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50 ÉV A SZÍNPADON
Fél évszázada szerződött a szegedi színházhoz Karikó Teréz Liszt-díjas magánénekes,
akinek fotója tegnaptól a sztárok falán látható.

ŐSZENTSÉGE TOLMÁCSA VOLT
Kiss Attila, a szegedi egyetem angol tanszékének docense fordított a dalai lámának, amikor a napokban hazánkban járt.
11. oldal, Napraforgó
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SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED
NEMZETKÖZI KOMOLYZENEI
KONCERTSOROZAT
2010. szeptember 19-26.
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Részletek a 18. oldalon.

„A lányom ölte
meg Bözsi nénit!"
- mondta sírva
az áldozat
szomszédja.
Egy hete találták
holtan a 78 éves
asszonyt,
napokkal később
derült ki, hogy
emberölés történt.
3. oldal
Ebben a Köztársaság utcai házban élt a 78
esztendős Bözsi néni. A falubeliek nem értik,
mi történhetett, FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
•

Nívódíjas Szent István tér
Köztér-megújítási nívódíjjal jutalmazta a varosepiteszeti szakma
a szegedi Szent István tér négy évvel ezelőtt elkészült felújítását.
Az elismerést tegnap adták át.
SZEGED
DOMBAI TÜNDE
Az idén alapított köztér-megújítási nívódíjat a szegedi
Szent István tér kapta a lakóterületi köztér kategóriában a

Magyar Urbanisztikai Társaság és az UNESCO műemlékvédelmi szervezete, az ICOMOS nemzeti bizottsága döntése alapján. Az elismerést
szimbolizáló érmet tegnap
délután a téren nyújtotta át

ünnepélyesen a szegedieknek Ongjerth Richárd, a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója. A kitüntetés nagyított másáról a város Bánvölgyi
László
szobrászművésszel készíttetett domborművet, amelyre felvéste az alkotók nevét.
Folytatás az 5. oldalon

Ma a BL-ben: Pick-Schaffhausen

premier. A motivációval biztosan nem lesz gond, de az ellenfél rutinosabb. A Schaffhausen megnyerte a svájci bajnokságot, és szerdai bajnoki mecscsét is 37-23-ra a Basel otthonában. Több kipróbált légiós
mellett legfontosabb emberüknek az izlandi kapust, Gustavssont tartják. Ha ő elkapja a
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Nevelőszülőket toboroznak

ÁRPÁDHALOM
MUNKATÁRSUNKTÓL
Kozmáné Gyovai Katalin, az árpádhalmi iskola tanítónője és független polgármesterjelölt
- bevitte a mosdóba egyik 9
éves diákját, és lágyékon rúgta.
A kisfiú anyja, Farkas Sándorné elismerte, hogy gyereke eleven, olykor rossz, és volt előzménye is a történteknek, de
ilyesmi azért mégsem történhetne meg egy iskolában. Úgy
döntött, hogy a hatóságokhoz
fordul. Látleletet vetetett, és
felkereste az árpádhalmi jegyzőt, majd az iskolát. A történteket kivizsgálták, a pedagógus
elismerte tettét, amiért írásbeli
megrovást kapott. Lapunknak
azt mondta, az ügy már lezárult, ezért nem kíván nyilatkozni róla. Nem lép vissza a polgármester-jelöltségtől.
Részletek az 5. oldalon

Saját gyermekük mellett még háromról gondoskodnak a vásárhelyi Komlósiék. Nyolc éve lettek nevelőszülők. A Frank Yvette fotóján a kicsikkel látható asszony azt mondta, eddigi életének ez volt
a legjobb döntése. A Komlósi család példáját több ismerősük is követte - ami azért jó hír, mert az utóbbi években lassan csökkent a
nevelőszülők száma. A megyei gyermekvédelmi szakszolgálat most
toboroz: a jelentkezők előbb egy 28 órás döntés-előkészítő programon ismerhetik meg a hivatást, és ezalatt kiderül, alkalmasak-e a
feladatra. írásunk a 7. oldalon

Tudomány és Innováció

A svájci gárda tegnap edzést tartott Szegeden. FOTÓ: FRANK YVETTE
SZEGED. Mindenki egészséges
a Pick Szegednél, így a kézilabdacsapat a legerősebb öszszeállítással kezdi első mecscsét a Bajnokok Ligájában. Ez
azért lesz különleges alkalom,
mert a játékosok közül nyolcan most szerepelnek először
ebben a sorozatban, és nagy
kérdés, nekik hogyan sikerül a

Lágyékon
rúgta
diákját egy
tanítónő

M

fonalat, a svájci gárda állítólag
minden csapatra veszélyes.
Szűcs Csaba, aki a Grosswallstadt játékosaként nemrég játszott a Schaffhausen ellen,
nem vállalkozott arra, hogy
megtippelje a ma 17.20-kor
kezdődő szegedi mérkőzés
végeredményét.
Bővebben a 23. oldalon

DÉL-ALFÖLD. A közös tanulás új
fórumának is kínáljuk a ma
először jelentkező Tudomány
és Innováció című összeállításunkat. A sajtó nemes hagyományai közé tartozó ismeretterjesztés megújításával összesen 20 alkalommal, kéthetente
közöljük lapunkban az elsősorban a természettudomá-

nyokat népszerűsítő, a mérnökképzés fejlesztését ösztönző információkat, a gazdaságban megjelenő innovációt. A
TÁMOP 4.2.3-08/01-2009- 0015
számú, Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen cimű sikeres pályázat támogatásával jelenik meg

az oldal. A szegedi egyetem tudósainak munkásságát felvillantó, konkrét kutatói eredményeket, tapasztalatokat közvetítő oldalon elsőként az átalakuló alföldi tájról olvashatnak, de az is kiderül, hogy mit
árul el a vírusokról fehérjeburkolatuk modellje.
Összeállításunk a 10. oldalon

BELFÖLD-KÜLFÖLD

Pofon után feljelentés

Nóvák Előd jobbikos országgyűlési képviselő valószínűleg feljelenti Polgár Tamást, amiért a
Tomcat néven ismert blogger
megütötte a Fővárosi Bíróság
folyosóján. A politikus azt szeretné, ha Polgárt gondnokság
alá helyeznék. Az általa szerkesztett hírportál videofelvételén az látható, hogy Polgár Tamás megszólítja, aztán ököllel
arcon csapja a Jobbik alelnökét,
aki ettől a földre kerül, majd rövid szóváltás után továbbáll.

Üldözött és rongált

Több autót és egy épületet
rongált meg egy férfi csütörtökön este. Kidöntötte egy
ház kapuját az autójával, majd
egy menekülő nőt megpróbált
megverni és megkísérelte a
gyógyszertár biztonsági üvegét is betörni. A közeli élelmiszerüzletben megütött egy eladót és megrongált egy bankkártyafizető terminált.

Gulyás: Gyurcsány
magyarázkodik

Gyurcsány Ferenc szánalmasan
magyarázkodik - mondta Gulyás Gergely, a jogsértéseket
vizsgáló albizottság fideszes elnöke, miután a volt miniszterelnök levélben utasította el a
megjelenést a testület előtt. Gulyás Gergely leszögezte: az alaptörvény és a Gyurcsány Ferenc
által hivatkozott alkotmánybírósági határozat is „teljesen egyértelmű": a parlamenti bizottságok előtti megjelenés alkotmányos kötelezettség. Gyurcsány
„nem először állít valótlant" mondta, hozzátéve, hogy ősszel
törvényjavaslatot nyújtanak be
a távolmaradás szankcionálására. Az MSZP szóvivője arra hívja
fel a Fidesz figyelmét a bizottsági távolmaradás lehetséges
szankcionálásával kapcsolatban,
hogy Kövér László házelnök
2000-ben még titokminiszterként több alkalommal sem jelent meg egy vizsgálóbizottság
ülésén.

Lőszert kapott postán

Egy lőszer magját kézbesítették
boritékban Benedek Mihálynak,
Ózd polgármesterének; a korábban az MSZP színeiben politizáló, az októberi választáson függetlenként induló városvezető
elmondta, hogy a képviselő-testület ülésének szünetében kapta
meg napi postáját.

Nem fizettek, csak ettek

Megszüntették a szolgálati viszonyát annak a rendőrnek, mint kiderült tiszthelyettesnek, aki civil
társaival különböző élelmiszereket fogyasztott egy békéscsabai
hipermarketben, majd az árat
nem akarták kifizetni, (mti)
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Közületeket is kiszolgálunk
Napközbeni árkorrekció lehetséges.

A rendőrmotorok fele rossz
Két éven belül, 2012 júniusáig
4500 fővel növelik a rendőrség
létszámát - jelentette be Pintér
Sándor belügyminiszter. Sajtótájékoztatóján a rendőrségi járművek technikai szemléjének
eredményét is ismertette: a
rendőrmotorok fele alkalmatlan
a közúti forgalomra.

egyenruhással több lesz az utcákon, mint jelenleg - jelentette be Pintér Sándor tegnap Budapesten. A tárcavezető közölte: vezényléssel, túlmunkával
nemcsak a fővárosban, hanem
a vidéki kistelepüléseken is
erősítik a rendőri jelenlétet, és
így az országban nagyobb lesz
a közrend és a közbiztonság.
A belügyminiszter a rendőrség legnagyobb feladatának a
korrupció elleni küzdelmet
említette. A rendvédelmi állomány tagjaira is vonatkozó,
úgynevezett
megbízhatósági

BUDAPEST
MTI

A rendőrség állományának bővítése a fluktuációt figyelembe
véve azt jelenti, hogy 3500
M
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NYÍREGYHÁZA
MTI

A gyanúsítottak ellen az egyik,
35 éves sértett tett feljelentést
azzal, hogy őt három éve, középkorú társát pedig másfél
hónapja tartják fogva. A feljelentés szerint nappal dolgoztatták a két nőt, éjjelre pedig
egy 2x2 méteres melléképületbe zárták, ahonnan még az illemhelyre sem mehettek ki. A
nőknek újságot kellett kihordaniuk, valamint mezőgazdasági munkát végeztek, de előfordult, hogy terményt lopat-

tak velük. Naponta egyszer
kaptak enni, verték is őket, miközben elvették segélyeiket és
irataikat. A két nő - elmondásuk szerint - önként azért
ment
fogvatartóihoz,
mert
jobb életet reméltek náluk. A
rossz bánásmód miatt elszökni
sem mertek, mert megfélemlítették őket. A fiatalabb nőt arra is rávette a gyanúsított férfi,
hogy adja el lakását és közösen vesznek majd újat, de a
pénzt megtartotta magának.
A férfi ellen a Nyírbátori
Rendőrkapitányság csalás és
okirattal való visszaélés miatt
is nyomoz. Az őrizetbe vettek
többszörösen büntetett előéletűek, jelenleg kábítószerrel való visszaélés miatt is folyik ellenük eljárás. A személyi szabadság megsértése miatt akár
öt évig terjedő szabadságvesztést is kaphatnak.

Pert nyert az állam
BUDAPEST. Magyarország javára döntött a Világbank mellett
működő, washingtoni székhelyű nemzetközi bíróság (International Centre for Settlement
of Investment Disputes
ICSID) az AES Tisza Erőmű Kft.
tulajdonosa, az AES Summit
Generation Ltd. magyar állam
ellen indított perében. A bíróság a közel három éve húzódó
ügyben hozott - kötelező érvényű - ítéletének indoklásában

kiemelte, hogy a Magyar Köztársaság egyetlen intézkedésével sem sértette meg az Energia
Charta Egyezmény rendelkezéseit a 2006 és 2007 folyamán
bevezetett hatósági árszabályozással. A bíróság ítéletében
az AES Summit Generation Ltd.
minden igényét - köztük a felperes több mint 30 millió dollár
értékű kárigényét is - alaptalannak találta és elutasította,
(mti)

AZ IRÁNI ELNÖK TENYFELTARO VIZSGALATOT JAVASOL

Szeptember 11.
összeesküvés volt?

Mahmúd Ahmadinezsád iráni elnök döbbenetet kiváltó szavai az ENSZ
közgyűlésének nyitóülésén hangzottak el New Yorkban. FOTÓ: MTI

NEW YORK. Barack Obama amerikai elnök szerint visszataszító
és gyűlöletes, hogy az iráni elnök felmelegítette a 2001. szeptember 11-i merényletekről keringő összeesküvés-elméleteket
az ENSZ-közgyűlésben elhangzott csütörtöki
beszédében.
Mahmúd Ahmadinezsád ugyanakkor egy pénteki nyilatkozatában utalt arra, hogy nem visszakozik az általa mondottaktól. Az
iráni elnök felszólalásában azt
hangoztatta, hogy a világ nagyobb részének véleménye szerint a merényleteket bizonyos
amerikai kormánykörök szer-

Ellenőrzés vár a támogatottakra

MAGYARORSZÁG
MTI

Megerősítette, fenn kell tartani
a távhő- és gázártámogatást
mindazok számára, akik a legalsó két jövedelmi kategóriában élnek. Közölte azonban: a
kormány szigorúan ellenőrizni
fogja a támogatási kérelmeket

és fellép azzal szemben, aki
jogtalanul nyújt be igényt.
Hozzátette: arról, hogy pontosan mekkora összeg jut támogatásra, november közepéig
dönt a kormány.
Soltész Miklós beszélt arról
is: meg kívánják tartani a szociális üdültetés rendszerét,
hangsúlyozottan a rászoruló
nagycsaládosok, a fogyatékkal
élők, valamint az idős emberek
részére. Mint mondta, a tárca
tervei között szerepel az, hogy
preferálnák a hátrányos helyzetű térségbe irányuló turizmust. Soltész Miklós közölte: a
szociális tárca vizsgálatai szerint vannak olyan alapítvá-

KÜLFÖLD
Romakérdés Európában

LONDON. A romák tömeges
franciaországi és olaszországi
kitoloncolása után a keleteurópai EU-tagállamok a jövőben esetleg még kevésbé veszik jó néven, ha a romákkal
szembeni bánásmód miatt kívülállók részéről dorgálás éri
őket - írta pénteken megjelent elemzésében a The Economist. A hetilap szerint Magyarországon a Jobbik „tapsolt" a francia lépéshez. A
szélsőjobboldali magyar párt
„internálná" és megfosztaná
állampolgárságuktól is azokat
a romákat, akik nem mutatnak hajlandóságot a társadalmi normák elfogadására.

Nőt végeztek ki

RICHMOND. Kilencvennyolc év
után először ismét nőt végeztek ki az Egyesült Államok Virgínia szövetségi államában
közép-európai idő szerint péntek hajnalban. A halálos ítéletet nemzetközi tiltakozás ellenére hajtották végre a férjét
és fogadott fiát meggyilkoltató 41 éves Teresa Lewison. A
nő két felbérelt emberrel azért
ölette meg 2002-ben a férjét
és a fiát, hogy megszerezze ez
utóbbi 250 ezer dolláros életbiztosítását, amelynek kedvezményezettje a férje volt.

Újabb szarkofág

ŐSSZEL DÖNTENEK A GAZ- ES TÁVHÓTÁMOGATAS MEGHOSSZABBITASAROL

A kormány ősszel dönt a gázés távhőtámogatás meghoszszabbításáról, azonban szigorúan ellenőrizni fogja a támogatási kérelmeket - mondta Soltész
Miklós szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár
interjújában.

vek technikai szemléjét. Eszerint a járművek elfogadható állapotúak. Miután a tatabányai
motoros rendőr halálos balesetet szenvedett, az újabb vizsgálat eredménye szerint a rendőrmotorok 48 százaléka alkalmatlan a közúti forgalomra, és
ha nem rendőr ülne rajta, akkor le kellene venni a rendszámot - tette hozzá, megjegyezve, ezeknek a járműveknek a
használatát
felfüggesztették,
és több rendőri vezető ellen fegyelmi és büntetőeljárás índult.
mfBMBHnB
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Rabszolgaként éltek
Személyi szabadság megsértésének megalapozott gyanújával
őrizetbe vett a rendőrség egy
42 éves férfit és 37 éves élettársát Nyírbátorban, mert szinte rabszolgaként tartottak fogva két nőt.

vizsgálatra és a napokban őrizetbe vett 14 borsodi rendőr
korrupciógyanús ügyére utalva újságírói kérdésre válaszolva, úgy fogalmazott: tisztulási
folyamatra van szükség a
rendőrségnél is, és a rendőröknek a becsületességi lépcsőn
egy fokkal magasabban kell
állniuk. A készülő jogszabály
szerint az ellenőrzés pedig szoros ügyészi és bírói felügyelet
alatt történne - fűzte hozzá.
Pintér Sándor arról is beszélt, hogy hivatalba lépésekor
elrendelte a rendőrségi jármű-

SZOMBAT

nyok, melyeket meg kell erősiteni, és vannak olyanok, amiket össze kell vonni, mert feladataik átfedik egymást. Közölte: van olyan alapítvány is,
melynek a működését, feladatait a minisztériumok háttérintézményébe kívánják betagolni. Mint mondta, a párhuzamosságok megszüntetése, a takarékos működés és a visszaélések megszüntetése a kormány fő célja az .alapítványok
vizsgálatával.
Beszélt arról is, hogy a szociális tárca vizsgálatot indított
el négy, fogyatékos embereket
és megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cégnél.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a szepteber 24-i kenószámok:
5,17, 23, 27, 28, 31, 37, 39, 42, 43. 46, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 68, 74, 77.

*

vezték meg Izrael megsegítésére. Szavai hallatán tiltakozásul
kivonult a tanácsteremből az
amerikai és az összes európai
uniós ENSZ-küldöttség. Ahmadinezsád azt javasolta, hogy alakuljon az ENSZ-ben tényfeltáró
bizottság a terrortámadások kivizsgálására. Szerinte az Egyesült Államok túlreagálta a terrortámadásokat. Az amerikaiak
„nem foglalhatják el az egész
Közel-Keletet... bombázhatnak
le lakodalmi meneteket... nem
bombázhatnak porig egy egész
falut, csak mert ott rejtőzködik
egy terrorista" - mondta, (mti)

Tüntettek
BUKAREST. Mintegy
hatezer
rendőr és börtönőr vonult utcára
Romániában, hogy tiltakozzanak a kormány intézkedései közalkalmazotti bércsökkentés,
nyugdíjkorhatár 65 évre való
emelése, a nyugdíjak kiszámítási
módszerének módosítása - ellen. A pénteki megmozdulás már
a harmadik a héten, (mti)

MOSZKVA. Új szarkofág építését kezdték meg a világ egyik
legnagyobb nukleáris katasztrófájának színhelyén, a csernobili
atomerőműben. A mintegy
258x150 méteres, hangár formájú betonkoporsó azért vált
szükségessé, mert a szerencsétlenség sújtotta 4. blokk fölé
nem sokkal a baleset után épített szarkofág megrepedezett és
már nem biztonságos. A költségeket 1,35 milliárd dollárra becsülik, a szarkofág öt év alatt
készül el.

Szerény fegyverkezés

BRÜSSZEL. - Európa annyira
elhanyagolja a katonai képességek fejlesztését, hogy egyre
inkább „gyámság" alá kerül,
és fél évszázad múlva már
nem játékos, hanem pattogó
labda lesz a kínaiak és az
amerikaiak uralta globális játéktéren - ostorozta az uniós
partnereket a belgiumi Gentben Hervé Morin francia védelmi miniszter. New Yorkban
Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár
ugyanakkor felszólította a világ országait, hogy a fegyverkezésre szánt pénz egy részét
fordítsák az éhezés enyhítésére, a betegségek és a szegény
országokat sújtó egyéb bajok
orvoslására. Az utóbbi évtizedben a világ fegyverkezési
kiadásai 50 százalékkal, több
mint 1,5 billió dollárra nőttek,

(mti)

Az összevonástól félnek
ÚJVIDÉK/BUDAPEST. Maradjon
meg Újvidéken a magyar nyelvű
oktatás mind a négy általános
iskolában - ezt követelik a szülők, akik attól tartanak, hogy az
összevonásnak az lenne a következménye, hogy a magyar gyerekek szerb osztályokba kerülnének. A szülők a délvidéki ma-

gyarok részleges kulturális autonómiáját képviselő Magyar
Nemzeti Tanácshoz és a nyilvánossághoz fordulnak. A tanács
elnöke közölte: sem összevonást
nem tervez, sem azt, hogy megvonja a támogatást azoktól az
osztályoktól, ahol a gyerekek
száma nem éri el a tízet, (mti)
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„A lányom ölte
meg Bözsi nénit!"
Holtan találtak szeptember 17-én egy 78 éves nőt Ásotthalmon.
Az elsődleges vizsgálatok nem utaltak egyértelműen idegenkezűségre, pedig a szomszédok már szombaton megnevezték a feltételezett gyilkost - az anyjával beszéltünk tegnap.
ÁSOTTHALOM
SEGESVÁRI CSABA
- A néni lánya Gátsoron lakik,
a fia pedig talán Szegeden mondta egy Köztársaság utcai
lakó Ásotthalmo/i. Arról kérdezősködtünk, mit tudnak a szeptember 17-én holtan talált 78
éves asszonyról. - Ritkán láttuk, de nagyon vidám természetűnek ismertük Bözsi nénit.
Nem is értjük, mi történhetett.
A faluban azt beszélik, az egyik
szomszéd a tettes, de ennél többet nem tudunk - mondták.
A békésnek tűnő faluban
múlt hét pénteken történt a
tragédia, a Köztársaság utcaiak szombaton már gyilkosságot emlegettek, bár az elsődleges szakértői vélemények
nem utaltak idegenkezűségre.
A takaros ház szomszédságában élő asszonnyal - ígéretünket betartva a nevét nem írjuk le
- tegnap beszélgettünk az esetről. Elmondtam neki, azért jöttem, mert gyilkosságról suttognak a faluban, és egyik olvasónk
is azt írta a delmagyar.hu-n,
hogy a 49. számú házban megöltek egy asszonyt. Először nem

akart beszélni, aztán mégis elmondta: 13 éves unokájával
együtt talált rá a 78 éves Bözsi
nénire. - Nálam volt a lakása
kulcsa, gyakran összejártunk.
Egy kaputelefonnal össze is kötöttük a házainkat, arra az esetre, ha rosszul lenne. Baj esetén
egyből szólni tudott, de péntek
délután nem jelentkezett - elevenítette fel a történteket a
szemlátomást megtört szomszéd. Visszaemlékezése szerint
azon a péntek délutánon többször is ránézett az áldozat házára, de zárva találta az ajtót. - Fél
hét lehetett, amikor úgy gondoltuk az unokámmal, átnézünk.

A döbbenettől
percekig
szólni sem tudtam. Jó negyed
órája egy gyilkosságról beszélünk - elkövetőjének édesanyjával. - Az én saját lányom volt! Hiába mentem jelenteni, nem foglalkoztak velem - mondta a könnyeivel
küszködő, összetört asszony.
A családi tragédiáról megtudtuk: egészségügyi gon99 Az egészségügyi problémákdokkal
küzkal küzdő lányt többször lopáson dő gyermekét
többször maérték, nem kapott megfelelő segítséget. Édesanyja szerint lopás- ga jelentette föl lopásal kapcsolatos bejelentéseit
sért, unokája
gyámja
lett
„lazán" kezelték.
a
sorozatos
Ilyen sokáig nem szokott távol problémák miatt. - Rákérdezmaradni Bözsi néni. A 13 éves tem, hol voltál péntek délután?
gyerek nyitotta az ajtót, ő látta Hová tetted a kulcsot? Nem vámeg először a halott asszonyt. laszolt. Szégyen, nem szégyen:
Két orvos is 99 százalékos biz- én jelentettem fel a lányomat.

A kisvállalkozásokról
MAKÓ. Többek között az adórendszer egyszerűsítésével, a
bürokrácia leépítésével, az élőmunka terheinek csökkentésével segíti a kormány a hazai
kis- és középvállalkozásokat mondta el tegnapi makói fóruma előtt Becsey Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Hozzátette: a még felhasználható uniós forrásokat
igyekeznek minél
nagyobb
arányban átcsoportosítani vál-

tonsággal állította, nem történt
gyilkosság - osztotta meg velünk a tragédia részleteit.
Megtudtuk, a földön, arccal
lefelé megtalált asszony körül
rengeteg vért láttak. Megemlítettem a szomszéd asszonynak,
a faluban már szombaton megnevezték az elkövetőt, amire
csak annyit jegyzett meg: „kórházba került a tettes". Majd
hirtelen kifakadt: - A lányom
ölte meg Bözsi nénit!

Rendőrségi közlemény
Tegnap a következő rendőrségi
közleményt kaptuk: „Emberölés
bűntett megalapozott gyanúja
alapján indult büntetőeljárás a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon csütörtökön. A bűncselekmény egy hete, szeptember 17-én történt Ásotthalmon.
Ezen a napon nem sokkal később találták holtan házában a
78 éves asszonyt. Az elsődleges
helyszíni szemle alkalmával idegenkezűség egyértelműen nem
volt valószínűsíthető, ezért a
rendőrség az elhunyt két szakértős igazságügyi boncolását rendelte el, ami egyértelműen megállapította: az idős asszony bántalmazás következtében vesztette életét. Az időközben elvégzett
nyomozati cselekmények alapján
a rendőrök a boncolás eredményének megérkezte után elő is
állítottak egy 42 éves, helybeli
nőt, aki a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható. Gyanúsítotti kihallgatása során tettét elismerte, a
rendőrség őrizetbe vette őt."

Nem tudnék olyan emberrel
együtt élni, aki ilyen szörnyűséget követett el. így megnyugszik
a lelkem, ugyanis a lányom kijelentette: a következő én leszek!
A falubeliek szerint a tragédiát lehetett sejteni. Az
egészségügyi
problémákkal
küzdő lányt többször lopáson érték, nem kapott megfelelő segítséget.
Édesanyja
szerint lopással kapcsolatos
bejelentéseit „lazán" kezelték, főként azért, mert értékük nem haladta meg a 20
ezer forintot.

Másét nevelni
SZÖGI ANDREA
szogi.andrea@delmagyar.hu
Egyik napról a másikra lett három kisfiú nevelőanyja
az a fiatalasszony, akivel egy cikk kapcsán ismerkedtem meg. Szeged közelében, egy faluban lakik, és
évekig várt arra, hogy nevelőszülő lehessen. Egyszer
csak csörgött a telefonja, másnap pedig három „vadidegen" gyerek költözött a házukba. Azt mesélte, két
hétig szinte egyetlen percet sem aludt, de aztán lassan helyükre kerültek a dolgok. Egyikükkel például
hónapokig küzdött, mire a fiú hajlandó volt normálisan enni. A legfiatalabb testvér csupán 3 hónapos
volt ekkor, így az anya szót is tőle tanulta meg, és
később a másik két fiú is így szólította.
Akár idillinek is nevezhető életüket kéthetente
egyszer hurrikán kavarta fel - ezt hivatalosan kapcsolattartásnak nevezik. A vér szerinti
99 Két hétig szinte
szülők - akiket a
egyetlen percet sem
gyámhivatal alapos
aludt, de aztán lassan indokkal talált alkalmatlannak a gyerekhelyükre kerültek
nevelésre - ilyenkor
a dolgok.
egy óra alatt összeromboltak sok mindent, amit a nevelőanya addig felépített. Kezdődött
elölről a harc az evéssel, és napokig tartott, mire a
két nagyobb gyerek lenyugodott. Szó sem volt arról,
hogy a ritkán látott apa és párja (akit eszük ágában
sem volt anyának szólítani) hiányától szenvedtek
volna - új, „normális" életükben egyszerűen nem
tudták hova tenni a furcsa párt.
Ilyen és ehhez hasonló történetekből ezer akad, meg
olyan véleményből is, hogy a nevelőszülők ezért kapják
a pénzt. Egy nevelt gyerekért a Tegyesz honlapja szerint
most körülbelül 42 ezer forint jár havonta - de akinek
van sajátja, tudja, mennyibe kerül a pelenka, cipő,
gyógyszer, tankönyv, hogy a többit ne is soroljam. Ők
mégis vállalják, magukhoz veszik, sajátjukként szeretik a kicsiket - azzal a tudattal, hogy a gyerekek bármikor visszakerülhetnek vér szerinti szüleikhez, vagy
örökbe adhatják őket.

SZIMBOLIKUS HATÁRNYITÁSSAL KEZDŐDÖTT A FALUNAP

lalkozásfejlesztési célokra, az
érkező befektetőket pedig arra
ösztönzik, hogy kössenek magyar beszállítói szerződéseket.
Az államtitkár vendéglátója,
Mágori Józsefné parlamenti képviselő, a Fidesz polgármesterjelöltje ezt azzal egészítette ki:
Makón
vállalkozásfejlesztési
alapot hoz létre az új képviselő-testület az induló vállalkozások támogatására - ezt ő egyébként már 8 éve szorgalmazza.

Megették a hidat Magyarcsanádon

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
pályázatot hirdet az Egészséges Vásárhely Programiroda
(EVP-programigazgató vezetői megbízással)

ORVOS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
Feltételek:

• orvosi diploma, szakorvosi képesítés
• minimum 5 év. egészségügyben szerzett orvosi tapasztalat
• egészségügyi menedzsment tapasztalat
• magabiztos, tárgyalóképes angolnyelv-tudás
• dinamikus személyiség, jó kapcsolatteremtő és tárgyalási készség
• egészségfejlesztő, szűrő- és prevenciós programok iránti érdeklődés és elkötelezettség
• jó felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook stb.)
•magyar állampolgárság
•büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság.

A régi pillérek még állnak. Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő (a képen Magyar Annával és Farkas Jánosnéval a határnyitáson) azt
mondta, pár éven belül itt át lehet kelni. A SZERZŐ FELVÉTELEI

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• belgyógyászat, onkológia vagy népegészségügy szakterületén szerzett szakorvosi képesítés
• egészségfejlesztő, szűrő- és prevenciós programokban szerzett tapasztalat
• egészségipari tapasztalat
• klinikai gyógyszervizsgálatokban szerzett gyakorlat
• hazai és nemzetközi pályázatokban szerzett tapasztalat
•vezetői tapasztalat
• egészség-gazdaságtani jártasság
• oktatási tapasztalat.

£
»

Munkakörbe tartozó feladatok: a programigazgató feladatát képezi
az Egészséges Vásárhely Programiroda működésének koordinálása és szakmai irányítása.
Illetmény: a jogállásra, az illetmény megállapítására és juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény-rendelkezései az irányadók, illetve megállapodás alapján.
A munkakör a pályázatok elbírálását kővetően azonnal betölthető.
Csatolandó:

•részletes szakmai önéletrajz
• a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget,
szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
• vezetői elképzelések
• szakmai program az Egészséges Vásárhely Programiroda jövőbeni tevékenységével kapcsolatban.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 10.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak dr. Kallai Árpád főigazgató nevére,
a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelöintéze!
címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
vagy
elektronikus úton i9azg1ajkortuz.hodtav.hu e-mail címen keresztül.

