-man,
és nem tudom, melyik igény
fog győzni: bohóc kell a közönségnek vagy énekes - fogalmazta meg félelmét a fiatal szegedi fiú. A holnapi
adásban a Pocsolyába léptem című számot énekli a
párbajban felváltva a törökszentmiklósi
targoncással,

bluesos és rockos stílust váltogatva.
Dettinek Páll Timi jutott
„ellenfélül". A nagyváradi
lány eddig rockszámokban bizonyította tehetségét, és holnap is ilyen számot, az I love
rock and rollt énekelheti duettben, így szegedi párbajtársának bizony nem lesz egyszerű dolga. - Én kicsit bluesosabbra veszem a szám stílusát. Hátha ez az újítás bejön
majd a nézőknek - osztotta
meg taktikáját Detti.
A holnap esti műsorban,
amely egyben a Megasztár 5
első élő show-ja lesz, egyszerre áll a színpadra két énekes,
és együtt énekelnek egy számot - felváltva. A nézők dolga
lesz eldönteni, hogy egy időben, egy helyen, ugyanazt
előadva melyik énekes a tehetségesebb, hiszen minden
párosból csak az egyik juthat
tovább, a legjobb 12 közé. Vagyis Detti és Bence számít a
nézők szavazataira.
IM^BHBMMMH

SZPONZOROK SEGITSEGEBEN BÍZIK A MAGANTEATRUM

Óvatosan tervez a Pinceszínház

A Szegedi Pinceszínház tavaly
december óta várja a közönséget Dugonics téri új játszóhelyén. Kancsár József óvatosan
tervezi az évadot, mert idén
nem kapták meg azt a 3 millió
forintos támogatást, amit
2009-ben még sikerült elnyerniük.
SZEGED
HOLLÓSI ZSOLT
Egy vendégjátékkal, az ArtStab Addams Family ötletéből
Vendégjátékok itthon

és külföldön

A Pinceszínház Pierre Diener
darabjával, az Egy őrült nő
naplójával október 25-én a
Budapesti Kamaraszínházban
vendégszerepel. Az antiszemita üldözések iszonyát átélő
idős nő visszaemlékezéseit
feldolgozó darabot Izraelbe és
Indiába is meghívták; a szerző
segítségével valószínűleg Párizsban is előadják. Az újszegedi szabadtérin a nyáron Hegedűs D. Géza főszereplésével
bemutatott, Jávor Pálról szóló
Kék-lila nyár című előadással
tavasszal országos turnét terveznek.

Kancsár József, a Pinceszínház igazgatója. FOTÓ: VERÉB SIMON
készült színdarabjával,
az
Ádámake című előadással október 7-én nyit a Szegedi Pinceszínház. A Kancsár színészházaspár vezetésével működő
magánteátrum tavaly december közepe óta várja a közönséget Dugonics téri új, komfortosabb játszóhelyén, amely
hamar elnyerte a nézők tetszését. Az előző évadot próba-

szezonnak szánták, idén ősztől szerettek volna gőzerővel
indulni, de gazdasági helyzetük nem teszi lehetővé, hogy
annyi bemutatót tartsanak,
amennyit szeretnének.
- Októberben azokat a produkcióinkat játsszuk, amelyeket a nyáron mutattunk be.
Elsőként 8-án este a 100 éve
született Faludy György életé-

ről és műveiből készült koncertelőadásunkat, a Férfilétet
láthatja a közönség. A Szerelem, Ó! című vígjátékot is műsoron tartjuk, valamint a Szegedi Egyetemi Színház produkciójára, a József Attila-díjas szegedi' költő, Simái Mihály zenés mesejátékára, a
Félszárnyú tündérre is várjuk
a gyerekeket - mondja Kan-

csár József színművész. A magánteátrum igazgatójától azt
is megtudtuk: minitársulatát
két év múltán visszahívták
Kanadába. Novemberben kéthetes turnéra mennek, amelynek főbb állomásai magyarok
lakta városok:
Edmonton,
Vancouver, Toronto, Calgary,
összesen kilenc előadást tart
a négytagú csapat: Kancsár
József, Kancsár Orsolya, Nagy
Enikő és Varga Bálint. A turné
idején sem zár be a Pinceszínház - azok a társulatok lépnek fel addig vendégként,
amelyekkel régóta együttműködnek.
A magánszínház legnagyobb gondja, hogy erre az
évre már nem kapta meg azt
a 3 millió forintot, amivel tavaly még támogatta a teátrumot a Nemzeti Kulturális
Alap. Jövőre szeretnének átlépni a színházakat az előadó-művészeti törvény alapján besoroló rendszerben a
függetlenek 6-os kategóriájából a produkciós színházak
2-es kategóriájába. Ennek az
a feltétele, hogy legalább évi
100 előadást teljesítsenek,
ami nem jelenthet gondot, hiszen évek óta folyamatosan
átlépik ezt a „küszöböt". Az
átsorolást követően már az
eladott jegyek után kaphatják az állami támogatást,
amivel lényegesen
kedvezőbb anyagi helyzetbe kerülhetnek - addig a szponzorok
segítségében bíznak.

KÖRKÉP
Sejben Lajos kiállítása
Budapesten

P. SZABÓ ERNŐ MŰVÉSZETI
ÍRÓ nyitotta meg a világszerte rangos pályázatokon sikerrel szereplő neves szegedi
képzőművész, Sejben Lajos
és a Romániában élő Tasi József szobrászművész 2 forma
című kiállítását Budapesten,
a Boltíves Galériában (Podmaniczky utca 41.) A tárlat
október 7-éig látható, kedden, szerdán és csütörtökön
10-től 18 óráig.
A kiállításról további információk a galéria honlapján:
www.boltivesgaleria.hu.

A160 éves kamara

Haltenberg Samu-diját

kapta Szeri István

SZERI ISTVÁNNAK, A TISZA
VOLÁN ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJÁNAK kedden a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara fennállásának 160. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségén Haltenberg
Samu-díjat adtak át a taxizás
szakmai munkájának példamutató segítéséért.
A 20. század első felében tevékenykedő Haltenberg Samut a magyar taxizás és a
magyar közforgalmú személyszállítás atyjának tartják.

» NAPRÓL NAPRA MINDIG MAS

A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG MELLÉKLETE

Hétfő

Kalendárium, A hét témája,
Lakberendezés

Kedd

Gyógy-ír

Szerda

Légy-ott

Csütörtök Bizalmasan
Délmadár
Szombat

SZABÓ ZSÓFI FLÖRTÖLŐS LÁNY, AKI A ZSIVÁNY FIÚKAT RÉSZESÍTI ELŐNYBEN

Szingli? N e m szingli?

KYLIE MINOGUE DUPLÁZIK
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A Jóban-rosszban bombázó szőkéje,

Szabó Zsófi nem

túl sikeres a szerelemben

a sorozat forgatókönyvében. Ezzel
párhuzamosan a magánéletben sem minden
fenékig tejfel nála „pasitéren", két éve van túl
egy nehéz szakításon, azóta a szinglik népes
táborához tartozik. Pedig egy közvetlen,
flörtölős lány, aki szeretni akar....
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INTERJÚ

OLLÁRI GERGELY

- Nemrég a TV2 saját készítésű sorozatában Tamás atyával keríittél szorosabb kapcsolatba, aki viszont úgy döntött: a hivatását választja helyetted. Tehát szingli vagy a sorozatban és a
magánéletben is. Milyen egy egyedülálló,fiatallány élete?
- Két éve volt egy szakításom, akkor egy kétéves kapcsolatom ért véget. Igazából könnyű a szinglik élete, az
enyém is. Nem vagyok az az ismerkedő és könnyen nyitó
fajta. Az viszont igaz, hogy közvetlen vagyok és szeretek
flörtölni is, és mégis...
- Milyen volt a már említett szakítás? Van valami gyógyszer
szerinted a szakításra?
- Nagyon nehéz volt. Én személy szerint utálok szakík •
tani, de az biztos, hogy nem szabad húzni egymás idejét
T
egy olyan kapcsolatban, ami nem működik. Arra kell törekedni, hogy olyan párt keress magadnak, akinek minden hibáját elfogadod, sőt, szereted is.
- Milyen az ideáüs partner, az ideális „álompasi" számodra?
' - Az ideális? Ő a legjobb haverod, ő a legjobb az ágyban, a
konyhában, ráadásul ő a legviccesebb az' Activityben is.
Nekem nem jön be például Brad Pitt sem. Egyáltalán nem
l^carok Brad Pitt személyiségű és alkatú pasit! Én a zsi• Yfn^ fiúkat részesítem előnyben.
- Miért van az, hogy a lányoknak mindig a zsivány rosszfiúk
kellenek, nem pedig a kedvesek és odaadok?
- Nem tudom. Húszéves koromig egyszer sem voltam
szingli. Most meg az vagyok és a barátnőim szinte el
sem hiszik, hogy egyedülálló vagyok. A szingli életnek
is vannak ám pozitívumai: például több idő jut a barátnőkre...
- Mi a helyzet a „csak úgy jött" kapcsolatokkal?
/ - A bármikor bárkivel megoldás sem jó, sokszor egyáltalán nem pozitív történetek lesznek belőle. Meg kell ismerni a férfit és' ugyanúgy szeretni, még ha éppen munkásruhában vagy melegítőben áll is előtted. Csak azért lenni
kapcsolatban, hogy pasid legyen, nem szép dolog.
- Ezek után mit üzennél tanácsul a lányoknak: szingli vagy
nem szingli?
- Ha szingli, akkor szingli, ha nem, akkor nem. Ha szinglik akarnak lenni, legyenek bátran, nem ez a világvége...
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ŐSZI DIVAT:
CSÍKOK

- Csoda, hogy még életben vagyok - mondta.
A most 75 éves Bárdot
azt is elmondta: a rajongók döbbenten
vették tudomásul,

hogy 1973-ban visszavonult,
felhagyott a színészi munkájával. Azóta állatvédő aktivistaként éli életét, az állatok jogaiért számos helyen felszólalt.
Személyisége és tevékenysége
ma is megosztja a közvéleményt, de
Bárdot ezzel egyáltalán nem törődik.
- Sokkoló, szemtelen
és pimasz vagyok, igen, ez
ban így
van jellemez-

te önmagát. - Soha nem sajnáltam, nem bántam meg
semmit, és irritálnak a politikusok. A politikát undorítónak tartom.
Carla Bruniról is elmondta a
véleményét, szerinte a francia
first lady szép ugyan, de neveletlen.
Bárdot híres volt szigorú
neveltetéséről. Első férje Roger
Vadim rendező, 18 éves korában ment hozzá feleségül. Sokat panaszkodott arról, hogy
Brigitte-et a katolicizmus anynyira szigorú szabályok között
tartja, hogy ezzel rengeteget
küszködik. Sokat harcoltak
azért is, hogy a frigyre áldásukat adják Brigitte szülei.
- A szüleim szigorúan neveltek, ami időnként szenve-

dést és szorongást okozott nekem, de utólag már hálás vagyok nekik ezért - mondta Bárdot. - Azt hiszem, lenyűgözőnek találtak, de a karrieremmel
sosem tudtak megbékülni.
Sok sztárral ellentétben az
egykor legendás
szépségű
francia színésznő elutasítja a
botoxot és a plasztikai műtétet,
és egyáltalán nem szomorú
amiatt, hogy hetven fölött már
nem úgy néz ki, mint fénykorában.
- Nem érdekel a szépség. Voltam
szexi és vonzó,
most
csúnya - tette hozzá Bárdot.

Ausztrália első számú divatmagazinjának a címlapján nem egy fiatal, gyönyörű lány, hanem
Kylie Minogue szerepel. A 15. születésnapját ünneplő Marié Claire magazinban Kylie lenyűgöző
fotókon köszön
az
olvasókra:
AUSTBALIA
fekete
tornadresszben, harisnyában, ujjatlan pólóban mindenhogy,
ahogyan korábban még nem
láthatták rajongói. A magazin
az új fotók mellett exkluzív interjút is közöl
Ausztrália egyik
legfényesebb
csillagával, aki egyébként egy másik ausztrál magazin, a Madison címlapján is szerepelt ebben a
hónapban.
Az idősebb i
EXTRA
emberek
®
ERŐSÍTŐ
sokkal szívesebben olvasnak olyan
cikkeket,
amelyek negatív színben tüntetik fel a fiatalabb
generáció
tagjait, mert az
ilyen történetek j
segítenek nekik
az önbizalmuk növelésében.
Német
kutatók szerint az idő- ,
sebb emberek társadalmi megítélése meglehetősen negatív irányba
hajlik. Gyakran ábrázolják őket bölcs emberként, ám a lelassult és
feledékeny jelzőket is
éppúgy
előszeretettel
használják velük kapcsolatban. „Egy fiatalközpontú kultúrában élve talán szükségük van
némi önbizalom-növelésre. Ezért szeretik jobban az olyan történeteket, amelyek rossz színben
tüntetik fel a fiatalokat, akikről úgy vélik, hogy
nagyobb társadalmi megbecsülésnek örvendenek" - mondta az egyik kutató.

KARRIER ÉS ELPAZAROLT ÉLET

Brigitte Bárdot: Csoda, hogy még élek
A vüág legkívánatosabb nője
volt egykor a gyönyörű Brigitte
Bárdot, de a hírnév, a szépség,
a körülötte forgó rengeteg férfi
sem tudta boldoggá tenni. Az
egykori színésznő egy most
adott interjújában elmondta:
többször gondolkodott azon,
hogy önkezével vet véget az
életének.

Szieszta

ff

Az emberek
36 százaléka
elpazaroltnak
és hiábavalónak érzi az
életét.

A britek élete sem fenékig tejfel, derül ki egy friss
kutatásból. A szigetország lakóinak ugyanis több
mint egyharmada érzi úgy, hogy elvesztegeti, elpazarolja az életét, nem jut előbbre sem a magánéletében, sem a karrierjében. A felmérés során
több mint 3 0 0 0 britet kérdeztek meg, szinte mindannyiukra jellemző a nemzetbe vetett hit hiánya
és a boldogtalanság. Mintegy 36 százalékuk
mondta azt, hogy elpazaroltnak és hiábavalónak
érzik az életüket, több mint egyötödük pedig állítja: nem is tesz semmit azért, hogy előbbre jusson.
A megkérdezettek 94 százaléka szorong a jövője
és anyagi helyzete miatt. Másik 26
százalék állította
azt, hogy a munkahelyén nem a
tudásának megfelelő feladatokat
kell elvégeznie.
Kiderült, hogy a
britek számára a
boldogság egyik
alappillére a karrier,
illetve
a
munkahely,
és
ha valaki nem érzi
boldognak,
elégedettnek magát a munkájában, az kihat
a magánéletére
is, jobban, mint
Európa más országaiban.
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KAPCSOLATOK
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Csörög a telefon

MEGKÉRDEZTÜK SZENTESI OLVASÓINKAT

Hallgat a reklámokra?

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma"
Kancsár Tímea 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!

GRÁNICZ PÁL
nyugdíjas szerelő:
- Olykor-olykor igen. Leggyakrabban az élelmiszerekről szóló reklámokat és hirdetéseket szoktuk figyelni, és ha kedvező ajánlatra
bukkanunk, indulunk az üzletbe.
Egy szórólapban vettem észre idén,
milyen olcsón lehet hozzájutni fűnyíróhoz, és vásároltam is egyet.

LAKOS KAROLY
kőműves:
- Nem nagyon. Nem kapcsolom ki
a tévét, ha reklám megy benne, de
nem is figyelek oda. A hirdetési újságokat viszont végig szoktam lapozni, de csak akkor érdekel jobban egy ajánlat, ha éppen szükségem van arra a termékre vagy
szolgáltatásra.

TIBRIK DÓRA
szociális ápoló:
- Előfordult már. Legtöbbször
nem nézem meg a reklámokat, de
ha ötletes vagy szórakoztató, akkor felkelti az érdeklődésemet. Telefont vásároltam már így, illetve
új élelmiszereket is teszteltünk
már azután, hogy láttuk a televízióban a róluk szóló hirdetést.

Rákóczi Gyógyszertár (Rákóczi u.
52., tel.: 70/563-5139), szeptember 27,-október 3-áig: Szent Dámján Gyógyszertár (Sima F. u. 38.,
tel.: 70/563-5139). MAKÓ, FELNŐTT: hétköznap 16-8 óráig; hétvégén 8—8-ig: Vorhandcabbi tér
3. (tel: 474-374). GYERMEK: hétköznap 14-16-ig a rendelőintézet
gyermekosztályán, 16-8 óráig a kórház gyermekosztályán. Hétvégén
8-16 óráig a Kórház u. 2. szám alatti
gyermekorvosi rendelőben, 16-8
óráig a kórház gyermekosztályán
(tel.: 511-151) ügyelnek. Az ügyelet
ellátja AMBRÓZFALVA, APÁTFALVA,
CSANÁDALBERTI, CSANÁDPALOTA,
FERENCSZÁLLÁS, FÖLDEÁK, KIRÁLYHEGYES, KISZOMBOR, KLÁRAFALVA,
KÖVEGY, MAGYARCSANÁD, MAKÓ,
MAROSLELE, NAGYÉR, NAGYLAK,
ÓFÖLDEÁK, PITVAROS lakosságát is.
FOGORVOS: makói lakosok részére: Justh Gy. u. 25. alatti fogorvosi
rendelőben. GYÓGYSZERTÁR:
hétköznap 20-22-ig, ünnepnap
7.30-20-ig. Készenlét hétköznap
22-7.30-ig, szombaton 20-9-ig,
vasárnap 19-7.30-ig Apaffy
Gyógyszertár (Apaffy u. 21., tel.:
62/212-101), szeptember 27,-október 3-áig: Kígyó Gyógyszertár,
(Széchenyi tér 8., tel.:
62/510-296). LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: 62/212-515,16-02 óráig

díjmentes. CSONGRÁD, CSONGRÁD-BOKROS, FELGYŐ ÉS
CSANYTELEK: FELNŐTTEKNEK
munkanapokon 15 órától másnap
reggel 7-ig ügyelet, hétvégén 24
órás ügyelet: Csongrád, mentőállomás, József Attila u. 1., tel.:
63/481-104 vagy 104. Tömörkény
lakóinak ellátása csak hétvégén és
ünnepnapokon. GYERMEKORVOSI
ÜGYELET: hétköznap készenlét
este 7-től másnap reggel 7-ig:
Csongrád, mentőállomás. Hétvégén ügyelet 9-től 12-ig: Csongrád,
Szentháromság tér 10. Tel.:
63/481-104 vagy 104. Készenlét a
csongrádi mentőállomáson.
GYÓGYSZERTÁR: szombaton
13-20-ig, vasárnap 8-20-ig. Készenlét hétfőtől csütörtökig
19-7.30-ig, pénteken 19-8-ig,
hétvégén 20-8 óráig, munkaszüneti napokon 20-7.30-ig szeptember 26-áig: Központi Gyógyszertár
(Fő u. 2-4., tel.: 63/483-220),
szeptember 27,-október 3-áig:
Pingvin Patika (Dob u. 2., tel.:
63/571-440). MINDSZENT: KÖZPONTI ÜGYELET: Egészségház,
Csokonai u. 2. FELNŐTTEKNEK ÉS
GYERMEKEKNEK: hétköznap
15-7-ig, hétvégén 7—7-ig.
Tel.: 30/550-5050. Az ügyeleti ellátás csak sürgős esetben vehető
igénybe.

TOVÁBBRA IS VÁRJUK OLVASÓINK ŐSZI FOTÓIT
A KAPCSOLATOK@DELMAGYAR.HU E-MAIL CÍMRE!

gocs, Móricz Zs. u. 7. Tel.:
30/998-2860. MAKÓ, FERENCSZÁLLÁS, FÖLDEÁK, KIRÁLYHEGYES, KISZOMBOR, MAROSLELE,
ÓFÖLDEÁK KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN: szept. 24-én 16 órától
szeptember 27-én 6-ig: dr. Nagymáté Csaba, Makó, Mátyás újsor
1. Tel.: 30/402-9269. AMBRÓZFALVA, APÁTFALVA, CSANÁDALBERTI, CSANÁDPALOTA, KÖVEGY, MAGYARCSANÁD, NAGYÉR, NAGYLAK, PITVAROS TERÜLETÉN: szept. 24-én 16 órától
szeptember 27-én 6-ig: dr. Kovács
József, Apátfalva, Templom u. 55.
Tel.: 20/976-3413. CSONGRÁD,
BOKROS, FELGYŐ, CSANYTELEK
ÉS TÖMÖRKÉNY: szept.
25-26-án: dr. Vincze Balázs,
Csongrád, Iskola u. 2. Tel.:
30/254-7821. SZEGEDEN ÉS
KÖRNYÉKÉN, KISÁLLATÜGYELET:
pénteken 20 órától hétfő 6-ig,
hétköznap 20-6-ig szept.
24-27-éig: dr. Haraszti Péter, Szeged, Róna u. 27. Tel.:
30/943-3210. Pénteken 18-tól

AZ ELSŐ
Spák Imre (1990-1998-ig Csanádpalota nagyközség első szabadon választott polgármestere) Hódmezővásárhelyről küldött e-mailjében írta: „A
szeptember 23-án megjelent 5 kisváros, 15 polgármesterjelölt című újságcikkben egy apró tévedés szerepel,
azt szeretném helyreigazítani. A polgármesterjelöltekről szóló önéletrajzi
cikkben Perneki László csanádpalotai
polgármesterjelölt úr figyelmét elkerülte egy tény. Az első polgári kormány, az Antall-kormány és az első
szocialista kormány, a Horn-kormány
idején nem ő volt Csanádpalotán a
polgármester. Valószínűleg az tévesztette meg, hogy az első Orbán- és a
Medgyessy-kabinet idején választotta
meg Csanádpalota lakossága őt polgármesterré. Az első polgári és az első szocialista kormány nyilván nem
ez a kettő volt."

Baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u.
6.). Járó betegek: traumatológiai
szakrendelés 7—19-ig (Tisza Lajos
krt. 97.). Sebészet, nem baleseti:
sebészeti klinika A részlege (Pécsi
u. 4 ). Felnőtt sürgősségi ellátás
és urológia: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt. 57.). Baleseti sebészet, 14 év alattiak:
gyermekgyógyászati klinika és
gyermek-egészségügyi központ
gyermeksebészeti osztály (Korányi fasor 14-15.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi fasor
10-11). Gyermek és felnőtt sürgősségi orvosi ügyelet:
16—7.30-ig, Kossuth Lajos sgt.
15-17. (bejárat a Szilágyi utca felől). Tel.: 62/433-104 vagy 104.
S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat:
megyeszerte ingyenesen hívható
telefonszám: 06-80/820-111.
Gyógyszertár: Pingvin Patika
(Kálvin tér 2., tel.: 543-425), hétfő-szombat 22-7-ig, vasárnap
20-7-ig, munkaszüneti napokon
reggel 7-től másnap reggel 7-ig.

a lakásból, ezt azonban csak úgy tehetné meg, ha személyesen is jelen
lenne a lánya. A másik megoldás: személyesen a kanadai magyar nagykövetségre megy be a lánya ügyet intézni, ahonnan hazaküldik az eredményt
a magyar nagykövetségre, majd leküldik Szegedre. Olvasónk szerint értelmetlen ez a hosszadalmas eljárás.
SZEGEDI KÖZLEKEDÉS
Kiss Dezső úgy tapasztalta, nem elég
átgondolt a közösségi közlekedés
Szegeden. A reggeli csúcsban viszi iskolába a gyerekét autóval - a közbiztonság miatt a szülők nem engedik
meg a kisebb gyerekeknek, hogy tömegközlekedéssel járjanak iskolába,
így viszont sok busz kihasználatlan
reggel 8 körül is, és ezek dugókat
okoznak, főleg a csuklósok. Ezeket ki
kellene vonni a forgalomból, és megszüntetni a párhuzamosan közlekedő
járatokat: az embereket visszaterelni
már nem lehet a tömegközlekedéshez, mert egyrészt túl kényelmesek,
másrészt sokaknak a munkájukhoz
kell az autó.

E-MAIL

Ha vállalják, legyen!
Dr. Havasi Katalin, a Fidesz vásárhelyi
elnöke Vállaljuk a vitát címmel e-mailt
jelentetett meg a Délvilág 2010. szeptember 23-i számának 10. oldalán.
Bár a cím és a szöveg nincs egymással szerves kapcsolatban, én
úgy értem, hogy az általam kiadott polgármester-jelölti vitára
szóló meghívást fogadta el.
Az ilyen kihívás írott és íratlan szabá-

Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532

H-p. 8 - 2 2 , szo-v. 9-19 óráig.
www.dentha.hu
xmlr!

lya is azt mondja, a helyet és az időpontot a kihívott joga meghatározni.
Rajta, elnök asszony, határozzanak, és
ott leszek!
Mivel ismerjük egymás telefonszámát és e-mail címét, nem lehetetlen megegyezni az időpontban.
Havránek Ferenc, a Zöld Baloldal polgármesterjelöltje,
Hódmezővásárhely

KERESZTREJTVENY - LOIRE-VÖLGYI KASTÉLYOK
Francia királyok, főurak, királyok ágyasai a Loire festői völgyében építettek vagy szereztek csodálatos
nyári rezidenciákat. Ezek települései közül található fél tucat a rejtvényben.
Az előző rejtvény megfejtése: A lehajtott főt a kard megkíméli.
UTAZAS
A LOIRE

vércsoport
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GYÉBEN

hétfő reggel 6-ig SZEGED VÁROS
TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN ÉS ALGYŐN, szept.
24-27-éig: dr. Sikovanyecz János,
Szeged, Fürj u. 111. Tel.:
30/953-0339. DOMASZÉK, RÖSZKE, MÓRAHALOM, ZÁKÁNYSZÉK:
szept. 24-27-éig: dr. Perényi János, Szeged, Zárda u. 21. Tel.:
62/322-050. BAKS, CSENGELE,
DÓC, KISTELEK, PUSZTASZER,
ÓPUSZTASZER, BALÁSTYA, SÁNDORFALVA, SZATYMAZ: szept.
24-27-éig: dr. Sikter András, Kistelek, Petőfi u. 19/A. Tel.:
20/936-4208. ÁSOTTHALOM,
ÖTTÖMÖS, PUSZTAMÉRGES, RÚZSA, BORDÁNY, FORRÁSKÚT,
ÜLLÉS, ZSOMBÓ: szept.
24-27-éig: dr. Papp Zalán, Üllés,
Vásártér u. 1. Tel.: 20/973-9149.
DESZK, KLÁRAFALVA, KÜBEKHÁZA, SZŐREG, TISZASZIGET, ÚJSZENTIVÁN: szept. 24-27-éig: dr.
Pinnyey Szilárd, Szeged, Tompa M.
u. 19/B. Tel.: 30/336-4440.
Az állatorvos kiszállításáról a hívó
fél köteles gondoskodni.

SZEMÉLYES JELENLÉT
Olvasónk a 70/603-4929-es telefonszámról panaszolta: lánya 17 éve Kanadában éL szerette volna kijelenteni

TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET
DENTHA FOGÁSZAT

VÖL-

ÁLLATORVOSI ÜGYELETEK MEGYESZERTE
VÁSÁRHELY ÉS KÖRNYÉKE: Belvárosi Állatorvosi Rendelő, fél
9—11-ig, Bocskai u. 1. Tel.:
62/247-053, 30/346-6539 és
30/262-0105. kisállat-gyógyászati
ügyelet, szombaton 9—11-ig: Dr.
Kovács István, Vásárhely, Simonyi
u. 18., tel.: 20/950-9892. Állatorvosi Rendelő. VÁSÁRHELY ÉS
MÁRTÉLY: szept. 25-26-án: dr.
Csorba Csaba, Vásárhely, Tanya
1447. Tel.: 30/919-6091. Szombaton 8—11-ig: dr. Papp Károly. Dózsa Gy. u. 2., állatorvosi rendelő.
Tel.: 62/241-309. SZÉKKUTAS TERÜLETÉN: szept. 25-26-án: dr.
Makay Attila, Székkutas, Szabadság u. 9. Tel.: 62/293-738. SZENTES, DEREKEGYHÁZ ÉS NAGYTŐKE: szept. 25-26-án: dr. Búzás
Károly, Szentes, Tavasz u. 10. Tel.:
63/313-251. SZEGVÁR ÉS MINDSZENT: szept. 25-26-án: dr. Lehoczky János, Szegvár, Kórógy u.
79/C. Tel.: 30/945-3764. ÁRPÁDHALOM, EPERJES, FÁBIÁNSEBESTYÉN, NAGYMÁGOCS: szept.
25-26-án: dr. Olti Antal, Nagymá-

VARRÓNÉ SZABÓ ILDIKÓ,
a Szentesi Művelődési Központ
igazgatója:
- Egyáltalán nem. Ha reklám megy
a tévében vagy a rádióban, azonnal
átkapcsolok. Ha vásárláson töröm a
fejemet, ismerősök tapasztalatait
kérem ki, rájuk hallgatok. A hirdetési újságokat végig szoktam nézni,
de csak kíváncsiságból.

ÜGYELETEK SZEGEDEN

ORVOSI ÉS GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETEK A MEGYÉBEN
VÁSÁRHELY, KÖZPONTI ORVOSI
ÜGYELET: 62/474-374. Felnőtteknek és gyermekeknek hétköznap:
18—7-ig, hétvégén: 7-től a következő munkanap reggel 7-ig: Vásárhely, Lázár u. 10. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: 62/249-529,
16—02-ig díjmentes. GYÓGYSZERTÁR: hétköznap 20-22-ig, munkaszüneti napokon 8-12 óráig. Készenlét: szombaton 20-tól reggel 8-ig,
vasárnap 20-7.30-ig, munkaszüneti
napokon 12-7.30-ig szeptember
26-áig: Árpád fejedelem Gyógyszertár (Medgyessy F. u. 4/A, tel.:
62/534-976), szeptember 27,-október 3-áig: Dominó Gyógyszertár
(Andrássy út 10-12., tel.:
62/241-103). SZENTES, KISTÉRSÉGI ORVOSI ÜGYELET: hétköznap
15-7-ig, hétvégén reggel 7-től reggel
7-ig: Szentes, Sima F. u. 29-33.,
mentőállomás. Tel.: 62/474-374
vagy 104 GYERMEKORVOSI RENDELÉS: hétköznap este 7-től reggel 7-ig; szombat reggel 7-től hétfő reggel 7 óráig: Sima F. u.
29-33., mentőállomás. Tel.:
63/400-114, 63/400-124. Összevont gyermekszakrendelés szombaton 8—12-ig és 15—17-ig, vasárnap 9—11-ig: Klauzál utcai gyermekrendelő. GYÓGYSZERTÁR:
mindennap 20 órától másnap reggel nyitásig, szeptember 26-áig:

TISZTELT OLVASÓINK!
Az önkormányzati választáson induló pártok által elfogadott etikai kódex értelmében a Kapcsolatok oldalon a Postabontás, valamint a Csörög rovatban a kampány ideje alatt nem közlünk
olyan olvasói leveleket, SMS-eket, véleményeket, amelyek egy
párt vagy jelölt lejáratására irányulnak.
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Varázslótanonc (m. b ): 18.30
óra.

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Salt ügynök (m. b.): 16 óra,
Step up - 3D (feliratos): 18
óra,
Kaptár - Túlvilág - 3D (m. b.):
20 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Szellemíró (feliratos): 15.30 óra,
Hajsza (feliratos): 18, 20.15 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Örökifjak (feliratos): 17,19.30
óra.

KIÁLLÍTÁS

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, 22.15
óra.
A kaptár - Túlvilág - 3D (m. b ):
14.30,16.30,18.30, 20.30, 22.30
óra.
Adélé és a múmiák rejtélye (feliratos): 16.15,18.15, 20.15, 22.15
óra.
A karatekölyök (m. b.): 14.15,17,
19.45, 22.20 óra.
A kilencedik légió (feliratos):
14.15 óra.
Ragadozók (m. b.): 14,18.15,
20.30, 22.30 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, 22.15 óra.
Csingiling és a nagy tündérmentés (m. b.): 13.15 óra.
Nagyfiúk (m. b.): 13,15,17.30,
19.30, 21.45 óra.
Az utolsó léghajlító - 3D (m. b ):
13.45 óra.
Eredet (m. b.): 14,16.45,19.30,
22.15 óra.
Avatar - 3D (m. b.): 22.15 óra.

SZEGED
A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN
(ROOSEVELT TÉR 1-3.)
16 órakor nyílik Ha vitéz vagy,
jer vélem! - régi idők fegyverei című kiállítás.
A BELVÁROSI KAMARA
GALÉRIÁBAN (BELVÁROSI MOZI,
2. EMELET)
17 órakor nyílik Nóvák Péter festőművész Kaleidoszkóp című kiállítása, amely október 24-éig tart
nyitva.
A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZBAN (TEMESVÁRI
KRT. 42.)
október 2-áig látogatható a
Kép-Tár-Paletta: a Kép-Tár Alkotócsoport kiállítása, vasárnap és
hétfő kivételétel naponta 10-18
óráig tekinthető meg.

KÖZELET
SÁNDORFALVA
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
18 óra: Pallavicini-terv. Városfejlesztés Sándorfalván 2006-2010
között. Házigazda: Kakas Béla polgármester.

8 óra: Ünnepi köszöntő: Farkas
Jánosné, Magyarcsanád község
polgármestere. A közúti híd múltja, a Szent Gellért híd jelentősége,
Becsey Zsolt, a Nemzetgazdasági
Minisztérium államtitkára, a Szent
Gellért híd gazdasági szerepe. Emléktábla leleplezése, az emléktáblát leleplezi: Becsey Zsolt és Mágori Józsefné. Mágori józsefné országgyűlési képviselő: A határ
menti kapcsolatok fontossága.
9 óra: Átkelés a Maroson komppal.
9.45 óra: A vendégek köszöntése
Romániában: Nicolae Creciun, Csanád polgármestere, Magyar Anna,
a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke, Constantin Ostaficiuc, a Temes Megyei Tanács elnöke.
10 óra: Szent Gellért-napi mise a
csanádi katolikus templomban
(Románia).
Tájékoztató: A komppal gyalogosan és kerékpárral is át lehet kelnij amelyhez érvényes személyi
igazolvány vagy útlevél szükséges. (A határőri ellenőrzés miatt.)
Kompmenetrend (magyar idő szerint)
magyar oldalról: 9,11,13,15 óra;
román oldalról: 10,12,14,16 óra.

SZABADIDŐ

SZEGED
AZ ALSÓVÁROSI KULTÚRHÁZBAN
16 óra: Ingyenes jogi tanácsadást
tart dr. Pataki Márta Ágnes ügyvéd.

SZEGED
AZ ALSÓVÁROSI KULTÚRHÁZBAN
10 óra: Játszószoba babáknak és
anyukáknak. A foglalkozást Nóvák
Mária vezeti,
A PIARISTA GIMNÁZIUMBAN
18 óra: Gyermektáncház az M. M.
Trióval.

MAROS-PART, VOLT KÖZÚTI HÍD
HÍDFŐJE
FALUNAPI PROGRAMOK
IDEIGLENES HATÁRNYITÁS
7.30 óra: Térzene - Makói Magán
Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara.
Vezényel: Csikota József karnagy.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
SZÜRETI MULATSÁG
AZ ÁRPÁD UTCAI TÁJHÁZBAN
14 óra: lovas kocsis felvonulás,
szőlőtaposás, kézműves-foglalkozás, bábelőadások, zenés mesejáték.
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FESZTIVÁL
SZEGED
SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL
A GÁL FERENC HITTUDOMÁNYI
FŐISKOLA KLEBELSBERG TERMÉBEN
17 óra: Dr. Benjamin-Gunnar
Cohrs angol nyelvű előadása:
Schubert befejezetlen szimfóniája:
Tények a legenda hátterében.
A FOGADALMI TEMPLOMBAN
19.30 óra: Szimfonikus koncert Szent Gellért Akadémia.
Bővebb információ: www.stgellertfestival.com.
A Szent Gellért Fesztiválon a szegedi fogadalmi templomban ma
19.30-tól szimfonikus koncertet hallhatnak az érdeklődők. Az egyik
karmester Yoon Kuk Lee (képünkön), a fesztivál zenei igazgatója lesz,
aki világhírnevet a Naxos lemezcéggel együtt megjelentetett lemezeivel
szerzett. A ma esti koncerten az akadémia zenekarának előadásában
többek közt felcsendül Yoon Kuk Lee Mozart G-moll Simfonia Concertante fúvós kvintettre és zenekarra című művéből készült átirata, valamint Benjamin-Gunnar Cohrs Schubert B-moll befejezetlen szimfóniájának négyütemes befejezett verziója is.

KONCERT ES BULI
SZEGED
A SZOTE-KLUBBAN
22 óra: Diszkóláz - Lemezlovas:
Nóvák.
A JATE-KLUBBAN
22 óra: pénTRACK - Házigazda:
DJ Varga B.
A FÉSZEK KLUBBAN
20 óra: Csillagtér, The Fiction
Stop-koncertek.
AZ AFRICA CAFÉBAN

20 óra: Electric Mix Party.
A PORT ROYALBAN
21 óra: Zenél a Coco Bongo.
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
18 óra: Soulful Magic. DJ
Mosquito,
21 óra: Salsa est - Rakonczai
László szervezésében.
A GÉNIUS DISCOBAN
(SZÉCHENYI TÉR 5.)
este: Szezonnyitó buli.
A MEMPHIS CLUB&CAFÉBAN
21 óra: Videó Warm Up Party. DJ:
Timár.

Ma a Maros-parton, a volt közúti híd hídfőjénél rendezik meg a falunapot a magyarcsanádiak. Az eseményre kilátogatok többek közt
Szent Gellért-napi misén vehetnek részt a romániai csanádi katolikus
templomban, ahová komppal és érvényes személyi igazolvánnyal vagy
útlevéllel mehetnek át.

A CAFE STEFÁNIÁBAN
21 óra: Stefánia Bár.
RETRO-BLÚZEUM
(KÁLMÁNY L. U.-ZÁRDA U.
SAROK)
20.45 óra: Rock and Roll Dance
Party - Zenekar: Stand Up
együttes.

Teleshop
Alexandra Pódium
Tények reggel
Mokka
Stahl konyhája
Babapercek
Telekvíz Telefonos játék
Teleshop
Egy páratlan páros
Kanadai vígjáték [12]
13.25 Kvizió Telefonos játék
14.55 Szentek kórháza Ausztrál filmsorozat, 120. Pánikállomás [12]
15.55 Egy tini naplója

16.25
17.30
18.30
19.05
20.10

Német vígjátéksorozat, 65. Gyermekkori trauma [12]
Elbűvölő szerelem Mexikói romantikus filmsorozat. 20. [12]
Árva angyal Mexikói romantikus
filmsorozat. 59. [12]
Tények Hírműsor
Édes négyes
A TV2randiműsora[12]
Aktív A TV2 magazinja [12]

20.45 Jóban-rosszban
Magyar filmsorozat, 1271. [12]
21.20 NCIS Los Angeles
Amerikai akció-krimisorozat, 16.
Chinatown [12]
22.20 NCIS Amerikai krimisorozat, 14.
Rossz vér [12]
Közben: kenósorsolás
23.20 A férjem védelmében Amerikai
0.20
0.50
120
2.15

filmsorozat, 15. Bumm! [12]
Bajnokok Ligája-magazin
Tények este
Ezo TV 06-90/602-022
Hősök

5.30 Topshop
6.00 Menetrend Utazási magazin
6.25 Fókusz
Közszolgálati magazin (ism.)
6.55 Reggeli Reggeli magazinműsor
9.05 Te vagy az életem

Argentinfilmsorozat,64.
10.05 Topshop

12.00 RTL-híradó - Déli kiadás
12.15 Asztroshow
13.30 Fél kettő

Magazin a legjobb történetekkel
14.25 Jópofa kofa Amerikai vígjátéksorozat, 2. évad, 3. Öreg ember
nem vén ember
14.55 Celeb vagyok, ments ki innen!
Reality-kalandjáték
16.15 112 - Életmentők

Német akciófilm-sorozat, 39-40.
17.20 A szerelem rabjai

Argentin filmsorozat, 57.

18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
19.05 A széf Vetélkedő
20.05 Fókusz Közszolgálati magazin
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12.00
12.01
12.15
12.18
12.30
13.00
13.30
14.20

Híradó
Körzeti híradók
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Jelfogó
Nappali
Déli harangszó
Híradó délben
Időjárás-jelentés
Sporthírek
Kárpát expressz
Operettalbum
Körzeti magazinok
Közlekedő

14.55
15.25
15.55
16.25
16.35
16.35
T6.50
1750

22.15

23.15
0.15
0.30

8.00
8.02
8.10
8.15
9.00
9.25
9.50
10.45
11.10
11.30

Hiradó
Körzeti híradó
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Hrvatska krónika
Ecranui nostru
Körzeti magazin - Szeged
Kul túra 2010
Zenével tanítok
Most a Buday!