Néhány éven belül megépülhet
a Szent Gellért híd - mondta
tegnap Magyarcsanádon
Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő. A magyar-román ebéden közösen ették
meg a vendégek a cukrászati
remekműként feltálalt hidat.
MAGYARCSANÁD
SZABÓ IMRE
Ezen a helyen állt 1895 és
1957 között Csongrád megye
első vasbeton szerkezetű hídja, amelyet dr. Zielinski Szilárd tervezett - többek között
ez olvasható azon az emléktáblán, amelyet az egykori
híd magyarcsanádi hídfőjének falánál tegnap avatott fel

Farkas Jánosné magyarcsanádi polgármester, Magyar Anna megyei közgyűlési elnök,
Mágori Józsefné makói parlamenti képviselő és Deutsch
Tamás
európai parlamenti
képviselő. A Maroson átívelő,
Magyarországot Romániával
összekötő híd régi álma a
Csanádiaknak, ezért az idei
falunap
nyitányát
ennek
szentelték - még a határt is
megnyitották, az érdeklődőket pedig komppal vitték át a
túloldalra.
Mikorra lesz híd? A tegnapi
ünnepség előtt Farkas Jánosn é lapunknak elmondta: uniós támogatással már elkészültek a híd engedélyes tervei,
már csak a kiviteli tervekre

kell várni, és persze a beruházás indulására. Deutsch Tamás szerint ez néhány éven
belül bekövetkezhet, ugyanúgy, ahogyan az esztergomi

„A Maroson átívelő, Magyarországot Romániával összekötő híd régi
álma a Csanádiaknak,
ezért az idei falunap
nyitányát ennek
szentelték."
Mária Valéria híd esetében
történt. Az EP-képviselő elmondása szerint megvannak
erre az uniós források, csupán
a két kormány közös akarata,

szándéka kell még. Mágori Józsefné elmondta, minden követ megmozgat a híd építése
érdekében, hiszen az átjárás
lehetősége új munkahelyeket,
gazdasági pezsgést hozhat a
térségnek.
Az ünnepség után, aki
akart, kompra szállhatott, és
átmehetett a határ túloldalára. A lehetőséggel nagyon
sokan éltek. A magyar delegációt a túloldalon a romániai
Nagycsanád
polgármestere,
Nicolae Creciun és Constantin
Ostaficiuc Temes megyei elnök köszöntötte. Az ebéden
meglepetésként a Szent Gellért hidat is felszolgálták, persze cukrászati műremek formájában.

| AKTUÁLIS
KÖRKÉP
Cseri programja

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. A kistóparti lakótelep zöldterületeit
is rendbe hozná megválasztása esetén Cseri Tamás. A Fidesz települési képviselőjelöltje elmondta: felújítaná a
hódtói zöldterületen átvezető,
nagy forgalmú sétányt, mintegy fél méterrel kiszélesítve
azt, illetve kerékpárosok számára ismét kétirányúvá tenné
a Rózsa utcát. A jelölt a görkorcsolyapálya melletti területet parkosítaná, s a vasúti töltés mellett futó kerékpárút
mentén is fákat ültetne. Pályázat segítségével rendbe tenné
a Mérleg ABC előtti elhanyagolt teret. A választókerülethez tartozó susáni részben
felújítaná az öt legrosszabb
utca, köztük az Ág, a Kasza és
a Réz útburkolatát.

Móra József: Megvan
a kép gazdája

SZENTES. Furcsa véletlen,
hogy a Fidesz-szóróanyaggal
bedobott, a kormánypártiak
szerint ismeretlen eredetű
nyomtatvány középső képe amelyen Gyurcsány Ferenc és
Szirbik Imre együtt látható szerepel a szentesi FideszKDNP reklámfilmjében, amit
napok óta sugároznak a helyi
televíziók - fogalmazott tegnapi sajtótájékoztatóján Móra József. A szocialista képviselőjelölt szerint egyértelmű, honnan
származik a fénykép. Móra arra figyelmeztetett, hogy ha
ilyen otromba eszközökkel
akarnak vetélytársaik előnyhöz
jutni, nem sok jó várható tőlük
a választások után.

Óvodaavató

FÖLDEÁK. Hétfő délelőtt 10
órakor adják át az óvoda új
épületét. Köszöntőt mond
Vass Imre polgármester, Bogoly józsef Ágoston irodalomtörténész és Herczegné Varga
Anikó óvodavezető, az épületet Katona Pál plébános szenteli fel, és Kotormán István
tiszteletes áldja meg.

Székács Elemér-emléknap

ÁRPÁDHALOM. Székács Elemérre emlékeznek ma Árpádhalmon. Az egykori növénynemesítő jószágigazgató is volt a
faluban. A művelődési házba
szervezett programsorozat házigazdája az Együtt Árpádhalomért Egyesület. Délután 2-kor
emléktábla-koszorúzással kezdődik az emléknap, de lesz vetélkedő, kézműves-foglalkozás,
táncbemutató és hagyományőrző kiállítás is.

Az Országos Vérellátó
Szolgálat
Szegedi Regionális
Vérellátó Központja
(6720 Szeged. Somogyi B. u. 2.)
G É P J Á R M Ű V E Z E T Ő
munkatársat keres.
Feltételek:
"D" és "E" kategóriás jogosítvány.
Kgyéb információk:
- egyenlőtlen munkaidő beosztás,
regionális területi feladatellátásra
- a közalkalmazotti jogviszony 4
hónapos próbaidővel határozatlan
időre szól - jelentkezési határidő:
a megjelenéstől számított 15
napon belül - elbírálási határidő:
a jelentkezési határidőt követő 15
napon belül - jelentkezni részletes
szakmai önéletrajzzal Orosz
Jánosné vezető asszisztensnél az
alábbi elérhetőségeken lehet
(tel.: 06-62-545-909; e-mail:
orosz.janosnc@ovsz.hu)
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Egykori óvodájában
énekelt Lakatos Krisztián

HÍREK
Szegedi viüamosprojekt:
3 ellenőrzés 3 hét alatt

Visszalátogatott egykori óvodájába a szegedi megasztáros,
Lakatos Krisztián. Az Avar utcai
óvoda tegnap ünnepelte egyházi fenntartású intézményként 20. születésnapját: egy
délutánra összegyűltek az egykori és jelenlegi kispajtások.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Egyházi óvodává válásának
20. születésnapját ünnepelte
tegnap az Avar utcai intézmény. Egykori és jelenlegi
ovisok töltötték meg délután
az udvart, akik között egy ma
már országosan ismert fiatal
is volt: a megasztáros Lakatos
Krisztián. A szegedi énekes
kissé meghatottan lépett be az
udvarra, ahol utoljára 17 évvel
ezelőtt járt.
- De jó érzés! - lelkendezett, és egyből régi játszópajtásait kereste. Egykori óvónője, Szilva
Lászlóné
Mária
azonban hamarabb megtalálta őt, és egyből kérdőre vonta.
- Mi lett veled? Hol a nyakkendőd? dorgálta meg
Krisztiánt, akire úgy emlékezett, mint aki minden ünnepségre bezselézett hajjal, öltönyben és nyakkendőben érkezett.
Krisztián elmesélte: rossz

Lakatos Krisztián és egykori óvó nénije, Szilva Lászlóné Mária közel 20 esztendő után is azonnal megtalálta a
közös hangot, FOTÓ: VERÉB SIMON
gyerek volt, mert mindig kisajátította a játékokat. De őt itt
mindenki nagyon szerette, így
ő is imádta az óvodát. Nem
volt tehát kérdés, hogy Szegedre utazik az ünnepség kedvéért, és még saját szerzemé-

nyét is előadta: egy Jézusról
szóló dalt.
Az egykori megasztáros
kérdésünkre elmondta: követi
az idei versenyt, szerinte erős
mezőny gyűlt össze. Már öszszebarátkozott az énekesek

Hétfő este: szegedi
polgármesterjelöltek vitája
SZEGED. A választók minél teljesebb körű tájékoztatása végett
a Délmagyarország szeptember
27-én, hétfőn megszervezi a
szegedi
polgármesterjelöltek
vitáját. Az esemény 19.30-kor

kezdődik a Belvárosi moziban a
jelölőszervezetek, illetve a Délmagyarország meghívottainak
- közéleti személyiségeknek,
az üzleti és a kulturális élet jeleseinek - jelenlétében. A polgár-

mesterjelölteknek írásban rendelkezésre bocsátottuk azokat
a kérdéseket, amelyeket szerkesztőségünk állított össze, és
amelyek programjaik legfontosabb elemeit firtatják. Olvasó-

Apró Juhász János: Őrzővédők városa lett Szeged
vetség 12 pontját, amit a választásokra készített. - Akiben maradt még egy csöpp felelősségérzet, annak pártállástól függetlenül össze kell fognia - mondta. Véleménye szerint a városvezetés cserbenhagyta az embereket. A magas számlákat egyre
nehezebben fizetik ki a szegediek, miközben a város egy termálmedence alatt fekszik, ám
azt a különböző érdekek miatt
nem lehet kiaknázni. Apró Juhász szerint Szegeden minden
• H K W . ' WkJvIH
Apró Juhász János és Kis-Lukács Zsolt Tápén tartott fórumot. FOTÓ: FRANK YVETTE párt azzal kampányol, hogy régióközponttá akarja tenni a várost, holott ő már 1992-től, A viÖnálló rendőrőrsöt, cselekvőképes részönkormányzatot és összetartó
lág utcája program megálmodátársadalmat szeretne kialakítani megválasztása esetén Kis-Lukács
sával
ezt szorgalmazta.
Zsolt, Tápé és Új-Petőfitelep FVSZME önkormányzati képviselőjelöltje.
SZEGED-TÁPÉ
MUNKATÁRSUNKTÓL
- Tápén az elmúlt években senki nem csinált semmit - jelentette ki tegnap délután Kis-Lukács Zsolt a tápéi művelődési
házban tartott fórumán. A Tápén és Űj-Petőfitelepen a Független Városi Szövetség-Magyar
Egyesület színeiben induló önkormányzati jelölt őszinteségen
és tiszteleten alapuló, összetartó társadalmat szeretne létre-

hozni a városrészben. Megválasztása esetén többek között
önálló rendőrőrsöt és érdemi
jogkörrel felruházott részönkormányzatot akar létrehozni. Régen önálló falu volt Tápé, ne
Szegeden döntsenek az itt élők.
felett! - mondta. Apró Juhász János egyesületi elnök mintegy 25
érdeklődő előtt felolvasta a szö-

Fájdalmának adott hangot,
hogy a város vezetői több ízben is megakadályozták ennek
létrejöttét. - A gyárakat bezárták, az oktatást visszafejlesztették. Akik az elmúlt 20 évben
ebben részt vállaltak, azok
mind felelősek az ország helyzetéért. A fiatalok előtt nincs
perspektíva. Vagy őrző-védők,
vagy műkörömépítők lesznek.
Hát milyen jövő előtt áll ez a
nép? - mondta Apró Juhász,
aki két cikluson át volt városházi képviselő.

többségével. Örömmel állapította meg: nincs közöttük vetélytársa, a szvingnek továbbra is ő lehet a hazai képviselője. Néhány hónapon belül új
lemezzel jelentkezik - kizárólag saját számokkal.

inknak is módot adtunk arra,
hogy kérdezhessék a jelölteket,
tegnapig gyűjtöttük beküldött
kérdéseiket.
Ugyancsak feltehetik kérdéseiket a helyszínen a meghívott
vendégek. A hétfőn 19.30-kor
kezdődő vita 9 0 percét élőben
közvetíti a Városi Televízió Szeged, ezért arra kérjük a jelölőszervezetek és a szerkesztőség
által
meghívottakat,
hogy
18.45-től 19.15-ig adják le kérdéseiket és foglalják el a helyüket.

Örményboom:
feljelentés
SZEGED. A választások tisztaságának megsértése gyanújával,
ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a szegedi örmény kisebbségi önkormányzat vezetője. Kövér Béla a Nemzetiségek Házában tegnap elmondta:
12 éve működő szervezetük szerint visszaélésre ad lehetőséget, hogy megduplázódott az
állítólagos örmények száma.
Korábban 53, ám július közepe
óta 139, magát örménynek valló kérte felvételét a választói
névjegyzékbe. Pesti szervezet
is állított itt jelölteket. Kövér
kérte az „új" örményeket, gondolják át, mihez adják nevüket!
Tóth István, a Nemzetiségi Szövetség vezetője szerint finomítani kell a kisebbségeket érintő
jogszabályokat.

•

Értesítjük a termeiőket,

*

hogy a kiskunfélegyházi székhelyű,
napraforgó-étolajat gyártó NT Kft.
MEGKEZDTE A 2010. ÉVI
TERMÉSŰ OLAJOS NAPRAFORGÓ
FELVÁSÁRLÁSÁT.
Érdeklődni a 06-30/417-0661,
telefonszámokon lehet.
95282885

Szegedi gyártású trolit
tesztel a BKV

A SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI
KFT. SAJÁT FEJLESZTÉSŰ,
SZKT ARC típusú trolibuszát
teszteli hétfőtől egy hétig a
BKV a fővárosi 80-as és 80A
járatok vonalán. A trolira ingyen szállhatnak fel a budapesti utasok. A csuklós jármű
- a szegedi 8-as trolivonal
beindítása kapcsán bemutattuk - klimatizált, alacsonypadlós, a járda szintjéig
ereszthető az oldala, hogy
akadálymentesen lehessen
fel- és leszállni. Dózsa Gábor
ügyvezető igazgató elmondta, a szegedi troli az autómentes napon rendezett,
hazai gyártású járműveket
bemutató kiállításon vendégszerepelt, akkor állapodtak meg tesztelésérői a
BKV-val.

Visszaáll az 5-ös troli,
a 8-as útja módosul

BEFEJEZŐDÖTT A 2-ES VILLAMOSVONAL FELSŐVEZETÉK-SZERELÉSE a Rókusi körúton, az 5-ös troli megint az
eredeti, Vértói úti végállomástól jár. A 8-as troli útvonala
módosul, átmenetileg a Rókus
II. számú iskolától viszi az
utasokat a klinikákig. Újból
járható a körút Vértói úti és
Csáky utcai csatlakozása. A
3-as villamos vonalán visszaáll mától az autóforgalom a
Kálvária téren, nem kerül kerülni.

EBED-HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
MAV Kollégium - Szeged
3-FAJTA MENÜ VÁLTOZATOS,
HÁZIAS ÍZEKKEL!
i
,1 ADAG:
I
• ételhordóban
6 5 0 Ft
• eldobható
csomagolásban . . 7 0 0 Ft
Hideg-meleg étkezési utalványt elfogadunk!

illetve a 06-30/841-3651
^J

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK
FELHASZNÁLÁSÁT ELLENŐRZŐ HATÓSÁGOK KÖZÜL kettő is vizsgálta a szegedi tömegközlekedési nagyprojektet. Előbb a hazai hatóság 4
szakembere nézte végig két
lezárult beruházás (a
2008-as Anna-kúti csomópont-felújítás és a tavalyi
Csáky utcai trolitelep-bővítés) teljes dokumentációját a
városházán, az SZKT-nál, az
irányító Szeged Pólus Kft.-nél
és a kivitelezőnél. Majd
ugyanezt az adminisztrációt
és a magyar ellenőrök munkáját is brüsszeli ellenőrök
nézték át. Mindent rendben
találtak - jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Nagy
Sándor városfejlesztési alpolgármester. Csanádi Zoltán, a
Szeged Pólus projektigazgatója hozzátette: a magyar
vizsgálók javaslatát - a projekt honlapján elhelyezett
emblémákról, és hogy a saját
dokumentációban is az eredeti iratok legyenek - a
brüsszeli számvevők nem találták említésre méltónak. A
harmadik ellenőrzés az uniós
projektben közreműködő magyar hatóság menetrend szerinti negyedéves kontrollja
volt; a folyamatban lévő fejlesztések (2-es és 3-as villamosvonal, villamosbeszerzés,
10-es trolivonal) papírjait
nézték át tüzetesen. Ők is
elégedetten távoztak.

\ )

Tel.: 06-70/280-3563

KAPCSOLATOK
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MEGROVÁST KAPOTT A PEDAGÓGUS, AKI POLGÁRMESTERJELÖLT

Lágyékon rúgta
diákját egy tanítónő
Lágyékon rúgta 9 éves diákját
egy árpádhalmi tanítónő, aki
független polgármesterjelöltként indul az októberi helyhatósági választáson. Kozmáné
Gyovai Katalin elismerte, hogy
megfenyítette a kisfiút, ezért
az iskolavezetéstől írásbeli
megrovást kapott.
ÁRPÁDHALOM
BÍRÓ DÁNIEL
Nem évül el az az írásbeli megrovás, amelyet Kozmáné Gyovai Katalin kapott az intézményvezetéstől, amiért tettlegesen megfenyített egy 9 éves
kisfiút az árpádhalmi iskolában. Az esetről lapunk Farkas
Sándométól,
a gyermek édesanyjától értesült. - Eleven, olykor rossz gyerek a fiam. Két hete, csütörtökön a tanítónő fiá-

val összetűzésbe keveredett az
iskolában. A pedagógus, fittyet
hányva a nevelési elvekre, berángatta a mosdóba Krisztiánt,
lefogta a kezét, majd lágyékon
rúgta. Én csak szombaton, für-

hosszas tortúra vár a kisfiamra.
Megfogadtam a tanácsukat, és
az árpádhalmi jegyzőhöz mentem, onnan pedig az iskolába mesélte az asszony.
Az anyuka leszögezte, nem
híve az önbí99 Két hete, csütörtökön a tanító- ráskodásnak,
ezért válasznő fiával összetűzésbe keveredett
totta a hivatalos utat. Örült
az iskolában. A pedagógus beránhogy
gatta a mosdóba Krisztiánt, lefogta annak,
az iskola nem
a kezét, majd lágyékon rúgta.
söpörte szőFarkas Sándorné
nyeg alá az
ügyet, hanem
kivizsgálta.
Lapunkat
azért kedetés közben vettem észre a lila
foltot rajta, addig a fiam sem- reste meg, mert úgy véli, hogy
mit sem árult el a történtekről. a tanítónő, bár elismerte, nem
Vasárnap elmentünk Szentesre bánta meg tettét.
látleletet vetetni, majd a rendőrkapitányságon kértünk segítséget, de ott azt mondták: ne
tegyek feljelentést, mert akkor

Farkas Sándorné szerint bármennyire eleven gyerek is Krisztián, nem
rúghat bele egy pedagógus. A SZERZŐ FELVÉTELE

HÍREK
Negyedik Dimenzió
a bűn nyomában

120 ÉVE, 1890. szeptember
15-én született Agatha Christie,
a krimi koronázatlan királynője.
Ebből az alkalomból a Somogyi-könyvtár és a Csongrád
Megyei Rendőr-főkapitányság
rendezvénysorozatot szervezett
szeptember 10-11-én. Az első
nap az irodalom és a film, a
második a bűnmegelőzés jegyében zajlott. A zsarutanodától az érdekes beszélgetéseken,
előadásokon át a játékos nyomozásig minden korosztály találhatott magának programot.
Akik nem jutottak el a rendezvényre, utólag részeseivé válhatnak, a Negyedik Dimenzió
stábja ugyanis végig nyomon
követte az eseményeket, a különleges pillanatokat, amelyeket megoszt nézőivel a Szegedi
Városi Televízióban szombaton
17.30-kor kezdődő adásban.

Mesedélelőtt

MA 9 ÓRA 30-K0R családi
mesedélelőtt kezdődik a deszki könyvtárban. Várnak olyan
óvodáskorú gyermekeket, akik
szeretik a meséket, szeretnek
kézműveskedni, énekelni.

- A tanítónő elismerte, hogy
megfenyítette a gyermeket,
ezért írásbeli megrovást kapott,
ami bekerül a személyi anyagába - nyilatkozta lapunknak Piti
Anna.
A
fábiánsebestyéni
Arany János Általános Művelődési Központ - amelynek tagintézménye az árpádhalmi iskola
- igazgatója elmondta: nem
tudnak róla, hogy korábban is
bántalmazta volna diákjait Kozmáné Gyovai Katalin, de arról
van tudomásuk, hogy a szülők
többször
nehezményezték,
hogy a pedagógus túl szigorú a
tanulókhoz. Kérdésünkre, felmerült-e, hogy elbocsátják a tanítónőt, Piti Anna azt felelte:
mivel egyszeri esetről volt szó,
túl szigorú büntetés lett volna
az elbocsátás.
- Lezáródott az ügy, ezért
nem kívánok nyilatkozni róla
- mondta lapunknak Kozmáné
Gyovai Katalin. Arra is kíváncsiak voltunk, vajon a történtek után versenybe száll-e a
polgármesteri székért. A tanítónő kijelentette, nem fog viszszalépni a polgármester-jelöltségtől, függetlenként indul az
önkormányzati választáson.

Nívódíjas a szegedi
Szent István tér
SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Az emléktáblát Botka
László
polgármester avatta fel a víztorony lábánál. Kicsiben ilyen
emléktáblát vett át Fekete Zoltán generáltervező (Hortus
Bt.), az ipari műemlék felújítását tervező Körmöczi Ernő és
Szolga András
(Funkció és
Szerkezet Kft.), Pásztor Péter,
a polgármesteri hivatal munkatársa, Reichart Gyula, a generálkivitelező Sade Magyarország Kft. projektvezetője és
Bodor Dezső,, a Szeged Vízmű
Zrt. műszaki igazgatója.
- A legjobb közterület-rehabilitáció Szegeden valósult
meg a lakóterületi kategóriában. A tervezés és a kivitelezés során egy szorult helyzetben lévő víztorony városi
rangját mentette át a tervező
egy jobb sorsra érdemes, elhanyagolt helyen - idézte a méltatásból Ongjerth Richárd. - A
szegediek közös díja ez, amely
mutatja a város lakóinak egymásért érzett felelősségét mondta Botka László. A mérnöki panteon szobrai közt bujkálva a 7 éves Julcsi és a 8
éves Angi várta nagymamájukkal, Fodor
Istvánnéval,
hogy a hivatalos ceremónia
után elkezdődjön a látványos
táncműsor. A felújítás előtt
messziről kerülték a Szent István teret, amióta megszépült,
kétnaponta erre sétálnak délutánonként.
A tér és az Öreg hölgy helyreállítása összesen 1,254 milliárd forintból készült el, ebből
90 százalék volt az uniós támogatás. Az egész Szent István teret újragondoló Fekete
Zoltán Zielinski Szilárd több
mint egy évszázados művéhez
igazodott. A víztorony nyolcszögletű szerkezetét tükrözi
vissza a téren, innen a karakteres,
határozott
mértani
rendszere.

A négy évvel ezelőtt felújított szegedi Szent István tér a torony nyolcszögletességéhez igazodik. FOTÓ: KARNOK CSABA

Hild és Európa Nostra. Szegednek nem ez az első városépítészeti
díja. A települési Hild János-díjat már az első budapesti városrendezési terv készítőjének emlékére adományozzák. Szakértők, területi főépítészek és a regionális fejlesztési ügynökségek szakembereinek véleménye alapján a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöksége ítéli oda.
Szeged 1979-ben nyerte el. (A megyében Hild-díjas lett azóta Csongrád (1984), Vásárhely (1996), és idén kapta meg az elismerést Makó.) 2001-ben fejeződött be a Kárász utca és a Klauzál tér felújítása:
3 év múlva nyerte el az Európai Unió Kulturális Örökség díját, az Európa Nostra oklevelet.

Sürgősségi ügyelet 24 órában Kiszélesedett az út
A régióban egyedülálló, 24
órás sürgősségi orvosi ügyelet
működik Kisteleken. Bár a hivatalos átadás tegnap volt,
már a hónap eleje óta fogadják
a betegeket a városból és a
környező hat településről.
KISTELEK
TÍMÁR KRISZTA

gős esetben ott kellett hagyni
a rendelőben várakozó pácienseket. Ezt a feladatot vette
át az ügyelet, amely szükség
esetén házhoz is hívható.
A sürgősségi ügyelet szeptember 1-je óta működik. Eddig közel 100 esetet láttak el a
felújított épületben, 92-szer
pedig mentővel vonultak be-

teghez. Az ügyelet ellátja a
kistérség 6 települését, valamint a Bács-Kiskun megyei
Kömpöcöt is. Az önkormányzatoknak ez az OEP-finanszírozáson túl pluszkiadást is jelent, ám ezzel együtt biztonságot is, hogy a lakosok bármikor azonnali orvosi segítséget
kaphatnak.

Modellértékű egészségügyi ellátórendszert működtet a kisteleki önkormányzat. A Kossuth utcában egy helyen található az alapellátás, a szakellátás, a mentőszolgálat és az
egynapos kórház. Ehhez az
egységhez kapcsolódik mostantól a 24 órás sürgősségi orvosi ügyelet, amelyet tegnap
adtak át.
- A dél-alföldi régióban
egyedülálló ez a kezdeményezés, amelynek lényege, hogy a
hét minden napján, a nap 24
órájában rendelkezésre áll az
azonnali orvosi segítség mondta Nagy Z. Zsolt, az
ügyeletet működtető Kisteleki
Járóbeteg Szakellátó Kft. ügyvezető igazgatója. Kiemelte:
ez biztos hátteret nyújt a háziorvosi ellátásnak, hiszen az
eddigi gyakorlat szerint sür-

SZENTES. Ünnepélyesen átadták
tegnap a kiszélesített és felújított Nagyhegy-széli utat Szentesen. A beruházásra régóta szükség volt, hiszen a nagyhegyi kertészetek gazdálkodói munkagépekkel és teherautókkal is
igénybe vették az eredetileg 4
méter széles, az utóbbi években
egyre töredezettebb úttestet. A
75 millió forintos fejlesztéshez
47 milliós támogatást nyert az
önkormányzat. Elsőként a közvilágítási hálózatot telepítették
át, majd az erdősávot is rendezni kellett. A kivágott fák helyére
növényeket telepítettek, az utca

lakott oldalára 1000 cserjét ültettek. 895 méter hosszan 6,6
méter szélesre építették át az úttestet. Az avatóünnepségen amelyen környékbeli lakóként
Farkas
Sándor
országgyűlési
képviselő, fideszes polgármesterjelölt is részt vett - Szirbik Imre polgármester elmondta: a városvezetés arra törekedett, hogy
Szentes külső részei is bekapcsolódjanak a fejlesztési programokba. Ennek egyik állomása
volt az útszélesítés, amelyet hamarosan - pályázati forrás elnyerése esetén - egy kerékpárút
építése követ majd.

Fejlődik a homokháti
gyermekjóléti központ

Nagy Z. Zsolt és Nagy Sándor kisteleki polgármester az ügyeleti rendelőben. FOTÓ: VERÉB SIMON

MÓRAHALOM. 47 millió forint
uniós támogatásban részesült a
Homokháti Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ fejlesztésére a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása - jelentették be tegnap Mórahalmon, a
projekt zárórendezvényén. A
családsegítő és gyermekjóléti
ellátás 2007 óta tartozik kistérségi hatáskörbe, 8 települést
érint. A pályázati forrásból az

integrált szociális központ minden telephelyén új, informatikai és a szakmai munkát segítő
terápiás eszközöket, bútorokat,
számítógépeket,
IP-telefonokat, faxokat, nyomtatókat szerez be. Megtörténik továbbá a
központ teljes infokommunikációs akadálymentesítése, napelemet és napkollektort, új nyílászárókat, LED-fénycsöves világításrendszert kap.
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KAPCS

3 polgármesteri székre 9 jelölt
Az október 3-i önkormányzati választáson a
10 ezer lélekszámúnál nagyobb 3 kisvárosunkban összesen 9 jelölt közül választhat a
polgár. Csongrádon ketten, Makón hárman
versenyeznek, Szentes 4 jelölttel a „leg". A
„polgárok közt az első" címért versengők kö-

zül csak egy makói aspiráns „független".
Mindhárom városban ringbe száll a vezetői
helyért a Fidesz-KDNP és az MSZP. A szocialisták egy helyen, Makón civilekkel szövetkeztek. Egyetlen jelöltet állít a jobbik és a Pálmások Szövetsége - Szentesen. Egyébként

CSONGRÁD
Bedő Tamás
Albert
(MSZP):
„Nyolc éve vagyok Csongrád
polgármestere. Az első négy év eredményei után az
elmúlt ciklusban a fejlődés üteme tovább gyorsult. A szakképzés megerősítésével, az ipari
park továbbfejlesztésével, még
több vendégcsalogató programmal adunk nagy lökést a munkahely-teremtésnek. így hozzuk ki
a legtöbbet a Mercedes gyár je-

lentette lehetőségekből, és így
jut még több a családok, az idősek megsegítésére. Orvosi szűrőbuszokkal visszük házhoz a vizsgálatokat. Folytatjuk a térfigyelő
kamerarendszer kiépítését. Végzünk az utak aszfaltozásával, a
parkok, járdák és vízelvezető árkok rendbetételével. Nagy a tét.
Kiszámítható, biztos fejlődés
vagy bizonytalanság és megtorpanás? Ismernek: felkészült csapatommal az első naptól folytatni tudjuk a nyolc éve elkezdett
munkát. Ehhez kérem a csongrádiak támogatását október 3-án."

Kőrösi Tibor
(FideszKDNP):
„1965-ben születtem. Anyai
ágon tősgyökeres csongrádi vagyok, a
Nyéki családot sokan ismerik.
1990-ben kezdtem dolgozni a
csongrádi Batsányi János Gimnáziumban történelem-földrajz
szakos tanárként, eközben jogászvégzettséget
szereztem
2000-ben. 2007 óta a csongrádi
középiskolák igazgatója vagyok.
Polgármesterként egyik kiemelt

célom: diákjaink a Csongrádon
megszerzett tudást később itt is
használják fel. Ne a támogatásokhoz keressük a feladatokat,
mint eddig, hanem a feladatokhoz anyagi hátteret. Gazdasági
szakemberként,
menedzserszemléletű
intézményvezetőként az elmúlt 3 évben közel 500
millió forintnyi többletforrás előteremtésében működtem közre.
A város elmúlt évtizede bebizonyította számomra, hogy nagy
és igazi változásokra van végre
szükség. Valódi kormányzati támogatásra, az önös érdekek félreállítására."

Mágori
Józsefné
(Fidesz-KDNP):
„Ha én és
képviselőjelölttársaim
elnyerjük a bizalmat, már a választás másnapján hozzálátunk a munkához: a megrekedt beruházásokat befejezzük. A távfűtést
korszerűsítjük. Futballakadémiát alapítunk. Munkahelyeket teremtünk. A kormány segítségével és garanciáival 10
milliárdos vízelvezetési és turisztikai programot indítunk.
Az üresen tátongó ipari park-

ba élelmiszer-ipari üzemeket
telepitünk, a kertészeti kultúrát fejlesztjük. A gimnáziumnak tornatermet, a Maros
táncegyüttesnek
tánctermet
biztosítunk. Minden leromlott
játszóteret korszerűsítünk. A
szociális otthon bővítjük. Az
SZTK-t felújítjuk. A kórház
működését biztosítjuk. Trianon-emlékművet és országzászlót építünk. Nyugodt életet, biztonságot, tartalmas kikapcsolódási
lehetőségeket
biztosítunk Makó időskorú lakóinak, nyugalmat, emberhez
méltó légkört biztosítunk az
önkormányzati munkahelyeken!"

Márton Imre (független): „Új stílus, új lendület,
új
munkahelyek - ezen
gondolatok
mentén kovácsolódott az a
program, amely a 'Makó hazavár' nevet viseli.

nyezet, a barnamezős területek újrahasznosítása, átfogó közmunkaprogram, szociális földprogram,
fiatal
családosok
támogatása,
szolgáltató
önkormányzat,
összefogás a kistérség ipari
parkjaival,
pártpolitikától
mentes, eredményközpontú
városvezetés.

Szakértő csapattal a hátam mögött, a civilek, makói
lakosok
véleményét
szem előtt tartva kezdünk
hozzá Makó újjáélesztéséhez: vállalkozóbarát
kör-

Kérem, október 3-án támogasson szavazatával engem és a Városépítők Társasága jelöltjeit, hogy Makó ne
a botrányoktól, hanem a makóiak sikereitől legyen újra
hangos!" •

SZENTES

MAKÓ
Búzás Péter
(MSZP/Polgári Szövetség
MakójufUK
ért): „A makóiak többsé• " f
•
gének bizalmából 16 éve
vagyok a város polgármestere.
Ez egyszerre jelent állandóságot és szüntelen megújulást,
ami megóv a fásultságtól. Az elmúlt években értékeket teremtettünk. Tudom, sokan gondolják velem együtt: a megkezdett
munkát folytatni kell. Belefogtunk a fürdő fejlesztésébe. Ha-

Szentesen 10, Csongrádon és Makón 8-8
egyéni választókerületbe tömörülnek a képviselőségre jelentkezők. Választókerületenként
Csongrádon 3-4, Makón 6-8, Szentesen 4-7
jelölt is próbálkozik. Csongrádon a 31 pályázó
pártszínekben verseng. Makón a 6, Szentesen

marosan autópályán érkezünk
haza. Ipari parkunk ezen a
sztrádán a befektetőket, így az
új munkahelyeket hozza. Programom kiemelt része a fiatalok
itthon tartása. Munkámat az értékek megtartása mellett a dinamikus megújuláshoz szükséges változásokkal együtt fogom
végezni. Egy új polgármester a
megtorpanást jelenti. Míg ő és
csapata betanul, a lehetőségek
elmennek mellettünk. A város
fejlődése közös ügyünk. Ezért
fontos, mindenki menjen el
szavazni, mert nincs idő az újrakezdésre."