12.00 Déli harangszó

12.01 Híróra Benne:
12.01 Híradó
12.16 Időjárás-jelentés, sporthírek
12.30 Kárpát expressz

14.25 Átjáró

Nemzet és védelem
Sírjaik hol domborulnak?
Sorstársak
Híradó
Időjárás-jelentés
Körzeti híradók
Teadélután
Mindig zöldebb Ausztrál családi
filmsorozat, 28/7. Nyitó lépés

20.40 Barátok közt
Magyar filmsorozat, 5349-5350.
Közben: RTL-hírek
21.20 CSI: A helyszínelők

18.40 McLeod lányai
Ausztrál tévéfilmsorozat, 32/8.
Mássz meg minden hegyet!
19.30 Híradó este
Amerikai krimisorozat, 5. évad, 4. 19.55 Sporthírek
20.00 Időjárás-jelentés
Szarkalábak [16]
20.05 Üdítő Szilágyi Tibor műsora
Vámpírnaplók
21.00 Az este
Amerikai kalandfilmsorozat, 1.
évad, 13. Az átok [16]
21.35 Az ügynökség Amerikai film
Utána: RTL-hírek
23.50 Villanófényben Müller Péter beSmith Amerikai krimisorozat, 4.
szélget Törőcsik Marival
0.20 Prizma
Váratlan akadályok [16]
0.35 Hírek
Reflektor Sztármagazin
0.40 Sporthírek
ittHON Belföldi utazási magazin

TÉVÉFILMSOROZAT

KRIMISOROZAT

KRIMISOROZAT

8.00
8.02
8.10
8.15
9.00
9.55

12.55 Záróra

13.45 Retrock P. Mobil
1350 Jelfogó
14.40 Sant'Angelo - Egy kórház hétköznapjai
15.30 Egy lépés előre
16.20 Bűvölet
16.45 Bűvölet
17.10 Magyar bulizene
18.10
18.35
19.00
20.00
20.25
20.29

Átjáró
Esti mese
Don Matteo
Hiradó
Sporthírek
Időjárás-jelentés

20.30 Guernica - egy polgárháború
portréja
21.30 24 - Ötödik évad [16]
22.15 Akire büszkék vagyunk! - A
hónap dolgozója
Amerikai akcióvígjáték
23.50 McLeod lányai

Ausztrál tévéfilmsorozat, 32/8.

5.20
5.40
6.00
8.00
8.50
9.20
9.45
10.00
1055
11.30
14.00
14.10
14.20

Gazdakör
Váltó Gazdasági híradó
Hattól nyolcig
Második esély
Heuréka! Megtaláltam!
Lélek Boulevard
Kisenciklopédia
Család-barát
Carlo és vendégei
Kívánságkosár
Híradó - Nemzeti krónika
Kikötő - Friss Kulturális hírek
Virágzó Magyarország

Magyar ismeretterjesztő sorozat
14.40 Vers
14.45
15.20
1550
16.05
16.20

Magyar tévéfilmsorozat
22.00 Sport - Esti
22.05 Váltó Gazdasági híradó
22.20 Drót

Amerikai tévéfilmsorozat
23.20 A hajózási térkép
Spanyol játékfilm
1.05 Kikötő - Extra

Kulturális magazin
1.45 Kikötő - Friss Kulturális hírek
155 Vers

2.00 Himnusz, Híradó

MMMMM

(ism.)

9.30

Tudományegyetem

(ism.)

10.00

Csongrád

magazin (ism.)

pen egy híd alatt hajt át a limuzinjával, amikor egy felakasztott férfi
zuhan le a fejük felett. Calvin Lee
tengerészgyalogos

élete

legna-

gyobb lehetősége, egy korvettkapitányi kinevezés előtt állt, így tette
teljesen érthetetlen mindenki számára. Kensi Nattel együtt indül a
férfi lakására, ahol azonban rajtakapnak egy kábítószerrel üzletelő
katonát...

fertőzésre gyanakszanak,

Jack

később

látható foltok szépészeti beavatkozások eredményei. Az áldozat dr.
Malaga speciális fiatalító kúráján
vett részt, és feltehetőleg mérgezés okozta a halálát. Hamarosan
újabb páciens esik áldozatul, aki
pontosan ugyanazokon a kezeléseken esett át.

Táncgála

gazin (ism.) 15.30 Szegedikumok
21.30 24 - ÖTÖDIK ÉVAD

azonban kiderül, hogy a nő testén

10.30

megyei

11/2. 15.00 Csongrád megyei ma-

szállodai szobájában. Először vírus-

18.40 MCLEOD LÁNYAI
jodi és Matt tragikus halála ránehezedik a farm életére. Kate hazatér
Afrikából és elkeseredetten próbálja

kideríteni

az

igazságot." Soha

nem látott csoda tanúi lesznek a
Drovers lakói. Alex mindent bevet
Stevie meghódítására.

Rosslernek

adja

ki

(ism.) 16.00 Receptvarázs (ism.)
magát,

hogy megpróbálja eltitkolni a terroristák elől a programozó halálát, és
sikerül az egyik Sentox-tartály nyomára bukkannia. A terroristák egy
bevásárlóközpontban akarják kiengedni az ideggázt. jack megtagadja
az elnök

parancsát,

hogy

meg-

mentse több száz ártatlan ember
életét.

Liszt

©

16.30

Színház

(ism.)

17.00

SZÓ-TÉR extra: A gének tudománya 2. 18.00 Hírek 18.15 Sportkoktél 18.30 Könnyűzene 19.45
SZÓ-TÉR 19.30 Szegedi panoráma
20.00 Szeged ma (ism.) 20.15
Sportkoktél (ism.) 20.30 Megálló
(ism., szept. 17-i) 21.00 Receptvarázs (ism.) 22.00 Szeged ma
(ism.) 22.15 Sportkoktél (ism.)

T e r a s z ,
u.

9.

VIASAT3
-

5.15 Sabrina, a tiniboszorkány

0.10 Tisztán és józanul

Amerikai krimi
755 Gyilkos sorok

Amerikai akciófilm
355 Pomponsrácok
Amerikai vígjáték
5.25 Filmek és sztárok

Amerikai ifjúsági sorozat
5.40 Alice új élete Francia sorozat
6.05 Atice új élete Francia sorozat
6.35 Columbo. Türelmetlen hölgy

Amerikai krimisorozat
8.55 A narancsvidék
Amerikai filmsorozat
9.55 Doktor House

Amerikai filmsorozat
10.55 Volt egyszer egy gyilkosság
Amerikai vígjáték
13.10 Monk - Flúgos nyomozó

VARDSI
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Amerikai vígjáték
7.35 A döntő szavazat
Amerikai vígjáték
9.35 Jégkorszak

Amerikai animációs film
10.55 Lúzert fogtam, nem ereszt
Francia vígjáték
12.25 Árvák sorsa

Dél-afrikai-amerikai filmdráma
14.15 Volt

Amerikai animációs film
1550 ZseniKém - Az ügynök haláli
Amerikai akcióvígjáték
17.40 Az energia
Amerikai sci-fi thriller

19.30 Filmek és sztárok
Holland mozimagazin
19.55 Hívatlanok Amerikai horror
Fsz.: Liv Tyler, Scott Speedman,
Glenn Howerton, Gemma Ward,
Laura Margolis, Kip Weeks, Alex
Fisher

Otthonteremtő műsor
22.30 Amikor egy bérgyilkos is több
a soknál
Amerikai thriller
R.: john Dahl
0.40 Cotumbo. Türelmetlen hölgy
Amerikai krimi

S

Amerikai filmdráma
2.15 Stiletto

Holland mozimagazin
6.00 Utópista Társaság

19.00 10 év 10 nap alatt
20.00 Jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
20.30 CSI. New York-i
helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
21.30 Álomépitők

(ism.) 9.00 Mórahalmi magazin

Holtan találnak egy jómódú nőt a

Szeged,

19.00 Labdarúgó-mérkőzés
21.05 Tűzvonalban

8.00 Hírek 8.15 Deszki magazin

Egy leánybúcsút tartó társaság ép-

&

Amerikai krimisorozat
14.05 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai krimisorozat
15.05 CSI. New York-i helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
16.00 Alice új élete Francia sorozat
16.30 Alice új élete Francia sorozat
17.05 A kifutó Amerikai valóságshow
18.05 A narancsvidék

kó és vonzáskörzete)

21.20 CSI: A HELYSZÍNELŐK

P i n c e

Beszélő emlékházak
Mundi Romani
Beavatás
Mi vagyunk az unió
Anya, az állatorvos
Német tévéfilmsorozat
17.15 Térkép
18.00 Hiradó
18.35 Mese

(Szeged, Hódmezővásárhely. Ma-

21.20 NCIS LOS ANGELES

67^3
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V Telin

FILMSOROZAT

G ö r y

<

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI

D U N A
5.25
6.00
6.25
7.00
9.00
9.10
. 9.20
10.30
11.50

ASZTALFOGLALÁS (6?)
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Barátaik esküvőjéről hazafelé
tartva Kristen és james a férfi
családjának magányos nyaralójában száll meg.
21.20 Szégyen
Ausztrál-dél-afrikai filmdráma
23.15 Fog és kőróm Amerikai horror
21.00 Szabadegyetem Szeged dr.

Máté-Tóth

András

előadása

23.00 Szegedi hírek

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
7.30

Szegedi

hírek

7.55

TV

Körút

8.55 Önkormányzati választások
2010. Bemutatkoznak a 17. egyéni
körzet jelöltjei 9.25 Önkormányzati választások 2010. Bemutatkoznak a 18. egyéni körzet jelöltjei 9.55 Képújság 17.00 Öko-Házak -

építészeti

magazinműsor

17.30 Önkormányzati választások
2010. Bemutatkoznak a 19. egyéni
körzet jelöltjei 1 8 . 0 0 Önkormányzati választások 2010. Bemutatkoznak a 20. egyéni körzet jelöltjei 18.30 Senior Center, 6. rész kívánságműsor

nyugdíjasoknak

19.00 Szegedi hírek 19.25 Mese
19.30 Beszámol a polgármester
20.35 Hírháló - az ország hírei

16.00 Egyszer volt - válogatás a
tévé archívumából 1990, 6. rész
17.00 Delfy 17.30 Híradó 17.50 A
nap

kérdése 17.55 Csillagposta

18.00

Buksi

és

barátai

18.55

Nyugi - torna 19.00 Az álruhás
királyfi.

Dokumentumfilm

19.30

Csillagszem (ism.) - Magna Cum
Laude 20.00 Híradó 20.20 A nap
kérdése

20.25

Csillagposta

20.30 Egy kicsit én, egy kicsit te.
Magyar film 22.00 Rendvédelmi
magazin

(ism.)

22.30

Híradó

22.50 A nap kérdése 22.55 Csillagposta 23.00 My music (ism.)
0.00 Képújság

neq

a
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A FŰTÉSI ENERGIA 30 SZÁZALÉKA HÚZHAT KI AZ ABLAKOK, AJTÓK RÉSEIN

Itt az idő a nyílászárók
javítására, cseréjére
• Energiaháztartás szempontjából az épületek leggyengébb pontját a nem
megfelelő, nem jól záródó
vagy nem hőszigetelt ablakok és ajtók jelentik. Nemcsak komfortérzetünket
rontják a gyenge hőszigetelő képességgel rendelkező nyílászárók, de a réseken a hővel együtt gyorsan
szöknek ezreseink is. Benne
vagyunk az őszben, az utolsó hetek következnek ahhoz, hogy még a fűtési szezon beállta előtt rendbe tegyük, tetessük az ajtókat,
ablakokat s bármily furcsa,
az árnyékolókat is.

seken se tudjon a fűtés távozni, vagy a hideg beáramolni.
Télen ugyanis a z ablak üvegezése, a kerete, az üveg szélének rögzítésénél kialakuló
hőhíd é s a szellőztetés által
okozott hőveszteség miatt
az ablak körül energiaveszteség alakul ki.

II

H

. A z idő múlásával a nyílászárók állapota is v á l t o z i k ,
amennyiben n e m megfelelő,
akkor a nyílászáró résein távozó levegővel a k á r a fűtési
energia 30 százaléka is távozhat. Legelső feladatunk felmérni nyílászáróink állapotát, m a j d mérlegelni, h o g y
elegendő-e a nyílásainak és
csatlakozásainak a tömítése,
vagy teljes cserét igényel. A
régi ablakok hő- és hangszigetelésén leggazdaságosabban
úgy lehet javítani, ha szigetelőcsíkkal leszigetelik. Ezek a
szigetelőcsíkok öntapadók és
rendkívül rugalmasak, habszivacsból és gumiból készülnek. Persze egy megvetemedett ablakszárny esetén ettől a
módszertől ne várjunk csodát.

k "
HP'

MUNKATÁRSUNKTÓL
Komfortot befolyásoló jelenség, amikor a hideg napokon a nyílászárók mellé ülve
e£yik oldalunk fázik annak
ellenére, hogy a hőmérő
ugyanannyit mutat, mint a
szoba egyéb helyén. Ez azzal
magyarázható, hogy a belső
falak sugárzása kisebb mértékben befolyásolja hőérzetünket, mint a hűvösebb
külső. A nyílászárókban a z
üveg fokozott hőszigetelésűre
történő cserélésével a belső felület hőmérséklete megemelkedik, és a kellemetlen aszimmetrikus érzés megszűnik.
Az ablakok két-, illetve háromszoros üvegezése, az

f f f i i i i i i

üvegre gőzölt fémbevonat,
valamint az ablaküvegek
közé töltött n e m e s g á z mind
az optimális hőszigetelést segíti elő.

A m i k o r az építkezés során
a nyílászárók a helyükre kerülnek, szigetelőanyaggal
v o n j á k körbe őket a n n a k érd e k é b e n , h o g y m é g a kis ré-

Ha a meglévő szerkezetek
már nem tömíthetők, a nyílászárókat cserélni kell, ami történhet úgy, hogy a meglévő
tok a helyén marad, és abba
kerül az új ablak, vagy teljes
ablakcserével. A z ablakcsere
esetén vagy a tömítés elhelyezésekor, amennyiben a meglévő egyéb szerkezeteket vál-

£ 1

á

. mert árnyékban m é g a nap is más!

Köszönet illeti ezért megbízóinkat, a közintézményeket, nevelésioktatási intézményeket, társasházakat, lakásszövetkezeteket, akik
méltónak tartották cégünket arra,
hogy a fenti munkálatok elvégzésével megbízzanak. Akik a gyorsaságot, rugalmasságot, megbízható-

ságot és minőséget
választották - mindezt pedig megfizethető
áron!
A Rolló-MR Kft.-t sokéves műanyagipari
tapasztalattal rendelkező szakemberek és
vállalkozók alapították, jogelődjein
keresztül cégünk a 90-es évek eleje
óta jelen van a műanyagipari termékek piacán. Elsősorban műanyag
nyílászárók gyártásával, forgalmazásával és beépítésével, valamint
árnyékolástechnikai rendszerek
tervezésével és kivitelezésével foglalkozunk, de a választékban megtalálható a garázskapuk, könyöklők,
párkányok, beltéri ajtók, Velux és
Fakro termékek teljes választéka is.
Cégünk teljes körű kivitelezést
vállal: az előzetes felméréstől az árajánlat-készítésen át a kivitelezésig
és az utómunkálatok elvégzéséig
valamennyi munkafázist elvégzi,
megbízható, kipróbált szakembergárdával. Vállalkozásunk megalakulásától kezdve szegedi központtal
üzemel, az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként több vidéki
üzlettel, telephellyel bővült. Kezdettől fogva részt veszünk az iparosított technológiával épült társasházak felújításában, népszerű nevén

SÖTÉTÍTŐ F Ü G G Ö N Y , R E D Ő N Y A H I D E G ELLEN I S
Télen a k o r a i a l k o n y a t és sötétedés után é r d e m e s
mielőbb behúzni a f ü g g ö n y ö k e t , ezzel u g y a n i s jelentős
m e n n y i s é g ű m e l e g kiszökését gátoljuk m e g . A z ü v e g felületek, mivel r o s s z a b b höátbocsátási tényezővel bírnak, mint a falak, különösen a régi a b l a k o k esetén, igen
rosszul tartják bent a meleget.
A hosszú, földig érö f ü g g ö n y ö k o t t h o n o s s á g o t és eleganciát k ö l c s ö n ö z n e k a l a k á s n a k . H a a z o n b a n r a d i á torral fűtünk, é r d e m e s széthúzni őket, v a g y o l y a t v á lasztani, a m e l y nem takarja el a fűtőtestet, mert az a k a dályozza a meleg áramlását.
A redőny használata a sötétítés mellett különösen n a g y
szerepet játszik a nyílászárók külső szigetelésében, ezért
a z esti ó r á k b a n sötétedéskor m i n d e n k é p p e n h a s z n á l juk ezt a h a t é k o n y eszközt. A r e d ő n y és a zsalugáter
energiát takarít m e g , mert n e m e n g e d i kiszökni a meleget.
U g y a n a k k o r engedjünk be l a k á s u n k b a minél több napfényt, használjuk ki a lehető l e g j o b b a n a természetes
fény által nyert ingyenenergiát, és n e m u t o l s ó s o r b a n
a z e g é s z s é g r e ható pozitív hatását.
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GARANTÁLTAN OLCSÓ ÁRAK!

Betonacélok é s síkhálók, szerkezeti acélok, zártszelvények,
szögacélok, laposacélok, lemezek, csövek garantáltan
olcsó áron! Kengyelek hajlítását vállaljuk!
Telefonos rendelést felveszünk!
KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!
1

a panelprogramban.
Eddig közel 50 épületen végeztünk tömbfelújítást - közmegelégedésre. Ezenkívül számos közintézmény és
társasház nyílászáróinak kivitelezését végeztük el és végezzük ma is
folyamatosan: főbb referenciáink
egyebek mellett a Szegedi Sportcsarnok, a Szegedi Tudományegyetem Apáthy Kollégiuma, a Jancsó
Miklós Kollégium, a Kiskunhalasi
Kórház, a Novotel Hotel, a Százszorszép Gyermekház és a Maty-éri evezőspálya kiszolgáló épülete. A 2010.
évben Szegeden és a környékbeli
településeken megvalósult intézményfelújításokból is kivettük a részünket: a Ságvári Endre Általános
Iskolában, a Vitéz utcai Bölcsődében, a Domaszéki Általános Iskolában, a Sándorfalvi Bölcsödében és
az öthalmi Diáklakásokban végeztünk nyílászárócserét.
Cégünk elkötelezett a korszerű,
energiatakarékos nyílászáró-technológia széles körű elterjedésének
előmozdításában. Bízunk abban,
hogy a továbbiakban is sok közintézmény, iskola, óvoda és még több
társasházi lakás, illetve magánház
nyílászárói újulnak meg a Rolló-MR
Kft. közreműködésével!

rabb lecsapódik a hidegebb
felületen.
A nyílászárók tömítése
vagy a teljes nyílászárócsere
általában a leglassabban megtérülő beruházásnak számít,
viszont komoly minőségi változást eredményez.

VASKERESKEDÉS

A Rolló-MR Kft. a korszerű nyílászáró-technológiáért
javában zajlanak Szegeden és a környékbeli településeken az épületfelújítási munkálatok, a panelházak,
a régebbi építésű társasházak és az
Intézmények rekonstrukciós munkálatai. Sok helyütt újul meg az épületek homlokzatszigetelése, korszerű
nyílászárók váltják fel az elavult
ablakokat, ajtókat. A munkálatokból jelentős részt vállal Dél-Magyarország meghatározó, nyílászárókat
és árnyékolástechnikai eszközöket
gyártó vállalkozása, a szegedi székhelyű Rolló-MR Kft.

Iá-',

tozatlanul h a g y j u k , előfordulhat falnedvesedés, penészesedés, amelyet n e m a beépített új nyílászáró eredményez, hanem a szellőzés csökkenésével az épület belsejében
lévő nedves levegő jobban
fel tud dúsulni, és az h a m a -
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Szeged, Délép-ipartelep, Budapesti út 8. • Nyitva: h-p. 8-16 óráig.
Tel.: 62/555-770 • Fax: 62/555-771 • Mobil: 06-30/746-7554

Ahol a fény és stílus

NIGHT SHOPPING A PÁRIZSI

találkozik EGYETLEN
u n a m K i K

t o r c

EJSZAKAN!

EGYPOHAR.
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CSILLARSZALONBAH:

_

5 0 %

KEDVEZMENy A

TELJES ÁRUKÉSZLETRE;
CSAK MA,
18-24 ÓRÁIG.
• Helyszín

PÁRIZSI VILÁGÍTÁSTECHNIKA
• Szeged, Brüsszeli krt. 19
• Információ: 62/549-310
• www.parizsicsillar.eKtra.hu

A R0II6-MR Kft. etértntfoigefc
6728 Szegad, Fonógyári út 9.

Tel.: 62/407-133, fax: 62/550-907
6400 Kiskunhalas. Széchenyi út 9%

Tel,: 77/521-120 fax.: 77/521-121

6900 Makó, Csanád vezér tér 16.

Tel,: 62/209-122

6800 Hódmezővásárhely, Pá u. 2-4.
Tet.: 62/238-477

E-maik roUo@roUo-mr.hu.
www.rotto-mr.hu

HÁLÓSZOBÁK, ÉTKEZŐK
NROY VÁLASZTÉKBAN! i
kényelem"

10-25%

engedmény

október 15-ig. III. a készlet erejéig.
www.erdelybutorh<iz.hu

Tölgy-, bükk-, cseresznye- és fenyőfából készült,
rusztikus, klasszikus és stílétkezők, bálé- és
dolgozószobák, kiegészítő bátorok,
stb.

S z e g e d , D u g o n i c s u t c a 3 7 . (Brüsszeli krt.-Lengyei u. köz»tt)

Telefon: 06-20/240-7187 • Nyitva tartás: hétfif-péntek 10-18. szombat 9 - 1 3 óráig.

Péntek, 2010. szeptember 24.

Cserépkályhaés kandallóreneszánsz
MUNKATÁRSUNKTÓL
Ismét divatba jött a két klasszikus fűtési forma, a cserépkályha és a kandalló. Egyre gyakrabban ezeket gyújtják b e
először a fűtési szezon kezdetén
és végén, amikor csak az esti
órákban van szükség felmelegíteni egy-egy helyiséget. De szívesen használják a meglévő
fűtési rendszer rásegítőjeként is.
A hangulatteremtés mellett gazdaságos is, hiszen kombinálva
egyéb fűtési módozatokkal, lerövidítheti a fűtési idényt. A cserépkályha és a kandallófűtés
közötti különbség a használati
tulajdonságokban, a hőtartás és
a hőleadás módjában van.

m

MEGÚJULÓ
ENERGIAFORRÁSOK
HASZNOSÍTÁSA

06-20/383-0-747

nr-giaá>nr-gia.hu
www.kardoslabor.hu

Napkollektor, hőszivattyú,
| napelem, jjaelgázosító kazán.
Zöld Beruházási Rendózer
j pályázat: 30-60% támogatás!

A z akció érvényes
4.12010. szepl 24.-tól szept ÍO.-ifl,
mmj vagy a készlet erejéig!

-

A cserépkályhafűtés a hőtartó, illetve hőleadó képességét
figyelembe véve a vaskályhával vagy a gázkonvektorral

szemben még mindig felveszi
a versenyt, sőt gazdaságos
működésben meg is előzi ezeket. A cserépkályha lehet hagyományos hőlégfűtésű, d e
gáztüzelésű is.
A fűthető kandallók használhatók a lakás teljes vagy kiegészítő fűtésére. Amennyiben a kívánt teret kizárólag
kandallóval kívánjuk fűteni,
ezt általában zárt vagy nyitottzárt tűzterű kandallóval lehet m e g o l d a n i . K i e g é s z í t ő
fűtésre használhatók az általában nyitott tűzterű kandallók, amelyek a meglévő fűtés
hatását fokozhatják a fő fűtési idényben. Természetesen
ezek elő- és utószezonban alkalmasak a lakás levegőjének
temperálására is.
Ú j a b b a n megjelent a két
k l a s s z i k u s fűtési r e n d s z e r
kombinációja is, ötvözve a
cserépkályha j ó hőtartóképességét a kandallótűz látványával.

5 0 0 í z í ^ 5 i Á 5 / 4 m m

' O r i BS^jHoltim
á

Ft/q
Magyar cement
Ft/zsák
25 k g - o s
Tüzelő kínálatunk: ILYEN MÉG NEM

r

venturi

Concept szilárd
tüzelésű kazán

O
kft.

Fa-, szén- és koksztüzelésre
Concept 3 tagos szilárd tüzelésű öntöttvas kazán, 223 kW

• Hosszú élettartam
• Egyszerű kezelés és karbantartás
• Zárt fűtési rendszerek
se szükséges

Solár rendszer
A szett tartalma:

BAXI

kondenzációs kazánok
mar

JíkijM

245.500 Ft

• 2 db napkollektor
• 1 db 160 literes, 2 hőcserélős tároló
• Beépített elektromos fűtőbetét, szivattyú,
szabályzó és tágulási tartály
•Tetőrögzítő szett
Az akció szeptember 30-ig érvényes.

OKTÓBER 11-TŐL ÚJABB AKCIÓVAL VÁRJUK
VÁSÁRLÓINKAT, MELYRŐL AZ ÜZLETÜNKBEN
ÉRDEKLŐDHETNEK.

S z e g e d , Szőregi Út 19. • Tel.: 62/547-500, 62/426-076

Laminált padló 7 mm-es,
kopásállóság: AC3/31

H e r k u l e s r. daTu

3 1 5 0 Ft/q
Zsalutégla 30
Herkules koík.'C, '4500 Ft/q Járdaszegély 15j
iHaldex
# 4 8 0 0 Ft/qj
, Wienerberger ""weber
Fürészelt akác
" V térkő, ö s z i l o m f ó z J n B & S S ^
Az árak ÁFÁ-I tartalmaznak!
t ű z i f a ^ . * ^ 2 4 8 0 Ft/g] Pázsit rácskő?oT«MŐmJ
austbotherm Rendkívüli akció
Hasított a k á c ^ S
.
O r o s h á z a , Temető u. 23
Homlokzati 5 c m
588 Ft/m2
-tűzifa
'
2600 Ft/q Grafit
reflex 8 c m
t . 3 0 0 F t / m 2 Tel.: 68/412-368
E l ő j e g y z é s t f e l v e s z ü n k : lengye! dióra
import Kokszra,'orosz k a z á n s z é n r e !

1 8 9 Ft/m"

Lépésálló 3cm
4 4 5 Ft/m2
ExpertFix lábazati hőszigetelő
3 cm-es
892 Ft/m2

VELUX

Tel/fax.: 68/413-051'
Nyitva: H-P: 7-17 Sz^j

etőtéri*ablák info@ilovszkytuzep.hui

B 5 m 5 7 5 5 5 W W 4 2 . 3 9 9 Ft/db
b u r k o l ö k e r e t n e i k ü l l

www.ilovszkytuzep.hu5

TouaDDilinronmacióhentre^TaKcióher.tiheíiesseiieienunHet!

HLFR ÍRISZ

tapéta

és intelligens épület berrxjtatóterero
Vlies és papír tapéták közel 10000 db-os kínálattal

d e k o r • s e l y e m • h a b • s z ö v e t h a t á s ú • textil b a m b u s z • b ő r h a t á s ú
f é m h a t á s ú • k ö v e s • b ő r • f é m • s w a r o v s k i k r i s t á l y o s • velúr

Szaküzleteink:
S Z E G E D , M o s z k v a i k r t . 25/A. tel.: 70 311 7961
K E C S K E M É T , Z ö l d f a U. 1 0 4 . tel./fax: 76 418 824
K E C E L , C s á s z á r t ö l t é s i U. 27/2. tel./fax: 78 420 462
a<is»"

.e-szoba.hu

Épületgépészet, megbízhatóság,
jó ár, családi vállalkozás mind egy
szóval: Vito Venturi Kft.
A mai „multik" világában egy családi vállalkozás életben maradása külön kihívás. Mivei a hazai
ipar és hazai cégek támogatása a tudatos fogyasztó legfőbb célja, ezért oda kell figyelnünk az
ilyen vállalkozásokra és szolgáltatásaikra. Cikkünkben a Vito Venturi Kft. széles körű és családbarát szolgáltatásaira hívjuk fel a figyelmet.
Goda István, a cég műszaki vezetője elmondta, miért is érdemes odafigyelni rájuk:
„Üzletünkben forgalmazott, kipróbált termékekkel dolgozunk, így a megbízhatóság és a jó ár
elsődleges számunkra.
Saját kivitelezőcsapattal nem pedig alvállalkozókkal dolgozunk, ez már önmagában jó minőségű, kiválóan kivitelezett munkát jelent, ami a
mai világban ritkaságszámba megy. Dégáz-partnerekként természetesen teljes kivitelezést vállalunk, egészen a tervezéstől a készülékek beszabályozásáig. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy
15 éve a BAXI gázkazánok elsődleges márkaképviseletei vagyunk, illetve vevőink részére ingyenes árajánlat-készítéssel és tanácsadással segítjük döntésükben."

esetén biztonsági hőcserélő beépíté-

3 5 0 0
F * / c f l b
| S O O * 2 1 5 * 1 5 * 1 5/5rtim
5 1 0 0
F * / c « b

1 4 9 9
F t / m 2
Lengyel borsó * 5650 Ft/qj
További szeptemberi akcióink:
Lengyel iszap*"' 3900 t Ft/qj
T É R K <
StHX.[*HGN" *
flTTTfiOTnCREAION
/
Konix b r i k e t t | H 5300„Ft/qj UNI s/urke hullámkő
l lámkírl.800lF,t/m2 , jUmiaAjsésLldMU W NáKJUX-lCFMNXKW
1
Német brikett i 5900 Ft/q a*rdwgéÍK2ff»»
4601Ff
" i l r db"
.lu..,.i.
_ _
l " ISOVer
Itssnsmwlwf
gou
Bio brikett
3500 Ft/q-tóii irrunwaio
se

info@irisz-dekor.hu
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Lakás - Életmód - Hirdetés III.

Új lakások, házak építésénél gyakran felmerül
a kérdés hogyan oldhatnánk meg a legtakarékosabban fűtőrendszerünket, esetleg a már meglévőt hogyan korszerűsíthetnénk.
Manapság, akik tehetik, környezetvédelmi szempontból is korszerűsítenek, alapozva a hosszú
távú megtérülésre. Az energiaárak alakulása, a
környezeti hatások s a piaci viszonyok figyelembevétele kapcsán egyre jobban oda kell figyelnünk
arra, mivel és hogyan is fűtünk. A Vito Venturi Kft.,
ez a családi vállalkozás több megoldást is nyújt
egészen az egyszerű fatüzelésű kazánoktól az
összetettebb Solar rendszerekig, támogatva az
ökoprogramok skáláját.
A továbbiakban felsoroljuk és jellemezzük, melyik megoldás mit takar, és milyen előnyöket
nyújt a fogyasztónak:

1) Fatüzelésű kazánok
A legkönnyebben elérhető és megfizethető alternatív megoldás a fatüzelésű kazán. (Indirekt
tárolón keresztül használati meleg víz előállítása is lehetséges.) Ezenkívül vegyes tüzelésű fűtési rendszerek (gáz-fa) automatizálása.
2) Kondenzációs technológia
Lényege, hogy a normál kazánok 90%-os hatásfoka helyett 109%-os hatásfokon tud dolgozni, így
a különbséget gázszámlájukon szinte azonnal
meg fogják érezni, és a többletköltség 2-3 év alatt
bizonyítottan megtérül.
3) SOLAR technológia
Alternatív fűtési megoldás, a legfejlettebb technológia, mely több funkciót is elláthat. Alkalmas használati meleg víz előállítására, amellyel
az év 9 hónapjában 100%-os, a maradék 3 hónapban 3 0 - 5 0 % - o s energiamegtakarítás érhető el.
Ezenkívül használhatjuk fűtésrásegítésként,
amely esetén a modern fűtési rendszereknél 50%os megtakarítással, hagyományos radiátoros
fűtésnél 25-35%-os energiamegtakarítással számolhatunk. Ne felejtsük el, a kültéri medencék
fűtéséhez milyen jól jöhet a napkollektoros megoldás, amely állandó kellemes hőmérsékleten
tarthatja medencénk vízhőfokát - szinte ingyen.
Külön megjegyezném, hogy a már meglévő készülékeikhez is széles körű alkatrészkínálattal
állunk vevőink rendelkezésére.
Goda István, a cég vezetője szerint rendkívül fontos, hogy időben kezdjünk el felkészülni a fűtési szezonra, ellenőriztessük, korszerűsíttessük
berendezéseinket, így nem érhetnek minket meglepetések vagy extra kiadások. A megfelelő fűtési rendszerekbe befektetett árak pedig többszörösen, rövid idő alatt megtérülnek. Vevőink mindig teljes körű, megbízható kiszolgálást kapnak,
megfizethető áron. Szeretettel várjuk önöket Szőregi úti üzletünkbe.
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VÁLTOZTASSON FŰTÉSI SZOKÁSAIN! - MEGÉRI

Trükkök a fűtési re
• A fűtéskorszerűsítés mellett a meglévő fűtési rendszer optimális használatával, fűtési szokásaink megváltoztatásával is jelentős
megtakarítások érhetők el.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Hogyan ég a gáz?
A lakások jelentős hányadában
gázüzemelésű központi fűtéssel találkozhatunk, amely használata során a különböző használati szokások és alkalmazások nagy mértékben meghatározzák a felhasznált energia
mennyiségét.
A gázmérőt rendszeresen
olvassuk le, ezzel hozzászoktatjuk magunkat a takarékos
gázfelhasználáshoz.
Ügyeljünk a tökéletes égésre! Az égésnyílások elszenynyeződése tökéletlen égést és
többletenergia-felhasználást
okozhat.
Engedjünk elegendő friss levegőt a helyiségbe a gázkészülék tökéletes működéséhez.
A fűtési szezon kezdetekor
tisztíttassuk ki a gázkészüléket,

és végeztessük el a karbantartást, a fűtőtesteket légtelenítsük, így a maximális hőmenynyiséget érjük el optimális
energiafelhasználással.
Időkapcsoló használata
Központi fűtés használatakor
az időkapcsoló órával ellátott
hőfokszabályozóval a nap különböző időszakaira más és
más hőmérsékletet állíthatunk
be. Ezzel a napszaknak azon
részében, amikor nem tartózkodunk otthon, a kézi vezérlés
helyett a programozó segítsé-

gével beállíthatjuk, hogy hazaérkezésünk előtt mennyi idővel kapcsolja be a fűtést. Éjszaka szintén energiát takarítunk

kben

meg az időkapcsoló használatával úgy, hogy mire felkelünk, meleg lakás fogad bennünket. A termosztáton történő
1 fokos hőmérséklet-csökkentés, vagyis a szobahőmérséklet
1 fokkal való csökkentése körülbelül 6 százalékos energiamegtakarítást eredményez.
Szabályozható radiátorok
A központi fűtésű lakásokban
célszerű a kívánt hőmérsékletet helyiségenként hőmérséklet-szabályzókkal beállítani, és
radiátorra szerelhető szeleppel
a szükséges fogyasztást szabályozni. Azokban a lakásokban, ahol az egyes helyiségekben külön szabályozhatók a radiátorok, további takarékosságot érhetünk el, ha optimalizáljuk a szoba hőmérsékletét.
A szabályozhatóság nyomán
1 2 - 1 8 százalékos fűtésenergia-csökkenés érhető el.
A konyhában n e m szükséges fűteni, amikor főzünk vagy
sütünk, ebben az esetben a
helyi hőmérséklet szabályozásával csökkenthetjük a felhasznált hőmennyiséget.

A hálószobában kimondottan kellemes, ha pár fokkal
hidegebb van, mint a nappaliban, hiszen az alacsonyabb
hőmérsékletben az alvás pihentetőbb. Ha csak 2 fokkal
csökkentjük a hőmérsékletet éjszakára, már 10 százalék energiát takarítottunk meg.
Tükörfólia használata
A falra szerelt radiátor m ö g é
alufólia vagy egyéb hővisszaverő réteg felhelyezésével jelentősen kevesebb energiát
nyel el a fal, s több meleg ma-

Energiatudatos
építészet a jövő
Korunkban egyre inkább előtérbe kerülnek az energiafelhasználás kérdései, mert jóval
több energiát és nyersanyagot
használunk, mint amennyire
valójában szükségűnk lenne.
A készletek végesek, a lakosság pedig még nem ismeri az
energiaracionalizálás korszerű
módszereit. Nemcsak környezetűnk, de pénztárcánk érdekében is itt az idő, hogy tegyünk
valamit, hiszen az energiaárakat nem tudjuk befolyásolni,
de a fogyasztásunkat igen.
Nem hiába tehát, hogy az
Európai Parlament idén májusban megszavazta az épületek energiahatékonyságáról
szóló jogszabályt. Ennek értelmében 2020-tól minden épületnek alacsony energiafogyasztásúnak kell lennie; az
új épületeket az előírásoknak
megfelelően kell felépíteni, a
már meglévő épületeket pedig
korszerűsíteni, illetve felújítani kell, hogy elérjék az előírt
szintet.
Az Európai Unió célkitűzése,
hogy a következő 10 évben
20%-kal csökkentse az energiafelhasználást. Minden tagállamnak változtatni kell a

jelenlegi építészeti szabályozásán. Magyarországon 2009-től
az új épületek esetében a
használatbavételi engedély
megszerzéséhez kötelező energiatanúsítványt készíteni. 2012.
január l-jétől a használt lakások értékesítésekor, illetve tartós bérbeadásakor is kötelező
lesz energiatanúsítványt készíteni. Az átállást uniós támogatás is segíti majd; támogatják a
megújuló energiaforrások használatát, az energiatakarékos
berendezések alkalmazását,
valamint az épületgépészeti
rendszerek korszerűsítését.
Az Európai Unió hosszú távú
energiapolitikájának célja,
hogy biztosítsa állampolgárainak jólétét és a gazdaság megfelelő működését, az energiatermékekhez való zavartalan
hozzájutást a piacon valamenyi
(magán- és ipari) fogyasztó
számára, megfizethető árakon,
s eközben tekintetbe vegye a
környezetvédelmi szempontokat, valamint a fenntartható
növekedés felé történő elmozdulást. (Forrás: euvonal.hu)

Mivel az unió teljes energiafogyasztásának 40%-áért az
épületek felelősek, érthető,
hogy mekkora a jelentősége a

ésszerűtlen szellőztetés akár
évi 20 százalék többletkiadást
is okozhat! Egy kis odafigyeléssel nyáron klimatizálást, télen
pedig a fűtési költségeinket
tudjuk ezáltal is csökkenteni.
Szellőztessünk gyakran, de
csak rövid ideig, pár percig
egy-egy helyiségben, hogy a
szobákban a benti levegő a
k ü l s ő friss l e v e g ő r e kicserélődjék, ugyanakkor a falak,
berendezési tárgyak nehogy
lehűljenek, mivel azok felfűtése energiapazarlás. így a levegőt a fűtőtest viszonylag
könnyen és gyorsan fel tudja
melegíteni.
Aszellőztetetést, ha lehetséges, ne párás időben végezzük.
Leghatékonyabban akkor járunk el, ha kereszthuzatot csinálunk pár percre, így a levegő
hamarabb kicserélődik.

megtakarításnak. A középületekre már 2018-tól érvényes az
energiafelhasználás csökkentését célzó előírás.
A kezdeményezés hazánkban egyelőre még gyerekcipőben jár, de be kell látnunk,
hogy az energiatudatos építészet jelenti a jövőt és itt az idő,
hogy lépéseket tegyünk. Ebben
igyekszünk mi is segíteni intézményi és lakossági ügyfelek
részére egyaránt. Mint építőipari generálkivitelező vállalkozás, korszerű és hosszú távú
megoldásokat ajánlunk Önnek,
nagy hangsúlyt fektetve az
energiaracionalizálásra tanácsadásaink során.

rad a szobában. Ezzel 5 - 6 százalékos energiamegtakarítás
is elérhető.
Páratartalom növelése
Szobai párologtatóval a relatív
nedvesség szabályozható, a
nagyobb légnedvesség mellett az alacsonyabb hőmérséklet is jobb hőérzetet nyújt.
Szellőztetési szokások megváltoztatása
A szakszerű szellőztetés az
egyik legjelentősebb területe az
energiatakarékosságnak. A z
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6724 Szeged, Damjanich u. 29
+36 62 547 690
+36 62 547 691
+36 20 800 3 800
lakasmester@lakasmester.hu

Lakás

Látogasson el hontapunkra
bővebb információkért, vagy
keresse fel munkatársainkat
az alábbi elérhetőségeken:
Székhely:

www.lakasmester.hu

EPÜLETKARBANTARTAS,
LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS

6724 Szeged, Damjanich u.29.
TeL:+36-62/547-690
Fax:+36-62/547-691
Mobil+36-20/800-3800
E-mail
lakasmester@lakasmester.hu
Web: www.lakasmester.hu

Ha hiba, mint a tenger, jön a Lakásmester!