CSONGRÁD MEGYE
IMRE PÉTER

A megye 6 0 polgármestere közül 8 döntött úgy, hogy október 3-án nem méreti meg magát a helyhatósági választáson. Közülük Piri József (Algyő), Zsótér István
(Mindszent) és Simicz József (Deszk)
elhatározásáról,
indokairól
korábban már beszámoltunk.
Balogh Ferenc eddigi élete
felét, 27 évet Bordánynak

szentelte: 1990-ig tanácselnök, utána polgármester volt.
- Ez nagyon hosszú idő, és
ebben a beosztásban a kopási
sebesség gyorsabb, mint az
élet más területén - vélekedett. - Fontos, hogy a településen továbbra is történjenek
fejlesztések. Nem vonulok teljesen vissza, képviselőjelöltként indulok az októberi voksoláson.
- Elég volt a négy ciklus mondta Szabó Lajos, Csanádalberti polgármestere. - A feladattal járó idegeskedés, feszültség már nem hiányzik, ráadásul a feladatot társadalmi
megbízatásként láttam el. 100
milliós nagyságrendben valósultak meg beruházások a faluban. Most első a pihenés, s végre a hobbimra, a horgászatra is

Farkas Sándor (Fidesz):
„Tősgyökeres
szentesiként
szolgálom az
embereket
mint a Fidesz
országgyűlési
képviselője, 12 éve. Úgy érzem,
akkor tudok legtöbbet tenni a
szentesiekért, ha felvállalom a
polgármesterséget.
Hiszen
Szentes nem lehet ellenzékben
a települések közti versenyben.
Csak így lehet esélyünk forrásokhoz jutni, szorosan együttműködve a kormánnyal. Él-

szakíthatok időt. Lehet, hogy a
horgok is berozsdásodtak, mert
olyan régen pecáztam már.
-

Nyugdíjba

Karikó-Tóth
Tibor
(Pálmások SzöV »
vétségé):
„Programom:
az ipari, me•ySl
zőgazdasági
és logisztikai
adottságokat kihasználó gazdaságfejlesztés. Megélénkülő
idegenforgalom, színvonalas
városmarketing.
Termálvíz-hasznosítás,
egészségturizmus. Középiskoláink viszszaszerzése, helyi felsőoktatás megteremtése. Sokrétű
kultúra és közművelődés. Élő
Kurca. Igényes városkép és él-

hető környezet megteremtése,
zöldterületek növelése. Új építési telkek létesítése, a pályakezdőknek
kedvezménnyel.
Kórházunk hírnevének visszaszerzése, helyi nővérképzés. A
szociálisan leginkább kiszolgáltatottak segítése. A nemzeti sportváros címhez méltó
sportpolitika. Partnerség az
egyházakkal,
civilszervezetekkel és a kisebbségekkel.
Rugalmasabb, gyorsabb, hatékonyabb közigazgatás. Javuló közrend és közbiztonság.
A város egyetemes érdekeit
szolgáló testvérvárosi kapcsolatok."

Molnár Attila (Jobbik):
iPNiP^
„1970-ben
születtem
~
Szentesen.
.
Nős vagyok,
.
—
2 gyermekem
Á v " • • ^gf^fc
van. Főisko^^
lai végzettségem: mezőgazdasági mérnök, mérlegképes
könyvelőként dolgozom. Korábban nem voltam tagja
pártnak, de a politika foglalkoztatott. A Jobbik helyi
szervezetéhez 2009-ben csatlakoztam. Ekkorra a saját bőrömön is kezdtem érezni,
hogy a vezető politikusok által hangoztatott eredmények

és a valóság között egyre
mélyebb szakadék tátong.
Szükséges, hogy erősítsük
meg az emberekben a nemzettudatot és az összetartozás érzését. Anyagilag és
szellemileg is erős és öntudatos szentesi polgárokra
van szükség ahhoz, hogy
megfeleljünk az új kihívásoknak. Fontos, hogy a polgárokat
olyan
személyek
képviseljék, akik közülük kerülnek ki. A helyi politikusok ne a mindenkori kormány szócsövei és végrehajtói legyenek, hanem a lakosság érdekében dolgozó vezetők.

Szirbik Imre
(MSZP):
|
„Mindent
~ "
megelőző
legfontosabb
feladatomnak a munkahelyek
megőrzését és az újak létrejöttét tekintem. Segély helyett fenntartjuk a közösségi
foglalkoztatást.
A teljes komfort kiépítése
érdekében a következő lépésünk az árkok rendbe hozása
és a járdahálózat felújítása,
a kerékpárút-hálózat továbbépítése. A városközponttól
távolabb eső városrészeket

úgy fejlesztjük, hogy azok
közben ne veszítsék el emberközpontú, családias jellegüket. Kiemelten odafigyelünk a kórház-rekonstrukció
folytatására. Történelmi épületeinket és tereinket megújító programunk része a Petőfi Szálló rendbetétele. Kiépítettük az ország egyik
legnagyobb, termálalapú fűtési rendszerét, élővé tettük
a Kurcát, parkokat, fasorokat telepítettünk. Környezetbarát várost építünk. Ösztöndíjrendszerünk kiszélesítésével elősegítjük fiataljaink tehetségének kibontakozását."

n

nünk kell a lehetőséggel, helyi
szinten megvalósítani a kormány programját egy olyan
csapatban, amely a legszélesebb összefogáson alapul. A
munkahelyteremtés mindennél
fontosabb. Az egészségügy területén komoly lemaradásokat
kell behoznunk, és alapvető
szociális intézkedések is várattak eddig magukra. Alapelvem:
szolgálnia kell a városnak az itt
élőket. Nem az emberek vannak a városért, hanem fordítva.
Nem a járda a fontos, hanem
aki rajta lépdel. Hajrá Magyarország, hajrá Szentes!"

Hatvanból nyolc polgármester
nem indul a választáson
Csongrád megyében a hatvan
regnáló polgármester közül
nyolc - Mindszent, Algyő, Bordány, Csanádalberti, Deszk,
Magyarcsanád, Nagytőke és
Tömörkény első embere - nem
indul újra az október 3-i önkormányzati választáson.

a 7 független verseng a 45, illetve 39 olyan
jelölttel, aki mögött párt vagy civilszervezet
áll. A választók aktivitására utal, hogy 4 éve
az arra jogosultaknak Csongrádon 48, Makón
44, Szentesen szintén 44 százaléka mondott
véleményt a voksával.

vonulok

mondta Farkas Jánosné,

-

aki 24

„Elég volt a négy ciklus,
A feladattal járó idegeskedés, feszültség már
nem hiányzik."
Szabó Lajos,

Csanádalberti polgármestere

évig tanácselnökként, majd
polgármesterként vezette Magyarcsanádot, de összesen 37
esztendőt húzott le a település
közigazgatásában. Nem érzi
magát fáradtnak, ötletei is vannak, ezért méreti meg magát
képviselőjelöltként.

Staberecz Ferenc 2004 áprilisától vezeti Nagytőkét, és belefáradt a 6 és fél évnyi polgármesterkedésbe. Pihenni szeretne, és 4 évig biztosan nem politizál, de nem tartja kizártnak,
hogy egyszer visszatér a közéletbe. A polgármesterséget társadalmi megbízatásként látta
el, mellette szakmájában, autóbusz-vezetőként is dolgozott,
mostantól csak erre koncentrál.
Fekete Gábor három cikluson keresztül irányította Tömörkényt. - Elfárad, elhasználódik az ember - közölte - , ráadásul 12 éve a házi gazdaságban adódó feladatokat a feleségem látta el. Most pihenés, regenerálódás következik, de
nem maradok elfoglaltság nélkül: őstermelő vagyok, folytatom a kertészkedést.

Nem nyílik a napló
feleléskor az Erdeiben
MAKÓ
SZABÓ IMRE

A Makói Oktatási Központ tagintézményeként működő Erdei Ferenc Kereskedelmi és
Közgazdasági Szakközépiskolában már nem naplóval a hónuk alatt mennek órára a tanárok, a városban elsőként
ugyanis bevezették az e-naplót. Ez azt jelenti, hogy minden pedagógus számítógépes
nyilvántartást vezet az órákról
az asztalon lévő számítógép
segítségével; ebbe írja a hiányzásokat, a jegyeket, és
mindezt a diákok, illetve, ha
igénylik, szüleik is nyomon
követhetik.
Kincses
Tímea
tagintézmény-vezető lapunknak elmondta: 2 évi próbaidő után
tették ezt általánossá az isko-

lában. A pedagógusoknak
képzést nem, csak egy félórás
bemutatót kellett tartani, a
280 diák pedig még ezt sem
igényelte. Az újdonság hamar
népszerűvé vált. A szülők kö-

zül egyébként kevesen kértek
csak hozzáférést.
Az e-napló különben egyre
népszerűbb
megyeszerte.
Vannak iskolák, ahol már korábban elkezdték használni Makón várhatóan ezt követően vezetik be a többi intézményben. A diákok számára
előny például az, hogy az
e-napló a témazárók jegyeit
súlyozottan figyelembe véve
átlagot is számol, a tanároknak pedig az, hogy jelentősen
csökkentek az adminisztrációs terheik. Hátránya is csak
egy van: most már nem lehet
a felelőt annak alapján kiválasztani, hol nyílik ki a napló.

MEGYEI TÜKÖR ]
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Vetélytársak lettek
a korábbi csapattársak
Néhány hete még Zsótér Károly
mindszenti polgármesterjelölt
csapatát erősítette Szeri Sándor, most viszont már ellene
indul a városvezetői székért.
Zsótér nem érti, akkor miért
vállalta Szeri, hogy képviselőjelöltje lesz. Szeri azt mondta,
nem árult zsákbamacskát.
MINDSZENT
MUNKATÁRSUNKTÓL
Már nemcsak a képviselői
posztra pályázik az októberi
önkormányzati
választásokon a mindszenti Szeri Sándor, hanem a polgármesteri
székre is. A jogtanácsost
még néhány héttel ezelőtt
függetlenként,
de
a
Fidesz-KDNP
támogatásával
induló Zsótér Károly polgármesterjelölt mutatta be a sajtónak, csapata tagjaként. A
helyzet azonban mára megváltozott: egymás ellen indulnak a választáson.
- Mindenkinek joga van
eldönteni, hogy versenybe
száll-e a polgármesteri székért vagy sem - jegyezte meg
Zsótér Károly, riválisa döntésével kapcsolatban. Az építési vállalkozó azonban nem
akarta különösebben kommentálni az ügyet. Annyit
azért elmondott: nem érti,
hogy Szeri Sándor miért azután szólt szándékáról, amikor
már elvállalta csapatában a
képviselőjelöltséget.
Döntését tudomásul vette, persze
így már Szeri nem tartozik a
képviselőjelöltjeik közé. Helyére nem kerestek másik as-

piránst, így heten szállnak
versenybe a Fidesz-KDNP támogatásával Mindszenten.
- Több helyi vállalkozó
felkeresett, hogy fontoljam
meg a polgármester-jelöltséget. Jeleztem Zsótér Károlyéknak: a képviselői poszt mellett lehet, hogy a városvezetői tisztségre is pályázom
majd - fejtette ki Szeri Sándor. Hozzátette: utóbbi nem
új keletű, mert már 4 évvel
ezelőtt is többen próbálták
rábírni arra, hogy szálljon
versenybe a polgármesterségért. Akkor munkája miatt
nem állt kötélnek,* most viszont nyugdíjas. Nem érzi,
hogy döntésével bárkinek is
keresztbe
tett
volna.
Ugyanazokat az elveket képviselem, mint eddig, még ha
a jelenlegi helyzetben elképzelhető
is,
hogy
a
Fidesz-KDNP-jelöltek egy része
nem szívesen dolgozna velem
- állapította meg a 61 éves
Szeri Sándor.

Mindszenti jelöltek
Mindszenten öten indulnak a
polgármesteri székért. Zsótér
Károly és Szeri Sándor mellett
Hevesi Tamás, Farkas Ferenc
és Sánta József is független
jelöltként küzd a városvezetői
posztért. Érdekesség, hogy
nem csupán Szeri Sándor, de
Farkas Ferenc, Hevesi Tamás
és Sánta József is kettős jelölt, vagyis indul a választásokon a polgármesteri és a képviselői mandátumért is.

TOBOROZZÁK A NEVELŐSZÜLŐKET MEGYESZERTE

Ez minden áldozatot megér"
Minden áldozatot, fáradozást
megér nevelőszülőnek lenni,
hiszen szeretetteljes feladat
- vallja a vásárhelyi Komlósiné
Varga Ildikó, aki férjével 4
gyermekről, 3 neveltről és 1
sajátról gondoskodik.
CSONGRÁD MEGYE
TÖRÖK ANITA
Engedékeny, de következetes
szülőnek tartja magát a vásárhelyi Komlósiné Varga Ildikó.
Férjével sajátjuk mellett 3 nevelt gyermekről gondoskodnak. 8 éve lettek nevelőszülők,
és azt mondja, élete legjobb
döntése volt.
- Már gyermekkoromban is
több állami gondozott barátom
volt. Nagyon sajnáltam, hogy
emiatt megbélyegezték őket.
Nekem egy felnőtt fiam és lányom van. A második férjemmel döntöttünk úgy, hogy nevelőszülők leszünk - magyarázta a 49 éves Ildikó. - Andrea
14, Gábor 7, Péter 5 és Máté 3
éves. Nem könnyű, de annál
szeretetteljesebb feladatra vállalkoztunk - jegyezte meg.
- Még a felnőttnek sem
könnyű új közösségbe kerülni,
nemhogy egy gyereknek. Fontos, hogy az első lépést ő tegye
meg, például elmesélje bánatát,
örömét. Ha ez megtörtént, akkor úgy érzem, a bizalmába fogadott - mondta. - Hihetetlen,
mennyi szeretetet adnak nekünk a gyerekek. Ez minden áldozatot, fáradozást megér. Gábor egy este tévénézés közben
odabújt hozzám, és megkérdez-

A 89 EVES ALLATVEDO MAR NEM TUDJA ELLÁTNI A TANYAJAN ELO EBEKET

Ádók László szabadulna
a befogadott kutyáktól
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Reggeli Komlósiéknál: Péter, Gábor, Ildikó, Máté és Andrea. FOTÓ: FRANK YVETTE
te: „én miért nem a te hasadban
voltam"? A természet így hozta,
de ennek ellenére nagyon szeretlek - válaszoltam meghatottan. - Ezeket a pillanatokat
semmi pénzért nem cserélném
el - jegyezte meg Ildikó, aki egy
éve a megyéi nevelőszülők
egyesületének elnöke is.
Komlósiné Varga Ildikó szerint sokan nem is gondolnak
bele, hogy nem minden gyermeknek adatik meg a felhőtlen,
boldog élet. Még most is megtörténhet, hogy a nevelőszülőnél töltött első év után is háromszor annyi ételt tesz a tá-

cora
2010.

nyán korábban volt, hogy
3 0 - 4 0 eb is menedéket kapott
egy időben. Segítették a vásárhelyi és a makói állatvédők, a
falu óvodájából ételmaradékot
kapott - mindez azonban már a
múlté. A lepusztult, düledező
épülethez maga jár ki naponta
kétszer etetni, ez azonban egyre nagyobb teher a számára. Főként azért, mert az ezzel járó kiadás havi 2 0 - 4 0 ezer forint, miközben csak 60 ezer forint
nyugdíjat kap.

méli, lesz új gazdájuk, FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Már csak lapunkban bízik a földeáki Adók László, aki sehogyan sem
bír megszabadulni a tanyájára évek alatt befogadott tucatnyi kóbor
kutyától. A 89 éves férfi nem tud tovább az állatokról gondoskodni.
FÖLDEÁK
SZABÓ IMRE
Tucatnyi kistermetű, jól tartott,
szemmel láthatóan egészséges

keverék kutya szalad felénk a
farkát csóválva, amikor Ádók
László faluszéli apró tanyájához érkezünk. A földeáki férfi
állatbarátként az elmúlt 10 év-

nevelték a gyerekeket, és nyugdíjasokká váltak.
A Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok
Igazgatósága (Tegyesz) toborozza a nevelőszülőket. Ehhez
először egy 28 órás döntés-előkészítő programon kell
részt venni, ahol az is kiderül,
hogy a jelentkező alkalmas-e
nevelőszülőnek. Erről az oktatók és a résztvevő közösen
döntenek. Ezt követően egy
32 órás tanfolyamon készítik
fel a leendő nevelőszülőket a
feladatra.

ben rengeteg kóbor állatot fogadott be, sokuk új gazdához is
került. A 89 éves Ádók László
azonban már nem tud tovább
gondoskodni a kutyákról. A ta-

„A lepusztult, düledező
épülethez maga jár ki naponta kétszer etetni, ez
azonban egyre nagyobb
teher a számára."

Ádók László 89 évesen már nem tud gondoskodni a kutyákról - re-

nyérjára a gyerek, mint amit
meg tud enni, csak azért, mert
előtte éhezett.
A Komlósi család példáját
látva több ismerősük úgy döntött: nevelőszülő lesz. Az új
gondozókra szükség is van, hiszen míg a megyében 2006-ban
285 nevelőszülő volt, addig az
idén 217-re csökkent a számuk.
Ennek legfőbb oka, hogy a gondozásába kerülő gyermeknél
legalább 18 évvel, legfeljebb
pedig 45 évvel idősebbnek kell
lenni a jelentkezőnek. A meglévők közül viszont az utóbbi
években többen felnőttkorukig

Problémájával nem csak az
állatvédő szervezeteket kereste
meg: járt a polgármesteri hivatalban, a főállatorvosnál és
még számtalan helyen, mindhiába. Már csak abban bízik,
hogy lapunk segítségével talál
olyan embereket, akik felhívják őt a 30/398-6021-es számon, és elviszik a barátságos,
a szükséges oltásokkal is rendelkező állatokat. Méghozzá
minél előbb, mert Ádók Lászlót mostanában sorra érik a
csapások - másik tanyája épp
a napokban égett le.

szeptember

Orchidea
1-2 szálas, 6+ virágú
12 cm-es cserépben

2010.

Darált sertéshús
Kapható a hagyományos
húspultban!

szeptember

Nescafé Classic
Instant kávé

200 g, 5950 Ft/kg

Emtec C400
2 GB-os pendrive

Ajánlataink az akciós készlet
erejéig érvényesek!
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MEGKÖNNYÍTI A KORAI DIAGNOSZTIKÁT ÉS A KÖZÖSSÉGBE ILLESZKEDÉST

Autistáknak segít
a szegedi felfedezés
Szegedi kutatók tesztekkel bizonyították, hogy jól fejleszthetők az autista gyerekek, ha a
szakemberek a nem tudatos
emlékezetükre alapozzák a tanításukat. így tanulnak meg
egészséges társaikkal beszélni,
fogat mosni, biciklizni.

DOMBAI TÜNDE

Memóriakutatásai révén a szegedi egyetem pszichológiai intézete az ország legjobbjai közé
tartozik. Az utóbbi másfél évben
pszichiáterek, neurológusok, fizikusok bevonásával az emlékezetünk különféle szintjét vizsgálták, és hogy ez miként függ
össze az agyunk idegrendszerének egyes részeivel. Németh
Dezső pszichológus, egyetemi
docens kutatócsoportja tesztekkel hasonlította össze értelmi
fogyatékos és autista gyerekek,
valamint Alzheimer-kóros idősek memóriáját egészséges emberek emlékezetével.
- Felfedeztük, hogy miközben az autista gyerekek rövidtávú memóriája vagy az intelligenciája rosszabb, addig a nem
tudatos emlékezetük legalább
úgy teljesít, mint egészséges
társaiké - emelte ki az újdonság lényegét a kutatásvezető.
Eredményüket a legfontosabb
ingyenes internetes szakmai folyóirat közölte, és a tudományos ismeretterjesztő folyóirat,
a Psychology Today is átvette.

Három szegedi óvodában és 6 iskolában tanulhatnak térítésmentesen táncolni a gyerekek a TánCentrum Szegedi Táncművészeti Iskola
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény projektjének köszönhetően.
SZEGED
BOBKÓ ANNA

nem tudatosan tanult mozdulatok az autistáknál is rögzültek,
sőt másnap is lehívhatók voltak; kiderült, hogy ez náluk is
maradandó tanulási forma. Valószínűleg azért, mert ép az
ilyen emlékekért felelős agyterületük.

SZEGED

Németh Dezsőék a memóriát kutatva jutottak új felfedezésre az
autizmusról. FOTÓ: FRANK YVETTE

- Nem tudatos emlékezetünk
vezérel bennünket automatikusan például fogmosáskor, vagy
amikor sötét lakásba hazaérve
villanyt kapcsolunk, de biciklizésnél és az anyanyelvünk elsajátításakor is. Ha ezekre egyszer
ráérzünk, megtanuljuk, ösztönös mozdulatsorok lesznek belőlük, azaz készség szintjén
rögzülnek. Érdekes, hogy a

Táncórák kicsiknek és nagyoknak

A szegedi kutatók nem módszert dolgoztak ki, hanem azokra a létező technikákra irányítják a figyelmet, amelyek a nem
tudatos feladatokra építenek.
Ezekkel lehet például az autisták társaságba illeszkedését hatékonyabban fejleszteni. Könynyebben megtanítható általuk
olyan, egyébként tudatos viselkedés, mint hogy nézzenek a
beszélgetőtársuk
szemébe,
vagy hogy ne szó szerint értelmezzenek minden mondatot. A
korai diagnosztikában is segíthet Németh Dezső kutatócsoportjának felfedezése; az autizmus modern eszközökkel akár
2 éves korban kimutatható, és
ha fejlesztik a kisgyerekek
plasztikusabb idegrendszerét,
több eredmény érhető el: az autista gyerekek jobban beilleszkednek a közösségbe.

Standard, latin-amerikai táncokat és salsát tanulhatnak
azok a gyerekek, akiket bevontak a TánCentrum Szegedi
Táncművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény projektjébe.
- Az uniós pályázat alapvető célja, hogy a kulturális
és az alapfokú művészetoktatási intézmények nyissanak
az óvodák, iskolák felé. Elkezdtünk azon gondolkodni,
hogy tudnánk minél több
gyereket bevonni a projektbe.
Az iskolánkban néptánc, modern tánc, klasszikus balett

Tudományról
közérthetően
A Szegedi Pszichológiai Napokon bővebben is hallhatnak az
érdeklődők ezekről a témákról
október 15-én és 16-án, az SZTE
Egyetem utcai épületében.

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

Ezeket a foglalkozásokat is támogatja az Európai Unió. FOTÓ: FRANK YVETTE

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Számvitel és adózás terülstán jártas

főkönyvelő

Feltételek:
• szakirányú főiskolai vagy agyaiemi váj
• regisztrált mérlegképes könyvelői s:
• s z á m í t ó g é p e s ismeret

ga

• szakmai gyakorlat minimum 3 év.
Mezőgazdaság terülstán szerzett gyakorlat
ós helyben lakó az elbírálás során előnyt jolent.

Gépészmérnök végzettségű munkatárs
növénytermesztési gépi munkák irányítására
Feltételek:
• egyetemi vagy főiskolai végzettség
• m e z o g a z d a s a g területén szerzett,

1-2 éves nagyüzemi gyakorlat
• nagyfokú munkabírás

• saját tulajdonú gépkocsi.
Jelentkezni a zrt. elnök-vezérigazgatójánál
személyesen, talafonon előzetesen történő Időpontegyeztetéssel lehat, önéletrajzot az alábbi
e-mail cimra elözatasan juttassák al.
Telefon: B2/B79-848 • E-mail: inlo@hodagro.hu

A 2010. SZEPTEMBER 27. ES0KT0BER1.
KÖZÖTTI MUNKAHÉTEN A KÖVETKEZŐ
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK,
FÓRUMOK LESZNEK
Szeptember 27-én, hétfőn:
* Katona Gyula, a 13-as számú választókeriilet (Móraváros) képviselője
(ogadóórát tart 14-16 óráig a Szegedi Csatornamű Társulat Irodájában (Szeged,
Széchenyi tér 5.).

* Apró Juhász János Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület képviselője fórumot tart 18 órakor a Wesley János Evangélikus Altalános Iskolában (Zentai u. 31.). Téma: Beszámoló az elmúlt 4 évben végzett képviselői
munkámról.

Szeptember 2 8 - á n , kedden:
* Virág András, a 14-es számú választókerület (Alsóváros) képviselője (ogadóórát tart 17 órától az Alsóvárosi Általános Iskolában (Szeged, Dobó u. 42.).

* Kónya Gábor, a 19-es számú választókerület (Északi városrész, Felsőváros, Fodorkert) képviselője fogadóórát tart 17 órától a Deák Ferenc Gimnáziumban (Szeged, József A. sgt. 118-120.).

* Gila Ferenc, a 24-es számú választókerület (Petőfi telep, Baktó) képviselője (ogadóórát tart 17 órától a Petőfi telepi Művelődési Házban (Fő tér).

* Apró Juhász János Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület képviselője fórumot tart 18 órakor a Gyálaréti Művelődési Házban (Koszorú u. 35.).
Téma: Beszámolj az elmúlt 4 évben végzett képviselői munkámról.

Szeptember 29-én, szerdán:
* Dr. Szentgyörgyi Pál alpolgármester, az l-es számú választókerület
(Felsőváros, Belváros) képviselője fogadóórát tart 16 órától a SZÖFCE Iroda-

TÁNCPEDAGÓGIAI PROJEKT
KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
A SZEGEDI TÁNCMŰVÉSZETI ISKOLÁVAL
A Társadalmi Megújulás Operatív Program:
Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős
tevékenységeinek támogatása című pályázatán a TánCentrum
Szegedi Táncművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
34.756.620 Ft támogatást nyert el.
A projektben heti szakkör, iskolaotthonos heti óra, témahét és táncverseny szerepel.
A tánctanulás szélesebb kórben elérhetővé válik, óvodákban,
általános iskolákban, gimnáziumban, gyarapítva a gyerekek ismereteit.
TánCentrum Szegedi Táncművészeti Iskola A M I
6 7 2 2 Szeged, Tisza Lajos krt. 41.
www.tancentrum.hu

helyiségében (Szeged, Tápai. u. 56.).

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

Szeptember 3 0 - á n , csütörtökön:
* Apró Juhász János Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület képviselője fórumot tart 18 órakor az Alsóvárosi Kultúrházban (Rákóczi u. 1.).
Téma: Beszámoló az elmúlt 4 évben végzett képviselői munkámról.

O k t ó b e r l - j é n , pénteken:
* Apró Juhász János Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület képviselője fórumot tart 18 órakor a Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület székházának nagytermében (Újszeged, Fő lasor 9.). Téma: Beszámoló az

A projekt az Európai Unió támogatóséul,
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
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és társastánc tanszak működik. Ebben a projektben ez
utóbbi közreműködik - tudtuk meg Borsos Anikótól,
a
TánCentrum egyik vezetőjétől, aki elmondta: 9 partnerintézménnyel kötöttek szerződést: 3 óvodában, 5 általános iskolában és 1 gimnáziumban mozgatják meg a gyerekeket hetente egyszer a
szakkörökön, az egyik iskolában
pedig
iskolaotthonos
foglalkozáson belül.
Az órák ingyenesek, ennek
köszönhetően olyan ovisok és
diákok is részt vehetnek rajtuk, akiknek a szülei egyébként nem engedhetnének meg
maguknak ilyen kiadásokat.

A gyerekeknek még utazniuk
sem kell, a tánctanárok az intézmények
tánctermeiben,
tornatermeiben tartják a foglalkozásokat.
Két témahetet is tervezett a
tánciskola: az egyik tábort a
közelmúltban tartották Mezőkövesden, 185 gyermek részvételével, a másikat pedig jövőre tervezik. A gyerekekkel
2011. július közepéig foglalkoznak a projekt keretében a
tánctanárok, diákjaik a tanév
végén projektzáró gálaműsoron mutatják be tudásukat a
Szegedi Nemzeti Színházban.
Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap
társfinanszírozásával
megvalósuló projektre a szegedi tánciskola több mint 34
millió forint pályázati pénzt
nyert.

elmúlt 4 évben végzett képviselői munkámról.
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az orom
művészetéről tart
előadást Szegeden
A hosszú nyári szünet után parádés programmal folytatódik a
közkedvelt Mesterkurzus-sorozat Szegeden: szeptember 29-én
napjaink legnépszerűbb, legolvasottabb magyar írójával,
Müller Péterrel találkozhatunk a Belvárosi moziban!
Akinek volt már
alkalma részt venni
az író valamelyik
előadásán, az tudja,
hogy ez különös élményt jelent, hiszen
ilyenkor hallani és
látni lehet azt is, ami
leírhatatlan. Müller
varázslatos előadó,
aki hamar ráhangolódik közönségére,
és az „együttlélegzés" különös légkörét hozza létre - ezért
sokan mesélik, hogy
egy több száz fős
előadás után is személyes, csak nekik
szóló élménnyel távoznak. Nem csoda,
hogy az ország minden pontján telt ház fogadja a neves
gondolkodót.
Mivel Müller Pétert napjainkban az foglalkoztatja leginkább,
hogy miként őrizhetjük meg
belső derűnket és harmóniánkat egy zaklatott, nyugtalan,
félelemmel és fájdalommal
teli világban, szegedi előadása
is az öröm művészetéről szól.
Meggyőződése, hogy ma csak
erről érdemes beszélni, célja
pedig, hogy a repülés, a tánc
élményéhez, az önfeledt bol-

f
dogság törékeny pillanataihoz
segítse közelebb hallgatóságát.

95282219

A mozi előcsarnokában felállított standon kedvezményes áron lehet megvásárolni Müller Péter műveit,
és más, nívós, pszichológiai
témájú könyveket.
Jegyek elővételben már
kaphatók a Belvárosi mozi
jegypénztárában.

(x)
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Enekmesterként segíti
Karikó Teréz a fiatalokat
A Szegedi Sztárok Falán tegnap
avatták fel Karikó Teréz
Liszt-díjas magánénekesnek, a
Szegedi Nemzeti Színház örökös
tagjának fotóját. A ma már
énekmesterként dolgozó legendás szoprán fél évszázada szerződött a teátrumhoz; pályafutásának fotóiból tárlat nyílt a
Brnoi étteremben.
SZEGED
HOLLÓSI ZSOLT
Karikó Teréz pályafutása során
bejárta a világot, nemzetközi
karrier helyett mégis inkább
Szegedet választotta, itt lett az
operaszínpad
királynője.
1960-ban diplomázott a Zeneakadémián, majd ösztöndíjjal
Olaszországban képezte tovább
magát a világhírű tenoristánál,
Tito Schipánál. A Római Opera
neves hősbaritonja, Salvatore
Di Tommaso is tanította. Hatásukra az olasz énekiskola híve
lett; nem a németekre jellemző
precizitást tartotta a legfontosabbnak, hanem a vérbő kifejezőerőt. Hangját a pályakezdő
Maria Callaséhoz hasonlították,
Rómában szerződést is ajánlottak neki, mégis hazatért Vaszy Viktor hívására szerződött az 1960-61-es évadban a
szegedi társulathoz. Vaszy rögtön felismerte tehetségét, elhalmozta szerepekkel. Első nagy
sikere, az Otelló Desdemonája
után Tatjána, a Don Carlos Erzsébet királynője, az Aida, A
végzet hatalma Leonorája és A
szicíliai vecsernye Elena hercegnője és a Don Giovanni Donna Elvirája következett. Amikor
elénekelte Abigélt a Nabuccóban, a tévéfelvételnek köszönhetően az egész ország megismerhette a nevét, fiatalon
Liszt-díjat kapott. Nagy volumenű drámai szoprán hangját,
biztos koloratúrkészségét, kivá-

ló énektechnikáját egyaránt dicsérte a kritika - és a közönség
is ünnepelte. Vaszy irányításával több modern opera magyarországi bemutatójának fősze-

A Csánüskwáfynőt
- Énekmesterként a mai napig
sokat dolgozom, most a Csárdáskirálynő bemutatójára készülünk.
Színész és énekes kollégák is járnak hozzám. Régi barátság fűz
Fekete Gizihez, aki Cecília szerepét alakítja. Szerencsém van,
mert a szegedi társulat tele van
tehetséges művészekkel, így
könnyű velük a dolgom. Amit én
csinálok velük, az olyasmi, mint
amikor a koncert előtt a hegedűművész bemelegít a hangszerével - mondta tegnap lapunknak
Karikó Teréz, aki azt vallja: az
operaéneklés olyan, mint a sport,
naponta négy-öt órás gyakorlásra
van szükség ahhoz, hogy edzésben legyen a művész. Fontos az
állóképesség is; neki sokat segített, hogy fiatalon sportolt. Felemás gerendán, gyűrűn gyötörte
magát, röplabdázott, mellúszásban az 1952-es olimpiai bajnok
magyar úszóváltó egyik tagja,
Nóvák Ilonka volt az edzője.

replője volt. Gyakran hívták
vendégszerepelni az Operaházba is, ahol bravúros beugrással
sok előadást megmentett.
Failoni Nelli sokszor biztatta, hogy menjen ki Nyugatra
énekelni. Madridba hívták,
szerződést is ajánlottak neki,
de úgy érezte, nem rúghat fel
mindent Szegeden. Vaszy halála után a hetvenes évek végén, tapasztalt énekesként,
ereje teljében úgy érezte, nem
építenek már rá úgy, mint korábban, át kell adnia a helyét
a fiataloknak. Párizstól Mexikóig körbeturnézta a világot;
virágénekeket,
dalokat
is
megszólaltatott a Rajkó Zenekarral. Nem sok magyar énekes volt akkoriban, aki New
Yorkban az ENSZ-palotában
és a Carnegie Hallban is sikerrel lépett fel.
Amikor hazatért a világjárásból, Gregor József, majd Molnár László zeneigazgató karakterszerepekre visszahívta a
színházhoz, és énekmesteri feladatokkal bízta meg. Szerencsésen tudott váltani; énekesi
pályája végén kisebb szerepekben is nagy sikert aratott. Sohasem felejtette el a szegedi közönség, az elsők között kapta
meg a Dömötör-életműdíjat.

Nem felejtette el a szegedi közönség. FOTÓ: FRANK YVETTE

Szegedi alkotók sikere
a testvéri Cambridge-ben
Szeged testvérvárosában, Cambridge-ben állították ki három fiatal szegedi alkotói képeit két hétig. Az egyetemhez kötődő művészeket Sófi József, a Sófi alapítvány létrehozója segítette.
SZEGED, CAMBRIDGE
MUNKATÁRSUNKTÓL
- Tájképeket kértek tőlünk,
amelyeket tavaly válogattak ki
a Szeged angol testvérvárosában, Cambridge-ben rendezett kéthetes augusztusi tárlatra - meséli Bubla Éva, a 25
éves, rajz szakot végzett festőművész.
- Tőlem több mint tíz hangulatkép szerepelt a belvárosi

galériában, a 32 éves pszichológus, Márkus Róbert 6 mikroszkóp segítségével készített fotóját láthatta a közönség. Szakács Nóra 22 éves matematL
kushallgató pedig provokatívan saját félelmeit jelenítette
meg a 6 fényképén. Sófi József,
a szegedi tehetségeket támogató Sófi alapítvány létrehozója támogatta a bemutatkozást.
A REÖK és az önkormányzat
segített szállítani. A szereplés
nagyon jól sikerült; az ottani
polgármester nyitotta meg a
bemutatót, másnap fogadást
rendezett nekünk. Rádióinterjút készített velem a BBC. Egy
hétig maradtunk, kihasználtuk a lehetőséget múzeumlá-

togatásra, városnézésre, és
kollégákkal is tudtam találkozni - meséli Bubla Éva.
Egy londoni hangulatot ábrázoló festményére egy helyi
vevő le is csapott, azt mondta,
a szegedi festő által megragadott érzés nagyon közel áll az
ő világához. Mielőtt a fiatal tehetségek külföldön bemutatkoztak, a REÖK-ben a cambridge-i Nicholas James
Juett
műveit nézhették meg a szegediek. Éva ez idő alatt elkalauzolta az angol festőt egy balatoni alkotótáborba, amely nagyon megragadta a vendéget.
A folytatást közös kiállítással
tervezik: a Balatonról, Angliában.

Elkészült a kisfiús ivókút
Amikor elkészül a Gutenberg utca felújítása, helyére kerül a legújabb szegedi ivókút a Vasvári-középiskolánál. Simor Márton
szegedi szobrász bronz kisfiúját
a műhelyben néztük meg.
SZEGED
DOMBAI TÜNDE
Négy ivókutat telepítenek a felújított szegedi Gutenberg utcába, ha elkészül a kivitelező a
díszburkolattal. A frissítő térdíszek között egy lesz műalkotás.
A belváros-rehabilitációs program költségvetéséből az önkormányzat szakirodája koordinálta a szegedi művészeknek
kiírt pályázatot. 3,5 millió forint
állt rendelkezésre, 9 alkotó jelentkezett 12 pályaművel. A feladat az volt, hogy a Gutenberg
utca múlt század eleji hangulatába és a Vasvári Pál középisko-

A Gutenberg utca másik három
egyforma ivókútját a 18., 24., 25.
szám elé helyezik ki. Az utcát
ezenkívül közel 100 paddal, több
mint 200 pollerret, 44 kerékpártámasszal „bútorozzák be" - mondta a belváros-rehabilitációs programot irányító Szeged Pólus Kft.
projektigazgatója, Máté Tamás. A
Bolyai és a Jósika utca kereszteződésére a burkolatba épített 4-4
lámpatest hívja fel majd a figyelmet. Az utca első, Tisza Lajos körút felőli szakaszát várhatóan október elején adják vissza a forgalomnak. A Bolyai és a Jósika utca közti
részt és a teljes beruházást - a
szerződés és a tervek szerint is október végén fejezik be.

la környezetébe illeszkedő zsánerszobor készüljön, egy ivókúthoz kapcsolódva.
A megbízást a szakmai zsűri
döntése alapján a 35 esztendős
szegedi szobrászművész, a Vedres-iskola tanára, Simor Márton
nyerte el. - Ivókutas kisfiúszobrom hús-vér iskolást jelenít
meg, a régmúlt diákélet hangulatát szeretném vele az iskola
elé varázsolni. Negyedikes-ötödikes korú, mert a mostani középiskola helyén korábban felekezeti elemi iskola működött.
Arcához, alakjához az unokaöcsém kölcsönzi vonásait - mutatta meg műhelyében az elkészült és összeállításra váró alkotást. - A süttői mészkőből készült ivókút szecessziós formájával mozogtam szabadabban.
Egyedi, organikus hangulatához egy érdekesség: a középső
lefolyórács a közeli zsinagóga

kupolájának motívumát idézi. A
másfél tonnás kút ivócsészéi
mint húsos levelek vagy rügyek
pattannak ki csiszolt felülettel a
rusztikus törzsből. Családi ivókút, amelyből egyszerre három
oldalról, különböző magasságban lehet inni a nagykörút felől
odahajoló, nagyjából 110 centi
magas és 130 kilós bronzkisfiú
társaságában.
Simornak Szegeden ez az első köztéri alkotása, korábban
egy emléktáblát készített az
egyik szakközépiskolának. A
várpalotai Trianon Múzeumnál
látni Leszíjazott turulmadarát,
Kishegyesen Hunyadi Mátyás-,
Horgoson pedig Szent István-szobra áll. Répcelaki megrendelésre jelenleg egy buborékos
szökőkúton
dolgozik,
amely hat méter átmérőjű, és
gránit, mészkő, üveg felhasználásával készül.

Előadás-sorozat Rembrandt
regényes életéről a REÖK-ben
Rembrandt rézkarcaira sokan
kíváncsiak a REÖK-ben.
Rembrandt a festők között,
Rembrandt a siker csúcsain,
Rembrandt Jób köpenyében
- ez az előadás-sorozat címekben. A REÖK-ben három
estén át tartó előadásokat
előadja, előolvassa, elővezeti
Balog József újságíró, Barabás Tibor Éjjeli őrjárat című
életrajzi regénye alapján.
Balog József előadás-sorozatában végigjárja Rembrandt sikerre jutásának, és a bukásának rögös útját, a miértekre is
választ adva, miközben megismerhetjük a nagyszerű művész
jellemét. A festőgéniusz habzsolta és szerette az életet nem vetette meg a nőket és az
alkoholt. Talán ez lehetett a
molnárfiúból világhírű festővé
vált művész veszte. A holland
festő már élete során ismert és
sikeres művésznek számított,
hiszen egy évtizeden át Amszterdam gazdag és ünnepelt festője volt, ám hitelezőitől kisemmizve halt meg, és névtelenül
egy tömegsírba temették.
Szerette a művészeteket,
tanulmányozta és gyűjtötte
kortársai alkotásait. Rembrandt nem élt takarékosan,
rengeteg festményt és műtárgyat vásárolt, általában ritkaságokat. Ennek végül az lett
az eredménye, hogy csődöt jelentett. Hitelezői elárverezték
házát és műgyűjteményét. A
holland festő innentől kezdve
gyakran
alkoholmámorban

Bubla Éva, Szakács Nóra és Márkus Róbert az angliai kiállításon. FOTÓ: DM/DV

Simor Márton munkája a múlt századot idézi. FOTÓ: KARNOK CSABA

Sokan kíváncsiak Rembrandt rézkarcaira.
dülöngélve járta a város legszegényebb zsidónegyedének
utcáit, miközben fiatal szeretője és fia tartotta el. Művészi
hírneve eközben sem csökkent, mégsem sikerült talpra
állnia.
Rembrandt egy művész,
aki csakúgy, mint életében,
munkájában sem ismert mérREÖK Gyerök Kör
Októbertől folytatódik a nyáron indult sikeres REÖK Gyerök
Kör múzeumpedagógiai fogtalkozássorozat, amelyen havonta két szombat délelőtt Ale Ildikó múzeumpedagógus várja
mindazokat a gyerekeket, fiatalokat, akik a képzőművészetet érezni, érteni és megélni kívánják. A foglalkozások látogatása 700 forint/fő. Az első alkalom október 2-án lesz.

téket, megalkuvást, kizárólag
saját esztétikai és morális
mércéi szerint dolgozott. A
fényt ünnepelte egész munkássága során, a fényt,
amelyből csak keveset engedett képeire, mert úgy tartotta, az árnyak közül kell fölbukkannunk nekünk, embereknek, az árnyak világát legyőzve kell megmutatni valódi arcunkat.
A REÖK előadásain annak
a Rembrandtnak alakja jelenik meg, aki legparányibb
metszeteiben is képes fölmutatni univerzuma sűrűségét,
nagyszerűségét és kivételes
egyszeriségét. Az előadások
szeptember 30-án, október
6-án és október 27-én lesznek,
azokat meghallgatni a Rembrandt rézkarcai című kiállítás
megtekintésével együtt 8 0 0
forintért lehet.
(X)
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Készült a Szegedi Tudományegyetem megbízásából
a TÁMOP 4.2.3.-08/1-2009-0015

I í

Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja

J.L-

Kíváncsiak

„Egy nemzet naggyá csak
akkor lehet, ha kebelében
önálló kutatás folyik" - jelentette ki Klebelsberg Kunó. A szegedi egyetemalapítók közé tartozó egykori
kultuszminiszter hívta a Tisza-parti universitasra
Szent-Györgyi Albertet, aki
itteni kutatóként nyerte el a
legmagasabb tudományos
elismerést, a Nobel-díjat.
„Sosem tettem többet, mint
teljesítettem kötelességemet, mint kutató pedig kielégítettem saját kíváncsiságomat" - jelentette ki
1973-ban Szent-Györgyi,
mikor szeretett városába
látogatott, és átvette az
egyetemen díszdoktori diplomáját. Akkor a világhírű
tudós beszélt a tudomány
feladatáról és három arculatáról, az alap és az alkalmazott tudományokról, valamint a tudományról mint
a művészettel egyenértékű
tevékenységről is - lapunk
tudósítása szerint. Nobel-díjasunk megállapította: a tudomány soha nem
lehet öncélú, mindig a népet kell szolgálnia.
A múltbeli nagyságokat
citálva szinte ugyanarra a
következtetésre juthatunk,
mint ha a jelen szükségleteit fogalmazzuk meg. Az
elhúzódó válság új helyzetet teremt a gazdaságban:
újraosztható lesz a piac. A
piacért induló versenyre ott
készülnek okosan, ahol
gyakorlati irányba mozdítják a kutatást, nagy figyelmet szentelnek a tudományos eredmények hasznosulásának. E célt szolgálja
a Szegedi Tudományegyetemen a TÁMOP
4.2.3-08/01-2009-0015 számú „Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen" című sikeres pályázat. Ez - úgy is,
mint a vállalkozásnál, a
piacon új, vagy jelentős
mértékben továbbfejlesztett termék, illetve eljárás
bevezetése - innováció.
A legújabb kutatói eredmények megismertetését
mindig is küldetésüknek érzik a legkiemelkedőbb tudósok. A Kolozsvárról száműzött egyetem oktatói kara
Szegeden otthonra találva
meghonosította itt a tudományt népszerűsítő előadás-sorozatot. E szokás
máig él: korábban Mindentudás egyeteme - Szeged,
majd Szabadegyetem címen
megújulva. Ám innovációként fogható fel, hogy a médiapiacon 100 éve jelen lévő
Délmagyarország felvállalja
a kutatóegyetemi címet
nyert szegedi universitason
keletkező tudás megismertetését és szétterítését. A Tudomány és Innováció címen
összesen 20 alkalommal,
kéthetente jelentkező újságoldalával a dél-alföldi régió
lapja a sajtó ismeretterjesztő hagyományait eleveníti
fel és újítja meg. Mert közös
felismerésünk, hogy manapság párban jár tudomány és innováció.

a Szegedi Tudományegyetemen program keretében.

A KLÍMAVÁLTOZÁS REJTETTEBB ÖSSZEFÜGGÉSEIT KUTATJÁK

Átalakuló tájaink

Gyógyszert tapaszt
a vírusokhoz
Egyszerű matematikai alakzatokkal is leírhatók, mégis bonyolultak a vírusok. Miért? A
magyarázattal szolgáló Fejér
Szilárd módszere áttörést hozhat az orvoslásban is.
CAMBRIDGE, SZEGED
ÚJ.

Illancsról elillant a talajvíz - a Duna-Tisza közi kistáj sajátosságát is kutatja Rakonczai János egyetemi docens és Ladányi Zsuzsanna PhD-hallgató. FOTÓ: VERÉB SIMON
5 milliárd köbméter víz, Magyarország éves vízfelhasználásának teljes mennyisége hiányzik a kritikus években. A
szegedi egyetemen klímaváltozást tükröző környezetérzékenységi térképet készítenek.
DÉL-ALFÖLD
ÚJSZÁSZI ILONA
Mindennapi benyomásunk az
éghajlatváltozás. Az egyik év
melegebb, a másik meg csapadékosabb:
például
1999-ben 8 0 0 , egy évvel később 4 0 0 milliméter csapadékmennyiséget mértek hazánkban. De rendkívüli árvizek vagy viharok is sújtják e
vidéket. Mindez azonban belefér a meteorológiai változatosság fogalmába, nem jelent
feltétlenül trendszerű változásokat. Ellenben például a
talajvíz
mozgási
trendje
kulcsszerepet játszik a környezeti változásban, a klímaváltozásra utal - hangsúlyozza Rakonczai János. A Szegedi Tudományegyetem Termé-

jok genetikai típusának átalakulásával jár együtt.
- Ha a szárazosodási folyamat folytatódik, a szikeseink
egy részéből akár gazdálkodásra alkalmas talaj is lehet,
de jellegzetes, nemzeti parkokban is védett táji értékek
tűnnek el klimatikus okok miatt - mutat a térképre Rakonczai János.
A kutatóegyetemi címet elnyert SZTE földrajztudósai
úgy vizsgálják a klímaváltozást, hogy munkájuk eredményeként elkészülhessen az Alföld
környezetérzékenységi
térképe. Ehhez - többek között - műholdfelvételeket öszszehasonlítva vizsgálják az erdők biológiai aktivitását. Ezen
keresztül
megállapítható,
hogy a
legkedvezőtlenebb
helyzetű területeken a fák
csakis a csapadékból táplálkozhatnak, mert immár nem
érik el gyökereikkel a talajvízszintet.
Sikerült
megállapítanunk, hogy mennyi víz hiányzik a Duna-Tisza közéről, a

A gazdák alkalmazkodnak. - A talajvíz eltűnéséért - többek között
- a kőolajkutakat is okolják a gazdák, vélhetően indokolatlanul. Egyesek például a Bács-Kiskun megyei lllancson örülnek, hogy a talajvíz
süllyedése nyomán az egykori nedves területek, vagy szikesek helyén
ma már gazdálkodhatnak. Másoknak viszont komoly kárt okoz, hogy a
70-es, 80-as évekhez képest 6-8 méterrel ment lejjebb az átlagos talajvízszint, aminek következtében kiszáradnak a gyümölcsfák, át kell
alakítani a gazdálkodásuk profilját.
szeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék docense, a Környezettudományi Intézet vezetője a korábbról ismert terepeket járva figyelt fel az
összefüggésre: az egykori szikes területek teljesen átalakultak, például az 1970-es
években vakszikes helyek begyepesedtek. Ennek hátterében az áll, hogy a talajvíz változása módosítja a vertikális
víz- és sómozgást, ami a tala-

klímaváltozásban legérintettebb tájunkról: a kritikusabb
években
majdnem
annyi,
mint Magyarország évi teljes
vízfelhasználása, vagyis 5 milliárd köbméter - jelenti ki Rakonczai János. Ez az eredmény is jelzi: a földrajz ma
már nem pusztán a topográfia, hanem fejlődéséhez a térbeli adatok feldolgozása, a
geoinformatika
ugyanúgy
hozzájárul, mint az anyag-

Szárazosodás és öntözés
- Az idei rengeteg csapadékkal nem oldódott meg a szárazosodás problémája - figyelmeztet a földrajztudós. Rakonczai János saját maga tapasztalta június elején, hogy
miközben például Domaszék,
Mórahalom térségében hatalmas belvizek tették tönkre a
szántókat, lllancson a csatornák szárazak maradtak. Gond
az, hogy egyes helyeken az
öntözés sem hozhatja a táj
gyógyulását, a gazdálkodás
biztonságát, annak alig megfizethető ára miatt.
vizsgálatokat lehetővé tevő,
jól felszerelt laboratórium,
vagy a távérzékélés fejlődése.
Visszafordíthatatlan változásokat is előidéz a talajvízhiány. Tapasztalható ilyen például megyénkben a Röszkéhez tartozó vizes élőhelyeken:
a Kancsal tavon egykor csónakáztak, máskor meg sziksót
söpörtek/mára a mély csatornák elvitték onnan is a vizet egészíti ki tanárát
Ladányi
Zsuzsanna PhD-hallgató.
Megoldásnak a kutató nem
a belvíz elvezetését tartja, hanem a vízzel való gazdálkodást, miként a vízügyes körökben is egyre inkább erről
gondolkodnak. De tájökológiai vizsgálatok szükségesek
ahhoz, hogy megállapítsák:
mely területeken lehetséges a
vizek visszatartása a táj károsítása nélkül. A tájra veszélyesnek tartja a Duna-Tisza-csatorna
megépítésének
felmelegített ötletét is. Egy
ilyen vízpótlás ürügyén megvalósított beavatkozás megzavarná a talaj- és rétegvizek
rendszerét, miközben éppen a
vízhiánnyal leginkább sújtott
területek kevésbé részesülhetnének előnyeiből.

- A modellezés a számításos
kémiában olyasmi, mintha kísérleteznénk. Egy matematikai modellel írjuk le bizonyos
rendszerek viselkedését. A
módszer fél évszázados, fejlődése a számítógépek terjedésével felgyorsult. Így egyre
jobban meg tudjuk ismerni
például a molekulák szerkezetét, viselkedését, egymásba
való átalakulását - kezdi a beavatást Fejér Szilárd. A Kézdivásárhelyről érkezett, a Szegedi Tudományegyetem vegyész
szakán diplomázó fiatalember
5 évig Cambridge-ben kutatta
a vírusok fehérjeburkának titkait. Az ott megismert módszert most - mint Magyari Zoltán posztdoktori ösztöndíjas a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kémiai Informatikai Tanszéke laborjában dolgozva fejleszti tovább, Piskolcz Béla irányításával.
A legstabilabb szerkezeteket keresi a bonyolult térben a
modellező tudós, illetve különböző struktúrák egymásba
alakulásának dinamikáját is
kutatja. A minden fizikai-kémiai átalakulás vizsgálatára
alkalmas módszer egyik úttörője Cambridge egyetemén
Dávid
Wales.
Irányításával
doktorált Fejér Szilárd, aki két
év alatt jutott el addig, hogy
képessé vált egy új vírusmodellt alkotni. Azért éppen ez a
terület érdekli, mert bár sok
kutatócsoport foglalkozik a
vírusokkal, még mindig nem
tudni: miért néznek ki a vírusok úgy, ahogy.
- Egyszerű, közelítő modellem igazolja: nagyon fontos, milyen a vírusburkot alkotó fehérje mint építőkő
alakja, és milyen a kölcsönhatás erőssége két különböző fehérje között. E két összetevő-

vel meg lehet magyarázni
mindenféle
morfológiát
folytatja a magyarázatot az ifjú kutató. - Nagyon különböző vírusok nagyon hasonló
megjelenésűek lehetnek, míg
az egymáshoz közeliek küllemükben nagyon is különbözhetnek. Egyszerű matematikai
alakzatokkal
is
leírhatók,
mégis bonyolultak a vírusok,
mert kérdés: miként képesek

Szépek, változatosak
A vírusok szerkezetéről tudni
kell: külső fehérjeburkolatuk
védi az örökítőanyagot a környezettől. Ez a DNS vagy RN5
kódolja a fehérjeburok szerkezetét. Mivel korlátozott számú
DNS vagy RNS fér be e burokba, az általában egyetlen
elemből, mozaikokként épül
föl. Egyesek gömbszerűek,
változatos alakú nyúlványokkal; mások kissé nyújtott formájúak fej- és farokszerű kinövéssel.
ilyen
magas
szimmetriájú
alakzatot fölvenni viszonylag
egyszerű építőkövekből, viszonylag spontán módon. A
Cambridge-ben
kifejlesztett
modellem képes megmagyarázni egyszerű paraméterek
változtatásával olyan szerkezeteket, amelyeket az eddigi
modellekkel nem
sikerült.
Például a HIV-vírus burokfehérjéi kísérleti körülmények
között vagy zárt héjat alkotnak, vagy csöveket, vagy éppen kúpalakú szerkezeteket mutat a számítógép képernyőjén látható rajzra. - Az én modellemmel találtam olyan paraméterezést, amikor építőköveim pontosan ilyen csövekbe
vagy zárt héjba rendeződnek.
Egy új vírusmodell az orvoslásban óriási jelentőségű,
amit bizonyít, hogy az ifjú kutatónak az ACS Nano folyóiratban megjelent publikációja - szakmai körökben - nagy
visszhangot keltett. A modell
továbbfejlesztésével
például
vírusok burokfehérjéihez tapadni képes gyógyszermolekulákat lehet tervezni.
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A szimmetriát kedvelők szerint szép és változatos látványt nyújtanak a vírusok - mondja Fejér Szilárd. FOTÓ: FRANK YVETTE
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DR. KISS ATTILA - HATODSZOR FORDÍTOTT A BUDDHISTA FOMELTOSAGNAK
A napokban hetedik
alkalommal látogatott
Magyarországra a dalai
láma. Őszentségéről
tolmácsával, dr. Kiss
Attilával, a Szegedi
Tudományegyetem angol
tanszékének docensével
beszélgettünk.
INTERJÚ
NYEMCSOK ÉVA

- Hogyan lett a XIV. dalai láma tolmácsa?
- Nem első alkalommal tolmácsoltam őszentségének, de hogy hogyan lettem a tolmácsa, annak hoszszú története van. Amikor a szegedi
egyetem hallgatójaként különböző
tanulmányokat folytattam - az angol
szak mellett szimbólumtörténetet,
ikonológiát, nyugati és keleti ezotériát tanultam - , az érdeklődésem részben a keleti filozófiák és hagyományok felé fordult. A nyolcvanas évek
derekán negyedéves voltam, amikor
budapesti barátaim megkerestek:
tolmácsra volt szükségük. Abban
gondolkodtak, hogy létrehoznának
egy magyarországi buddhista kisegyházat, ami abban az időben még félig-meddig ellenzéki tevékenységnek
számított. Akkoriban csak egyetlen
buddhista misszió létezett Magyarországon. Megkértek, hogy segítsek nekik. Lengyelországba, Poznanba
utaztunk egy magas rangú tibeti vallási vezető, Kongtrul Rinpocse tanításait meghallgatni 1986-ban. Ott tolmácsoltam igazán először buddhizmust, majd később többször Budapesten is. Akkoriban már hozzánk is
ellátogattak tibeti buddhista tanítók,
akik a vallási és filozófiai rendszerről
tartottak előadásokat az érdeklődőknek. Ez számomra, fiatal egyetemista
számára rendkívül érdekes volt, illeszkedett a tanulmányaimhoz és segíteni tudtam a barátaimnak is.
Azért, hogy a tolmácsolást illetően
tájékozott legyek, utánaolvastam
ezeknek a dolgoknak, de sem akkor
nem voltam, sem most nem vagyok
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A tibeti közösségben a
dalai láma és
bármely tanító közelében
a hagyományos tiszteletadási és üdvözlési mód
az, hogy egy
hosszú fehér
kendőt, kadakot ajánlunk
fel a vallási
vezetőnek,
amelyet aztán
ő szertartásosan a nyakunkba
akaszt.

igazán jó értője a tibeti buddhizmusnak. Amikor első alkalommal látogatott Magyarországra a rendszerváltás
után közvetlenül, a barátaim úgy
gondolták: rám bízhatják, hogy tolmácsoljak neki, én pedig az addigi
tapasztalataim alapján úgy gondoltam, hogy elvállalhatom.
- Milyen önök között a személyes viszony? Megengedik a körülmények,
hogy közelebbi kapcsolatot alakítson
ki őszentségével?
- Erről nehéz nyilatkozni, mert
szerénytelenségnek tűnhet. Arról
beszámolhatok, hogy most, amikor
sokadszorra volt szerencsém találkozni őszentségével, én magam is
úgy éreztem, sikerült kialakítanom
vele egy olyasfajta kapcsolatot,
amely alapján megengedhettem
magamnak, hogy azt gondoljam: ő
is számon tartja, hogy én tolmácsolok neki. Legutóbb 2000-ben járt
Magyarországon, azt megelőzően
sok évig nem találkoztunk. Akkor az
első napon nem tudtam neki tolmácsolni, mert külföldön voltam, de
hiányolt, hogy hol van a tolmács,
aki jó néhány évvel azelőtt fordított
neki. Most, amikor tíz év után újra
találkoztunk és a hotelban üdvözöltem, nagyon jóleső érzés volt, hogy
megismert. Úgy éreztem, örömmel
nyugtázta, hogy itt vagyok. Az előadásai dinamikájából és a tolmácsai

visszajelzéseiből úgy vettem észre,
az a véleménye, hogy a tolmácsolást
illetően elfogadható és megbízható
munka folyik.
- Kapott tőle valamilyen tárgyat, személyes ajándékot?

a szabályokat, amelyeket a politikusok általában igen. Rendkívül közvetlen, nagyon emberi módon viselkedik, következésképpen nem várja el
senkitől - legyen buddhista vagy világi ember - , hogy áhítatos odaadással
viseltessen iránta,
99 Odamegy az emberekhez, az
de ettől függetlenül ezt mindig
egyiknek kedvesen meghúzogatja a
megkapja. A forszakállát, a másiknak megsimogatja az
malitásokat szerearcát, a sós mogyorót felbontja és
ti figyelmen kívül
hagyni,
nem
megkínálja a parlamenti képviselőket.
azért, mert reniMegpaskolgatja a szóvivő kezét, vizet
tens magatartást
önt a tolmácsnak. Ahogy bennem is, azt akar mutatni, hanem mert közvethiszem, mindenkiben az a
len.
Számtalan
legmeghatározóbb és legmaradandóbb
ilyen esetnek voltam szemtanúja.
élmény a dalai lámáról, hogy az
Mielőtt megérkeemberben lévő, alkalmanként túlzó és
zik, beállnak a kamiszticizáló elvárások ellenére is
merák, az őt fogadók
felsorakozrendkívül emberi benyomást kelt.
nak, mindenki isDr. Kiss Attila
meri a bemutatási
- Nincs szükség tárgyakra. Úgy protokollt. Őszentsége energikusan
vélem, a vele és a közelségében foly- beviharzik és a protokoll onnantól
tatott munka bőségesen elegendő kezdve nem működik.
ahhoz, hogy hosszú évekre telítődjek - Étkezéskor az ő kedvenc
jó érzésekkel. A tibeti közösségben a ételeit szolgálják fel?
dalai láma és bármely tanító közelé- Őszentsége nem
ben a hagyományos tiszteletadási és válogatós. Tíz évvel
üdvözlési mód az, hogy egy hosszú ezelőtti látogatá
fehér kendőt, kadakot ajánlunk fel a sakor több
vallási vezetőnek, amelyet aztán ő szőr
szertartásosan a nyakunkba akaszt. együtt
Nálunk is van kadak, amikor vele találkozunk, és mi is felajánljuk neki.
- A magas állami és egyházi vezetőket mindig biztonsági őrök tömege vigyázza. Ez a dalai láma
látogatásakor is így volt?
- Igen. Ilyen magas
rangú személyiség őrzéséről gondoskodni kell. A
Köztársasági Őrezred emberei vigyáztak rá.
- Amikor találkoznak, milyen
protokoll alapján üdvözlik egymást?
- A dalai láma félelmetes memóriáján kívül arról is ismert, hogy állandóan felrúgja a protokollt. Vele a kormányőröknek azért van rendkívül nehéz dolguk, mert nem tartja be azokat