Kerámia tetőcserép
a CREATON-tói

Környezetet kímélő gyártásfécKnologíá; természetes alapanyagok.
Környezetbe illeszkedő megjelenés, természetes szépség.
Környezettudatos gondolkodás, természetesen Creaton kerámia
tetőcserép.

|J

energetikai felmérését

(x)

TERMÉSZETESEN!

Függöny mint szabályozó
H a s z n á l j u k a passzív n a p energiát: fűtési időszakban a lehető legkevesebb ablakfelületen legyen függöny, hogy a téli
besugárzás minél kedvezőbb
feltételekkel jusson a lakásba,
és a nap energiájának felhasználása a leghatékonyabb leg y e n . Este v i s z o n t ellenkezőleg, húzzuk össze a függönyt, eresszük le a redőnyt,
fogjuk bent a meleget.

CREATON
A

T E T Ő C S E R É P

I

jJ
Versenyképes árú 'Créafön'této^pftését augusztus 23. és október 31. között
^ Q O ^ -os kedvezménnyel vásárolt kiegészítő elemekkel
w w w . c r e a t o n . h u

M

Jfiheti gyorsabbá.

Részletek: www.creatonakcio.hg.hu
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AZ ÜGYVÉDNŐ VALASZOL

OKTÓBER A KERTBEN

Betakarítástól
a faültetésig

Megszűnt
az ügyészségi
felügyelet i

• Nehezen kiszámítható, szélsőségekre hajlamos időjárásunk ellenére az október most is október 1-jén kezdődik,
amit az is jelez, hogy a legtöbb kerti terményt már fel- és
leszedtünk, van, akinek már üvegből mosolyog vissza,
vagy fagyasztójában hül a kerti betakarítása.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Teendők inkább a gyümölcsfák körül akadnak. Egy lemosó permetezést érdemes
még az ősszel beiktatni, hiszen
tavasszal sokszor nehéz alkalmas időpontot találni rá.
Azt tanácsolják a gazdaboltosok, hogy még teljes lombhul-

/.*;

'M j l

lás előtt kell elvégezni a permetezést, hogy a lehullott leveleket is fertőtlenítse a permetlé. Kiskertekben mégis jut
talán annyi idő, hogy a lehullott leveleket összegereblyézzük, elégessük, és azután valamelyik lemosó permetező
szerrel alaposan lekezeljük
fáinkat. Nagyon későre sem
tanácsos halasztani ezt a permetezést, mert a kórokozók
' N l ' s c ' t ' s s / 0 ' ' n i a r felkészülve a

be, ne feledjük el egy halom
földdel betakarni a trágyát.
A gyökér metszéséről megoszlik a szakemberek véleménye. Talán mégsem hibázunk nagyot - a sokéves gazdagyakorlat tapasztalata szerint - , ha a megtört gyökérszálakat lemetsszük, s egyik-

másik ép gyökér végéből is lecsippentünk egy keveset.
Akinek pedig csak gyeptakaró borítja a kertjét, annak is
lesz teendője, hiszen ideje készülni az utolsó fűnyírásra,
valamint a gereblyézésre, még
ha fűládával is halad a nyíró
masinája.

KERTÉPÍTÉS, PARKÉPÍTÉS, FELÚJÍTÁS,
A TERVEZÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG.
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Októberben van ideje az őszi
szántásnak is, amit a kertben
ásóval lehet elvégezni. Az ilyen
őszi ásást szerves trágyázással
érdemes összekötni. A téli csapadék is jobban lejut a talajba
- n e m folyik el, s le a felszínen
- s a leforgatott növénymaradványok is javítják, vagy
l^vb^farljáka^Nszerkezetet
^ ^

^
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tést megelőzően kerü Íj ön a gcé

.
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szerves trágya, és a talajlakók
ellen használjunk valamilyen
talajfertőtlenítőt. Mielőtt a csemetét beillesztenénk a gödör-

Listaár 498 000 Ft

AkCÍÓS ár: 398.000 Ft

Bnni Lux 3/ágyazható + 2/ágyneműtartó +1 textilbőr ülőgarnitúra
Ustaár:284.000Ft

Akciós ár: 2ÍS.000 Ft

SZIKLAKERTEK, KERTI TAVAK ÉPÍTÉSE;
ÖNTÖZŐRENDSZEREK TELEPÍTÉSE.
IPARI PARKOK, MAGÁNKERTEK
I W P > TERÜLETEINEK
GONDOZÁSA, GYOMIRTÁSA,
NÖVÉNYVÉDELMJ||||L^
STB.

PÁDÁR ZOLTÁN

^ Q P

KERTÉSZMÉRNÖK
• TEL.: 06-70/337-34-08
M O R U S 7 5 BT.
• E-mail: morus75bt@yahoo.c<

D O M B A I TÜNDE
„Örömmel üdvözöltem a
társasházakról szóló törvény
rendelkezését, miszerint az
ügyészség a társasházak
szerveinek és e szervek
működése felett törvényességi felügyeletet lát el. Ezért
szeretném tudni, hogy a
szervezeti és működési szabályzat módosítása miatt,
ami szerintem nem volt törvényszerű, fordulhatok-e
közvetlenül az ügyészséghez" - kérdi olvasónk.
- Valóban jól értesült az
ügyészség társasházak feletti felügyeleti jogköréről,
amely rendelkezés 2010.
január l-jén lépett hatályba.
A törvényességi felügyeleti
jogkör alapján az ügyészség
a társasház szerveinek, e
szervek működésének törvényességi felügyeletét volt
hivatott ellátni az irányadó
szabályok szerint - kezdte

válaszát Vörösné dr. Árgyusi Magdolna. Az ügyvédnő
elmondta: ezen rendelkezés
a társasházi épületek fenntartásáról való felelős gondoskodás körében a tulajdonosi felelősség kialakítását
és erősítését kívánta elősegíteni, de kizárólag a közgyűlés, a közös képviselő, a
számvizsgáló bizottság törvényben előírt működésének ellenőrzésével kapcsolatos ügyészi közreműködést
jelentette. Célja a peres eljárás elkerülését célzó kérdésekben való eligazodás elősegítése, kizárólag
olyan
ügyekben, amelyek a tulajdoni helyzetet nem érintik.
2010. június 16. napjával
azonban a társasházakra
vonatkozó törvény ezen
paragrafusát hatályon kívül
helyezték, ezért a továbbiakban az ügyészség a társasházak felett törvényességi felügyeletet már nem lát el.

Fenice 3 + 2 + 1 valódi bőr ülőgarnitúra
Listaár 588 ooo Ft

Akciós ár: 470.000 Ft

Kényelem Lux 3/ágyazható + 2/ágyneműtartó 1/dönthető

szövet ülőgarnitúra

Listaár 380 ooo Ft

Akciós ár: 305.000 Ft

Akciós OTP Lakáshitel és Lakáslízing 3 évig fix törlesztőrészlettel.

Palerfflb 3/ágyazható+2/ágyneműtartó + 1/dönthető
valódi bőr ülőgarnitúra
ustaár 488 ooo Ft
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Viktória 3 + 2 + 1 valódi bőr ülőgarnitúra

FŰMAGVETÉS, GYEPTÉGLÁZÁS,

• Sorozatunkban Vörösné dr. Árgyusi Magdolna (képünkön) ügyvéd válaszol az olvasóink által feltett, ingatlan
vásárlással, lakásépítéssel, társasházzal foglalkozó kérdésekre. Ezúttal a társasházak törvényességi felügyeletéről faggattuk.

A fix törlesztőrészlet hosszabb távon kiszámítható havi kiadásokat jelent OTP forint alapú

Akciós ár: 390.000 Ft

Bizalom fix lakáshitel és forint alapú Bizalom fix lakásltzing* 3 évig fix törlesztőrészlettel.
* Az OTP Jelzálogbank Zrt és az OTP Lakáslízing Zrt által folyósftott hitelek esetében az OTP Bank Nyrt jár el.
Az akció időtartama: 2010. szeptember 13. - október 31.

Patkó fotel

Janó kanapé + 2 db zsámoly, ágyazható, ágyneműtartó, szövet

Bevezető ár: 90.000 Ft

Ülőgarnitúráink szövettel, textilbőrrel, valódi bőrrel rendelhetők. Az akdó részleteivel keresse üzletünket.
A képek csak illusztrációk. Az akció 2010.10.23-ig, ill a készlet erejéig tart.

r>ECSI MÖBEL (a régi Pannonbútor helyén), Szeged, Bakay N. u. 29. Tel.: 62/313-067
Web: www.pecsimobel.hu • E-mail: pecsimobelszeged@invitel.hu

Az ingatlanhitel és lakáslfzing igénybevételéhez lakásbiztosítási szerződés megkötése vagy megléte
szükséges. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A tájékoztatás nem teljes körű.
További díjkedvezményes hitel és lízing
ajánlatok, valamint részletes feltételek:
wwwx>tpbank.hu • www.otplakaslizing.hu • www.otpjzb.hu
06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666

otp ingatlanfedezetű

hitelek és

lakáslízing

<gj

otpbank
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Srüszi VADÁSZ

HIRDETESFELV^TEL:

62/567-835

A DÉLMAGYARORSZÁG és a pba.hu nyereményjátéka

(üzenetrögzítő

várjuk
Vendégeinket!

Istvánnak

és nejének,

Tóth

GARAZS

Valériának!

50. házassági

évfordulójuk

alkalmából sok szeretettel

s

gratulál:

|
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Erika,

GEPIARMUVEZETO-KEPZB
• A
KEDVEZMÉNYES
személygépkocsi-vezető
tanfolyam
iskolakezdési
akcióval! 06-30/429-5581,
www.kovacsautosiskola.hu (094871544)

és
Dávid

JÁNOSNAK

SZOLGALTATAS

• S Z E G E D E N 4 7 trv-es garázs áron alul eladó, üzletként is használható. 06-20/
4 66-7 4 2 2(094973847)

István,
Balázs ,

'AKÓ

és DÓCZI

JULIANNÁNAK

házassági évfordulójuk alkalmából sok boldogságot,
erót, egészséget kíván:
a Család

|

apraja-nagyja

• ŐSZI diákakció a Csillag
Autósiskolánál: már 20.700
Ft
kezdő
befizetéstől.
www.csillagautosiskola.hu
Londoni krt. 10., 62/4264 33,(095179369)

HASZONALLAT
• 1 DB vörös tarka (6 hónapos előhasi) üsző, 1 db
fekete-fehér 1 éves üsző
Szegeden eladó. Tel.: 0630/4 95-39 1 2.(094871481)
I M R É N E K

Makóra, PAKV
és GERA

E T E L K Á N A K
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KISÁLLAT
• B O X E R kiskutyák, 8 hetesek, sárga-fehér jegyesek, oltva, féregtelenítve
eladók. Tel.: 06-30/4953912.(095281387)

további sok szép, boldog évet kíván:

KÖNYV

Imre, Kati, Noémi, Imi és Csaba
• ALAPOZD meg a jövődet
külföldön! Személyre szabott elérhető munkalehetőségek, kiemelkedően magas jövedelmek. Jelentkezz
most!
www.hajopincer.hu,
06-30/3014088.(095178847)

ÁLLÁST K Í N Á L
A Szilánk Zrt.
FOLYAMATFEJ LESZTÖ
MÉRNÖK
pozícióba keres
kollégát szegedi
munkavégzéssel.
FELADATOK:
- termelési folyamatok folyamatos fejlesztése, mérése, kiértékelése,
- gyártás és minőségügy támogatása
statisztikai elemzésekkel, hosszú
távú trendekkel, gyártási célok megvalósulásának nyomon követésével
- anyaggazdálkodási és raktározási
folyamatok optimalizálása

ELVÁRÁSOK:

- felsőfokú műszaki végzettség,
- folyamatszemlélet, vezetésiszervezési készség,
- erős felhasználói szintű MS Office
tudás,
- termelő vállalatnál szerzett
folyamat vagy gyártómérnöki
tapasztalat
ELŐNY: középfokú angolnyelv-tudás
Jelentkezését kérjük a
s

humanOszllank.hu
e-mail cimre küldje.

Sj
§

r
V a v Groupama Garancia
Biztosító

aföüzleti ügyfélszolgálati
in un ka tárnát keres,
szegedi irodájába.
FELADATOK:
- Irodába bcórkrzrt Ügyfelek kiszolgálása
Meglevő ug\ felek kel való kapesolal tartás
- Új ügyfelek felkutatása
- Szerződések kötése

ELVÁRÁSOK:

• OTTHONI dolgozókat keresünk borítékolási munkára. A munkaidő kötetlen.
Kereseti lehetőség: 95.000
Ft/hó. Kérje ingyenes, részletes tájékoztatónkat bizalommal,
válaszborítékot
mellékelve. Express Work
Európa, 1144 Budapest,
Remény
utca
34-36.
(096281668)
• S Z A K K É P Z E T T élelmiszeripari eladót felveszünk
szegedi látványpékségbe,
gyakorlattal
rendelkezők
előnyben. Érd.: 06-30/82 47788.(095282503)
• VIRTUAL Playground Kft.
keres 1 fő gazdasági
asszisztenst hódmezővásárhelyi irodájába. Az állás
betöltésének feltétele a
könyvelői végzettség és
gyakorlat, valamint angol
és német alapszintű nyelvtudás. Amennyiben felkeltettük érdeklődését várjuk
fényképes önéletrajzát a
munka
@virtualplayground.hu
mailclmre.(09528i636)

e-

*

EGYÉB

Minimum középfokú végzettség
- J ó kommunikációs készség
- Kiváló kapcsolatteremtő képesség

ELŐNY,

Értékesítési vagy tárgyalási tapasztalat
Biztosítási tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:
Alkalmazotti jogviszony
Cafcteria rendszer

^

Karrier rendszer
Kényképes Önéletrajzokat a

• ÜVEGBALLONOK: 12 db
50 literes vaskerettel, 3 db
25 literes. Gáztűzhely, gázpalackra szerelhető: hősugárzó olcsón eladó. Tel.:
62/3 1 9-042.(095281257)

3

M a r i a n n a . horillaC" 1
g r o i i p a n i a g n r a n c i a . h u cimre várjuk.

• A MÓRAHALMI Hegyközség választmánya pályázatot (r ki hegybírói feladatok ellátására. Feltételek: Szőlészet és borászat
területén szerzett felsőfokú
szakmai képzettség, legalább 5 éves szakmai gyakorlat, közigazgatási alapvizsga, felhasználói szintű
számítógépes ismeretek,
büntetlen előélet. A munkakör betöltése fél munkaidőben, heti 20 órában lehetséges. A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 10. A pályázatokat a
következő címre kérjük:
Mórahalmi
Hegyközség,
Tóth István elnök, 6782,
Mórahalom, Röszkei u. 41.
(095281930)

• A KÖRÚT antikvárium vásárol használt könyveket,
könyvhagyatékokat,
magánkönyvtárakat, régi és új
kiadású könyveket. Tisza L.
krt. 59. Ingyen hívható:
80/820-82 0.(092622941)
• KÖNYVEK eladók Szegeden. Ár megegyezés szerint.
Könyvlista:
www.susweb.com.
(095281771)

KÖZLEMÉNY

Dr. Kiss Zsuzsanna
fogorvosi rendelője
a Madách u. 4.-ből
és a
Kálvin téri fogtechnika a

Gogol u. 16. alá
KÖLTÖZÖTT
MAGANHAZ
n FORRÁSKÚTON kis csa
ládi ház eladó, gáz, fürdőszoba. Irányár: 6 millió Ft.
06-30/934-2070.
(095281991)
R S Z A T Y M A Z O N , a Jókai
utcában 140m2-es, nappali
+ 3 szobás, igényes családi
ház 1.047 m2-es telken
eladó. Ár: 26,7 M Ft. Ingatlan Cafe, Kiss Ágnes, 0670/967-6 1 60.(095180286)
• ÁSOTTHALMON,
faluközponthoz közel kb. 120
m2-es épület eladó nagy
kerttel. Lakásnak, raktárnak, közösségi célra kiválóan
alkalmas.
Irányár:
4.200.000 Ft. Érdeklődés:
06-30/943-7527.
(095281963)

MEZŐGAZD. GÉP

EGYEB OKTATAS
• Gyermek agykontroll
7-10 éveseknek
november 2-3.
• Tanuláskontroll 5-8.
osztályosoknak okt. 30.
SZEGEDEN ÉRDEKLŐDNI:
436-30/619-2294
www.lehetszjobb.hu

ÉPÍTÉSI TELEK
• ELADÓ egy 672 m2-es,
összközműves sándorfalvi
telek, a Csongrádi utcában.
Jogerős
építési
engedéllyel, tervvel. Ár: 2,2 millió
Ft. Érd.: 06-30/635-3739.
(095281413)

n KOMBÁJN,
dobkosár
felújítása. Tel.: +36-30/
94 7-56 72.(094872792)

NÖVÉNY
• FŰSZERPAPRIKA felvásárlását a Hamar Gabriella
Kft. megkezdte. Átvételkor
azonnal fizet. Átvétel helye:
Szeged. Tel.: +36-30/74270 1 9.(094872728)
H SMARAGDTU J Á K : 1 m/
1.300 Ft/db, gömbtuják,
díszfák, egyéb dísznövények széles választéka!
Bolgár
Díszfaiskola,
Szeged-Kecskéstelep, GeraS. 18., 62/427-991. Nyitva: egész nap, vasárnap
délig.(094974611)

SZÁNTÓFÖLD

A K I D U G Í T Ó S z á s z Péter.
Duguláselhárftás garanciával,
m i n d e n n a p . Érd.: + 3 6 - 3 0 / 9 4 5 7577,
62/533-999.

(094973543)

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
csatornakamerázással, 17
éve, éjjel-nappal. 62/499992(094973286)
L A K Á S A felújítását b í z z a
ránk!
B u r k o l á s , f e s t é s , laminált, vízs z e r e l é s , villany, ajtók, a b l a k o k
cseré|e,
tetőjavítás,törmelékszállítással
06-30/555-2996.

(095281670)

• Ü V E G E Z É S , képkeretezés. Kovács Üveg, Magyar
u.
207.,
62/414-140.
(095179314)

TANFOLYAM

ELADÓ

Idei m a g y a r " Tu|

•

11,1104 ha, 375,76 AK Hódmezővásárhely, Gorzsa. \

Vételi ajánlatot írásban, visszahívható telefonszámmal,
KO-HANZA Kft. 3530 Miskolc, Görgey u. 6. cimre kérünk.
Érd..06-70/317-8322

blogjait!
N e k ü n k
a

f o n t o s

v é l e m é n y e !

• S Z E G E D , Kormányos u.
20. 85%-os készültségű
lakások 198 E Ft/m2 áron
eladók.
06-20/980-5441
(094873090)
• S Z E G E D , Ösz 27. társasházban 45-74 m2-es, erkélyes lakások emelt szintű
szerkezetkészen
eladók.
06-20/9460-083(095178766)

TÜZELŐANYAG
• A K C I Ó S tűzifa: 7.500 Ft/
m3-től szállítással. 06-30/
343-3841 (095180332)
• B I O B R I K E T T , keményfából, akciósan, házhoz szállítással eladó. 06-20/98520 06(094872992)
• MINŐSÉGI tűzifa 11.000
Ft/m3-től. 06-20/268-7223
(095180311)

• TŰZIFA olcsón, szállítással eladó. 06-20/270-7433
(095180583)

Szabásmintaszerkesztő
tanfolyam

• TÜZELŐAKCIÓ, akác és
tölgy: 8.500 Ft/m-tól. 0620/6 1 2-92 1 2 (095280924)

indul

októberben
Szegeden!

• „ J Ó G A a mindennapi
életben" kezdő tanfolyam
szerdánként
18.00-tól.
Mozgáscentrumban, Szegeden. +36-20/9369-506
(095282330)
• F E L S Ő F O K Ú tűzvédelmi
képesítést adó tűzvédelmi
főelőadó OKJ-s tanfolyamot indít a NOVIT BT. Érd.:
06-20/966-4279.
(0952B0894)
• KERESKEDŐBOLTVEZETŐ, ruházati, illetve élelmiszer-eladó OK Js képzések indulnak szeptember 25-én Szegeden
89.000 Ft-tól.+36-30/3679217,
www.2007kapos.hu. Kérje
ingyenes tájékoztatónkat!
(094974569)
• KÉZ-LÁBÁPOLÓ, műkörömépltő OKJ-s képzés indul szeptember 25-én Szegeden.
Csiszológéppel
149.000 Ft. Kérje ingyenes
tájékoztatónkat! +36-30/
288-2092,
www.2007kapos.hu
(094974595)
• MIXERTANFOLYAM indul a Bols Mixer Akadémián
Szegeden, nemzetközi képesítéssel. Ha szeretnél
igényes környezetben bártenderként dolgozni, jelentkezz, hogy keverhess!
www.mixertanfolyam.hu.
Tel.: 06-30/677-0514; 0630/9 73-5981 .(095078403)
• SVÉD- és gyógymasszőr
OKJ-s képzések indulnak
szeptemberben Szegeden,
gyakorlattal 76.000 Ft-tól.
Kérje ingyenes tájékoztatónkat! +36-30/377-7797,
www.2007kapos.hu
(094974585)

TÉGLAÉPÍTÉSŰ LAKÁS

ban is), reluxa, s z ú n y o g h á l ó

f

+36-30/943-641!

j§

Török Tibor
S/eged, Palánkai u. 22.
TeL/fax: 62/425-036
Mobil: +36-30/912-9050
www.szabohutogep.hu

Kereskedelmi és lakossági
h űtőberendezések forgalmazása,
szervizelése garanciával.
Klímaberendezések
forgalmazása, telepítése.

SZUNYOGHALO
Redőny,

helyiségekkel, műhelynek,

a
ÜZLET: m B
Szeged, Csongrádi sgt. 54.
62/631-886
|
06-30/841-3580 jj

*

R E L U X A ,

Horváth Sándor

Gumigyár étterem és büfé
Szeged, Budapesti út 10.
Tel.: 62/566-979. 06-70/277-9(08

• B É R L E T I jog eladó! 73
m2-es üzlethelyiség a Kálvin téren, a Református
Palotában. Érd.: 06-20/
381-86 1 8.(095282324)

• S Z E G E D , Deák Ferenc
utca 28-30. sz. alatt irodák
és orvosi rendelők kiadók.
Tel.: 06-70/984-8000, 62/
4 39-160.(095282025)

BELSŐ PAKOLÁS
6yefsan, megbízhatóan,
korrekt áron!
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SOOS LASZLO
hű'tőgépjavítás, |
klímaszerelés, i
klímakarbantartás.
Tel 62/245-007, 06-30/515-1184

E-mail:

soosklimatechnika'áJt-gnline.hg

Televíziók, f é n y k é p e z ö k
híradástechnikai
3
berendezések,
mosógépek,
m o s o g a t ó g é p e k , híitök
szervize.
BOSCH, PANASONIC, SAMSUNG,
LG STB MÁRKASZERVIZE
S z o m b a t o n is 15-ig!
Tel 62/426-928. 30/219-3557

§

nálunk hitelét és
csökkentse velünk az
adásvétel költségeit!
70/967-6158

• 100 m'-ES, belső kétszintes, 5 szobás, étkezős,
egyedi fűtéses lakás eladó
Szegeden, a Szilléri sgt.on. Irányár: 21.000.000 Ft.
Érdeklődés:
06-30/94375 2 7.(095281958)

NÓGI AUTÓMOSÓ
É S KOZMETIKA

íjTlROLLÓ^Kft.
|C_I m-mmaaea i - u U j W i i - i

s

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

MILITARY

SHOP

TV-GYORSSZERVIZ
Televíziák helyszíni
javítása garanciával,
ingyenes kiszállással.
[ Távirányító minden típushoz!
k H - p . 8 - 1 8 , szo. 9 - 1 2 óráig.
Szeged, Berlini krt. 5/A
g
(Mézesbolt melletti
I
Tel.: 06-70/531-1426. 62/492-606

MAXTRONIC ELEKTRONIKAI
SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ
PORZSÁKOK,
HÁZTARTÁSI KIEGÉSZÍTŐK,
AKKUMULÁTOROK.
Szeged, Berlini krt. 5/A
Tél.: 62/692-606
Nyitva: h.-p.: 8-18, szo.: 9-12
,

™ U

Árnyékolástechnika!
REDŐNY, NAPELLENZŐ,
• VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS
s ÉPÜLETGÉPÉSZETI
CENERAUUVmUZÉS

Tel 06-70/774-2110
E-mail:
jetbauhungary@gmail.com

SZALAGFÜGGÖNY,
EGYÉB ÁRNYÉKOLÓK

a gyártótól garanciával.
Tel.: 06-20/970-7350
62/486-636

Utánfutós, kosaras
Kéményfelújítás,
EMELŐGÉP
5
kéményhélelcs,
(15 méter magasságigJ
gyűjtőkémény-Tclújítás
BÉRBEADÁSA.
|
furánflex technológiával.
KŐMŰVESMUNKÁKHOZ.
S z e r e l t és t u r b ó r e n d s z e r ű
FESTÉSHEZ. GALAMBRIASZTÓ
k é m é n y e k kivitelezése.
FELSZERELÉSÉHEZ, FANYESÉSHEZ
ERESZCSA TORNA - TISZTÍTÁSHOZ. V A R G A - V E N T K F T .

Magánszemélyeknek és közületeknek.

30/868*1595

REDŐNY

06-70/363-7945

•

SZÚNYOGHÁLÓ
RELUXA
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

Tel.: 62/407-133
i www.rollo-mr.hu

f J J morton's
LÉGI UTAZÁSI IRODA

mortons.hu/utazzoksobban

Kód: 5548DM
HŐSZIGETELÉS

Homlokzati hőszigetelés f
kedvező kivitelezési áron,

Szeretné megspórolni
egyhavi gázszámláját?
Ha igen, kérem hívjon!

INGYENES FELMÉRÉS,
SZAKTANÁCSADÁS!

BÁLINT SZILÁRD BEMUTATÓTEREM

SZŰCS IMRE
TteJ.: 06-30/239-9197
E-mail: tzucs.imre290gmail.com

Szeged, Római krt. 53.06-20/920-5538

Tanúsitványszám: GTR/248/2010

vnvw.diszitoszobtaszat.hu

M M ÉH EL? SECÍTEK ÖNNEK!

Bíró Gergely

vállalkozó
Hédmtíóvaurtiely. Tántslu M. út 14.
T.I.: (30) 971 6545
M A Z 67/240 244
C
- kosarasautó-bérbeadás
|
41 m magasságig
• veszélyes helyeken lévő fák
kivágása, ill gallyazása

l i l w m W i l M M N9
Gabona-és magfélék tisztítása,
(sávázása. Fuzáriummentesítés.
Ne hagyja gabonáját tovább ;
fertőződni!

Tel.:+36-20/971-8336.
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK.
PÁRKÁNYOK,
KÖNYÖKLÖK. REDÖNYÖK,
SZÚNYOGHÁLÓK.
H O N D E L A - A B L A K KFT.
Saeged, Gábor Aron. u. 14.
T.I.: 04-70/139-1825. F
04-70/339-1822
www.hondela.hu

K É R

Lakást venne?
Hitelből? Intézze

(30)3955-950

• park-, kertépítés, -gondozás

06-70/380-2350

HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor
Miklós Zsuzsanna
62/591-080,
06-20-262-1277.

Z

Nyitva: h-p. 9-17 óráig.

Érd.: +36-30/639-6131

ÁRUSZÁLLÍTÁS,

• K O S S U T H Lajos sugárúton 165 m2-es üzlethelyiség
kiadó. Érd.: +36-30/9035556.(095077393)

SZEGÉS-TISZTÍTÁS

SZŐTTESBOLT, Szeged I

06-30/698-7021

f

KÖLTÖZTETÉS,

I R O D Á K bérbeadók Szegeden (Újszeged) zöldövezetben,
fizetés nélküli p a r k o l á s i lehetőséggel 11,29 m2-töl 203,67
m-ig.
Érd.:
70/383-6084,
del_terv@invitel.hu.
(095179423)

SZŐNYEG
JAVÍTÁS

Www

Tel 0 6 - 2 0 / 9 8 8 - 5 8 0 8

Z

u. 10.

R E D Ő N Y ,

raktárnak.

Í

Szeged, Gutenberg

Szegted, Bakcry H. u. 29.
ÍMax Konyha mellett)

reluxa

Nagy parkolási lehetőség biztosítva.

önálló bejárattal, 2x450 m'-es

B

KEPKERETEZES

Teljes körű
3
gépjárműtisztítás 1

Vállaljuk ballagások,
lakodalmak,
osztálytalálkozók, j
társas rendezvények
lebonyolítását 120 főig.

(üthető csarnokkal, kiszolgáló- _

FT

1 m i l l i o . d e l m a g y a r . h u

TeL

ÜZIETH., MŰHELY, IRODA

Szegeden, a Kálvária sgt -on,

2.00Ö.W&

^ p l i i

KépSzínArt Bt..

• HAJDÚSZOBOSZLÓI
üdülés félpanzióval: 15.600
Ft/fő/hét! 06-20/935-0457
(095281278)

Telephely kiadó

Öl

készítése, j a v í t á s a .

Tel.: 62/457-562,

javítása, készítése.

TERMÉNY, TAKARMÁNY
• VÖRÖSHAGYMA, apró,
zöldhagymának való, eladó. Újszentiván, 62/27703 4.(095282022)

Redőny (elektromos változat-

|

J |

s z ú n y o g h á l ó

UTAZÁS

Tel.: 2 0 / 9 7 - 8 7 - 2 5 2
www.SzabasVarazs.hu

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

S i a b ó Hütógépszervix

• TÖLGY-BÜKK-AKÁC!
Hasítva is! Szállítással! 0630/999-78 1 6(0949753781

www.icszeged.hu

FÖLDTERÜLET
•

M E G

FT OT!

GRATULALUNK
Szécsi

ri

o Apróbörze 1MJXJ i
N Y E R J E

étlappal
x+íwí-X AHOL NEN CSAK VADÉTEL VAmegújult
N!

Szeged, Maros utca 37.
http://illespanzio-vadaszetterem.hu
Asztalfoglalás: 62/315-640

TELEFONOS

1

kibővült,

ÉTTEREM

NONSTOP

PÉNTEK

KÉMÉNYBÉLELÉS
Kéménybélelés műanyag (furánflex)
csövei. Hőszigetelt SZEREIT KÉMÉNYEK
(fa, szén. gáztüzeléshez).
Kémény béléscsövek
és Idomok (alu. saválló).
EZEK FORGALMAZÁSA
ÉS KIVITELEZÉSE.

T 06-30/246-0343

8**-h" 095179793

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

Előfizetéses menü
házhoz szállítása 730 Ft
CSALÁDI ÉS BARÁTI ÖSSZEJÖVETELEK
SZERVEZÉSÉT IS VÁLLALJUK.

képkeretezés, |
biztosítói üvegezés. |
Kovács Űvegcentrum Kft.
Szeged, Szabadkai út 41.

Tel.: 62/427-255
Mobil: 06-30/813-8463

EREDETISEGVIZSGÁLAT I
Szeged, Fonógyári út ll.
Tel.: 62/458-692
Kegyelemdöfés

|

a parlagfűnek,

i

megóvás a meghűléstől:
INFRASZAUNA
www.infrapark.hu
20/292-49-26
• • • • • • • m m í

ŐSZI REDÖNYAKCIÓ!
HŐSZIGETELT REDŐNY:
4700 Ft/m-töl!
Napellenző-, reluxa-,
szúnyogháló-,
garázskapu-készítés, •
javítás.

5 év garancia.
Redönyszerviz 97 Bt.
léi.:

62/769-047

Léggömb-és viragdekoracii
sziilinapi partikra,
rendezvényekre, esküvokr^
BÁNKiNÉ M A G Ó C S MÁRIA
6800 Hmv.-hely. Bajcsy-Zs. u. 2
Tel : 06-30/206 0508. 62/239-990

E-mail: luti-vlragdekor@invilel.hu
Lyoness hivatalos termókpartner

ANTIK-MŰHELY

Régi képkeretek,
régiségek restaurálása.
Aranyozás.
Szeged, Szentháromság u. 33.
Tel.: 06-30/205-3085
Munkafelvétel: szombat 9-12

minöitggd vártok ügyfeleinket
hagy úgytehuikolóval!!!

lolltisztítás

200 Ft/kg

?

Meton 6 2 / 4 7 0 - 0 4 1

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

62/282-321,
20/327-0026, Kómár

OLCSO BORARUK,
POLÁROK
(kabátok, dzsekik,
mellények, nadrágok)
extra méretben is. $
VÁSÁRLÓINKNAK
AJÁNDÉK
PLÜSSJÁTÉK.
Nyitva: 10—18-ig, vasárnap is!
Szeged. Brüsszeli krt. 15.

APROBÓRZE

2010. S Z E P T E M B E R 24., P É N T E K

MIKROCHIP-BEÜLTETÉSI AKCIÓ KUTYÁK RÉSZÉRE
OKTÓBER 1. - NOVEMBER 15. KÖZÖTT A PEDIGREE
ÖRÖKBEFOGADÁSI PROGRAM, A PROGRAMBA
MEGHÍVOTT ÁLLATORVOSOK ÉS A TAPPANCS
ÁLLATVÉDŐ ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL,
A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KÉSZLET EREIÉIG.
A BEÜLTETEST VEGZO ÁLLATORVOSOK:

I

dr Ábrahám Szilvia, S

06-70/538-6763

gec

< ^«A0 o <

dr. Farkas Patrícia,

06-70/429-0764

Szeged:

dr. Fodor László,

06-30/248-8433

dr. Sebő Ottó,

06-20/957-1993
06-70/429-0763

dr. Szőke István,

06-20/966-6311

dr. Tímár Béla,

06-20/956-6975

8.900 Ft/fő
10.09 Kirándulás a Plrtvicei-tavakhoz
• 10.27-28.2 napos kirándulás a Plrtvicei-tavakhoz
19.900 Ft/fő
- Zágráb - Trakoscani várkastély Ellátás: B
• ii. 27. Advent Bécsben - Michelangelo grafikái kiállítás 8.900 Ft/fő
8.900 Ft/fő
• 12.04. Advent Bécsben - Schönbrunni kastély
18.900 Ft/fő
• 12.10-11. Adventi varázslat - Mariazell-Bécs Ellátás
24.900 Ft/fő
• 1 2 . 1 6 - 1 6 . Adventi varázs - Krakkó-Zakopane Ellátás: ri

ÓPUSZTASZER KÖZSÉG
BELTERÜLETÉN A CSAPADÉK- ÉS
BELVÍZELVEZETŐ CSATORNAHÁLÓZAT I. ÜTEMÉNEK KIÉPÍTÉSÉRE
TÁMOGATÁST KAPOTT.

Akciós ivartalan'itás díja, részletek a www.tappancstanya.hu oldalon.

8 9 9 K/kg
1 0 4 9 K/kg
1 3 9 9 K/kg
1 5 9 9 K/kg
2 2 9 9 K/kg

Várjuk önt Márkaáruházalnkban:
PICK Kereskedők Háza. Szeged. Horgosi út 33. T: 567-341
PICK Húsáruház, Szeged, Maros utca 21. Tel: 421-879

Miért ne fejlesztené Ön is a vállalkozását?
Segíthetünk önnek pályázati pénzzel?
PÁLYÁZATI CSOMAG
LETÖLTHETŐ
www.szentesinvest.hu/hu/aktualis
Telefon: 06-70/521-2771

PROJEKT MEGNEVEZÉSE:

ivartalanítására is a fenti chipbeültetéssel együtt.

ff/ÍS

4 6 9 Ft/db
3127 Ft/kg

Vásárlóink Igénye szerint vállaljuk az áttolunk kínált húsrészek
csontozását. puhítását. szeletelését, darálását!

DAOP-2009-5.2.1 / A - „Belterületi csapadékés belvízelvezetés" keretében megvalósuló
„Ópusztaszer település belterületi csapadék- és
belvízelvezető csatornahálózat építése" című
DAOP-5.2.1 / A - 0 9 - 2 0 0 9 - 0 0 1 9 számú projekt.

Továbbá a program lehetőséget biztosít szuka kutyák

I

Família vastagkolbász mix vf. 70g
Ringa bacon szeletelt vf. 150g
PICK virsli tartós bélben
PICK löncs
PICK tavaszi felvágott
Délhús pulykamell sonka
Míves parasztkolbász körcímkés

Ópusztaszer Község Önkormányzata

A BEÜLTETÉS MOST AKCIÓSAN
3.000 Ft REGISZTRÁCIÓVAL EGYÜTT.

, ^^Talppancs

2010. szeptember 24. - október 9.
Sertés húsoscsont
2 5 9 Ft/kg
Sertés máj
2 9 9 n/kg
Sertés első bőrös csülökhús, csont nélkül 6 9 0 n/kS
7 9 0 Ft/kg
Sertés apróhús
9 9 9 K/kg
Sertés lapocka
2010. szeptember 1. - 30

Szegedi indulások! Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal.

06-30/972-3016

dr. Farkas Attila,

AKCIÓS AJANLATUNK

6 7 2 1 Szeged, Szent István tér 6.
Tel.: 6 2 / 4 8 7 - 8 3 5 • info@tatradol.hu
www.tatradol.hu

KEDVEZMÉNYEZETT MEGNEVEZÉSE:
Ópusztaszer Község Önkormányzata

DÉLMAGYARORSZÁG

6 7 6 7 Ópusztaszer, Tóhajlat 130.

Vasárnapi DÉLMAGYARORSZÁG

LEGYEN A T U D Ó S Í T Ó N K !

Küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót
a tudósító c
e-mail címre!

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Vasárnap is van újság!

ó m

TIlMTBNWVIMIIMfflBM

Gyaszkozlemenyek
SZEGED
GYÁSZHÍR
„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni.
Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett,
így búcsú nélkül, szívetekben tovább élhetek."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett fiú,

Szívünkben maradsz, nem feledünk

Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,

Téged. Hogy eddig velünk voltál, hálát

emlékem így áldás lesz rajtatok."

adunk az égnek.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága sze-

hogy szerettünk,

rettünk

KOMOCSIN VINCE

rövid betegség után, 38 éves korában

Mórahalom, Kossuth park 23. sz. alat-

váratlanul elhunyt. Temetése szept-

ti lakos, 70 éves korában e l h u n y t .

ember 27-én 10 órakor lesz az Ásott-

Temetése szeptember 29-én 11 óra-

halmi temetőben. Gyászmise 9 óra-

kor lesz a Mórahalmi temetőben. Előt-

kor.

te gyászmise 1Q órakor.

95282326

Gyászoló család

BODÓ ANDRÁS

Szomorúan tudatjuk, hogy

életének 60. évében rövid, súlyos betegségben

MÁRKUSIMRÉNÉ

hirtelen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása

POPPER ERZSÉBET

2010. szeptember 29-én 11 órakor lesz a Belvárosi
temető hamvszóró parcellájánál.
Gyászoló család
Kérjük részvétüket 1 szál virággal fejezzék ki.

„Ügy

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett Fele-

LAKATOS JÓZSEFNÉ
GERCSÓ ETELKA MÁRIA
ségben elhunyt. Búcsúztatása 2010. szeptember
zójából.
Örökké gyászoló férje és leánya

mentél e l , ahogy

éltél,

ked nyugodjon békében."
Fájdalommal tudatjuk mindazok-

desen elaludt.

kal, akik szerették és ismerték,

Hamvasztás

utáni

búcsúztatása 2010. októberl-jén, pén-

Táviratcím: Dr. Kornidesz Mihályné,
1029 Budapest, Bulcsú vezér utca 18.
Dr. Márkus László, 1125 Budapest, Zalai
Út 1/C.

„ „ „ . _

örökké él, akit igazán szeretnek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

KASZA SÁNDORNÉ
GÉMES JULIANNA
Hódmezővásárhely, Beretzk Pál utcai
lakos, 75. évében hosszú, súlyos
betegség után e l h u n y t . Kérésére

cella ideje: szeptember 28-án 11 óra.
„„8,^

Gyászoló család

FEJES IMRE
Kutasl út 32. szám alatti lakos, 86 éves
korában elhunyt. Temetése szeptember 27-én 9 órakor lesz a katolikus
temetőben.