étkeztünk. Meggyőződhettem arról,
hogy nem egyedi szempontok alapján összeválogatott ételeket szolgáltak fel neki. De azt tudom, hogy a
személyes étrendjében rendkívül
fontos számára a reggeli.
- Előfordult, hogy a dalai láma előadásának tolmácsolásakor gondja volt a
hallottak magyarra fordításával?
- A tolmácsolásban hosszú távon
nagyon nehéz egyáltalán nem hibázni. A tolmács arra törekszik, hogy folyamatosan kellő koncentrációval
dolgozzon, ne hibázzon és a lehető
legszöveghűbben adja vissza az elhangzottalát. De az én, vagyis a tolmács szemszögéből az is elmondható: őszentségéről tudható, hogy nagyon hosszú egységeket mond el
egyszerre. Jól emlékszem a legelső lá-

togatására: a sportcsarnokban minden egyes beszédrészlete közben jó
pár oldalt kellett

jegyzetelnem, ezeket gyorsan át kell
látni, össze kell szedni és vissza kell
adni. Ez a mostani előadásai során
még inkább így volt, egészen hosszú
blokkokban beszélt, előfordult, hogy
15 perces részt kellett lefordítanom, a
tolmács természetesen arra törekszik, hogy ne negyedórában adja
ugyanezt vissza. Ez nagy szakmai kihívás. Előfordult, hogy az idő hiánya
miatt valamit nem tudtam visszaadni, vagy olyan sokat és gyorsan beszélt, hogy valamit nem tudtam kellő
pontossággal lejegyezni. De ez a követő tolmácsolás velejárója.
- Ön őszentségeként emlegeti. Ő hogyan szólítja meg önt?
- Mivel rendkívül közvetlen ember, nem nagyon folyamodna megszólítási protokollokhoz. Most a Ma-

gyar-tibeti Baráti Társaság és az LMP
meghívására látogatott a Parlamentbe. Ugyanúgy viselkedett Tőkés László püspökkel, európai parlamenti alelnökkel, mint az LMP szóvivőjével.
Ugyanúgy paskolgatja a vendéglátók
vállát, mint ahogy velem is teszi ezt
tolmácsolás közben. Csak odafordul,
és igyekszik felszabadultan, kötetlenül társalogni. A környezetében lévőket is arra ösztönzi, hogy őszintén
és a belsőnk által forduljunk hozzá.
- Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel beszél róla.
- Örülök, hogy ezt mondja. Az a
tapasztalatom, hogy nagyon fel tud
töltődni az ember a dalai láma közelségében. Ez talán a legerősebb
és legfontosabb élmény,
amellyel gazdagodhatunk, ha találkozunk
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...de a legnagyobb és megérdemelt sikert Halálként Szabó P. Szilveszter aratta. Akárcsak Janza Kata, ő is
ebben a darabban tűnt fel 1996-ban, a mű emlékezetes szegedi bemutatóján.

g Tegeződik
i Istennel
A tavalyi év musicalszínészének választották Szabó P.
Szilvesztert, az operettszínház művészét. Jelenleg a
Rebeccában játssza Maxim de Wintert, tavaly Halálként
sziával köszöntötte Sisi ükunokáját. Vallja: mindegyik
alakítás hozzáad a következőhöz. A színházból hazaviszi
a terhet, de a közhiedelemmel ellentétben mosolygós,
viccelődő ember. Konzervatívan nevelték, amit továbbad
a gyerekeinek is.
MUSICAL
FARKAS JUDIT
- Amikor tavaly újra énekelte a Szegedi Szabadtéri Színpadon a Halált, az
egyik előadáson jelen volt Sisi ükunokája, Valerie von Habsburg-Lothringen. Más volt ezzel a tudattal énekelni?
- Nem tudtam, hogy ott volt,
utána mondták meg. Rögtön azt
mondtam neki: Hi! (angolul: szia)
Ezt jópofának tartotta, mert olyan
szigorú etikett szerint kell hozzá
közeledni, amit nem tudtam felmérni - a mai világban nem lehet
mindig tudni, hogy ő milyen ran-

got képvisel. Házaspár gyerekekkel, jó fej, közvetlen emberek: a
férjjel is kezet fogtunk, privátnak
tűnt az egész, nem volt méltóságvonulata.
- Egy szerepbe mennyit tud beleadni
magából - például egy olyan szerepbe, mint a Halál?
- Nem magamra húzom a szerepet: közelít felém, én közelítek
hozzá, és létrejön egy harmadik
dolog. Ez mindenkinél más, én azt
szeretem, ha „beledöglök" a dolgokba.
- Egy-egy alakításból tanul a színész?
Mindegyik hozzáad valamit a következőhöz?
- Hiszem és vallom, hogy Maxim de Wintert a Rebeccából nem
tudtam volna eljátszani, ha nem
játszottam volna el a Halált, de
Max szerepe többrétegű. Lélekdrá-

j j A hercegnőnek tetszett
az előadás, és szerintem az
is - így, hogy kötődése van a
történethez -, hogy éppen a
Halál mondja neki: Hi!
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ma, belső őrlődés, le kellett ásnom
gyerekkori emlékekig. Nagyon furcsa, meg is visel. Jobban megviseli
az embert, ha a lelkéből ad.
Thybalt a Rómeó és Júliából például egy fizikális szerep, abba nem
kell beledögleni. Van egy íve,
tól-ig megy valahová. Max szerepében előadásonként más és más
dominál. Lehet, hogy éppen az
anyakomplexusa,
lehet,
hogy
más. Ezáltal nagyon sérülékeny is
a szerep, ha nem vagyunk jó
passzban. De hála istennek, engem nagyon jó passzban, korban
ért el ez a feladat, mert végre színházat játszom.

már sok mindent eljátszottam, ekkor éppen Szinetár Miklós kérdezte
meg: magát nem vettük fel annak
idején? Mondtam, hogy nem. Akkor jöjjön el hozzánk az operettszínházba! Elmentem, két évre rá
eljátszottam a Halált, aztán felvettek főiskolára is. Tanulópénznek
jó volt elvégezni. Most nem beszélek arról, tanultam-e ott vagy sem.
Biztosan igen, mert be voltam zárva egy színházi szférába, nagyon
sok színész, igazgató, tanár, rendező látott vizsgaelőadásokban.
Más dobbantóról indul így az ember, mintha „csak" tanodát végez
el, bármilyen is legyen az.

- Érthető: úgy tudjuk, eredetileg prózai színésznek készült.
- Igen, csak sokáig nem vettek
fel a főiskolára. Mindig másodrostás voltam, ott rúgtak ki. 1996-ban

- Konzervatív nevelést kapott?
- Igen, és át is adom a gyermekeinknek, van az életünkben egy
rendszer. Nem vagyok vaskalapos,
csak nálunk nem „heppértéken"
alapul a szépérzék, az elegancia, a
könnyedség, ami rettenetesen hiányzik az életből. És bármilyen
furcsa, a mosolyogni tudás. Közhiedelem, hogy nem vagyok mosolygós ember. Igenis mosolygós,
viccelődő ember vagyok. A színházi lét hátulütője, hogy engem a néző a szerepbe zárva lát és abból
asszociál. Más kérdés, hogy sokszor valóban nagy teherrel jövök
ki az előadásról, és nincs kedvem
mosolyogni, mert ilyen színész vagyok. Sajnos hazaviszem a terhet,
és majd éjjel kettő-három körül mert bagoly típus vagyok - kienged valahogy, ha egyáltalán kienged.

Pimaszságból írta az első verset. Szabó P.

Szilveszter novellákkal kezdte az írást. Első pár soros
versét kollégájának, Németh Attila musicalszínésznek és
zeneszerzőnek írta, aki akkor már verselt: pimaszságból,
hogy megmutassa, ő is „tudja" ezt a műfajt. A közös
szabály szerint a verseket nem papírra jegyzik le, hanem
mindig a mobiltelefon jegyzet menüjébe mentik el. A két
verseskötet mellett készül regénye is.

- Színházi ember a felesége, aki biztosan jobban megérti az életritmusát,
azt, hogy „hazaviszi" a szerepet.
- Mázli, hogy egy színházban
vagyunk, olykor egy darabban,
mert rugalmasabbak
vagyunk
egymáshoz, megértjük, mit miért
csinál a másik. De ez nem egészséges dolog ám! Mi egymást megértjük, de a gyerekeink soha nem fogják megérteni. Néha bevisszük
őket a színházba, nekik ez egy varázskuckó, hosszú távon mégis
egészségtelen.

9) Ahogy mondani szoktam, tudom, hogy van
Isten, csak nem hiszem el. Én láttam felkészülni
lelkész nagyapámat az istentiszteletre, láttam,
hogy működik az orgona. Ez nagyon furcsa
dolog az úgymond halandó ember számára, aki
nem él benne ebben a világban. Mint amikor a
színházban a nézőtéren ül az ember mint néző,
vagy pedig bennfentesként tudja, hogy miért és
mikor jön be az a fal. Én ezt gyermeki
naivitással úgy fogalmazom meg, hogy
tegeződöm Istennel. Ha hálátlan kölyök vagy
tékozló fiú is vagyok, tudom, olyan kapcsolatom
van vele, hogy megbocsát. Persze nem
mindent: nagyon szigorú erkölcsi normáim
vannak a neveltetésemnél fogva is, amelyekben
hiszek.
Szabó P. Szilveszter
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- Örülne neki, ha valamelyik gyerekéből színész lenne, vagy inkább eltérítené őket a pályától?
- Elnevelni őket előle, úgy,
hogy napi 24 órában ebben élnek, nem lehet. Otthon Bogyónak is van kis pörgős szoknyája,
felveszi, van egy mikrofonja,
amibe énekli a Haláltáncot. Amikor elmegyek otthonról, megkérdezi: ma Rebecca lesz vagy Haláltánc?
- A konzervatív neveltetés ellenére
úgy hírlik, a Gór Nagy Mária Színitanodába toalettpapírra írva adta be a
jelentkezését. Ez inkább lázadó természetre utal...
- Ez egy szép sztori. Olyan,
mint a játék, amikor körbeülnek
az emberek, valaki a mellette
ülő fülébe súg egy szót, mindenki továbbsúgja, és a végén teljesen más jön ki. Akkor adtam le
nyomdába Debrecenben a Billegő ballagok című verseskötetemet, jöttünk vissza autóval Budapestre, és letéptem egy A4-es
boríték hátulját. Szép avíttas
volt, arra írtam. Arra mondta
Gór Nagy Mária, hogy vécépapír
- vagy talán maga a szó el sem
hangzott. Csak az, hogy ez itt mi,
hogy képzelem, pimasz: azt hittem, vége a világnak, de aztán a
harag valahogy átfordult. Lehet,
hogy ezt Mari így „nyilatkozta
le" egyszer valahol. Ami az újságban megjelenik, nem mindig
igaz, főleg ha bulvárlapról van
szó.
- Amikor a verseiből felolvasott, feltűnt: mívesen használja a magyar
nyelvet. Miért? Hangsúlyozta, hogy
nincs megelégedve a nyelv mai állapotával.
- Azért írom, hogy keserv, mert
ez régies. Azért használok régi,
hangzatos szavakat, mert akkor talán a mostani argót, szlenget visszahúzom egy kicsit a régiességgel, e
kettő találkozik a jelenben. Furcsa az
elképzelés, de úgy gondolkodom,
nem elég csak a mai kifejezéseket,
hanem a régieket is kell használni.

Sisi ükunokája
A Szegedi Szabadtéri Játékok
igazgatósága nyáron vendégül látta
Valerie Habsburg-Lothringent,
Erzsébet királyné ükunokáját.
Az est fővendége percekkel az előadás kezdete
előtt érkezett meg. Sisi ükunokáját, Valerie-t most
főhercegnői cím illetné meg, ha a családja nem
mondott volna le korábban minden rangjáról és az
előjogaikról.
Az ükunoka németül már többször is, de magyarul még egyszer sem látta a darabot. Valerie Habsburg-Lothringen a Független Hírügynökségnek a bemutató előtt elmondta: úgy hiszi, a darab sok szempontból korrekt képet mutat Sisiről - természetesen
a művészi-szabadsággal és megvalósítással átszőve.

Szabó P. Szilveszter a Halál
szerepében énekelt Valerie-nek.
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Puskás Ferenc kisbolygó kering a világűrben, 82656-os sorszámmal
A kisbolygót magyar kutatók fedezték fel a spanyolországi
Calar Alto obszervatóriumban, 2006 augusztusában.

WERNER KRISZTINA

Puskás Ferenc emlékére:
1 a 82656-os kisbolygó
U1
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Kortárs képzőművészeti kiállítással emlékeznek meg Puskás Ferencről. A Home
Galéria magyar képzőművészeket kért fel, hogy készítsenek alkotásokat a kiváló
labdarúgóról. így született meg 58 mű, köztük négy szobor, valamint láthatók
Hemző Károly és Kristóf Lajos korabeli fotográfiái is.
KORTÁRS
KERTÉSZ CSABA

A KIÁLLÍTÓ
KÉPZŐMŰVÉSZEK
Gyémánt
László, Konkoly Gyula,
Fe Lugossy
László. Orosz
István, Rácmolnár Sándor, Wahorn
András, Bada
Dada, ef
Zámbó István
és két karikaturista, Kaján
és Tónió is.

1954. MÁJUS
23-A UTÁN
TERJEDT EL
A PESTI
VKC:
Az angolok
egy hétre
jöttek és héteggyel mentek.

Egy nagy futball-labda kering a
kozmoszban Puskás Ferenc néven,
és terjeszti a játék, a tehetség, a
barátság szellemét. Biztos ő a legjobb a bolygók közt is. Pelé mondta róla: „Ő lenne a legjobb játékos
még a Holdon is." Mint a mesebeli
szabólegény, a kispesti grundoktól eljutott a Real Madridig, a világválogatottságig, BEK-győzelemig, többszörös spanyol gólkirályságig, olimpiai bajnokságig. Az
alapvető labdarúgó-tehetségen kívül kellett, hogy rendelkezzen
olyan emberi, vezetői, pszichikai
tulajdonságokkal, ami lehetővé
tette, hogy bárhová került is az
életben, az a csapat egyszer csak a
legjobb lett. A Kispesttel bajnok, a
Bp. Honvéddel bajnok, az olimpiai
csapattal bajnok, a magyar válogatottból „aranycsapat" lett, a Real Madriddal bajnok, a Real Madriddal BEK-győztes, mint edző bajnokságra vezette és BEK-döntőig
juttatta a görög Panathinaikost,
egy ausztrál kiscsapatból bajnokot
kreált.

EGYMILLIÓ EMBER HÖMPÖLYGÖTT A KELETI PÁLYAUDVAR
KÖRÜL

A kiállítás célja, hogy emlékezzünk arra a világsikerre, ami a
labdarúgáson és Puskáson keresztül Magyarországot akkor körülvette, arra az eufóriára, amit
Helsinki vagy a 6:3 után a magyar ember átélt a sötét Rákosi-korszak ellenére. A sikerre való emlékezés a legjobb motiváció
az új sikerek felé.
A 6:3 után: „Budapesten csodálatos volt a fogadtatás. Több mint
egymillió ember hömpölygött a
Keleti pályaudvar körül. Az egész
nemzet együtt ünnepelt." Legyen
itt m é g egy-két idézet a

sikerek

időszakából, az angolok elleni
7:l-es győzelem után. The Times:
„A budapesti mérkőzés ugyanGYÉMÁNT LÁSZLÓ: Örök visszati

olyan nagy mestermű volt, mint
amit a Wembleyben láttunk, sőt,
talán még nagyobb. Az angol taktika ezen a májusi vasárnapon
olyan elavultnak bizonyult a magyarokkal szemben, mint a lovas
omnibusz. Bármilyen kegyetlen is
volt számunkra a mérkőzés eredménye, elnéztük volna a játékot
akár késői öregkorunkig is. A magyar csapat játéka szenvedélyes és
gyönyörű volt a maga tökéletes
művészetében. A gazdag, kifejező

nem részegítő tánc volt. Mit-is
mondjunk a magyarokról?
Nem elég a szótár jelzőit elővenni, újakat kell kitalálni. A
magyar csapat minden egyes
tagja isteni módon, felülmúlhatatlanul játszott és játékával elbűvölte a világot. Puskás és társai számára vasárnap délután
minden feladat könnyűnek látszott."
Hasonló dicshimnuszokat írtak a világ vezető lapjai a Prav-

KERTESZ ZSUZSA: Puskás, Magyar-

ország
FILEP SÁNDOR: Öcsi történetei (játék
a spanyol bikával)

KÉPZŐMŰVÉSZET
ÉS IRODALOM

Felkérésünket a legkiválóbb magyar képzőművészek fogadták el,
és mondhatom, kiváló alkotások
születtek Puskásról és az őt körülvevő mítoszról. Nagyon változatos

„AZ ANYÁD HÉTSZENTSÉGIT,
TE FAGYLALTOS GYEREK..."
Puskás mondta Farkas Mihálynak, a Rákosi-rendszer nagy hatalmú honvédelmi miniszterének,
aki fehér egyenruhában jelent
meg egy május 1-jei ünnepségen.

^•^•••••••••••MHHHBaaBBI

99 Gyönyörű volt az út
hazafelé Helsinkiből.
Vonattal utaztunk együtt
a többi sportolóval, akik
közül sokan nyújtottak
kiváló teljesítményt a
világ legjobbjai között.
Miután elhagytuk Prágát,
a magyar határ felé
közeledve egyre
gyakrabban állt meg a
vonat. Ezrek és ezrek
ünnepeltek minket,
amerre csak elhaladtunk.

Fotó: Kristóf Lajos

Puskás Ferenc Egy legenda életre

kel című életregényéből

erejű elgondolásokkal felépített
magyar támadások olyanok voltak, mint a prizmán áttört fénysugár. A szivárvány összes színeiben
ragyogtak és ezek a színek állandóan változtak. A magyar együttes első félidei játéka elvakította
és lehangolta volna a világ bármelyik csapatát."

„Felejthetetlen élményben volt
részük mindazoknak, akik tanúi

dától a Le Figaróig. Korábbi
meghívásos kiállításainkon hódoltunk Márai Sándor és Petőfi
Sándor nagysága előtt. Most
nem irodalmi személyiséget vá-

lehettek

lasztottunk, h a n e m a legnépsze-

RÉSZEGÍTŐ TÁNC VOLT
a

mérkőzésnek,

mert

mindig vissza fognak emlékezni
erre a napra." A l'Unitá c. lap:
„Nem labdarúgó-mérkőzés, ha-

rűbb sportág, a labdarúgás legnépszerűbb hazai és nemzetközi
csillagát, Puskás Ferencet.

alkotások születtek: festmény, grafika, szobor, object, médiaart, művészkönyv.
Ezeken a kiállításokon és főleg
a kiállítás katalógusaiban összekapcsoltuk a képzőművészetet és
az irodalmat. Most Puskás Öcsi révén összekapcsoljuk a sportot, a
képzőművészetet és az irodalmat.

ggg

i f i 99 Játékosként és
| emberként is tízes! Minden
I magyarnak segített, olyan
volt a magyaroknak, mint
egy nagykövetség.
Alfredo di Stefano, a Real Madrid
egykori világklasszisa
Mámoros, diadalittas verset írt
Zelk Zoltán a 6:3-as magyar-angolról. Szabó Lőrinc az '54-es berni vb-döntőn elszenvedett magyar
vereségről mint győzelemről írt
gyönyörű verset. Esterházy Péter
Puskás, Gödel, passz című írásában búcsúztatja a XX. századot és

JOSEPH K'DAR: Puskás Öcsi

„mint cseppben a tenger", jellegzetes alakját emeli ki, „akivel
még történhetett dráma", Puskás Ferencnek. Ezekből a művekből idézünk.
„Úgy gondolom, Puskás Ferenc példakép lehet minden tehetséges magyar ember számára,
szakmájától
függetlenül.
Megmutatta nekünk,
hogyan
válhatunk a világban elismert
emberré tehetséggel, szorgalommal, emberi tartással."

ESTERHÁZY PÉTER: PUSKÁS, GÖDEL, PASSZ
Ám amikor Puskás egyszer avval a bizonyos legendás bal lábával úgy indította a szélsőt, hogy a labda negyvenméteres röppálya után, a hátvéd frizuráját borzolva esett a hátvéd mögé, úgy,
hogy a szélső éppen akkor ért, lépett oda, s evvel a lépéssel azonnal behozhatatlan előnyre tett szert, akkor a 100 0 0 0 fáradt embernek elakadt a lélegzete: színről színre megjelent előttük, akár egy
angyal, az emberi zsenialitás..."
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Az operavilág ismert hazai előadója a Figaro házasságának Susannája, a Traviata Violettája,
a Hoffmann meséinek Antóniája, a népszerű Gilda és Lammermoori Lucia.

Rost Andrea népdalai

9f Egy rendes
tündértől legalább
hármat kérhetnék. De a
legnagyobb vágyam,
hogy harmonikus
egyensúlyt
teremthessek a munka
és a család között. Úgy
tudom, ez sok nőnek
az álma mostanában, s
tényleg nehéz. De
nagyon fontos lenne,
hogy sikerüljön.

Ha kimondjuk a nevet, Rost Andrea, mindenkinek beugrik az arca. A szép
vonásai, a csillogó szemek. De senkinek nem jut eszébe a népdal, hiszen
operaénekesként ismerjük...

V
ZENE
PÓK VIKTÓRIA
- Hogyan jött a népzenéből, cigány és zsidó muzsikából álló előadás ötlete, az, hogy ezúttal népdalokkal kényeztesse a közönségét?
- Itt születtem, első találkozásom a zenével a
népdalok kapcsán adódott. Gondoltam, tartozom
ennyivel a közönségnek, a hazámnak. Bár operaénekesnek tartom magam, de ezek a művek hozzátartoznak az identitásunkhoz. Különböző népek élnek itt, hatnak egymásra, egymás kultúrájára.
Gyakran hallunk bajokról, ellentétekről, pedig békességben kell élnünk s el kell fogadnunk egymást.
S ha én a népek barátságához a művészetemmel járulhatok hozzá, akkor boldogan teszem ezt. Szerencsére remek zenészeket találtunk az elképzeléseinkhez, jó hangulatban zajlanak a próbák és az előadások. Igazi örömzenélésről beszélhetünk.
- Meséljen a produkcióról, hol hallhatja a Pannon
Dalokat a közönség?
- A műsor vázát a Kárpát-medencében autentikus magyar, cigány és zsidó népdalok adják. Az
anyag az én koncepcióm alapján állt össze, a zenét
Jávori Ferenc, Szokolay Dongó Balázs és Bolya Mátyás szerezte. A három népcsoport különböző karakterén átszűrve rajzolunk képet Magyarország és
a közép-európai régió zenei hagyományairól. Az alkotótársaim kiváló ismerői s művelői az említett
műfajoknak. A Szokolay Dongó Balázs-Bolya Mátyás szerzőpáros népzenei ihletésű feldolgozásai,
valamint Jávori Ferenc klezmerzenéje rengeteg
szegletét bejárja ennek a ritka gazdagságú zenei világnak, az archaikus magyar népdaloktól a cigányság dallamain keresztül egészen a klezmer szólamaiig. A produkcióban fellép Bognár Szilvia is, aki a
parasztmuzsikusoktól tanult őszinte énekével remekül kiegészíti az én Kodály-népdalfeldolgozásokból
már jól ismert népdal-interpretációimat. Cimbalmon Lukács Miklós, nagybőgőn Glaser Péter muzsikál, és színpadra lépnek a Budapest Klezmer Band
tagjai is. Már jártunk Pécsen és a kecskeméti Kodály-fesztiválon. Október 17-én a fővárosi zsinagógában lépünk fel.
- Beszéljünk kicsit a múltról, amikor az apró Rost
Andreát a terveiről faggatták, hogyan válaszolt, mi
lesz, ha felnő?
- Tizennégy éves korom körül derült ki, hogy

99

Rost Andrea

jó a hangom. A tanárom a csepeli zeneiskolába
küldött, s innentől szinte minden időmet a zenetanulás töltötte ki. Kemény évek következtek.
Színész akartam lenni, de eltanácsoltak, az
utolsó rostán pottyantam ki. Ez akkor nagyon
bántott, de ma már igazat adok a tanár uraknak.
Nem volt sima az utam, a zeneakadémiára sem
jutottam be elsőre. De annál szorgalmasabban
tanultam, s megtaláltam az én utamat.
- Ön a Ki mit tud?-ban is szerepelt. Mit szól a most
népszerű tehetségkutatókhoz? Lát-e képzett művészpalántákat, lehet-e veszélyes egy ilyen verseny?
- Ezekkel a műsorokkal az a baj, hogy a tehetségnél és az embernél sokkal fontosabb a nép szórakoztatása. A megmérettetés nagyon jó, hiszen én
is sokat tanultam egykor a Ki mit tud?-ból. Fontos,
hogy a fiatalok megmutathassák magukat, s véleményt halljanak a produkciójukról, de én nem engedném a képernyőre azokat, akik önkritika hiányában nevetségessé válnak. Ha szakmailag kérdezi, az énekesek számára a legnagyobb veszély az, ha
nem tanulnak meg helyesen énekelni. Nagyon fontos a technikai felkészültség, hiszen ezzel óvhatjuk
leginkább a hangunkat.

Rost Andrea

- Soha nem látni butvártapokban. Van egy fia és egy lánya, apukájuk zenész. Követik a gyerekek önt a pályán?
- Tudatosan zártam ki a bulvárt az életemből. A
gyerekeimnek a saját életüket kell élniük, nem szeretném, ha bárhol azért érvényesülnének, mert ők
hozzám tartoznak. Mindenben támogatom őket, s
kijelenthetem, nagyon muzikálisak. A színpadtól kicsit féltem őket, de ezt nem hangsúlyozom túl gyakran. A fiam remekül dobol, a lányomnak is remek a
hallása és szép a hangja.
Antóniától Zerlináig. Rost Andrea Budapesten született 1962-ben.
Tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végezte. Még főiskolás,
amikor a budapesti operaház ösztöndíjasaként elénekelte Júlia szerepét.
1991-ben a bécsi Staatsoper magánénekese lett, ahol az összes fontos
szerepében megismerhette a bécsi közönség: Zerlinától kezdve Susannán
keresztül Lammermoori Luciáig, Violettáig. 1994-ben már a milánói Scalában
énekelt, ahol visszatérő vendég lett. A Salzburgi Ünnepi Játékokon is számos
produkcióban lépett közönség elé, a párizsi operában Antóniát alakította. A
londoni Royal Opera House-ban Susannaként debütált, majd Violettát
énekelt. A Madridi Teatro Real Blanche szerepére hívta. Amerikában több
ízben is vendégszerepelt, a tokiói opera és számtalan nemzetközi operagála
gyakori művésze. Képzőművész férjével Berlinben él, de gyakran látogat
Magyarországra. Kossuth-díjas, érdemes művész, Liszt- és Prima
Primissima-díjat kapott.

A nemzet tragikája": Jászai Mari

2010-ben ünnepeljük Jászai Mari születésének 160. évfordulóját. A
klasszikus ókori és Shakespeare-tragédiák, történelmi és társadalmi
drámák hősnőinek megszemélyesítéséért „a nemzet tragikájának"
nevezett színésznő Rábatamásiban 1909-ben vásárolt házat nyári
pihenőhelyül.
MŰVÉSZET
CS. KOVÁCS ATTILA
A ház két szobája ma emlékhely, Jászai Mari bútoraival,
tárgyaival, szerepképeivel és
életének más dokumentumaival berendezve. Hagyatékát
gondozzák rokonai, testvére leszármazottai. Tevékeny részt
vállal ebben Keserű Katalin művészettörténész, egyetemi tanár
is. Szintén Jászai-leszármazott.
- A magyar színháztörténetben a XIX. század valódi
polgári és egyúttal művészeti
fordulatot hozott. A kastélyok
zártkörű színielőadásai helyett
és mellett előbb különféle vándortársulatok és az első, ideiglenes színházak, majd a kőszínházak elhivatott alkotói
vállalkoztak a nemzeti nyelv
terjesztésére, ápolására és felemelésére. A színház művészetté változtatására - írja Keserű Katalin. - Jászai Mari az
első magyar színház, az
1837-ben megnyílt Nemzeti

Színház színésznője lett.
Győri, budai és kolozsvári pályakezdése után 1872-ben a
Bánk bán Gertrudis királynéjának szerepét játszotta. Hamarosan haláláig vezető színésznővé és „az ország nagyasszonyává" vált. Az első független
női alkotóművésznek tekinthető Magyarországon.
Alkotó, hiszen minden szerepét, még jelmezeit is maga
formálta meg, a maga által
megszerzett tudás, ismeretek
és nyelvek birtokában. Megtanult ógörögül,
angolul,
franciául, hogy a nyelven
keresztül többet értsen
meg a drámák érzelemvilágából, és maga fordította le Ibsen
John Gábriel Borkman című művét,
hogy az színpadra kerülhessen 1898-ban.
- Az ászári ácsmester
leánya komolyabb iskolázásra nem számíthatott. A
maga választotta út így
szökéssel kezdődött: a

szülői házat elhagyva, támasz
és segítség nélkül indult a világnak. Tizenhét éves volt, amikor a Fővárosi Lapokban azt írták: „Nem szoktunk babérokat
előlegezni, de azt hisszük, bátran nyújthatunk egy levelet annak a kis leánynak abból a koszorúból, amit majd egykor az
ország a fejére tesz." 1909-ben
megjelent Tükröm című könyvében azt írja: „Hányszor volt
nekem ez a pár szó ebédem,
vacsorám, tűz a kályhámban,
cipőm, takaróm." Pedig közben „a legigényesebb külföldi és hazai kritikusok is
meghajoltak" előtte, s neki
volt köszönhető, hogy a
klasszikus
tragédiák
„csodával határos"
diadalt arattak a közönség körében a
századvégen,
századfordulón. De szavalóestjein is elsöprő sikereket
aratott.
„Az én Mede:
ám jó lett volna
kétezer év előtt,
és jó volna kétezer év múlva is.

A rábatamási Jászai-emlékházban látható e fénykép, amelyet Jászai
Mari babérkoszorújának szalagja keretez.
Mert igaz" - írta emlékirataiban. A színészetről így vallott
tanítványainak
1893-ban:
„Önök a legnehezebb pályát
választották, mikor elhatározták, hogy színészekké lesznek.
Minden más pályán van megállapodás, minden mesterséget
ki lehet tanulni. Nekünk mindennap tanulnunk kell, folyton,
szakadatlanul...,
mert
amely nap nem tanulunk,
amely nap megállapodunk: lefelé csúszunk. A színészet nem
valamilyen szakma, amelynek
a végére lehet járni. A színész
csak haladhat, célhoz soha
nem ér."
Jászai Mari volt, míg élt, aki
itt, im, céljához ért, áll a koráb-

Bondor István alkotása Az ember tragédiájának
Évájaként ábrázolja Jászai Marit.

ban lebontott Nemzeti Színház
egy kövéből általa faragtatott
sírkövének feliratán a Kerepesi
temetőben. Klebelsberg Kunó
búcsúztatta 1926-ban: „Benne
magában a magyar géniusz sok
jellegzetes vonása egyenesen
testet öltött. Egyik legnemesebb
alkotóeleme volt a kiegyezéskori Magyarországnak." Korunk
legendás színésznője, Ruttkai
Éva azonban nem a sírhoz, hanem Jászai szülőházába látogatott a halála előtt, amint a tragika is tette az ő ideáljaival: Kiskőrösre, „Petőfihez" és Nagycenkre, „Széchenyi Istvánhoz" minden évben elzarándokolt. Széchenyi-portréját a rábatamási
emlékhelyen őrizték, mig - kolozsvári és vígszínházi díszalbumaival együtt - 2005-ben el
nem lopták.
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KAPC

Csörög a telefon

Mikor járt legutóbb orvosi ügyeleten?

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat hétfőn
Ka«csár Ttnea 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!

NAGY BALÁZS
régészhallgató:
- Egy éve, amikor focizás közben
elrepedt a karom. Kedvesek voltak,
és nem kellett sokat várnom. Igaz,
hogy ismerősként mentem oda:
anyukám kórházi dolgozó, a nővérem pedig kezdő orvos. Szerinte
elég megterhelő ez a pálya, de az
ügyeletekre nagy szükség van.

ÜGYELETEK SZEGEDEN
Baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u.
6.). Sebészet, nem baleseti: sebészeti klinika A részlege (Pécsi u.
4 ). Sürgősségi betegellátás, felnőtt 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: hétvégén és munkaszüneti napokon
reggel 7.30-tól másnap reggel
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:
06-80/820-111. Gyógyszertár:
Pingvin Patika (Kálvin tér 2., tel.:
543-425), hétfőtől szombatig
22-től reggel 7-ig, vasárnap
20—7-ig, munkaszüneti napokon
7—7-ig. Fogászat, hétvége: 7-13
óráig: fogászati klinika, Tisza Lajos
krt. 64.
TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET
DENTHA FOGÁSZAT
Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532
H-p. 8-22, szo-v. 9 - 1 9 óráig.
www.dentha.hu

UTASINÉ KELLER RENÁTA
főállású anya:
- Múlt héten az édesanyámmal. Becsípődött a dereka. A gyerekek is
betegedtek már meg hétvégén, de
nem szívesen vesszük igénybe az
ügyeletet. Rossz tapasztalataink
vannak: vagy nem írnak fel orvosságot, vagy megjegyzik, hogy minek
mentünk, ráértünk volna később is.

BÁLINT JÁNOS
nyugdíjas:
- A páromnak volt epegörcse, és
emiatt kellett az ügyeletre sietnünk egyik vasárnap. A rendőrök
pont ekkor hoztak be egy részeget, és az orvosok őt látták el először. Szerencsére nem kell sokat
orvoshoz járnunk. Receptem az
egészségre: sok túrázás és séta.

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.

SIK MARTON
kajakos:
- Fél éve voltam a szemészeti ügyeleten. Egy kaktuszt ültettem át, a leve belement a szemembe. Volt már
rá példa, hogy a gyerek este vagy
hétvégén lett beteg. Bár orvos ismerőseink szerencsére ilyenkor mindig
a segítségünkre siettek, az ügyeletekre nagy szükség van.

ADÓKULCS
Olvasónk a 20/221-2540-es
számról jelezte: Rétvári Bence államtitkár a közelmúltban kiemelte Szeged-Szentmihályon, hogy a
16 százalékos adókulcs bevezetésére azért van szükség, mert
jó a középosztálynak, erősíti a
gazdaságot, és segít a vállalkozásoknak. Olvasónk azonban utánanézett: az új adókulccsal csak
azok járnának jobban, akik 240
ezer forint bruttót vagy annál
többet keresnek. Csongrád megyében az átlag bruttó bér 142
ezer 468 forint: messze elmarad
a 240 ezertől. Ráadásul az adójóváírást is meg akarják szüntetni. 6 millió forint fölött az emberek 3,4 százaléka keres: ők adják
az adóbevétel harmadát. Tényleg
le akar mondani a kormány erről
a bevételről?

Ősz és tavasz egy időben

BÜNTESSÉK A KAMIONOSOKAT!
Szegedi olvasónk jelezte a
20/548-7545-ös telefonszámról,
hogy megbüntetik a kerékpárosokat, ha 1-3 fröccs után ülnek
biciklire. Olvasónk szerint meg is
kell, mert a biciklisek 90 százalékának fogalma sincs a

KRESZ-ről. A szegedi rendőröknek viszont olvasónk szerint lenne ennél fontosabb feladatuk is,
mégpedig a száguldozó külföldi
kamionosok megbírságolása.
ÚJSZEGEDIEK ÉS AZ ÁTSZÁLLÁS
Kovács Zsuzsanna Szegedről a
szeptember 22-i Csörögben megjelent hozzászólásra reagált, miszerint az újszegediek nem örülnek a kettes villamosnak, mert
így csak a Mars térig megy el a
kettes busz, és át kell szállniuk,
ha a bevásárlóközpontokba mennek. Olvasónk arra hívta fel a figyelmet, hogy a tömegközlekedés sehol a világon nem visz
háztól házig, kár lenne ezt várni
tőle.
LELKI TERROR
Szegedi nyugdíjas óvodapedagógus olvasónk javasolta a
62/476-859-es telefonszámról,
hogy ha már kitalálták: tesznek az
iskolákban a tanárok bántalmazása ellen - ami természetes, mert
a diák nem bántalmazhatja a tanárt -, találjanak ki valamit a lelki
terrort alkalmazó pedagógusok ellen is.

E-MAIL

Krimiírók a Somogyiban

Újszegeden, a Fasor vendéglővel szemben a gesztenyefán egyszerre mutatkozik meg ősz és tavasz.
A fa egyik ágán virág, másikon még le nem pottyant tüskés gesztenye van, a levelei már lehulltak. Olvasónk
csak remélni tudja, hogy mostanában hó nem esik rá ebben az összevissza időjárásban, FOTÓ: SÍKHEGYI BÉLÁNÉ

Lezárult a Somogyi-könyvtár kriminovella-íróknak kiírt pályázata,
amelyet Agatha Christie születésének 120. jubileuma tiszteletére hirdettünk meg. 19 pályamű érkezett,
az első hat szerzője a helyezésük
sorrendjében: Fekete Annamária,

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

Tatár Rózsa, Bátyi Zoltán, Arany
Mihály, Datki Zsolt, Havrincsák Gábor. A hat novellát a krimirajongók
rövidesen a könyvtár honlapján
(www.sk-szeged.hu) olvashatják.
Sósné Karácsonyi Mária,
Somogyi-könyvtár

KE RESZTREJTVE NY - KÜLÖNÖS HAZASSAG

POSTABONTAS

BTK: díszdiplomások, Köztársasági
ösztöndíjasok ünnepe

A Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kara szeptember 25-én 10 óra 30 óra perctől a kar Auditórium Maximumában rendezi meg díszdiploma-átadási ünnepségét. Diszdiplomát
azok a volt bölcsészhallgatók,
diplomás középiskolai tanárok
kapnak, akik 70, 60 és 50 éve fe-

levelét a rektortól vehetik át.
Felavatják az ünnepség részeként a BTK Egyetem utcai épületének első emeleti lépcsőfordulójában található új díszüveg ablakokat, amelyeket Kovács Keve
adjunktus, üvegtervező-grafikus
művész irányításával a juhász
Gyula Pedagógusképző Kar rajz

kap rubindiplomát (a 70 éve végzett) dr. Pelle Pál; gyémántdiplomát (a 60 éve végzett) dr. Berkes
Jenőné Kerekes Klára, Dancsó Klára, Domokos György, dr. Iványi Jánosné, dr. jármay Pálné, dr. Nagy
Gyuláné Patay Klára, Németh Zoltánné, Püski Gáborné Kiss Ilona;
aranydiplomát (az 50 éve végzett)

jezték be tanulmányaikat az
egyetem Bölcsészettudományi
Karán. Az ünnepségen prof. dr.
Szabó Gábor akadémikus, az
SZTE rektora és dr. Csernus Sándor, a Bölcsészettudományi Kar
dékánja nyújtja át a díszdiplomákat. Ebben az évben 1 rubindiplomát (70 éve végzettnek), 8 gyémántdiplomát (60 éve végzetteknek) és 4 aranydiplomát (50 éve
végzetteknek) adnak át. Hagyomány szerint ez a szeptemberi
ünnepség az ifjú tehetségek elismerésének napja is. Köszöntik a
kar 2010-2011-es tanévre Köztársasági Ösztöndíjat elnyert 23
hallgatóját is, akik a nemzeti erőforrás miniszter adományozó ok-

szakos növendékei készítettek el
a Bölcsészettudományi Karral való szakmai együttműködés keretében.
2009 szeptemberében az üvegablakok készítői, hallgatói mestermunkaként, a „Hét szabad
művészet" allegorikus ábrázolásának megjelenítését vállalták
magukra, 2010-ben pedig a művészetek kilenc múzsájából a karon végezhető stúdiumokhoz legközelebb álló hat múzsának az
ábrázolását vállalták magukra. A
megvalósításhoz hozzájárultak
dr. Mészáros István művészettörténész, egyetemi docens szakmai
tanácsai.

Ákos Géza, dr. Bíró Ferenc, dr. Kaposi Márton, dr. Kiss Árpád.
A 2010-2011-es tanévben Köztársasági Ösztöndíjat nyert el a
hallgatók közül: Benedek Noémi
Mária, Bandura Gabriella, Faragó
Emese, Farkas Daniella, Gyenes
Máté, Hallgató Emese, Heilmann
Ágnes, Hevesi Judit, ]oó Fanni,
Kurgyis Eszter, Laskai Anna Eszter, László Szandra, Lipták-Pikó
Judit, Majoros Zsuzsanna, Marton
Gellért Ernő, Molnár Annamária,
Nádas Nóra, Ótott Noémi, Palotás
György, Pap Karolina, Rácz Anita,
Varsányi Anna Ágnes, Vér Márton
Gergő.

Ebben az évben díszdiplomaként

A Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kara

Ezúttal Dávid Beckham angol futballsztár vall feleségével, Victoriával való házassága válságáról.
Az előző rejtvény megfejtése: Beauregard; Amboise; Langeais; Chambord; Villandry; Blois.
DÁVID husáng
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MEGJÖTTÜNK
SZEGED
JUHÁSZ ALEX
Szeptember 21., 19 óra 45 perc,
2780 g. Sz..- Vas Katalin és Juhász
Sándor (Szeged).
BODOR JESZLÉNIA
Szeptember 22., 5 óra 28 perc,
3970 g. Sz.: dr. Kokuskina Okszana Vladimirovna és Bodor Imre
(Szeged).
ORSY TAMÁS
Szeptember 22., 7 óra 25 perc,
3780 g. Sz.: Bába Noémi és Orsy
Béla (Szeged).
JEYADEVAN TOMA
Szeptember 22., 8 óra 45 perc,
2600 g. Sz.: Miyai Maya és Jeyadevan Aravinda (Szeged).
UNDREINER MARC
Szeptember 21., 13 óra 43 perc,
3990 g. Sz.: Mészáros Enikő és
Undreiner Dávid (Ásotthalom).
KARDOS ZSOLT
Szeptember 22., 11 óra 34 perc,
2850 g. Sz.: Kukla Mária és Kardos Zsolt (Szeged).
GÁLZÓ HANNA NATALI
Szeptember 22., 14 óra 25 perc,
3290 g. Sz.: Hűse Szilvia és Gálzó
András Zsolt (Kiskundorozsma).
BÓDIS NIKOLETT
Szeptember 23., 1 óra 15 perc,
2580 g. Sz.: Peták Mónika és Bódis Gergely (Bordány).
CSIHA LILLA
Szeptember 23., 3 óra 47 perc,
2750 g. Sz.: Csorvási Kornélia és
Csiha Márk (Szeged).
SZÉCSI BORBÁLA
Szeptember 23., 4 óra 39 perc,
3600 g. Sz.: Terecskei Bernadett
és Szécsi Imre (Mórahalom).
DOBÓ GERGELY
Szeptember 23., 8 óra 30 perc,
3940 g. Sz.: Szakács Edina és Dobó József (Szeged).
JÉGER ÁRPÁD
Szeptember 23., 13 óra 14 perc,
3780 g. Sz.: Eleki Mónika Mária és
Jéger Attila (Szeged).
TÓTH KRISTÓF
Szeptember 23., 14 óra 32 perc,
2700 g. Sz.: Kovács Beatrix és
Tóth Gyula (Domaszék).
RÓZSA LÁSZLÓ
Szeptember 24., 9 óra 4 perc,
3860 g. Sz.: Kútfej Krisztina és
Rózsa László (Szeged).
MAKÓ
SALYI MELISSZA VIKTÓRIA
Szeptember 23., 10 óra 35 perc,
3430 g. Sz.: Jankó Mónika és Salyi
Attila (Magyarcsanád).
LENGYEL MAJA
Szeptember 21., 15 óra 58 perc,
3850 g. Sz.: Köteles Hajnalka és
Lengyel Attila (Makó).
APFEL ÁRMIN
Szeptember 23., 7 óra 30 perc,
2560 g. Sz.: Papós Aranka és Apfel László (Makó).
SZENTES
PÁLINKÓ ÁRON
Szeptember 21., 15 óra 25 perc,
2740 g. Sz.: Fábián Bianka és Pálinkó Viktor (Szentes).
JUHÁSZ ANETT
Szeptember 22., 4 óra 45 perc,
3390 g. Sz.: Benkő Andrea és Juhász Milán (Szentes).
HEGYI FRUZSINA
Szeptember 22., 7 óra 45 perc,
3680 g. Sz.: Lőcsei Julianna és Hegyi János (Szentes).
BAKSA VERONIKA VIRÁG
Szeptember 22., 13 óra 22 perc,
3390 g. Sz.: Lajos Veronika és
Baksa Rudolf (Csongrád).
HORVÁTH BERNADETT VALÉRIA
Szeptember 22., 20 óra 24 perc,
2660 g. Sz.: Lantos Anita és Horváth Lőrinc (Mindszent).
ZUBOR FRUZSINA
Szeptember 23., 0 óra 25 perc,
3230 g. Sz.: Szegény Ágnes és Zubor Zoltán (Öcsöd).
GRÁNICZ LINETT KAMILLA
Szeptember 23., 3 óra, 4440 g.
Sz.: Trenka Mónika és Gránicz
László Zsolt (Szentes).
KANALAS RICHÁRD
Szeptember 23., 8 óra 55 perc,
2830 g. Sz.: Szalai Angéla és Kanalas Sándor (Csépa).
GRATULÁLUNK!

UTÁNAJÁRTUNK OLVASONK KERDESENEK

Szorgoskodás

MIÉRT KELL NAGY VILLAMOS?
Nagy József olvasónk kérdezte:
nagyon impozáns volt a kiállított
PESA villamos a Széchenyi téren,
de miért kell ekkora nagy jármű
Szegedre? A reggeli csúcsot leszámítva, amikor amúgy is pár
percenként követik egymást a
szerelvények, a mostani kisebbek sincsenek tele.
A tömegközlekedési nagyprojek-

tet irányító Szeged Pólus Nonprofit Kft. projektigazgatója, Csanádi Zoltán válaszolt: jelenleg is
vannak a reggeli csúcsidőszakon
kívül olyan időszakok, amikor
megtelik a csatolt szerelvény is
az 1-es vonalon. Az új 2-es villamosvonal pedig át fogja venni a
2-es és 83-as autóbusz forgalmát is, ezért szükséges ilyen méretű jármű.

ELVESZETT, KÖSZÖNET

A szorgos méhecskét örökítette meg munka közben olvasónk: éppen virágport gyűjtött a kertben. FOTÓ: CZAKÓ ANNA

FALUNAP MAROSLELEN
Vállalkozó olvasónk Maroslele
polgármesterét és a szervezőket
dicsérte a 30/458-8300-s telefonszámról a falunapok színvonalas megrendezéséért. Büfésként volt ott, köszöni a meghívást, jól érezte magát.

TASKA II.
Makói olvasónk a 70/866-9757-es
számról jelezte: a Maros vendéglő
előtt, a Hédervári utca felőli részen talált egy nejlontáskát, aminek tartalma ruhanemű (5-6 póló). Aki elveszítette, a fenti számon érdeklődhet.

TÁSKA I.
Szeged olvasónk, Papp Lajosné
jelezte, hogy a 8-as trolibuszon
felejtette tescós fekete táskáját,
amit a benne lévő hivatalos szerződéssel együtt szeretne visszakapni. Kéri a megtalálót, hogy
hívja fel a szerződés hátulján lévő telefonszámot, vagy adja le a
táskát a Délmagyarország szegedi ügyfélszolgálatán, a Gutenberg
utcában.

ZOMÁNCOS EDÉNYEK
Olvasónk a 62/405-598-as telefonszámról elmondta; szeptember 21-én 17 és 18 óra között a
Szőreg felé közlekedő 60Y-os
buszjáraton felejtette COOP-os
táskáját, benne nagyanyja zománcos kis edényeivel. Az edények a családnak nagy értéket
képviselnek. Olvasónk arra kéri a
becsületes megtalálót, jelentkezzen a megadott telefonszámon!

E-MAIL

Az abszurd abszurdja
és Bástya elvtárs feltámadása
Láttam az abszurd abszurdját. Egy
valódi szegedikum, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt plakátját láttam
leszaggatva és megtaposva. Nevetségesen sírnivaló vagy sírnivalóan nevetséges, hogy politikai
„kultúránkban" már odáig tekeredett ki valaki agya, hogy le kelljen
szaggatnia az MKKP plakátját. Hiszen olyan nyilvánvalóan fricska
az egész, olyan szembeszökő görbe tükör. Vagy esetleg pont ez a
baj? Onnan ered a plakátszaggató
dühe, hogy hirtelen az is nyilvánvalóvá válik, van annyira hiteles
hegyet ígérni Szegedre, mint a
többi ködös és fellengzős ígérgetés? Ezért aztán valaki úgy döntött: a plakát monnyonle! És
zsupsz, hőstett letudva. Hát, bravó, harcos lelkű állampolgár.
Persze mit várhat az ember olyankor, amikor az ezzel megbízott
pártkatona buzgón fabrikálja az
„ügyeket" az elmúlt nyolc évbó'l.

Kétségtelen, hogy van miből dolgoznia, hiszen voltak jól bejáratott
pénzszivattyúk - BKV, reptérügyek stb. -, amelyeken keresztül
(egyes becslések szerint) négyezer milliárd forintot pucoltak ki a
kasszából. A leköszönő kormányzat gondosan be is robbantotta
maga mögött ezeket a forrásokat,
feláldozva ezek masinisztáit. Persze nem feléledő lelkiismeretük
miatt tettek így, sokkal inkább
azért, hogy ne könnyítsék meg az
új kormány dolgát. Új vezéreinknek új pénzpumpákat kell kiépíteniük. Nem csoda, hogy néhány,
korábban megszellőztetett nevű
„jó szakember" eltűnt a hírekből.
A szakértelem az szakértelem.
Werner von Braun, a Harmadik Birodalom legfőbb rakétaszakértője,
akinek tudása hozzásegítette a
nácikat London bombázásához a
V1 és V2 rakétákkal, a háború
után az Egyesült Államokban csi-

POSTABONTAS

Önzetlenül segítettünk

A 2008-ban az Európa Bizottság által
kiírt Aktív állampolgárok Európáért című pályázat keretében megrendezett
Testvértelepülési Találkozó községünk kiemelkedő, nagy sikerű rendezvénye volt. A programok lehetőséget
biztosítottak az összetartozás erősítésére, a helyi kulturális értékek bemutatására, a nemzedékek közötti kapcsolatok elmélyítésére. A találkozóra
Kisgéresből (Szlovákia), Agyagfalváról
(Erdély), Zentárói (Szerbia) és Magyarországról, a Szentiváni Charta településeiről érkeztek vendégek, akiket újszentiváni családoknál szállásoltak el.
Mi önként, ingyen és baráti gesztusként vállaltuk a hozzánk érkező vendégek elszállásolását és ellátását.
Ezért semmilyen ellenszolgáltatást
nem kértünk, és nem vártunk el. A
polgármester úr részéről pedig sohasem hangzott el sem szóban, sem
írásban olyan ígéret, amely arra vonatkozott volna, hogy ezért pénzt fizetne az önkormányzat.
A szállásadó családok nevében határozottan visszautasítjuk a médiában

nált karriert, és nagyrészt neki köszönhető, hogy a Holdra amerikai
űrhajósok léptek. Hazánk pénzpumpamestereit nem is piszkálja
tovább Bástya polgártárs, inkább
máshol keres fogást. Az ember
már szinte csodálkozik, hogy polgármesterünket még nem gyanúsították meg, hogy a Tisza partján
sétálva békaemberektől ürgebőrbe varrott nokiás dobozt vett át.
Ha Bástya polgártárs tényleg keresgél ügyeket, nem pedig kreálgat, miért csak nyolc évre visszamenőleg? Miért nem tizenkettő
vagy akár tizenhat évre vissza?
Lehet ugyan, hogy nem is kell ügyet
kreálni, hiszen a hatalom nagyembere itt, nálunk járván a sajtónak
úgy nyilatkozott, hogy még csak
paranoiásnak sem kell különösebben lenni, hogy alig burkolt fenyegetésnek tűnjön. Persze ez biztos
tévedés, hiszen a választókat fenyegetni csak diktatúrában szokás.

Igaz? Ezek után bizonyára csak egybeesés, hogy a szegedi szuperlézer
beruházása azért késik, mert a kormányzat még nem döntötte el, támogatja-e. Milyen szép is lenne, ha
a választások után, kormányszínű
új és előélet nélküli polgármesterünk fogadhatná a városházán miniszterelnökünket, esetleg elnökünket is, akik ünnepélyesen aláírhatnák a támogatóiratokat, hogy ezzel
is propagálják, mekkora eredményt
értek el. Részletkérdés, hogy menynyi előkészítés, nemzetközi pályázat, miegyéb előzte meg, azt
amúgy sem kéne a híradóban közzétenni. Hiszen az azeri gázvezetékről is milyen lendületes, szép mozdulattal írták alá az egyezményeket. Gondolom, az előzményeket
meg előtte telefonon tisztázták.
Én nem vagyok naiv, még ha jóhiszemű is igyekszem lenni. Viszont
egyrészről látok egy szép, élhető,
fejlődő várost, másrészről a díszes
semmit, amit „diszkrét" nyomásgyakorlással támogatnak, és olyan
légkör kíséri, hogy letépik a villanyoszlopról a politikai fricskának
felragasztott plakátot. Abba kell
ezt hagyni.
Bertényi Kornél

E-MAIL

Rendszerhiba
A napokban otthonbiztosításhoz
kapcsolódóan kárigényt voltam
kénytelen bejelenteni biztosítómnál.
Mindezt elektronikus úton tettem.
Néhány percen belül - automatikusan - megkaptam a kárigény visszaigazolását. Kinyomtattam.
Megdöbbenve olvasom: díjhátralékom van. Több évtizede ennél a biztosítónál vagyok ügyfél, és csoportos átutalási megbízással fizetem az
aktuális díjrészleteket. Egyszerűen
fogalmazva ez azt jelenti, hogy akkor és annyit emel le a számlámról a
biztosítóm, amennyit akar.
Azonnal felhívtam a visszaigazolásban megadott ügyfélszolgálatot. Néhány lépcsőfok után „élő"
hanghoz jutottam. Észrevételemre
azt az udvarias választ kaptam,
hogy ne aggódjak, ilyen a rendszer. Engem sért ez a „rendszer",
hogy adósnak neveznek, és az is
aggaszt, hogy esetleg ezzel az indokkal elutasítják kárigényemet.
Kértem az ügyintézőt - mivel közölte, hogy ő semmit nem tud tenni -, amennyiben magasabb beosztású (arra illetékes) munkatársával találkozna, jelezze, hogy egy
„sima" ügyfél kifogásolta a számítógépes rendszert, és annak módosítását javasolja.
Föltételezem, hogy több biztosított társamnak is volt - van - hasonló problémája, legfeljebb nem
ilyen érzékeny a „tartozik" jelzőre,
nem érdekli a rendszer.
Egyébként a korábbi években a helyi
önkormányzattal is volt hasonló csatám, de feladtam. Az adótartozásról
(adónemenként) kézbesített tértivevényes (drága) leveleket reklamáltam. A probléma hasonló volt a biztosítóéhoz. Mivel a lehívás és kiértesítés
nem volt összhangban, előbb küldték
el a felszólító levelet, mint ahogy leemelték volna számlámról az adót.
Két oldalon ecsetelték, mi lesz velem,
ha nem fizetem be a tartozásomat.
Személyes reklamációmra a válasz ez
volt: „ilyen a rendszer".
Tudomásom szerint a számítógépes
rendszert nem választják, hanem kiadja a megbízó a rendszergazdának,
hogy milyen programot írjon.
Még rosszindulattal sem feltételezem, hogy a hozzáértés hiánya
lenne az oka a hasonló eseteknek.
Amikor költségeket szeretnének
csökkenteni a hivatalok, mérlegelhetnék a hasonló racionalizálási
lehetőségeket is.
Várom a pozitív változásokat.
Széli Pál, Mindszent

Bergen, Norvégia

megjelenő hamis híreket, amelyek
szerint követeljük pénzünket az önkormányzattól. Az Együtt Újszentivánért Egyesület képviselői nem kerestek meg bennünket, hogy meghallgassák véleményünket. Nem kértük, és
nem bíztuk meg az egyesületet, hogy
helyettünk és a nevünkben eljárjon.
Azzal a kéréssel fordulunk az
Együtt Újszentivánért Egyesület
elnöksége felé, hogy tartsák tiszteletben a tényeket, valamint ezt
a nyilatkozatunkat, és ne használják fel saját politikai érvényesítésük érdekében jó szándékú, önzetlen segítségünket.
A szállásadó családok nevében:
Császár Józsefné és még 22 aláíró

(Putriik Lázár
polgármester
feljelentést tett az ügyészségen
hamis vád és jó hírnév megsértése miatt, mivel szerinte az
önkormányzatot igaztalanul és
valótlan tényeket állítva vádolta meg az Együtt Újszentivánért Egyesület.
Természetesen
a bíróság döntéséről
beszámolunk majd. A szerk.)

Az Ullriken hegy tetejéről fotózta le Bergent olvasónk. Mint levelében írta: Norvégia igazán szép hely, érdemes ellátogatni a skandináv országba, de inkább augusztus környékén, mert most, hogy beköszöntött az
ősz, hetente 5-6 napon át esik az eső. FOTÓ: SZABÓ ISTVÁN
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RÚZSA
A VÁSÁRTÉREN
holnap: állat- és kirakodóvásár.

BULI
SZEGED
A SZOTE-KLUBBAN
ma 22 óra: Shine on Party - DJ
Lennard.
A JATE-KLUBBAN
ma 20 óra: Bemelegítés buli előtt
- rocky tánctanítással. Táncot tanít: Pap Géza,

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

Szegeden ma másodszor rendezik meg a sürgősségi napot a Dóm téren. A rendezvényre kilátogatok időutazáson vehetnek részt, az ötvenes évek mentéstechnikáit ismerhetik meg. Rekordkísérletet láthatnak: a
2010 percig tartó folyamatos, egyszemélyes újraélesztést. Lesz családi sátor, szűrés, véradás, elsősegély-oktatás, sebfestés, elsősegélynyújtó versenyek, gyermekek rajzainak kiállítása.

CSALÁDI ESEMÉNYEK
II. SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAP
DÓM TÉR
MA
8-10 óra: Regisztráció,
10-10.15 óra: Ünnepélyes megnyitó,
10.15-10.30 óra: Kék lámpás felvonulás,
10.20 óra: Tudományos ülés megnyitása,
10.30-11 óra: Mentési bemutató
- Időutazás az ötvenes évek mentésébe,
11-11.30 óra: Mentési bemutató
- Tömeges baleseti mentés, vegyi
katasztrófa,
11 óra: Elsősegélynyújtó versenyek kezdése,
12-12.30 óra: Intézeti ellátás (bemutató) - súlyos sérült ellátása,
12-13 óra: Mentőegységek bemutatkozása I.,
13-13.30 óra: HELP az életért Újraélesztési bemutató,
14-14.30 óra: Katonai mentési
bemutató,
14.30-15 óra: Vezetéstechnikai
verseny mentőegységeknek,
15-16 óra: Mentőegységek bemutatkozása II.,
16-16.30 óra: Mentőkeringő,
16.30-17 óra: Intézeti ellátás (bemutató) - cukorbeteg sürgősségi
ellátása.
17 óra: Versenyek zárása,
17-17.30 óra: Versenyek eredményhirdetése, díjátadó ünnepség,
17.30 óra: Rekordkísérlet vége,
18 óra: Rendezvény zárása.
Állandó programok: mentőjárművek és mentőeszközök kiállítása,
rekordkísérlet (2010 percig tartó
folyamatos, egyszemélyes újraélesztés), családi sátor, szűrés,
véradás, elsősegély-oktatás, sebfestés, elsősegélynyújtó versenyek, gyermekek rajzainak kiállítása. tankönyv- és szakkönyvvásár,
mentőruhavásár.
VII. FELSŐVÁROSI NAPOK
ÉS I. SZEGEDI KÉPZŐMŰVÉSZETI
TALÁLKOZÓ
PILLE UTCAI JÁTSZÓTÉR
MA
13 óra: Főzőbemutató, ingyenes
ételkóstoló,
14 óra: A Kelet zenéje,
15 óra: A Tabán iskola diákjainak
műsora,
15.30 óra: A Szeged Tánc Sport
Klub fellépése,
16 óra: SZÖFCE Fiatalok Énekstúdiója,
17.30 óra: Golda Meir Szalonzenekar, felsővárosi nosztalgiabuli.
Családi délután: zsákban futás,
kötélhúzás, seprűfoci, lufifújás, játékvár, ugráló, pónilovaglás.
SÁRI TANYA (KISKUNDOROZSMA)
NYÁRBÚCSÚZTATÓ A TANYÁN
MA
Délelőtt: Főzőverseny,
12.30 óra: jó ebédhez szól a nóta
(Gyuris Imre - ének, Balásfi Lajos
- harmonika),
13 órától: Vetélkedő, gyermek
ügyességi versenyek, Fülöp )ános
tárogatón játszik, Battle of the
year hiphopbemutató, filmsláge-

rek - Molnár Orsolya és Szombati
Péter, a Live Dance Klub műsora, a
dorozsmai Zafira csoport hastáncbemutatója,
17 óra: Tombola - fődíj egy csikó.
Kísérőprogramok: 14.30-tól kutyás
bemutató, egész nap: arcfestés,
lufihajtogatás, sétakocsikázás, lovaglás, quadozás, ugrálóvár, vattacukros, kürtőskalács, óriáscsúszda, forgósok, trambulin, céllövölde, finom ételek. Felvilágosítás:
Sári Éva, 30/439-3522.
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A RÖSZKEI PAPRIKA MÚZEUMBAN (II. KER. 50/B)
ma 17.30 óra: Múzeum- és üzemlátogatás. Tárlatvezető: Molnár
Anita tanár.

AZ OLASZ KULTURÁLIS KÖZPONTBAN (DUGONICS TÉR 2.)
10.30 óra: dr. Fülöp Sándor Gunagriha, Sri Chinmoy spirituális mester
tanítványa tart előadást a meditációról, és arról, hogyan változtathatjuk
meg az életünket, és alakíthatjuk
sorsunkat a jóga erejével.
A BIBLIOTÉKÁBAN
(KÁLVÁRIA SGT. 14.)
16 óra: ingyenes sahaja jógaoktatás. Vezeti: Lajtai László.
FORRÁSKÚT
VIII. HAGYOMÁNYŐRZŐ SZÜRETI
MULATSÁG
MŰVELŐDÉSI HÁZ
MA
10 óra: borverseny a művelődési
házban.
13 óra: az újonnan kialakított ifjúsági szálláshelyek ünnepélyes átadása a Borostyán étteremben.
14 óra: indul a lovas kocsis felvonulás a hegybíró és a tavalyi borkirálynő, valamint bortábornok vezetésével a Molnár család szőlőbirtokára.
17 óra: kezdődik a 2010. évi borkirálynő-választás a művelődési
házban, amely megmérettetésre a
kezdés előtt, a helyszínen lehet
jelentkezni, mindezek után kihirdetik a borverseny eredményeit,
valamint bemutatják a 2010. évi
bortábornokot.
18.30 órától: szüreti bál és vacsora veszi kezdetét. A bálon a
Kősava együttes gondoskodik a jó
hangulatról.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
NYITOTT LAKTANYA NAP ÉS IV.
DÉL-ALFÖLDI KATONAZENEKARI
FESZTIVÁL
KOSSUTH TÉR (ROSSZ IDŐ ESETÉN: A FEKETE SAS SZÁLLÓ
BÁLTERME)
HOLNAP
14-16.15 óra: nyitott laktanyai
nap. Megnyitja: Farkas Imre ezredes, helyőrségparancsnok. Pavanne Történelmi Tánccsoport és a
zászlóforgatók bemutatója, a Coco
Bongó együttes műsora, térzene,
az alakulat kommendáns szakasza
és a felderítő zászlóalj bemutatója, hagyományőrző huszárok felvonulása, az alakulatnál rendszeresített technikai eszközök bemutatója, bemutatkozik a Zöld Pont
Military Shop.
15 óra: térzene.

16.05 óra: zenés felvonulás a
Kossuth térre az Andrássy úton, a
Zrínyi, az Oldalkosár és a Városház utcán.