95282,88

G y áSZ ° IÓi

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünk,

KOLETÁR TAMÁSNÉ
búcsúztatóján megjelentek és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

FERENCFALVI KORNÉLIA

95282351

88 éves korában, súlyos betegség

Gyászoló család

következtében eltávozott. Hamvait szeptember 28-án 13 órakor
helyezzük örök nyugalomra a Belvárosi temetőben.
Gyászoló család

Q52V1558

3

MAKÓ
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel m o n d u n k köszönetet

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

mindazoknak, akik drága szerettünk,

ROZSNYAI SZILVESZTERNÉ

Köszönetet mondunk mindazoknak a

LUGOSSY IRÉN

rokonoknak, ismerősöknek, akik

DUDÁS ISTVÁN

temetésén megjelentek, sírjára koszo-

„ N e m bánt már fájdalom, megnyugszom

-temetésén megjelentek, gyászunkban

rút, virágot helyeztek, fájdalmunkon

csendesen, földi vétkeim bocsásd meg Istenem"

osztoztak.

enyhíteni igyekeztek.

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa,

Tudatjuk, hogy

Belvárosi temető; hamvszóró par-

hogy

teken 14.15 órakor lesz a Farkasréti
Gyászoló család

fi

'„Csak az hal meg, akit elfelednek,

hamvainak szórásának helye: Szeged,

(KISTELEK) életének 98. évében csen-

életének 75. évében, hosszan tartó, súlyos beteg29-én 15 órakor lesz a Dugonics temető ravatalo-

•
»

csendben és szerényen. Drága lel-

temető Makovecz-ravatalozójában.

ség, Édesanya, testvér és rokon,

Gyászoló szerettei

(KIOIOA

GYÁSZHÍR
1

VASS JÓZSEF

férj, édesapa, nagyapa, testvér,

0,5281309

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

„Ha emlegettek, köztetek leszek, de
fáj, ha látom könnyetek.

Gyászoló család

95,89850

Gyászoló család

nagyapa,

BARCZÁNFALVI LAJOS
(Hajnóczy utcai cipészmester)
életének 88. évében elhunyt.

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE: AMBRUS JÓZSEF,

MEGEMLEKEZES

Temetése 2010. szeptember 28-án, 15 órakor
„ M u n k á d gyümölcsének örülni nem sikerült, gyöt-

lesz az Újszegedi temetőben.

rődő lelked hirtelen elcsendesült. Már nincs hol-

Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeret-

r h <m
Életének 91. évében elhunyt

tünk,

ZOMBORI JÁNOS.
BERKES BÉLÁNÉ

Temetése 2010. szeptember 28-án

MARTUSZ ESZTER

14.15 órakor lesz Derbyben (Anglia).

67 éves korában elhunyt. Temetése
szeptember 27-én 11 órakor lesz a
Dugonics temetőben.
952823io

szerettünk,

MARÓTI RUDOLF
54 éves korában váratlanul elhunyt.
Temetése szeptember 27-én 14 órakor
lesz a Szatymazi temetőben.
; 952gl733

Előtte szentmise lesz a Szent Mária
Templomban 13 órakor. (Derby, Ang-

Gyászoló család, Szatymaz

Örök fájdalommal emlékezünk

ELS

SOHAJDA FERENC
halálának 3. évfordulóján.

95281939

^ í f i í

Szerető felesége és két fia

^JJjfS

lia)

Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága

nap, ennyi volt az élet. Akik szerettek, nem felejtenek, akik ismertek, emlékeznek Rád."

„ J ó volna lenni még talán, de mit is tegyek, ha nem
Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett

lehet. A szótáradhoz írj be, s néha lapozz fól engem

édesanyánk,

és leszek."

PATAKI FERENCNÉ
MIHÁLY ERZSÉBET
61 éves korában elhunyt. Temetése
szeptember 27-én 17 órakor lesz a Sándorfalvi alsó temetőben.

(Baka

István)

Ismét elmúlt egy év nélküled, de nem múlt el
nap, hogy ne lapoztuk volna fel emlékedet.

KISISTÓK ÁRPÁDRA
emlékezünk halálának 3. évfordulóján fájó szívvel, de soha nem halványuló szeretettel.
Felesége, leánya, szülei

Gyászoló család, Sándorfalva

TISZTELT H I R D E T Ő I N K ! G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K E T A M E G J E L E N É S ELŐTTI M U N K A N A P O N 9 Ó R Á I G T U D U N K
G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y MEGRENDELÉSEKOR KÉRJÜK A SZEMÉLYI I G A Z O L V Á N Y BEMUTATÁSÁT!

ELFOGADNI.

KÖSZÖNJÜK!

6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515; B E R G
HENRIKNÉ, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382;
CS. M.-l KEGYELETI KFT., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461039 6900 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840; 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197; 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre
József u. 1. Tel./fax: 62/534-985, 62/534-986 MÁRVÁNY KFT.
6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597-360; ÉGISZ '90 TEMETKEZÉSI KFT., 6600 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162;
TOURINFORM C S O N G R Á D , Csongrád, Szentháromság tér 8.
Tel.: 63/570-325, 6640 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 63/483-975;
ORHIDEA TEMETKEZÉS, Csongrád, Erzsébet u. 32. 63/471-121;
FLÓRA CENTER KFT., 6722 Szeged, isza L. krt. 55. Tel.: 62/423869; PIETAS TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS, 6722 Szeged, Bartók tér 10. 62/424-992; REKVIEM TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 20/9436-544; REKVIUM TEMETKEZÉS, 6900 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747;
S Z Ö G I ÉS TÁRSA TEMETKEZÉSI IRODA Szeged, Török u. 11/B
Tel.: 62/425-847; GYEVIÉP KHT. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267567,
B O R O S T Y Á N TEMETKEZÉSI SZOLGÁLAT, 6 8 0 0
Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 11. Tel.: 6 2 / 2 3 8 - 8 6 6 ; MÉCSES 2001. TEMETKEZÉSI BT. 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 31.
Tel./fax: 6 3 / 4 0 0 - 8 8 9 .

SPORT

2010. SZEPTEMBER 24., PÉNTEK

Új légióssal

CSONGRÁD MEGYE HÉTVÉGI SPORTMŰSORA

SZEGED. Két kosárlabda-edzőmeccsre is sor került tegnap az
újszegedi sportcsarnokban: a
Szeviép-Szeged női csapata a
szerb Partizan Beograd együttese ellen az első félidőben kilencpontos előnyben volt, ám a harmadik negyedben elért 34-12-es
részeredmény végül szegedi vereséghez vezetett: 63-68.
A Szedeák férfi együttesében
új játékost is felfedezhettek a
szurkolók: a vajdasági ligaválogatott ellen mutatkozott be az
utóbbi két hét során az Albacompnál edző amerikai Janou
Rubin, akit egyelőre október végéig szerződtetett a Szedeák. A
28 éves, 193 centiméter magas,
2-es és 3-as poszton bevethető
színes bőrű játékos öt pontot
szerzett tegnap este, ezzel is hozzájárulva csapata 77-71-es sikeréhez. A két együttes ma 9.30-tól
az Etelka sori tornacsarnokban
is összecsap.
Szeviép-Szeged-Partizan Beograd (szerb) 63-68 (18-16,16-9,
12-34,17-9)
Felkészülési találkozó. Újszegedi
sportcsarnok, 150 néző.
Szeviép: Németh 9/3. Laczi 10. Rasheed 8, Fejes 12/6, Keller 5. Csere: Laklóth 2, Kováts, Farkasinszki
17, Lengyel. Edző: Bencze Tamás.
Dél-Konstrukt SZTE-SzedeákVajdasági ligaválogatott 77-71
(25-13,19-18,22-21,11-19)
Felkészülési találkozó. Újszegedi
sportcsarnok, 200 néző.
Szedeák: Drahos 2, Molnár M. 3/3,
Kiss Zs. 16/12, Dukics 11/3, McKenzie 12. Csere: Vida 8, Tanács 2,
Rubin 5, Nyilas 12/12, Mészáros 6,
Simándi. Edző: Fodor Péter.

Rubin bemutatkozott a Szedeákban. FOTÓ: KARNOK CSABA

KM-túra
- duatlon
SZEGED. A triatlon után a testvérsportág, a duatlon következik a sorban, amely a KM-túra
2010 sorozat ötödik állomása.
A Szegedi Sport és Fürdők Kft.
szeptember 25-én, szombaton
rendezi meg a Maty-éri Nemzeti Kajak-kenu Olimpiai Központban a KM-duatlont, amely
egyben megyei diákolimpiai
döntője is. A rendezvényen futás-kerékpározás-futás
sorrendjében kell a résztvevőknek
a korosztályonként különböző
távokat teljesíteniük. A nevezés reggel 9-kor nyílik a pálya
céltornyában, ahol a következő
távokra
jelentkezhetnek
a
résztvevők a futamokat megelőzően 15 percig.
10 óra: 2002-ben és később
születettek (0,5 km-1 k m 0,25 km).
10.30: 2000/2001-ben és
1998/99-ben születettek (1
k m - 4 k m - 0 , 5 km).
11.10: 1996-97-ben születettek (1 k m - 4 km-0,5 km).
12 óra: 1995-ben és előtte
születettek (2 k m - 8 km-1 km).

PÉNTEK

KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
Török György 2010 őszi veteránbajnokság, Szeged, Kisstadion, A osztály, 17: Lokomotiv-Pláza O'Neill (SZAK-pálya); 18: Szegedi Vízmű-Első
Beton (Bástya), Altax-Charlton (SZAK); 19: Bokafogó-Ficak (Petőfi), Piac Kft.-Fit
World (Bástya). B osztály, 17:
Ságvári-Sándorfalva (Petőfi),
Metálpont-SZAK (Bástya); 18:
Piros-Kékek-Dózsa (Petőfi);
19: Lanerossi-Együtt Szegedért (SZAK).
VÍZILABDA

A HPQ-Szeged csapata. Állnak (balról): Dávid Tibor elnökhelyettes, technikai vezető, Strezeneczki Gyula,
Makhult Zoltán, Nacsa Gábor, Mészáros Péter vezetőedző, Babanyecz Roland, Szathmári Máté, Csíkos Gábor,
Hegedűs Tamás statisztikus. Guggolnak: Gyuris Attila, Posztós Bendegúz, Bondor Tamás, Csányi Roland, Filius
István, Bitó Attila, Csányi Dániel. A képről hiányzik Torma Péter. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Kötelező az előrelépés
Vasárnap 17 órakor Kecskeméten megkezdj bajnoki szereplését a HPQ-Szeged extraligás
férfi röplabdacsapata. A klubvezetés azt várja a gárdától,
hogy az új edző, Mészáros Péter vezetésével a legutóbbi 7.
helynél előrébb végezzen.
SZEGED
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
A kilencvenes években Szeged
egyik legnépszerűbb csapatának számított a MedikémiaSzeged. A Nyári
Sándor-féle
alakulat rengeteg örömet szerzett szurkolóinak, bajnoki és
magyarkupa-aranyakkal népszerűsítette a városban a
sportágat. Ilyenekről már régóta nem lehet beszélni, de az
elmúlt
két
esztendőben
megint „megmozdult valami".
A HPQ-Szeged néven szereplő gárda két éve kellemes
meglepetésre a negyedik helyen végzett az Extraligában,
legutóbb viszont már nem
ment ennyire jól, meg kellett
elégednie a 7. pozícióval.
- Muszáj, de úgy is fogalmazhatnék, hogy kötelező előrelépni
- vallotta be Varga Tamás klubelnök, aki másodedzőként is segíti a csapatot. - Ott kell lennünk

Az alapszakasz sorsolása. 1. forduló, szeptember 26. (vasárnap),
17 óra: Kecskemét-HPQ-Szeged; 2. forduló, október 2. (szombat),
16: HPQ-Szeged-Kazincbarcika; 3. forduló, október 9. (szombat), 16:
Dunaferr-HPQ-Szeged; 4. forduló, október 17. (vasárnap), 16:
HPQ-Szeged-MAFC; 5. forduló, október 30. (szombat), 18: Veszprém-HPQ-Szeged; 6. forduló, november 7. (vasárnap), 16: HPQ-Szeged-Kecskemét; 7. forduló, november 13. (szombat), 17.30: Kazincbarcika-HPQ-Szeged; 8. forduló, november 20. (szombat), 16:
HPQ-Szeged-Dunaferr; 9. forduló, december 4. (szombat), 16:
MAFC-HPQ-Szeged; 10. forduló, december 11. (szombat), 16:
HPQ-Szeged-Veszprém.
az első hatban, és amennyiben
együttesünket elkerülik a sérülések, valamint a külföld felé kacsingató Nacsa Gábor egész évben velünk marad, akkor a négy
közé kerülésünket £em tartanám
elképzelhetetlennek.
Hasonlóan gondolkodik a
csapat nyáron érkezett új
mestere, az egykori sokszoros
magyar válogatott feladó, Mészáros Péter.
- Ha most kellene tippelnem, akkor a Kaposvárt, a Kecskemétet és a Dunaferrt jelölném
az első három helyre - jelentette ki a szakember. - Azért dolgoztunk és dolgozunk annyit,
hogy utánuk mi következzünk a
sorban. Hogy ez reális-e vagy
sem, majd kiderül. Mivel alig
tudtunk felkészülési meccset

vívni, ezt előre lehetetlenség kijelenteni, azt viszont bátran merem állítani, hogy közönségünk
olyan csapatot láthat majd, legalábbis ez a tervem, amely szívét-lelkét kiteszi majd a pályára, amely minden egyes pontért
megszakad, amely nem ismer
elveszett labdát.
A vasárnapi bajnoki rajton
biztos nem szerepelhet a rutinos Csíkos Gábor, az egykori
válogatott ugyanis térdműtéten esett át.
- Nélküle sem feltartott kezekkel lépünk pályára a legutóbbi ezüstérmes Kecskemét
otthonában. Azon leszünk,
hogy megnehezítsük a hazaiak dolgát, és ha úgy alakul a
meccs, lepjük meg őket - jelentette ki a tréner.

HOLNAP MEGKEZDI SZEREPLESET A BL-BEN A PICK SZEGED

Skaliczki: Felszántjuk a pályát
SZEGED. A Pick Szeged férfi kézilabdacsapata megszokott helyén, a Kölcsey utcai Zacc kávézóban tartotta a Bajnokok Ligája
kezdése előtti sajtótájékoztatóját. Az eseményen
Skaliczki
László vezetőedző, Katzirz Dávid
csapatkapitány, valamint a nyár
új szerzeménye, a magyar válogatott Mikler Roland jelent meg.
Skaliczki edző elmondta,
hogy ez a harmadik Bajnokok Ligája-idénye, a hármas szám pedig Magyarországon szimbolikus, így bízik benne, hogy szerencsét hoz majd. Remek csapat
a svájci bajnok, remek játékosokkal, akik közül Peter Kukuckát dicsérte leginkább a szegedi
mester. A Pick alaposan feltérképezte ellenfelét, így nem érheti
váratlanul semmi. Nagy szükség
lesz a közönségre, amely olyan
sokszor segített a tréner szerint,
ő pedig megígérte, olyan csapatot láthat a publikum, amelyik
felszántja majd a pályát.
Katzirz Dávid, a Tisza-parti
publikum egyik nagy kedvence elmondta, hogy a sérülése
teljesen rendbe jött, és jó erő-

Férfi Euroliga, 1. selejtezőkör, Szeged, újszegedi sportuszoda, 15.30.

SZOMBAT

KÉZILABDA
Bajnokok Ligája, férfiak,
csoportkör, 1. forduló: Pick
Szeged-Kadetten Schaffhausen (svájci), Szeged, újszegedi
sportcsarnok, 17.20.
NBII, Délkeleti csoport, 2.
forduló, nők: Marosmenti
NKSE-Kistelek, Makó, Erdei János sportcsarnok, 17 (ifik: 15).
KOSÁRLABDA
NB IB, Keleti csoport, férfiak,
2. forduló: EnterNet Vásárhelyi
KSE-Kecskeméti Főiskola, Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 18 (U20:15.30).
LABDARÚGÁS
NB III, Alföld csoport, 7. forduló: KITE-Szeged-Jászberény, Szeged, Felső Tisza-parti
stadion, 16. HFC-Szarvas,
Hódmezővásárhely, 16.
Megyei I. osztály, 7. forduló:
Tápé-Kiskundorozsma, Tápé,
16 (ifik: 14), játékvezető: Galambosi. SZVSE-GyálarétNagymágocs, Gyálarét, 16
(14), Hegyesi. CsanádpalotaKistelek, Csanádpalota, 16
(14), Juhász M. CsongrádMindszent, Csongrád, 16 (14),
Bánáthy.

Megyei II. osztály, 7. forduló,
Tisza-Maros csoport: CONTITECH-Makó ll.-Algyő, Makó,
16 (ifik: 14), játékvezető: Csuka. Fábiánsebestyén-Székkutas, Fábiánsebestyén, 16 (14),
Bartucz. HFC ll.-Szegvár, Hódmezővásárhely, 14 (12), Király
Sz. Szentesi Kinizsi-Földeák,
Szentes, Csöngető. Homokháti csoport: FK 1899 SzegedZákányszék, Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 16 (14), Madácsi. Tömörkény-Szatymaz,
Tömörkény, 16 (14), Brezovai.
Universitas-Baks, Szeged, Kisstadion, 11, Bán.
Megyei III. osztály, 7. forduló:
Röszke ll.-Domaszék, Röszke,
16, játékvezető: Sipos T. Makó
lll.-Deszk, Makó, 16, Kérdő. Kübekháza-Forráskút, Kübekháza, 16, Illés F. Mártély-IKV Alsóváros, Mártély, 16, Szöllősi.
Tiszasziget-Csongrád II., Tiszasziget, 16, Cser.
NB II, nők, Nyugati csoport,
3. forduló: Szegedi AK-Teskán-Landorhegyi LSC. Szeged,
Felső Tisza-parti stadion, 14.
Legenda-kupa kétmegyés
bajnokság, 7. forduló: Ópusztaszer-Csanádpalota, Ópusztaszer, 16. Mórahalom II.—Pitva-

Katzirz (balról), Mikler és Skaliczki várja a BL-rajtot. FOTÓ: KARNOK CSABA
ben érzi magát. A csapat nagyon készül, szeretne jó rajtot
venni, győzelemmel kezdeni a
Schaffhausen ellen a BL-ben.
Mikler Roland számára premier lesz a nyitómeccs. Élete első
Bajnokok Ligája derbijére készül
a hálóőr. Van benne drukk, de ez
ilyenkor természetes. Társával,
Tatai Péterrel rengeteget dolgoztak Porobic Haris kapusedzővel.
Mikler elárulta, hogy leginkább

Kukuckára kell majd odafigyelni, egykori dunaújvárosi csapattársa a svájciak motorja, döntő
lesz őt kikapcsolni a játékból.
A BL-meccsre ma 8 órától 14
óráig a Tisza Volán-sportirodán lehet belépőt váltani (2500
forint), illetve hplnap 15.30-tól
az újszegedi sportcsarnokban.
A csoport első meccsén:
Csehovszki Medvegyi (orosz)Aalborg (dán) 3 9 - 2 9 (20-14).

ros, Mórahalom, 16. MarosleleDerekegyház, Maroslele, 16.
Gravo-Mix-kupa utánpótlás
(U7, U9, U11) torna, Szentes,
sportpálya, 9.
LOVASSPORT
Csongrád megye 2010-es
bajnoksága, Domaszék,
Equest Sport Lovarda, 9.
SZABADIDŐSPORT
KM-túra 2010,5. állomás,
duatlon, Szeged, Maty-ér, 10.
VÍZILABDA
Férfi Euroliga, 1. selejtezőkör, Szeged, újszegedi sportuszoda, 15.30.
Cserháti Gyula férfi emléktorna, Szentes, ligeti uszoda, 10.
OB l/B, férfiak, 2. forduló:
Szegedi VPS-Angyal-Vasas,
újszegedi sportuszoda, 13.
Hódmezővásárhelyi VSC-Egri
Vízmű, Hódmezővásárhely, 15.
TENISZ
Labdaház-kupa, Szeged, Labdaház-pályák, 10.
TEKE
Szuperliga, férfiak, 4. forduló: Szegedi TE-Szombathely,
újszegedi teke- és bowlingcentrum, 14 (ifik: 13). Szegvár-BKV
Előre, Szegvár, 15 (ifik: 14). NB
I, Keleti csoport, 4. forduló,
férfiak: Földeák-Salgótarján,
Szegvár, 10. NB II, Délkeleti
csoport, 4. forduló, férfiak:
Szentesi TE- Somosi TK, Szeged, Pick-pálya, 10.