16.30 óra: IV. Dél-alföldi Katonazenekari Fesztivál. Köszöntőt
mond dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter. A fesztivált megnyitja dr. Lázár János; Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
polgármestere, országgyűlési képviselő.
MAGYARCSANÁD
FALUNAPI ÜNNEPSÉG
TEMPLOM TÉR
MA
8.30 óra: csanádi családi csülökpörköltfőző verseny.
11 óra: ingyenes egészségügyi
szűrés. Délután: arcfestés és kézműves-foglalkozás a gyerekeknek,
hinták a Templom téren és a búcsú helyszínén.
10.30 óra: magyarcsanádi szerb
családok védőszentjei. Kiállítás az
általános iskola zsibongójában.
Megnyitja: Rusz Borivoj, a Szerb
Kulturális és Dokumentációs Központ Igazgatója.
10.30 óra: Térzene - Makói Magán Zeneiskola Koncert Fúvószenekara. Vezényel: Csikota józsef
karnagy.
11 óra: A falunap ünnepélyes
megnyitása - Farkas Jánosné polgármester ünnepi köszöntője,
díszpolgári cím adományozása,
„legek" köszöntése, elismerő oklevelek átadása.

12 óra: „Jó ebédhez szól a nóta"
- Kerekes Burkus Márton Citerazenekar és Népdalkör Apátfalva.
13 óra: Sing Team énekegyüttes
Szeged.
13.30 óra: magyarcsanádi óvodások és iskolások vidám műsora.
14 óra: Didergő király című mesejáték - Mandula Színház Szeged.
15 óra: Néptánc-összeállítás, I. rész.
16 óra: „Mit űsz ott, Jankó" - vígjáték, Mandula Színház Szeged.
17 óra: néptánc-összeállítás, II.
rész.
18 óra: utcabál és diszkó a kultúrház udvarán.
ÓPUSZTASZER
BORSZŰRŐ SZENT MIHÁLY
NEMZETI TÖRTÉNETI EMLÉKPARK
MA
10 órától: Borszűrő Szent Mihály
- és az iparosok - napján idén is
szüretre hívja vendégeit az emlékpark. A szegedi tanya udvarán a
préselésbe lehet bekapcsolódni,
megkóstolva a szőlőt és a mustot.
A szórakozásról, vidám muzsikáról
a gazda gondoskodik. Mihály napján volt egykor Szegeden a híres
őszi vásár, ennek hangulata kel
életre a skanzenben. A látogatók
elleshetnek néhány fogást a mézeskalácsos, papucsos-, fazekasmesterektől, megtudhatják, milyen
a jó bicska, és hogyan patkol lovat
a kovács.
SZENTMIHÁLYTELEK
A„BETYÁROK TERÉN"
holnap: kerül megrendezésre az
idei búcsúvásár.

A GÉNIUS DISZKÓBAN
(SZÉCHENYI TÉR 5.)
ma este: Szőke Tisza Hajó retroparti DJ Iglódival.
A FÉSZEK KLUBBAN
ma 19 óra: Lucifear, Stroke-koncert.
AZ AFRICA CAFÉBAN
ma 20 óra: Ladies Night - a különleges koktélok éjszakája.
SZENTES
A LAJTHA LÁSZLÓ ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS HANGVERSENYKÖZPONTBAN

ma 17 óra: Születésnapi hangverseny - Nagy János címzetes igazgató, Szentes város díszpolgárának köszöntése 70. születésnapja
alkalmából.

FILM
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Toy Story 3 - 3D (m. b.): ma és
holnap 10 óra,
Salt ügynök (m. b.): ma és holnap 16 óra,
Step up - 3D (feliratos): ma és
holnap 18 óra,
Kaptár - Túlvilág 3D (m. b.): ma
és holnap 20 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Szellemíró (feliratos): ma és holnap 15.30 óra,

W

Step up 3 - 3D (feliratos): ma és
holnap 15.45,18, 20.15 óra.
Kutyák és macskák - A rusnya
macska bosszúja (m. b.): ma és
holnap 12 óra.
Salt ügynök (m. b.): ma és holnap 12,16 óra.
Varázslótanonc (m. b ): ma és
holnap 11.45,15.15,17.45, 20 és
ma 22.15 órakor is.
Csingiling és a nagy tündérmentés (m. b.): ma és holnap 11.15,
13.15 óra.

Nagyfiúk (m. b.): ma és holnap
13,15,17.30,19.30 és ma 21.45
órakor is.
Az utolsó léghajlító - 30 (m. b ):
ma és holnap 10.15,13.45 óra.
Eredet (m. b ): ma és holnap
14,16.45,19.30 és ma 22.15 órakor is.
Shrek a vége, fuss el véle! - 3D
(m. b.): ma és holnap 10.30,12.30
óra.
Toy Story 3 - 3D (m. b.): ma és
holnap 10.45 óra.
Avatar - 3D (m. b.): ma 22.15
óra.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Varázslótanonc (m. b ): ma és
holnap 18.30 óra.

KONCERT
SZEGED
SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL
A GÁL FERENC HITTUDOMÁNYI
FŐISKOLA KLEBELSBERG
TERMÉBEN
ma 17 óra: Szőcs Géza kultúráért
felelős államtitkár előadása,
holnap 11 óra: Kamarazenei kon-

Hajsza (feliratos): ma és holnap
18, 20.15 óra.

fi

20.30 és ma 22.30 órakor is.
Adélé és a múmiák rejtélye (feliratos): ma és holnap 12.15,16.15,
18.15,20.15 és ma 22.15 órakor is.
A karatekölyök (m. b.): ma és
holnap 11.30,14.15,17,19.45 és
ma 22.20 órakor is.
A kilencedik légió (feliratos): ma
és holnap 10.15,14.15 óra.
Ragadozók (m. b.): ma és holnap
10,14,18.15, 20.30 és ma 22.30
órakor is.

j|
v

cert és táncelőadás: A túloldal, I.
rész,
holnap 19.30 óra: Kamarazenei
koncert és táncelőadás - A túloldal, II. rész.
A FOGADALMI TEMPLOMBAN
ma 19.30 óra: Szimfonikus koncert - Szent Gellért Akadémia.
Bővebb információ: www.stgellertfestival.com.

CSÖKE JÓZSEF TEREM
Örökifjak (feliratos): ma és holnap 17,19.30 óra.
GRAND CAFÉ
Jazzmozdony ma 19 óra,
Doctor Parnassus és a képzelet
birodalma (feliratos): holnap 19
óra,
Eredet (feliratos): ma és holnap
21 óra.
PLAZA CINEMA CITY
Hétmérföldes szerelem (m. b ):
ma és holnap 11,13.15,15.30,
17.45, 20 és ma 22.15 órakor is.
A kaptár - Túlvilág - 3D (m. b ):
ma és holnap 14.30,16.30,18.30,
Ő
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A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN
(ROOSEVELT TÉR 1-3.)

megnyílt a Ha vitéz vagy, jer vélem! - régi idők fegyverei című kiállítás,
megnyílt a Válogatás Bálint Sándor szakrális gyűjteményéből című, a Szakrális Művészetek Hete
alkalmából rendezett kiállítás.
Mindkét kiállítás december 19-éig,
hétfő kivételével naponta 10-17
óráig 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 látogatható.
AZ Ú) ZSINAGÓGA MÁRTÍR
EMLÉKCSARNOKBAN
megnyílt Miriam Neiger Fleischmann Jeruzsálem - Kanyarok az
időben című kiállítása, amely október 7-éig várja látogatóit.
A TIK-BEN
szeptember végéig tart nyitva a
TIK átriumában az Évfordulós emlékcsarnok című kiállítás.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN
megnyílt a Szűcs Édua Szegedről
elszármazott grafikus, karikaturista, illusztrátor rajzaiból rendezett,
Mosolyterápia című kiállítás az első emeleti folyóirat-olvasóban,
október 22-éig tart nyitva a Helyünk a világban című, a bibliotéka
régi és ritka könyveiből összeállított kiállítás a könyvtár nyitvatartási rendjében.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁR
ODESSZAI FIÓKKÖNYVTÁRÁBAN
Ugrinné Pártos Eszter grafikus,
festőművész olaj- és üvegfestéssel készült képeit, grafikáit, tűzzománcait október végéig láthatja a
közönség.
A REÖK-BEN
megnyílt a Rembrandt rézkarcai
című kiállítás, amely október
31-éig látogatható,
Somogyi Győző tárlatára október
13-áig várják a látogatókat.
A FEKETE HÁZBAN
állandó kiállítás: így öltözködött a
„szögedi nemzet" - a szabóipar
dicsérete.
A KASS GALÉRIÁBAN (VÁR U. 7.)
állandó .kiállítás tekinthető meg
Kass János grafikáiból.
A PICK SZALÁMI ÉS SZEGEDI
PAPRIKA MÚZEUM
(FELSŐ TISZA-PART 10.)
keddtől szombatig 15-18 óráig
várja látogatóit. Vasárnap és hétfő
szünnap. Állandó kiállítások: A
Pick szalámi története, A szegedi
paprika története.

A Szent Gellért Fesztivál programsorozata holnap ér véget. A szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola Klebelsberg termében 11
órakor Boros Zsófia és Sabine Hasicka előadását tekinthetik meg
az érdeklődők. A klasszikus gitár és a ritmusos sztepptánc: amint e két
mégoly különböző kifejezési eszköz egy hanggá olvad össze, mely zeneileg is megindító, valamint a kamarazenei intimitástól majdnem már a
zenekari energia közti elképesztően széles skálán belül mozog, ez az,
amit Sabine Hasicka és Boros Zsófia mind a maguk, mind pedig a közönség számára felfedeztek.

6

tőművész Kaleidoszkóp című kiállítása, amely október 24-éig tart
nyitva.
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KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A BELVÁROSI KAMARA
GALÉRIÁBAN
17 órakor nyílik Nóvák Péter fes-

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
AZ EMLÉKPONT GALÉRIA KIÁLLÍTÓTERMÉBEN (ANDRÁSSY ÚT 34.)
október 10-éig látható az
1988-1990: A változás évei, egy
rendszer bukása, egy rendszer
születése című kiállítás.
A BELVÁROSI OLVASÓKÖRBEN
(ANDRÁSSY ÚT 32.)
10 óra: Halasiné Oúzs Julianna
festő és szobrász, valamint Kovácsné Horváth Katalin szobrász
kiállítása nyílik.
MAKÓ
A JÓZSEF ATTILA VÁROSI
KÖNYVTÁRBAN

Pokomándy Zsuzsa iparművészeti
kiállítása október 6-áig látható.
A JÓZSEF ATTILA MÚZEUMBAN
megnyílt Sipos József (London)
Fényképezőgéppel a Föld körül című fotókiállítása.
AZ ESPERSIT-HÁZBAN
állandó kiállítások: József Attila-,
Juhász Gyula-, Móra Ferenc-emlékkiállítás. Makó irodalmi emlékei.
A SKANZENBEN
(MEGYEHÁZ U. 4.)
állandó kiállítások: Asztalos- és kovács-bognár műhely, Hagymás ház.

Göiy Pince & Terasz, 6733 Szeged, Liszt u. 9.
AHOL A TÁLALÁSBAN FENSÉGES RAADAS VANI
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TÉVÉMŰSOR

SZOMBAT

SZOMBAT

6.00 Az idő örvényében
6.25 TV2-matiné

7.50 Nickelodeon-kedvencek

9 3 0 414-es küldetés Francia isme-

retterjesztő filmsorozat, 36-37.

6.00 Híradó

7.00 Élő egyház

5.00 Topmodell leszek!

10.05 A fantasztikus négyes

8.10 Európa Magyarországon

6.10 Időjárás-jelentés

7.45 Nyetvőrző

635 X-Men

10.30 Asztroshow

8 3 0 Sam, a tűzoltó

735 Hogy volt!?-. - válogatás az

8.25 Cimbora

8.15 Flipper legújabb kalandjai

12.00 RTL-hiradó - Déli kiadás

9.15 A kis királylány

9 3 0 Körzeti magazin - Pécs

9.15 Kutyaélet

12.45 Nász-nap

9.40 Thomas, a gőzmozdony

7.00 Kölyökktub

Amerikai animációs filmsorozat

8.05 Sporthírek

6.05 Sporthírek

7.30 Arcélek - Csáky Zoltán műsora

8.40 Sam, a tűzoltó

7.10 Időjárás-jelentés

8.15 Gyerekeknek

MTV archívumából

11.25 Házon kívül Heti magazin

9.00 A kis királylány

1130 Elité Model Look Hungary

12.10 Autómánia Autósmagazin

9.30 Thomas, a gőzmozdony

12.20 A láthatatlan ember Amerikai

13.40 Sue Thomas - FBI

10.20 TV2-matiné

1120 Babavilág Szekeres Nóra műsora

201a

látnók Amerikai akciófilm-soro-

23. Hirtelen halál [12j

Khan haragja [12]

Amerikai vígjátéksorozat. 4. [12]

11.30 „Kodály után, száz évvel"

12.00 Déli harangszó

14.05 Gyökerek - Bartók Romániá-

14.40 Tér-hatás

12.05 Fennsíkok csavargója

15.05 A kultuszminiszter

16.25 Talpalatnyi zöld

1630 A négy páncélos és a kutya

17.30 Kirakat - Gellért Alpár műsora

18.30 RTL-híradó - Esti kiadás

14.35 Európa Magyarországon

18.35 Pecatúra

19.00 Fókusz-plusz Magazin [12]

Otthonteremtő műsor

13.35 Ajkamon lakat

Amerikai valóságshow

15.10 Máltai randevú

Az ifjú Superman kalandjai

17.05 Horton

14.20 Álomépitők

Amerikai családi kalandfilm

15.15 Topmodell leszek!

Ausztrál tévéfilmsorozat

Ameriki családi vígjáték

15.05 Biszku és a többiek

19.00 Esti mese

19.00 Duna-gála Tamás Gáborral

17.10 Kézilabda Bajnokok Ligája

19.30 X-Faktor A tábor. 2010 az X-Fak-

16.35 Hogy volt!?..

20.00 A kétarcú nő

19.10 Vészhelyzet

21.05 A megmentő

18.50 Életképek

20.25 Sporthírek

21.25 Duna-sport

1935 Sporthírek

20.30 Asszisztensek
20.55 Beugró

18.35 Mese

19.30 Híradó este

20.29 Időjárás-jelentés

Legenda csak egy van! [12]

Seagal (William Lansing), Matt

20.00 Időjárás-jelentés

Amerikai vígjáték [12]

(Mister Elgin), Agnieszka Wagner

21.00 A rettenthetetlen

(Irena Morawska)

2335 Hírek

22.30 Nicsak, ki beszél most!

Schulze (Faisal), Nick Brimble

Közben: kenósorsolás

(Kasia Lato). Ida Nowakowska

Amerikai horror [18]

Közben: RTL-hírek

0.05 A pók markában

4.00 Animációs filmek [12]

12.10 G-Force - Rágcsávók

16.15 SmaUville

R.: Po-Chih Leong. Fsz.: Steven

(ism.) [12]

Amerikai romantikus vígjáték

Amerikai western

18.00 Híradó

14.05 Pécsi keringő

Amerikai akcióthriller [16]

3.00 Teteshop

Amerikai romantikus vígjáték

10.35 Csak a testeden át!

17.40 Linda

6. [12]

terjesztő magazinja [12]

2.35 Kalandjárat

15.10 Szülőföldem

13.35 Kincskereső

köznapjai

9.00 A házinyuszi

11.40 joey Amerikai filmsorozat

1635 Kalózsziget

19.30 Megasztár 5.

1.40 EzoTV 06-90/602-022

Amerikai vígjátéksorozat

16.00 Sant'Angelo - Egy kórház hét-

13.05 Egészségábécé

Német-svéd film

Amerikai történelmi kalandfilm

0.00 Búcsúdal Francia film
1.40 Linda

Magyar tévéfilmsorozat, 7/4. Ero-

0.00 Sporthírek

0.10 MTV-hangerő

2230 Delta Force-kommandó

Amerikai akcióthriller [18]

0.30 Halálos kitérő

tic show

Zenél a Back II Black

2.30 A vér szava

Válogatás az elmúlt évtizedek

3.30 Szélesvászon
3.55 Közjáték

legjobb magyar könnyűzenélből

2.00 Fókusz-plusz

Amerikai animációs fiim

18.30 Hancock

Amerikai filmsorozat

Sportösszefoglaló

Anderson. Fsz.: Noah Wyle (dr.

műsora

Luka Kovac), Maura Tierney

Amerikai akcióvígjáték

R.: Anita W. Addison, Sarah Pia

20.00 Kardiofitnesz

21.40 Lélek Boulevard - Barkó Judit

lohn Carter). Gorán Visnjic (dr.

21.25 Égető bizonyíték

22.10 Égő tűz Boszniai-francia-oszt-

(Abby Lockhart), Parminder Nag-

23.00 Kémnők

Olasz vígjáték

rák-török játékfilm

ra (Neela Rasgotra), Mekhi Phifer

0.05 Szonatina Japán játékfilm

(dr. Kerry Weaver), Sharif Atkins

0.00 Vers

(dr. Gregory Pratt), Laura Innes

1.35 Himnusz

(dr. Michael Gallant)

Amerikai krimivígjáték
Francia háborús

filmdráma

R.: jean-paul Salomé.

Fsz.: Déborah Francois, Moritz

20.10 CSI. A helyszínelők

1.40 Hiradó

2.35 „Előre fuss!" - A felnőttoktatás és a foglalkoztatás kiskátéja

Magyar dokumentumfilm-sorozat

Petőfi Sándor: A kiskunokhoz

2.00 Magyar butizene

Magazin [12]

Kanadai romantikus vígjáték

Amerikai játékfilm (ff.)

2.10 Kirakat - Gellért Alpár műsora

Belga dokumentumfilm

1.05 Magyar pop

Amerikai horror [18]

4.35 Műsorzárás

21.45 Nagy mozi: Sztáüngrád

20.05 Szerencseszombat

Amerikai romantikus vígjáték

7.35 DragonbalL Evolúció

Amerikai fantasztikus akciófilm

11.10 'joey Amerikai filmsorozat

13.45 Daktari

19.30 Bestseller
20.00 Híradó

A TV2 tudományos és ismeret-

Amerikai vígjátéksorozat

12.30 Etnoklub

13.15 Koncertek az A38-as hajón

Amerikai-kanadai horror

10.40 Pimaszok, avagy kamaszba

12.40 Fellini tévéje Olasz rövidfilm

11.30 Magyar Dal Napja

18.10 Életképek

19.05 Magetlán

6.00 Vén tengeri medvék

nem üt a mennykő

12.35 Delta

Amerikai vígjátéksorozat, 1. évad,

nem üt a mennykő

11.00 Sötét jóslat

12.05 Isten kezében

tése élőben

17.25 Giee - Sztárok leszünk!

4.30 Szalagavató

12.00 Déli harangszó, vers

12.25 Magyar elsők

12.05 Autóvízió

dráma (feliratos változat)

Amerikai kalandsorozat

12.01 Natura

tor éve! [12]

18.30 Tények Hírműsor

Barangolások Toscanában

11.45 Híradó, időjárás-jelentés

10.30 Sarah jane kalandjai

ban 3/2.

Broadwayn Amerikai zenés film-

10.10 Pimaszok, avagy kamaszba

9.40 Karatekutya

12.01 Hírek

gapúr Az időmérő edzés közvetí-

Amerikai-kanadai thriller

2.15 Renfc Bohém élet - Utoljára a

9.10 A szépség és a szörny

8 3 0 Végre szabadon!

11.05 Az egyházi művészet kincsei -

12.00 DéU harangszó

kos társaság

530 Mutasd a ruhádat!
7.20 A nagy házeladás

Singapore Street Circuit, Szin-

zó Amerikai krimisorozat, 11.

17.30 Luxusdoki

Olasz krimisorozat, 2. évad, 14.
15.40 Forma-1 Szingapúri Nagydíj;

zó Amerikai krimisorozat, 10.

16.30 Shark - Törvényszéki ragado-

10.15 Amika

Kísért a múlt [12]

15.30 Shark - Törvényszéki ragadoAnyai bűnök [12]

11.25 Közjáték

10.00 Amika

évad, 3. Bombariadó [12]

14.40 Tengeri őrjárat

zat, 67. [12]

14.30 Doktorok Amerikai filmsorozat,

10.40 Miért?

930 Magyar népmesék

Amerikai kalandfilmsorozat, 1.

akciófilm-sorozat, 37. [12]

13.25 A kiválasztott - Az amerikai

0.45 Szex, hazugság, bosszú - A tit-

8.00 Hírek

6.30 Topshop

Bleibtreu, Sophie Marceau, Marié

21.05 Esküdt ellenségek. Bűnös

Gillain, julie Depardieu

szándék

Különleges bevetésre indul a

22.00 Kapcsolat Amerikai thriller

speciális kommandó 1944 máju-

1.05 Kés/alatt

sában a megszállt Franciaország-

Amerikai filmsorozat

ban.

MHMHMNMHHMHHHHM

VIGJATEKSOROZAT

FILM

ANIMÁCIÓS SOROZAT

VIGJATEKSOROZAT

zene

V Telin

20.00

(ism.,
21.00

kó és vonzáskörzete)

szept.

0.00 Képújság 8 . 0 0 Szeged ma
8.15

Sportkoktél

24-i)

Deszki
21-i)

Hanket a kormányzó kéri fel arra,
hogy foglalkozzon a fiával. Cedric a
profiligába készül futballozni, ám
ehhez egy teljes kivizsgálásra van
szüksége. Hank nem talál semmit
nála, de a fiatal sportoló mégis elájul edzés közben. így jill segítségére van szüksége egy különleges
vizsgálathoz. Közben Ewan meghív
magához pár csinos lányt, akik kiütéseket kapnak a medence régen
tisztított vizétől.

ma (ism., szept. 24-i) 9.45 ReMarié és Lucie ikertestvérek. Marié,

Will úgy érzi, hogy a diákok önelé-

örökké éhezve apja szeretetére, ér-

gültek lettek és ellustultak. Emmával szövetkezve kitalálják, hogy a
fiúk versenyezzenek a lányok ellen
és készítsenek egy-egy mixet, teljes koreográfiával, jelmezzel, díszlettel, és akinek az előadása jobb,
azzal lépnek majd fel a kerületi
döntőben.

A bosszúszomjas

ceptvarázs

0.00 BUCSUDAL

LESZÜNK!

Sue

felkeresi Territ és elmondja neki,
hogy Will és Emma között van valami.

telmiségi pályára készül, Lucie, az
apa

11.00 SÖTÉT JÓSLAT
Lance és Cally az új iskolában kezdenek. Hosszú hónapok után itt
kapják az első képregényt. Dizzy az
iskolában egy szektához csatlakozik, nagy bajt zúdítva ezzel nemcsak magára, de a barátaira is. És
ha

még

ez

nem

lenne

elég,

Blase-ék is üldözőbe veszik őket.

kedvence

pedig

gyönyörű

hangjával a show-biznisz és az éjjeti lokálok közegébe kerül. Lucie
egy napon rejtélyes módon öngyilkos lesz, s Marié lassanként a helyébe lép. Kezd olyan életet élni,
amilyet a testvére élt, amit látszólag ugyan megvetett, de amire titkon mindig is vágyott.

(ism.,

szept.

14-i)

10.15 Könnyűzene 11.00 Képújság
15.00

Deszki

magazin

(ism.,

szept. 21-i) 15.45 Mórahalmi magazin (ism., szept. 23-t) 16.15 Tudományegyetem (ism., szept. 9-i)
16.45 Csongrád megyei magazin
(ism., szept. 20-i) 17.15 Könnyűzene 17.55 Képújság 18.00 Szegedi panoráma (ism., szept. 24-i)
18.30 Színház (ism., szept. 15-i)
19.00 SZÓ-TÉR extra: A gének tudománya 2. (ism.) 19.25 Könnyű-

magazin

21.45

vendégeivel - zenés show-műsor
22.30 Képújság

(ism..

Könnyűzene
17.00 Csillagposta - napi horosz-

VARCDSI TV
Z

szept. 24-i) 9.15 Szegedi panorá17.30 LUXUSDOKI

Ha-

22.30 Képújság

(ism.,

szept. 24-i) 8.30 SZÓ-TÉR (ism.,

17.25 GLEE - SZTÁROK

panoráma
20.30

tár-Látó-Határ (ism., szept. 20-i)

(Szeged, Hódmezővásárhely, Ma-

(ism.)

Szegedi

szept.

E

(3

E

D

(a város kábeltévé-hálózatain, az

kóp 17.05 Csizmás kandúr - mesefilm 17.50 A kislány és a nyulacskák - mesefilm 18.00 My Music - könnyűzenei magazin (ism.)

UHF 42-es csatornán)

19.00 Képes sport - sportmaga-

0.00 Képújság 7.30 Szegedi hírek

zin

7.55

li-Nagykálló

Beszámol

a

polgármester

(ism.).

Benne:

Kosársu-

kosárlabda-mérkő-

9.00 Teleshop 9.30 Irányjetző -

zés 20.30 Negyedik dimenzió -

autós magazinműsor 10.00 Zo-

paranormális jelenségekkel foglal-

diákus

kozó magazin (ism.) 21.30 A ta-

12.00

Képújság

17.00

Szentföldi szent helyek üzenete.

polcai tavasbarlang - ismeretter-

Ószövetség, 15. rész: Jób sivatagai

jesztő film 21.55 Csillagposta

17.30 Negyedik dimenzió - Bűn-

napi horoszkóp 22.00 Képújság

-

ügyek és helyszínelők 18.30 Verseny

19.00 SzemeSZTEr

19.30

Körút 20.35 Hírháló - az ország
hírei 21.00 Házibuli Attilával és

O H M H M M M n H H H M M n n a n M H i

VASARNAP
DUNA
5.45
6.15
6.45
7.40
9.40
10.15
10.40
11.10

Reggeli gondolatok
Az idő örvényében
TV2-matiné
Nickelodeon-kedvencek
414-es küldetés
TV2-matiné
Stahl konyhája
Kalandjárat

Az útitárs Kandász Andrea
11.40 Száguldó vipera
12.40 A parti őrség Ausztrál filmsorozat, 1. Bevezető rész [12J
13.40 Monk - Ftúgos nyomozó
Amerikai krimi-vígjátéksorozat,
20. Mr. Monk és az alvó gyanúsított [12]
14.40 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai
15.40 Sheena, a dzsungel királynője
16.45 A sivatag átka [12]
18.30 Tények Hírműsor

6.30
7.00
10.05
10.35
11.35

Topshop
Kölyökklub
Trendmánia
Asztroshow
Menetrend

Utazási magazin
12.00 RTL-hiradó - Déli kiadás
12.15 Pasifaló Amerikai vígjátéksorozat. 10-11. Ki viszi el a balhét?:
Hulljon a férgese [12]
13.15 Magyar autósport-magazin
13.35 Forma-1 Szingapúri Nagydíj,
Singapore Street Circuit, Szingapúr A futam közvetítése élőben. Utána:
16.00 Hatoslottó-sorsolás
16.10 Míg a halál el nem választ
Amerikai vígjátéksorozat, 2.
évad, 6. Csak egy üveg... [12]
16.40 Óvó bácsik [12j
18.30 RTL-híradó - Esti kiadás

8.00
8.05
8.10
9.05
9.15
9.20
9.45
10.10
10.25
10.50
11.00

Hiradó
Sporthírek
Főtér Etyek
Engedjétek hozzám
így szól az Úr!
Katolikus krónika
Pap vagy te mindörökké
A sokszínű vallás
Evangélikus magazin
Evangéükus ifjúsági műsor
őszi hálaadó unitárius istentiszteletet közvetítünk felvételről a pestszentlőrinci unitárius templomból

12.00 DéU harangszó
12.01 Hírek
12.05 Sport7
13.00 ...akkor szüret!
Benne: Hogy volt!?
16.05 Szellem a palackból...
16.35 Körhinta

19.00 Napló Mérlegen a valóság [12]
20.05 Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag

19.00 Tökéletes célpont
17.05 Panoráma
Amerikai akciófilm-sorozat, 1.
17.35 Magyarország története
évad, 4. A szentély [12]
18.05 Életképek
20.00 A tiltott királyság
18.45 Életképek
Amerikai akciókalandfilm [12]
Amerikai akciófilm [12]
22.30 Frizbi Hajdú Péterrel
19.30 Hiradó este
R.: Rob Minkoff. Fsz.: jackie Chan 19.55 Sporthírek
Szórakoztató talkshow [12]
(Lu Yan), jet Li (Majomkirály).
20.00 Időjárás-jelentés
23.30 A királyság
Michael Angarano (jason Tripiti20.05 Szempont
Amerikai filmsorozat, 12. Az új kikas), Yifei Liu (Arany Veréb), Col- 21.00 Csináljuk a fesztivált
rály, 2/1. [12]
lín Chou (jade harcos)
Közben: kenósorsolás
21.55 Aranymetszés
22.00 Heti hetes
0.25 Az alkonyat harcosa
2230 Hírek
22.55 Sporthírek
japán film [16]
Vidám aktuális talkshow [12]
2.35 Ezo TV

06-90/602-022
3.30 Napló (ism.) [12]
4.20 Animációs filmek [12]
4 3 5 Műsorzárás

Utána: RTL-hírek
23.20 Portré otthon - jean Michelle

Jarre Riportmagazin [12]
23.50 Nicsak, ki gyilkol most?
Amerikai thriller [16]

23.05 Monteverdi: Poppea megkoronázása
0.05 Gyermekkereskedelem Indiában és Nepálban
Franda dokumentumfilm

AKCIÓFILM

8.15 A világ meséi
8.30 Gino, a virtuális kiskakas

8.45
9.05
9.30
9.35
10.35

Spuri
Derek, a fenegyerek
Zenelánc
Bajuszverseny
Egy velencei csibész Amerikába megy Olasz-francia rajzfilm

12.00 Déli harangszó
12.01 Engedjétek hozzám

12.05
12.15
12.40
13.05
13.20
13.45
13.50

így szól az Úr! A Biblia üzenete
Katoükus krónika
Pap vagy te mindörökké
A sokszínű vallás
Evangéükus magazin
Evangélikus ifjúsági műsor
őszi hálaadó unitárius istentisztelet
14.55 Néprajzi értékeink
15.00 Unokáink is látni fogják
15.35 Női szemmel
16.00 Zodiákus

16.30 Pro natura - Televíziósok a
17.20
18.10
19.05
19.30
20.00
20.25

természetért
Linda
Pillér
Esti mese
TS - Motorsport
Híradó
Sporthírek

20.29 Időjárás-jelentés

20.30 Retrock Zalatnay Sarolta
20.45 A Kilimandzsáró hava
22.35 Huszadik század
1.05 Sport7
135 Beugró

7.10
7.20
7.25
7.55
8.05
8.15

Gyerekeknek
Dunáról fúj a szél
Cimbora
Főzés? Gyerekjáték!
Zengő ábécé
Zeneország

5.00
5.25
6.10
7.00
8.00
9.00

VIASAT3

Tiszta a lakásod?
Topmodell leszek!
A nagy szalonalakitás
Mutasd a tányérod!
Flipper legújabb kalandjai
Négy esküvő

0.55 A kárhozat útja

Amerikai bűnügyi filmdráma
2 3 0 Miss Plastic - A szikék szépe
Magyar dokumentumfilm
3.50 Három tű

Kanadai filmdráma
6.00 Kit Kittredge

8.35 Magyar történelmi arcképcsarnok
8.55 8. Nemzetközi Cirkuszfesztivál
10.00 Szentmise közvetítése Fehérvárcsurgóról
11.00 „ A magok oltalmára-." - Erdélyi erődtemplomok
11.15 Hatodik sebesség
11.45 Hiradó, időjárás-jelentés
12.00 DéU harangszó, vers
12.05 Élő egyház
12.30 Élő népzene
13.00 Csellengők

Harc az álomnászútért
935 10 év 10 nap alatt
1030 Gigamad Autósmagazin
11.20 Az éj sötétje Amerikai filmdráma
14.00 A nagy ő Amerikai valóságshow
1535 Fehér Agyar
Amerikai kalandfilm
R.: Randal Kleiser. Fsz.: Klaus Maria Brandauer (Alex), Ethan
Hawke (Jack), Seymour Cassel
(Skunker), Susan Hogan (Belinda
Casey), james Remar (Beauty
Smith), Bili Moseley (Luké), Clint
B. Youngreen

1435 ízőrzők

Jacket 1898-ban az aranyláz űzi
18.25 Szörnyek az űrtények ellen
Alaszkába, itt találkozik Fehér
Amerikai animációs film
Agyarral. A farkas-kutya keverék 20.00 Éjszaka a múzeumban 2.
kölyköt először békés indiánok
Amerikai-kanadai akcióv'igjáték
nevelik, ám új gazdája, Beauty
21.45 Láthatatlan húrok - A tehetséSmith cseppet sem kesztyűs kézges Pusker nővérek
zel bánik vele.
Magyar dokumentumfilm
18.10 Amerika csillagai Amerikai szó- 23.00 Kalandférgek 2. - Öbölből vörakoztató show-műsor
dörbe
20.00 Lehetetten küldetés
Amerikai-kanadai-német vígjáték
Extrém vetélkedő

13.25 Toprini nász Magyar játékfilm
14.45 Dunáról fúj a szél

15.30 Bartók Béla Kárpát-medencéje
16.00 Vannak vidékek
17.00 Mese
17.40
18.00
18.25
19.15

Arcélek - Csáky Zoltán műsora
Híradó
Heti hírmondó
Egy kis művészet

Spanyol ismeretterjesztő sorozat
19.25 De Luca felügyelő
Olasz tévéfilmsorozat
21.15 Divathét

21.45
23.35
23.50
1.00
1.05

Nomád Francia-kazah játékfilm
Duna-sport Sportösszefoglaló
A stoppos Amerikai játékfilm
Vers
Himnusz

21.00 Az ember, aki ott se volt
Angol-amerikai krimi
23.20 Vas Amerikai akciófilm
1.15 Lehetetlen küldetés

Amerikai-kanadai filmdráma
7.40 Gazdátlanul Mexikóban
Amerikai-mexikói vígjáték
9.10 Anyám!
Amerikai vígjáték
10.40 Ne szórakozz ZohannaU
Amerikai vígjáték
12.35 A szeptemberi kiadás
Amerikai dokumentumfilm
14.05 KutyaszáUó
Amerikai családi vígjáték
15.45 Ausztráűa
Ausztrál-amerikai-angol romantikus kalandfilm

R.: )on Hurwitz, Hayden Schlossberg. Fsz.: Rob Corddry, Roger
Bárt, Neil patrick Harris, john
Cho. Kai Penn

Extrém vetélkedő
2.15 Beszéljünk a szexről!