VASÁRNAP

LABDARÚGÁS
Megyei I. osztály, 7. forduló:
Sándorfalva-Kiszombor, Sándorfalva, 16 (ifik: 14), játékvezető: Fülöp. Mórahalom-Röszke, Mórahalom, 16 (14), Tóth
Cs. Üllés-UTC, Üllés, 16 (14),
György S. Balástya-Ásotthalom, Balástya, 16 (14), Gyuga.
Megyei II. osztály, 7. forduló,
Tisza-Maros csoport: Újszentiván-Szőreg, Újszentiván, 16 (ifik: 14), játékvezető:
Vereska. Homokháti csoport:
Csanytelek-Zsombó, Csanytelek, 16 (14), Szeles Á.
Megyei III. osztály, 7. forduló: Algyő ll.-Öttömös, Algyő,
16, játékvezető: Fazekas I.
Csengele-HFC lll.-Bercsényi,
Csengele, 16, Nagy G. RuzsaSándorfalva II., Rúzsa, 16, Csamangó. Komlósi Trans BaktóPusztamérges, Szeged, Vasutas stadion, 16, Madácsi.
Legenda-kupa kétmegyés
bajnokság, 7. forduló: Tonomár Ker. Kft. Szegvár-Szatymaz II., Szegvár, 16.
LOVASSPORT
Csongrád megye 2010-es
bajnoksága, Domaszék,
Equest Sport Lovarda, 9.
VÍZILABDA
Férfi Euroliga, 1. selejtezőkör, Szeged, újszegedi sportuszoda, 10.30.
Cserháti Gyula férfi emléktorna, Szentes, ligeti uszoda, 10.

HÉTFŐ

FUTSAL
NB II, férfiak, 1. forduló:
SZTE-EHÖK Szeged-Gödöllő,
Szeged, Csonka szakközépiskola, 19. Szentesi VSK-Miskolc II., Szentes, Dr. Papp
László Sportcsarnok, 20.

Ismét magyar duplázás
HANTI-MANSZIJSZK. A magyar
férfi és női válogatott is győzött az oroszországi HantiManszijszkban
zajló,
39.
sakkolimpia harmadik fordulójában. Mindkét együttes
harmadik sikerét gyűjtötte be
az egyaránt 2,5:l,5-es sikerrel.

A férfiaknál az döntött a
csehekkel szemben, hogy bár
a szegedi Lékó Péter kikapott,
Almási Zoltán és Berkes
Ferenc viszont megszerezte a teljes pontot világossal, míg a
nőknél Vajda Szidónia és a sötéttel játszó Rudolf Anna tudott győzni az olaszok ellen.

PROGRAM
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Kásás Zoltán már kétszer
nyert Euroligát.
FOTÓ: FRANK YVETTE

Az Euroliga-selejtező programja. Ma, 15.30: Primőrje Rijeka (horvát)TNagyvárad; 17: Szeged Beton-Montpellier. Szombat, 15.30:
Montpellier-Primorje Rijeka; 17: Szeged Beton-Nagyvárad. Vasárnap,
10.30: Nagyvárad-Montpellier; 12: Szeged Beton-Primorje Rijeka.

Varga Pepe, a kapitány
A Szeged Beton csapata. Felső sor, balról: Németh Zsolt, Komlósi Péter, Török Béla, Vindisch Ferenc, Baksa László. Középső sor: Molnár Tamás,
Somogyi Balázs, Andrei Busila, Joseph Kayes, Aaron Younger, Lehmann István. Első sor: Varga Péter, Kiss Csaba, Juhász György szakosztály-igazgató, Kásás Zoltán vezetőedző, Varga Sebastian másodedző, Rau Zoltán erőnléti edző, Juhász Zsolt. FOTÓ: KARNOK CSABA

Teher alatt nő a pálma
Fennállása során másodszor
szerepelhet a Szeged Beton
férfi vízilabdacsapata a legrangosabb európai klubkupasorozatban, az Euroligában. A
LEN-kupa tavalyi győztese ma
a francia Montpellier-vel,
szombaton a romániai Nagyváraddal, míg vasárnap a horvát
Primőrje Rijekával csap össze.
SZEGED
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
A Szeged Beton sorsa május
15-én dőlt el. Akkor rendezték a
Vodafone férfi vízilabda OB Iben a bronzéremről döntő utolsó, harmadik összecsapást az
újszegedi sportuszodában. Az
elsőt az otthon játszó Beton
6-4-re nyerte, a fővárosi találkozót pedig büntetőkkel 12-11re a Fradi. Annak ellenére,
hogy rosszul indult a meccs Komlósi Péternek eltört az orrcsontja - , remekül végződött, a
válogatott Török Béla és Baksa

László vezérletével győzött a
Szeged 7-5-re, ezzel egyrészt
bronzérmes lett a bajnokságban, másrészt pedig az aranyérmes Vasas és a másodikként
végző Eger mellett kiharcolta
az első számú európai klubkupasorozatban, az Euroligában
való részvételt.
A sorsoláskor Fortuna nem
volt annyira kegyes Vindischékhez.
Az egyik legerősebb, legkiegyenlítettebb selejtezőcsoportba, a C jelűbe
kapott besorolást. Oda, ahova
a horvát sztárcsapat, a többek
között a Vasasból szerződte-

tett olimpiai bajnok
Varga
testvérpárt, Dánielt és Dénest,
valamint a spanyol válogatott
Garcíát is felsorakoztató Primőrje Rijeka, az öt román válogatott mellett egykoron a
Szegedben is szerepelt Barát
Ferenccel, Monostori
Attilával
és Kádár Kálmánnal
felálló
Nagyvárad, illetve az a francia
Montpellier került, amelynek
kapuját az Eger, majd a Fradi
egykori „egyese",
Jászberényi
Gábor védi.
A felsorolásból is kitűnik,
a Szeged Beton pólócsapatának csakis jó teljesítményt

Papesz, a rutinos euroligás. A Szeged háromszoros olimpiai bajnokának, Molnár Tamásnak biztosan nem lesz szokatlan az Euroligában
szerepelni. Négyszer egészen a fináléig eljutott, egyszer meg is nyerte.
- Csapatunk erejét, tudását mutatja, hogy a legjobbak sorozatában vehetünk részt, erre büszkének kell lennünk, ennek önbizalmat kell adnia, hiszen elismerést, rangot jelent - jegyezte meg a legutóbbi bajnokság gólkirálya. - Nagyon jó dolog, hogy itt lehetünk, de az esélyeket illetően azért nem árt óvatosan fogalmazni.

SZEGED. A 31 esztendős pólósról, Varga Péterről (képünkön)
nyugodtan meg lehetne mintázni a hűség szegedi szobrát.
Szülővárosának
csapatában
már 14 évesen játszott OB l-es
mérkőzést, azóta is egy, Újpesten töltött idényt leszámítva
mindig a Szegedet szolgálta,
segítette játékával. A szurko-

^ L t V j L U

Sípmesterek
Az Euroliga első, a C jelű szegedi selejtezőkörének delegátusa, ellenőre az orosz Saronov. A háromnapos torna hat
meccsén négyen fújják a sípot: a német Lehn, a montenegrói Abramovics, a holland
Smit és a török Arslanyan.
nyújtva lesz esélye a továbbjutást érő első két hely egyikén végezni. Ebben sokat segíthetnek a szurkolók, akik a
remek időt kihasználva napfényben fürdőzve és nem a
sátortető alatt élvezhetik a
sztárok játékát. Ide kapcsolódó információ, hogy a két
mérkőzés
megtekintésére
szolgáló napijegyek 1000 forintba kerülnek, a nők és a
10 évnél fiatalabb gyerekek
pedig mindhárom napon ingyen juthatnak be a sportuszodába.

lóknak
vele
kapcsolatban
nagy valószínűséggel a klub
fennállásának legnagyobb sikere, a 2009-ben aratott LENkupa-diadal ugrik be. A Pepe
becenévre hallgató kiválóság
a görög Panioniosz elleni finálé szegedi visszavágójának
hosszabbításában
alkotott
igazán maradandót, két góljával, valamint egy kiharcolt ötméteresével hozta vissza a sírból a már elveszettnek hitt reményt. Onnantól kezdve már

Játékosok, posztok, sapkaszámok
Baksa László
Poszt: kapus
Sapkaszáma: 1

Komlósi Péter
Poszt: bekk
Sapkaszáma:
8

Varga Péter
Poszt: center
Sapkaszáma:
4

Busila, Andrei
Poszt: bekk
Sapkaszáma: 7

Török Béla
Poszt: szélső
Sapkaszáma:
2

Molnár Tamás
Poszt: center
Sapkaszáma:
9

Lehmann
István
Poszt: szélső
Sapkaszáma:
3

Vindisch
Ferenc
Poszt: átlövő
Sapkaszáma: 5

— „
Poszt:.s^elso ^
Sapkaszáma:
6

Juhász Zsolt
Poszt: szélső
Sapkaszáma:
10

Younger, Aa-

'sál
T-f"

Poszt: átlövő
Sapkaszáma:
11

lenére, hogy nem teljes létszámban melóztuk végig a felkészülést, elmondható, hogy
jól sikerült. A Vasas elleni kupafőpróbánkkal kimondottan
elégedettek lehetünk, a bajnok elleni első két negyedben
nyújtott
teljesítményünket
például nagyon is el tudnám
képzelni erre a hétvégére.
A cséká szerint mind szakmailag, mind pedig morálisan
nagyon egyben van a gárda,
ebből pedig csak jó sülhet ki.

Somogyi
Balázs
Poszt: átlövő
Sapkaszáma.12

Kayes, Joseph
Poszt: center
Sapkaszáma:
13

A SZEGED BETON CSAPATA
2010-2011
W " M
'
^Younger

Németh Zsolt
Poszt: kapus
Sapkaszáma:
14

ismert a történet: az ötméteresek után mennybe ment a Beton.
- Jó lenne a most kezdődő
évadban is átélni valami hasonlót - mondta a gárda csapatkapitánya. - Hazai pályán
egyszerűen kötelező a továbbjutást jelentő első két hely
egyikén végeznünk. Annak el-
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1 Kásás Zoltán

] Vindisch
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Forrás: DM/DV-gyüjtés
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100 EV - 100 IDEZET
„Az újságírás (...) rohamosan razza le magáról
az irodalmiságot, s melyben a jó riporterek, s a jó
húszsoros napi filozófusok agyonütik a régi-módi nagypolitikus publicistákat, s a mondatcsiszoló tárcaírókat. Az
embereknek kell újság, de
(...) az újságban újdonság
kell nekik; irodalom nem
kell nekik. (...) Türelmetlenek és felszínesek,
mert fárasztóan
sokat
dolgoznak,
mégpedig
olyan munkát, mely az
értelemnek nem a mélységeit kavarja föl, hanem az
eszközeit: az idegeket
viseli meg rettenetesen."
(1911. augusztus 6.)
Ignotus publicista,
műkritikus, költő, író

NAPOS IDO

Országszerte száraz, kellemes hőmérsékletű, napos idő várható, de nyugat felől fokozatosan egyre több fátyolfelhő lesz az égen. A délkeleti szél időnként megerősödik.
jPN,
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További kilátások
Mihály bácsi szüreti hagyományokból tart bemutatót az algyői gyerekeknek. FOTÓ: FRANK YVETTE

Őszünnep ovis módra
ALGYŐ
ÚJSZÁSZI ILONA
Kisbíró hívogatott az algyői
Szivárvány ovi szüreti mulatságára. „Ez a világ olyan kerek, akárcsak a sári berek. Kerek is meg gömbölyű. Ez a világ gyönyörű..." - énekelték
tegnap az ősz gyümölcseivel
földíszített udvarra vonuló kicsik. Szőlőlugas,
kukoricaszár, dísztökök, gazdagon rakott gyümölcskosarak díszletében billegtek-táncoltak, verseitek-énekeitek az apróságok. „Érik a szőlő, hajlik a
vessző, bodor a levele..." fújták a dalt a gyerekek. A fi-

úcskák ünnepi fekete-fehéret,
a lánykák pedig - még az óvó
nénik is - fehér blúzt, meg piros vagy kék alapon apró virágmintás szoknyát öltöttek.
„Szia a n y a ! Szia a p a ! " - integetett egy szőke főszereplő a
közönségnek. „Hej, Vargáné,
káposztát főz, kontya alá ütött
a gőz, hányja-veti fakalánját,
kinek adja Zsuzsa lányát..." kezdődött a játék. „Kis kece
lányom fehérbe vagyon, fehér
a rózsa, kezébe vagyon..." folytatódott a menyasszonykikérős körrel. Mert a Katica
csoport felidézte a szüreti lakodalmast is: egy röpke pillanatra Czutor Adél és Tóth Pé-

VÍZÁLLÁS
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A TISZA Csongrádnál 236
cm, Mindszentnél 274 cm,
Szegednél 257 cm (hőfoka
16,3 °C).
A MAROS Makónál -24 cm.

Légköri front nincs térségünkben. A szép őszi időben
érdemes minél többet a
szabadban lenni, és feltöltődni.

A napos oldalról

ter „egy pár" lett, az „örömszülők" - Horváth-Teleki
Hédi
és Majo Vince - , no meg a szülők és nagyszülők legnagyobb
megelégedésére. Mert az is
hagyomány, immár legalább
tizenöt éve, hogy az algyői ovi
őszünnepén megjelennek a
családtagok is. Most is együtt
táncoltak gyermekeikkel - a
műsor zárásaként. Aztán Izbéki Bátort répakirállyá választották. Az „alattvalók" pedig
sutultak, vagyis szőlőt préseltek, gyékényt fontak, kézműveskedtek.
Meg
táncoltak.
Talpalávalóval szolgált a helyi
citerazenekar, a Hagyományőrző - hagyományőrzésből.

jt '

ÍOO éves
a DÉLMAGYARORSZÁG

Szombat

A
A
A
A

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

6.31
18.39
18.32
7.41

ISTEN ÉLTESSE!
GELLÉRT, MERCÉDESZ
A Gellért germán eredetű név,
a Gerhart névből származik.
Jelentése: dárda, erős. A Mercédesz spanyol eredetű név, a
Maria de Mercede kifejezésből
származik, jelentése: fogolykiváltó.
Ma ünnepel még: GERDA.
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NOVIA minőségű, lycrás, magasfényu MOLETTI HARISNYANADRÁG széles betéttel

MOST CSAK: 198 Ft
„„„„Pántlika Ruházati Bolt, 6726 Szeged, Vedres u. 2. Tel.: 62/435-967

DOMEX
e|ÖNVrCA»UMA7A-

Amíg a készlet tart.
III. szept. 30-ig.

ŐSZI KIÁRUSÍTÁS!
tt

/

PADLOSZONYEG, DARABSZONYEG, LAMINALT PADLÓ

2 0 - 7 0 %

KEDVEZMENNYEL!
• Szeged, Bakay N. u. 29. • Tel.: 6 2 / 4 2 0 - 0 3 9

HOROSZKOP
KOS (III. 21.-IV. 20.): Egy befolyásos emberrel tárgyalva olyan
lehetőséghez jut, amelyről korábban csak álmodni mert. Estére különleges programot szervez kedvesének.
BIKA (IV. 21.-V. 20.): Próbáljon
meg újítani munkamódszerén,
mert jelenlegi technikája túlságosan lassúnak bizonyul. Egy baráti
összejövetel remekül sikerülhet,
semmiképpen ne hagyja ki.
IKREK (V. 21.—VI. 21.): Ezen a napon nem kötik le a feladatai, miközben azokat végzi, teljesen más
jár a fejében. Az estét egy ígéretes kulturális rendezvényen tölti,
ahol megismerkedhet néhány érdekes emberrel.

Csaló
taxisok

NEW YORK. Egész sereg c s a l ó
taxist vettek őrizetbe New
Y o r k b a n : 59 ellen
indult
eljárás.
A taxisok gyakran kétszeres tarifával fuvarozták utasaikat: külvárosi díjszabásra
kapcsolták óráikat a megapoliszon belül is. Az 59 vádlott
közül 6 több mint 10 ezer dollárral károsította meg utasait.

A17 éves, szegedi Móra Vanda a Krúdy Gyula Szakközépiskola vendéglátó-ipari szakán tanul Legfontosabb dolog az életében a családja és a barátai. Álma, hogy egyszer Londonba költözhessen, FOTÓ: NÉMETH NORBERT

A AMMMT'

A hét végén délnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, sokfelé valószínű
eső, zápor. A jövő hét elején még többfelé, később egyre kevesebb helyen eshet,
napról-napra egyre több napsütés várható. Fokozatos lehűlésre lehet számítani.

RÁK (VI. 22.-VII. 22.): Munkahelyén nagy a rivalizálás, és ez arra
készteti, hogy a lehető legjobb
formáját hozza. Egy üzleti döntés
meghozatalát jelentősen megnehezíti, hogy nincs elegendő információ a birtokában.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Otthoni
pénzügyei kissé zűrösen alakulnak, ezért oda kell figyelnie, mire
és mennyit költenek családtagjai.
A délutánt egy remek hangulatú
összejövetelen töltheti.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
A mai napon nagyon elfoglalt, és a
nagy rohanásban könnyen megfeledkezhet egy családi évfordulóról. Kreatív ötletei megvalósításához keressen anyagi támogatókat.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Ne
bánjon úgy barátaival, mint üzletfeleivel, mert ezzel könnyen megbánthatja őket. Egy háztartási
probléma kisebb felfordulást okoz
otthonában, de szerencsére hamar
sikerül megoldania a dolgot.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Ma egy
hullámhosszon van azzal a befolyásos emberrel, akivel munkái támogatásáról tárgyalnak, így nem
lesz nehéz jó megállapodást kötnie vele.

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Befektetései egyre nagyobb hasznot
termelnek, és ez rendkívül boldoggá teszi. Estére izgalmas programot szervez kedvesének, akit
most megpróbál elkápráztatni.

EZT IRTUK
1 ÉVE: Repesztik a kőzetet Óföldeák alatt ezer méterrel hamarosan kiderül mennyire könnyen
termelhető ki a Makó-árok gáza.
5 ÉVE: A WWF szakembere szerint eliszaposodna a Tisza, ha
megépülne a csongrádi vízlépcső.
10 ÉVE: Műszaki akadályt
szerelnek Szegeden a Belvárosi
híd tetejére, hogy ne másszanak
fel rá.

1741

Csak e g y hívás,
és Ö n máris
100

Ft-tal

segíti a kóbor
állatok mentését!
KÖSZÖNJÜK!

VÍZÖNTŐ (1.21.-11.20.): Olyan
munkamódszert dolgoz ki, amelylyel meggyorsíthatja a rutinfeladatok elvégzését. Ne legyen önző,
mutassa meg ezt a technikát kollégáinak is, hiszen ők is mindig segítenek önnek.
HALAK (II. 21.—III. 20.): Ez a nap
kedvez a csapatmunkának, ezért
érdemes együttműködnie kollégáival, akik új ötletekkel állhatnak
elő.

Törtaranyfelvásárlás
készpénzért,
a legmagasabb
napi áron:

4.600 Ft/g*
TESCO
Ékszerüzletek

A NAP VICCE

A c s ú c s t a r t ó 51(ÍO e s e t b e n
- Miért van a kiskacsának
csalt másfél év a l a t t . New
nagy talpa?
Yorkban n a g y j á b ó l 4 8 ezer
- Hogy el tudja taposni az
taxi van, IrózüLük 13 j t ó j f l k s K8é»y?tótfacsikket.
m o s t a n r a m?r ^
fjr4j,ui , törŐfr®'ért van a nagy kacsáolyan elektron
nak még nagyobb talpa?
figyelmezteti az u t a s t , ha a
- Hogy el tudja taposni az
vezető a külvárosi
dupla
égő kiskacsát.
díjat a l k a l m a z z a .

BAK (XII. 22.-1. 20.): Kollégája
ellopja egyik egyedi ötletét, és ezZel annyira feldühíti, hogy meggondolatlan dolgot tehet az illetővel. Hobbijával most végre pénzt
is kereshet, hála egyik távoli rokonának.

Rókusi krt.-i: 6 2 / 4 5 9 - 0 4 7
Móravárosi: 6 2 / 3 1 5 - 7 9 4

KERITESEK
LÉPCSŐKORLÁTOK

ABLAKRÁCSOK GYÁRTÁSA

T.: 06-70/541-5401
MÉDIART KFT. T.: 6 2 / 6 4 9 - 4 5 4

SMARAGD
Ékszerüzlet
Kígyó u. 2. 6 2 / 4 2 0 - 9 2 1
*Az árváltozás jogát fenntartjuk
a világpiaci ártót liiggöen.