Ahol Harold és Kumar feltűnik,
ott vége a nyugalomnak

HBE^BHBHSHHHRBMnBB^H^Wi^^

OHHHMmawnaiBMMémMi

FILMSOROZAT

8.05 Clic és Kat
8.10 Malackó

©

MAGAZINMŰSOR

FILMSOROZAT

ki magazin (ism.) 20.00 Mórahal-

V Telin
8 . 0 0 KépMás: Törőcsik Mari 8.20
Szellemgyógyász II. 9.20 Szegedi
panoráma

9.50

Színház

(ism.)

15.00

(ism.)

Lélektől

lélekig

(ism.)

15.50

SZÓ-TÉR

(ism.)

16.35 Szegedikumok (ism.) 17.05
Sportkoktél (ism.) 18.00 Portrék
23.30

20.00

21.55

17.20

A KIRÁLYSÁG

A TILTOTT KIRÁLYSÁG

ARANYMETSZÉS

LINDA

az albumból: Nóvák István 18.25
Egész életen át (ism.) 19.15 Desz-

Elődök és utódok 10.00 Zodiákus

mi magazin (ism.) 20.30 Csong-

12.00

rád megyei magazin (ism.) 21.00

szem - Lord 15.45 Vérebvezetők

Táncgála 11/2.

15.20

Csillag-

nyomában, 1. rész 16.45 Senior

V A R D S I TV

S

Képújság

Z

E

G

E

D

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 8.30 Törzsasztal
- gasztronómiai magazin 9.00 Teleshop 9.30 Nyitott egyetem

-

Center, 6. rész - kívánságműsor
nyugdíjasoknak 17.15 Aréna 17.45
Szemközt

18.00

Artista

18.30

Beszámol a polgármester 19.30
Szabadegyetem Szeged - dr. Máté-Tóth András előadása

20.35

Hírháló 21.00 Üldözés a Balkánon. Olasz akciófilm

20
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NONSTOP T E L E F O N O S

STÜSZI VADÁSZ
Ü D

ÉTTEREM

x+55»x

í l UK Alul

AHOL NIH CSAK VADÉTEL VAN!

Szeged, Maros utca 37.

OKTÓBER 1-JÉTŐL
MEGÚJUL
ÉTLAPUNK!

http://illespanzio-vadaszetterem.hu
Asztalfoglalás: 62/315-640

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

(ü z e n e t r ö-g z í t ö i s )

s z ő r m e á r u k tisztítása,

© Apróbörze

festése, javítása,
bélés- é s cipzárcsere.
Szeged, Cora Vegytisztító,
Szeged. Szent István tér 3. Vegytisztító.
Csongrád, Szentesi út 7/a.
Hmv.-hely, Kossuth tér 6..
Makó, Kristály mosoda, Megyeház u. 9.
'

GRATULÁLUNK
Mórahalomra,
DOBÓ

VINCÉN

TOMBA.CZ
3 0 .

EK

és

PIROSKÁNAK\

házassági

évfordulójuk

alkalmából sok

"

boldogságot
és örömet
kíván:
Dobó mama

I F J . P A P P
és K I R Í

K A R O L Y N .

K

I
lei:

Papp

AUT0
• A U T Ó Ü V E G E Z É S , cas
cokárfelvétel önrészátvállalással. üvegfóliázás. 62/
405-888,
www.kippkOpp.tlU. (094667670)

ÁLLAST K Í N Á L
ÁLLÁSAJÁNLAT
Gyón telephelyű, dinamikusan fejlődő
termelő vállalkozás munkavállalókat
keres:
• Gépkocsivezető, áruterító

FELTÍIEL: C kategóriás és targoncavezetői loqositvány, darukezelő) vizsga

• Anyagmozgató

ffl/fla-jó fizikum,
középfokú végzettség,
üvegipari tapasztalai előnyt jelent
m NYÚJTUNK
- kiemelkedő kereseti lehetőség
-fejlődési lehetőség
-fiatalos, dinamikus csapat
/fZf/vrra/iWfí.'lényképesónéletrajzzal.'hirdelesgyoi.ngniail.com c unen
A Szilánk Zrt.
TECHNOLÓGUS
pozícióba keres kollégát
szegedi munkavégzéssel.
FELADATOK:
- piaci trendek, új miiszaki
megoldások leitérképezése
- technológiai fejlesztésekre
javaslattétel, dóntés-eldkészltis
- ú| technológiák bevezetése
ELVÁRÁSOK
- technikusi végzettség
(elsősorban építész, gépész) |
- termelővállalatnál szerzett
s
releváns munkatapasztalat
- erős leihasználói szintű
US Otfice tudás
- társalgási szintű angolnyelv-tudás
(műszaki)
- autocad ismerete, műszaki
rajzolvasás képessége
ELŐNY
- mérnöki végzettség, üvegipari
tapasztalat
Jelentkezését kérjük a
humanvcszilank.hu
e-mail címre küldje.
A Csongrád Megyei
Területi
Gyermekvédelmi
Szakszolgálat
és Gyermekotthonok
Igazgatósága
(6726 szeged, Bal fasor 6 )

nevelőszülőket
keres.
Tájékoztató weblapunkon
található:
www.csmtegyesz.hu.
önéletrajzzal jelentkezzen
e-mail elmünkön:
csmtegyesz®
t-online.hu
Jelentkezési határidő:
2010. o k t ó b e r 4.

i

£

• S Z E G E D E N jó kereseti
lehetőséggel női személyi
edzőt keresek, testnevelő,
gyógytornász és sportedzői végzettséggel. Tel.:
06-70/636-5753.
(095282441)

MAGANHAZ
• D O M A S Z É K , Hóvirág utcai, 500 n. öl parkosított
kert lakható, kétszintes
épülettel eladó. 06-30/
94 3-89 59(095261804)

• SZEGEDI
munkahelyre • F O R R Á S K Ú T O N kis csa
expediálásban
jártas ládi ház eladó, gáz, fürdőgyógyszertári asszisztensi szoba. Irányár: 6 millió Ft.
munkakörbe munkatársat 06-30/934-2070.
keresünk. Fizetés meg- (095281991)
egyezés szerint. Szakmai
• S Z E G E D E N , a Homoródi
önéletrajzot a,, Megbízható
utcában 66 m2-es, 3 szo95281916" jeligére a Gubás, téglaépítésű, átlagos
tenberg u. 5. Ügyfélszolgáállapotú ház 568 m2-es
latra kérünk. (095261916)
telken
eladó.
Ár:
• SZEGVÁRON
Gyenes 11.500.000 Ft. Ingatlan Cafalatozó-büfé vendéglátós fe, Kiss Ágnes, 06-70/967pultost keres. Szegváriak 6 1 60.(095180288)
előnyben.
06-30/3718663.(095281519)

ÁLLÁST K Í N Á L

• MEGBÍZHATÓ, nyugdíjas nő óvodás-, kisiskoláskorú gyermek hazaklsórését, esetenkénti felügyeletét vállalná. 06-30/5382 0 7 7(095282869)

•Betanított gépkezelő

B

család

ALLAST KERES

FElltlíl: targoncavezetői
• jogosítvány, dacukezelöi vizsga

Irha-, bőr-, v e l ú r k a b á t o k ,

A BUDAFER
Kereskedelmi Zrt.
MÉRLEGKÉPES
KÖNYVELŐT
keres
könyvelési csoportjába.
ELVÁRÁSAINK:
- mérlegképes könyvelői f
szakképesítés
- szakmai gyakorlat
- számítástechnikai ismeret
(Excel, Word stb)
Elörelépési lehetőség adott.
A pályázatokat október 8-ig
lehet benyújtani a PL: 26-ra.

Újonnan nyíló
márkakereskedésbe
értékesítőt

keresünk.
Önéletrajzot, motivációs
levelet 2010. október 28-ig
kérjük a

• ÉPÍTŐIPARBAN
(kéményjavitás, vízszigetelés)
jártas, megbízható, józan
életvitelű munkatársat keresünk. önéletrajzát kísérőlevéllel
a
filepkft
©gmail.com címre küldje.
(095282757)

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

GAZDIT KERES

NOVENY

kost, minimum OKJ-s ápolói végzettséggel. Önéletrajzot: szafuli@gmail.com
e-mail címre. (095282582)

• NEMZETKÖZI
fuvaro• A M E R I K A I i:ég európai zásban szerzett gyakorlattal,
"CE"
kategóriás
jogosítleányvállalata jó kommunikációs készséggel ambici- vánnyal. min. PÁV ill.-mai,
ózus munkatársakat keres. belföldi-és nemzetközi árufuvarozói vizsgával rendel06-30/284-9108,
kező, leinformálható gépkatona.r65@gmail.com
kocsivezetőket felveszünk.
(0952B0852)
Jelentkezni önéletrajz be• ANGLIAI raktárost mun- küldésével
e-mailben
ka, október 5-i kezdés. Tel.: (dancsi.i@vnet.hu)
vagy
06-20/292-8338. E-mail: személyesen a Dancsi és
szeged@euwork.hu.
Társa Kft.-nél 6900 Makó,
Ipari Park (095282742)
(095282626)

• HAJDÚSZOBOSZLÓI
üdülésfélpanzióval: 15.600
Ft/fő/héti 06-20/935-0457
(095281278)
Hirdetésfelvevő hely:
VEGYESKERESKEDES
Nagy Gyula Üllés,
Dózsa Gy. u. 6.
06-62-282-080

TANFOLYAM

SPORT, H O B B I
• SZEGEDI
Néptáncegyüttes keres 30-55 év közötti férfi táncosokat. Érd:
06-20/926-8996.
(095282768)

KOZLEMENY
Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2010. szeptember 27-én és szeptember 28-án
8.00 és 18.00 éra között
földgáz-távvezeték rendszerén fáklyázással járó karbantartási munkát végez a lakosság folyamatos gázellátásának érdekében.
Társaságunk ÜLLÉS gázátadón, szakembereinek felügyelete mellett végzi a gáz szükség szerinti lefúvatását, fáklyázását.
A művelet a lakosságot nem veszélyezteti, azonban erős hang- és
fényhatással jár.
A környék lakóitól a nyugalmuk megzavarása miatt ezúton is elnézést kérünk.
A munkálatokról a helyszínen lévő szakembereink készséggel
adnak tájékoztatást.
Megértésüket köszönjük!
FGSZ Zrt.

TÉGLAEPÍTÉSU LAKÁS

szerkezetkész üzletek

Lakást venne?

kialakítva, kulcsrakészen,

Hitelből? Intézze |
nálunk hitelét és
csökkentse velünk az
adásvétel költségeit!

parkolókkal együtt
hosszú távra kiadók.
Ár: 1 5 0 0 Ft/m 2

f

Érd: 3 0 / 9 5 5 - 8 9 3 6

1

www.icszeged.hu
• D O M A S Z É K központjában, 4 lakásos társasházban 104 m2-es, szélső lakás
lakható melléképületekkel,
garázzsal, pincével eladó.
Érd.: 62/284-145, 06-30/
521 -30 2 5. (095282897)
• TISZA Lajos krt. 7-9., I.
emeleti, 57 m2-es lakás
eladó.
06-30/9438-959
(095281803)
• TÁRSASHÁZI, kétszintes, 120 m2-es téglalakás
sürgősen eladó! (145.000
Ft/m2.) Árban megegyezünk!
06-20/466-1155.
(095282147)
• Ú J S Z E G E D I , ötévesnél
nem öregebb, társasházi,
földszinti, 80-100 m2-es,
kertkapcsolatos, 3 külön
bejáratú szobás, ebédlős,
ablakos fürdőszobás, 2
WC-s, egyedi fűtésű lakást
keresek garázzsal, készpénzért. 06-70/263-6530,
06-70/395-1060 (095280874)

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

Szeged, B a k a y N. u. 29.
fMax Konyha mellett)

FEST-COLOR KFT.

Fa- es m ű a n y a g

B

E

N

N

Ü

N

K

szerkezetek

Tel.: 0 6 - 3 0 / 6 8 2 - 9 1 5 0

REDŐNYÖK, RELUXÁK,
SZALAGFÜGGÖNYÖK,
HARMONIKAAJTÓK

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

|

egészségbiztosítási
térítéssel,
rövid határidőre.
Telefonhívásra házhoz
megyek 6 2 / 2 2 5 - 2 2 7
06-30/362-3003
Vállaljuk ballagások,
lakodalmak,
osztálytalálkozók, |
társas rendezvények
lebonyolítását 120 főig.
Négy parkolási lehetőség biztositvaj
Gumigyár étterem és büfé
Szeged, Budapesti út 10.
Tel.: 62/566-979,06-70/277-9808

KÖLTÖZTETÉS,
ÁRUSZÁLLÍTÁS,
BELSŐ PAKOLÁS
Gyorsan, megbízhatóan,
korrekt áron!
06-70/380-2350
K É R .
Árnyékolástechnika!
REDŐNY, NAPELLENZŐ,
SZALAGFÜGGÖNY,
EGYÉB ÁRNYÉKOLÓK
a gyártótól garanciával.
Tel.: 06-20/970-735C
62/486-636

ARANY ÉS EZÜST
ékszer
AKCIÓ az arany- és eziistgyürükre szeptember 30-ig!
• értékesítés, javítás
• hozott aranyból készítés g
• törtarany-beszámítás
KÓNYA és T S A BT. f
Szeged (Csillag tér),
°
Kereszttöltés u. 33. T.: 489-488
H.-P.: 10.00-18.00, szo.: 9.00-12.00

Társasházak!
Vállalunk kosaras autóról,
30 méter magasságig kőműves-,
festő-és egyéb munkákat.
Fest-Cotor Kft.
Tel 06-30/919-5689
GRÁNIT ÉS

Szeretne Ön személyesen találkozni
S Z A L A Y

Á D Á M M A L ?

(főszerkesztő, TV2 Napló)
Most megteheti
2010. szeptember 29-én, 18 órakor

1

gyártása.
T: 06 30/637-7969

kéménybélelés,
gyűjtokémény-felújítás
furánflex technológiával.
Szerelt és turbó rendszerű
kémények kivitelezése.
VARGA-VENT KFT.

Nyitva: 9-18 óráig

Bíró Gergely
vállalkozó
Hódmezővásárhely, Táncsics M út 14.
_
Tel.: (30) 978 6545
Tel./lax: 62/240-244
E
íz
kosarasaidé-bérbeadás
•
41 m magasságig
I — veszélyes helyeken lévő Iák
klvágasa. ill gallyazása
| — park-, kertépítés, -gondozás

SOOS LASZLO
híítőgépjavítás,
klímaszerelés, *
klímakarbantartás.
Tel 62/245-007,06-30/515-1184
E-mail:
soosklimatechnika@t-online,hu

KépSzínArt

B t J

|

u. 10.

06-30/698-7021

l[jnROLLÓMnKft.
I I I ÁBLAKOYARTAG-AHNVÉá(OtA4tk
lzr1N84A
REDŐNY

m

SZÚNYOGHÁLÓ
RELUXA
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

ZAKANYSZEKI
SZESZFŐZDE
folyamatosan vállal

BÉRFŐZÉST

444 morton's

Péter

mindennap.

SZŐTTESBOLT, Szeged

(30)3955-950^

gáztüzeléséi ü s t ö k r e . 5

K I D U G I T O

garanciával,

SZEGÉS-TISZTÍTÁS

Tel.: 6 3 / 2 9 0 - 6 3 2 |

Nyitva: h-p. 9-17 óráig.

Ahol beavatja a részvevőket, hogy a S I K E R

SZŐNYEG
JAVÍTÁS

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

KEPKERETEZES

Duguláselháritás

A belépés DÜTALAN

Nagytűzterű
' bálás kazánok ?

Tál.: 6 2 / 4 6 9 - 7 6 3
S
www.santocoop.hii

NEM ÉRI ELT SEGÍTEK ÖNNEK!

a Pick Étteremben, Szeged, Felső Tisza-part 10.
hogyan tanulható és alkalmazható a napi életünkben

fűtéshez.

DICK-kések
Húsipari gépek
Konyhaeszközök eladása
Szeged, Damjanich u. 16/A

Betűvésés és kötlsztitás.
Tel : 62/256-380; 30/905-4162 A
E-mail: totlimukoíofretmail.hu I
Szeged, Fonógyári út 24.
1
(itmttövelwmba)
i
• h m h J Í Í H

Szász

Pulfertartályok
napkollektorhoz,

MŰKŐ

és egyéb termékek.

A

62/282-321,
20/327-0026, Kómár

06-70/363-7945

SÍREMLÉKEK

Tel:

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

Kéményfelújítás,

Magánszemélyek!

Szeged, Gutenberg

RENDEZVENY

SÍRKERETKÉSZÍTÉS

Szeged. Vedres u. 13.
Nyitva: mindennap 10-20 óráig.
Tel.: 06-20/26-888-21; 62/435-105

AKCIÓVAL

SZÚNYOGHALÓK.
H O N D E L A - A 8 L A K KFT.
Szeged, Gábor Áron. u. 14.
Tel.: 06-70/339-1825, £
06-70/339-1822
www.hondela.hu

Szeged, Szentháromság u. 33.
Tel.: 06-30/205-3085
Munkafelvétel: szombat 9-12

BT.

www.videotoronto.hu
Unlvorxális autós
telefontartó
iSétm helyett 1790 Ft
(több típus)
A hirdetésre hivatkozással.

s ó

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK,
PÁRKÁNYOK,
KÖNYÖKLŐK, REDŐNYÖK,

ANTIK-MŰHELY
Régi képkeretek,
régiségek restaurálása.
Aranyozas.

nyílászáróbeépítése.

BIZZ9N

Tel.: +36-20/971-8336.

HŐSZIGETELT REDŐNY:
4700 Ft/m'-töl!
Napellenző-, reluxa-,
szúnyogháló-,
garázskapu-készités, javitás.
5 év garancia.
s
Redönyszerviz 97 Bt.
Tel.: 62/769-047

j a v í t á s a (kávázás).

NYÍLÁSMESTER

Gabona- és magfélék tisztítása,
csávázása. Fuzáriummentesítés.
Ne hagyja gabonáját tovább 7
fertőződni!

ŐSZI REDŐNYAKCIÓ!

Tel.: 0 6 - 3 0 / 9 1 9 - 5 6 8 9
IRODÁK bérbeadók Szegeden (Újszeged) zöldövezetben,
fizetés nélküli parkolási lehetőséggel 11,29 m2-töf 203,67
m-ig. Érd.: 70/383-6084,
del_terv@invitel.hu.
(095179423)

ORTOPEDCIPOKÉSZÍTÉS

70/967-6158

?

gépjárműtisztítás 1

utáni f a l h i b á k

Kun Mihály
Vásárhely, Dr. Rapcsák András u. 40.
(volt Szántó K. J. u. 40.)
Tel 62/246-174, 06-20/9557-964
Új és használt pénztárgépek
forgalmazása és szervizelése

|

AUTÓMOSÓ

KOZMETIKA

Nyflászárócsere

szeptembertől igény szerint

CENTRUM

Díjmentes hitelügyintézés

Maxtronlc Elektronikai
Szaküzlet és Szerviz
Szeged, Berlini krt. S/A!.: 62/492-606
k
Nyitva: h.-p.: 8-18, szo.: 9-12

utcai, 3 3 - 5 6 m 2 -es,

PÉNZTÁRGÉP-

taMBMCdfe

NAGY VÁLASZTÉKBAN

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

TERMÉNY, TAKARMÁNY

• VÖRÖSHAGYMA, apró,
zöldhagymának való, eladó. Újszentiván, 62/277034.(095282022)

[

Teljes körű

Szeged,

• NAGY bálás szalma és
fűszéna eladó. 06-30/58159 3 7(095180249)

TÁVIRÁNYÍTÓK

ÉS

Csaplár Benedek

• „ J Ó G A a mindennapi
életben" kezdő tanfolyam
szerdánként
18.00-tól.
Mozgáscentrumban, Szegeden. +36-20/9369-506
(095282330)

^

NÓGI

UZIETH., MŰHELY, IRODA

PANELLAKAS

• GYORSÍTOTT
KRESZtanfolyamok!
Fél
áron,
SZAKKÉPZÉS
e-mail címre.
szeptember
30-igl
www.kormanyosautosis• C U K R Á S Z , szakács, pinkola.hu 06-20/334-3551. cér, vendéglátó eladó, élel• A MAKÓ és Térsége
(095077918)
mezésvezető, élelmiszer-,
Szennyvízcsatornázás!
Társulás Társulási Tanácsa • Ő S Z I diákakció a Csillag műszakicikk-, ruházati elaa
KEOP-1.2.0/2F-2008- Autósiskolánál: már20.700 dó, kereskedő-boltvezető,
001 azonosítószámú ,,Ma- Ft
kezdő
befizetéstől. ékszerbecsüs, tanfolyam
kó város és térsége (Ki- www.csillagautosiskola.hu indul a KIT-nél. Szeged,
szombor, Maroslele, Földe- Londoni krt. 10., 62/426- Sóhordóu. 18.T.: 425-805,
06-30/830-4136,
ák, Apátfalva, Magyarcsa- 4 33.(095179369)
www. kit. hu (095281303)
nád) szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása" • ŐSZIdiákakciónk20.700
kezdő
befizetéssel,
elmü,
nettó Ft
SZOLGALTATAS
13.960.375.000 forint érté- szeptember 29-én indul.
A
KIDUGiTÓ
Szász Péter.
kű beruházás projektme- www.csillagautosiskola.hu
nedzsmenti
feladatainak Londoni krt. 10., 62/426- Duguláselhárítás garanciával,
mindennap. Érd.: +36-30/945teljes körű ellátására kiirt 433.(095283052)
7577,
62/533-999.
pályázati felhívást ismétel(094973543)
ten közzéteszi. A pályázat• CLASSIC ÜVEG. Üvegetal kapcsolatos részletes
KÖNYV
zés, képkeretezés. Pulcz u.
információk elérhetők a
www.mako.hu
web- • KÖNYVEKeladók Szege- 46., 62/499-1 1 1 . (095179309)
oldalon. (095282907)
den. Ár megegyezés sze• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
rint.
Könyvlista:
csatornakamerázással, 17
• ANGOL
biztosítótársa- www.susweb.com.
éve, éjjel-nappal. 62/499ság felvételt hirdet pénz- (095281771)
992(094973286)
ügyi területre tanácsadói és
vezetői munkakörbe, inKOZLEMENY
gyenes átképzéssel. Kiemelt kereseti és karrierlehetőség. Az önéletrajzokat
Nyílt n a p a D e á k G i m n á z i u m b a n !
a
nagy.laszlone58
©citromail.hu e-mail címre
Szeptember 28-án, kedden 17.00 órakor továbbtanulással
várjukl (095282703)
kapcsolatos nyílt napot szervez a Deák Ferenc Gimnázium
az érdeklődő nyolcadikosoknak és szüleiknek.
• K E R T É S Z kollégát kereA FELVÉTELIHEZ KAPCSOLÓDVA HÁROM
sünk szabadtéri kertészeti
munkák elvégzésére. FeltéELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOT INDÍT A GIMNÁZIUM:
tel: szakirányú középfokú
- anyanyelvből és matematikából a központi írásbelire
végzettség, szakmai ta(6 alkalommal csütörtökönként 1-1 óra)
pasztalat, B kategóriás jo- angol nyelvből a két tanítási nyelvű tagozat szóbelijére
gosítvány. Előny: targoncavezetői engedély. Önélet(8 alkalommal csütörtökönként 2 óra)
rajzát küldje a humán
- német nyelvből a speciális (DSD) tagozat szóbelijére
I
@szilank.hu e-mail címre
(6 alkalom csütörtökönként 2 óra)
vagy postai úton: 6724
Részletes információ és jelentkezés a nyilt napon,
Szeged,
Pulcz u. 46.
majd azt követően a gimnázium
(095282942)
gazdasági irodájában (József Attila sgt. 118-120.)
• K Ö R Z E T I ápolót keresek
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNKI
mihálytelki vagy röszkei lanagvszabolcsntmax.hu

UTAZAS

LAKÁSA felújítását bízza
ránkl
Burkolás, festés, laminált, vízszerelés, villany, ajtók, ablakok
cseréje, tetőjavítás,törmelékszállítással. 06-30/655-2998.
1095281870)

• AKCIÓSsmaragdtuja- és
• E S Z P E R A N T Ó nyelvtandísznövényvásár! Toronyi
folyam Szegeden! 06-70/
Díszfaiskola,
Szeged,
415-1338,
eszperanSzerb u. 79. Tel.: 06-30/
tó.iweb.hu.
FNYTSZ.:
4 7 0-9 1 21 .(094872893)
00 1 62-20 09.(095282494)
• FŰSZERPAPRIKA• KERESKEDŐSZÁRÍTÁST, -őrlést, -felBOLTVEZETŐ, ruházati, ilvásárlást végez a Fiamar
letve élelmiszer-eladó OKJGabriella Kft. Tel.: 06-30/
s képzések indulnak szep742-7019.(095280955)
tember 25-én Szegeden
• S M A R A G D T U J Á K : 1 m/ 89.000 Ft-tól.+36-30/3671.300 Ft/db, gömbtuják, 9217,
díszfák, egyéb dísznövé- www.2007kapos.hu. Kérje
nyek széles választéka! ingyenes tájékoztatónkat!
Bolgár
Díszfaiskola, (094974569)
Szeged-Kecskéstelep, Ge• OLASZ
nyelvtanfolyaraS. 18.,62/427-991.Nyitmok indulnak október eleva: egész nap, vasárnap
jétől az Olasz Kulturális
délig.(094974511)
Központban.
Érdeklődni:
62/4 2 3-2 55.(095077375)

• FOGADJON
örökbe
Gyöngyvirág
egészséges (oltott, féreg- • S Z E G E D ,
2
telenitett) kutyát, cicát! 06- utcában 3. emeleti, 70 m 20/360-9846, www.zug.hu es, 3 szobás, erkélyes panellakás eladó. Ár: 7,5 M Ft.
(095280933)
Tel.: 00-36-30/744-0365.
GÉPJÁRMÖVEZETŐ-KÉPZES (094462050)
• A
KEDVEZMÉNYES
személygépkocsi-vezető
tanfolyam
iskolakezdési
akcióval! 06-30/429-5581,
www.kovacsautosiskola.hU (094871544)

a F E L F Ú J Á S S A L és alumíniumtechnológiával készült
kémények béléscsövezését
vállalom. Hőszigetelt, szerelt K É M É N Y E K KIVITELEZ É S E és értékesítése. Tel.:
+36-30/335-2818, 62/493702 (Szeged és Csongrád
megye). (094974131)

TÍPUSORIENTÁLT

WWW LÉGI UTAZÁSI IRODA
?

Érd.: +38-30/945-7577.
06-62/533-999

mortons.hu/utazzolcsobban

Kód: 5S48DM
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BÖRKABÁTVÁSÁR!

PIHE Tolltisztító Műhely

OLCSÓ BŐRÁRÚK,
POLÁROK

Női-férfi bőrkabátok
extra méretben is! Termelői sron!
Tőbbsxix darabos késxlet
Bőrkabátok javítása.

Szőrme & Bőr Uzlel
Sxrged, Zákáay u. 41. (Rókus)
Nyitva: h-p. 9-18, sxo. 9-13
www.pomparsxorme.hu

Léggömb- és virágdekorác

Szeged, Szöregi út 29.

Ikabátok, dzsekik,
mellények, nadrágok)
s
e x t r a m é r e t b e n is.
VÁSÁRLÓINKNAK
AJÁNDÉK
PLÜSSJÁTÉK.
Nyitva: 10—18-ig, vasárnap is!
Szeged, Brüsszeli krt. 15.

rendezvényekre, eskiivőkr f

Igényes környezetben, a megszokott =f
minőséggel várjuk ügyfeleinket.

§

f

Nagy ügylélparkoldvalü!

i

iioii tisztítás 200

Ft/kg

falbontás nélkül,

szülinapi partikra,

•=

i
BÁNKINÉ MAGÓCS MÁRIA
6800 Hmv.-hely. Bajcsy-Zs. u. 2.
Tel:06-30/206-0508. 62/239-990
C-mail: lufi-wlragdekor@invitel.hu
Lyoness hivatalos termékpartner

telefon: 6 2 / 4 7 0 - 0 4 1

EREDETISÉGVIZSGÁLAT 1

Ablakcsere

• l i i l l l i l

új helyen:

mi másból, mint fából.
Szép is, jó is és a legolcsóbb.

mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, volt munkatársaknak, szomszé-

SZEGED

doknak, ismerősöknek, megtisztelőknek, akik drága szerettünk,

„Testedet takarja hideg sírhalom. Szívünket
mardossa érted fájdalom. A fájdalmat leírni
nem lehet, csak letörölni a könnyeket. Nélküled szomorú, üres a házunk. Még most sem
hisszük el, hogy hiába várunk."
Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk, hogy a

koszorút helyeztek, részvétükkel fájdalmunkatenyhíteni igyekeztek. Külön
mondunk köszönetet a II. Belklinika
Általános osztály orvosainak, ápolóinak, áldozatos munkájukért.
Kovács család

szeretett társ, gyermek, édesapa, testvér, unoka,
rokon,

Tel.: 62/458-692

PALÓCZ ARMAND LÁSZLÓ

Hálás szívvel m o n d u n k köszönetet

életének 36. évében elhunyt. Utolsó útjára 2010.

mindazoknak, akik drága édesanyánk,

TÓTH LAJOSNÉ

Gyászoló család

„Annyira akartál élni, a betegséget

legyőzni.

Búcsúztál

volna

tőlünk, de erőd nem engedett, így

mindazoknak, a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, megtisztelőknek, akik

A gyászoló család

KOVÁCS ILONA
életének 98. évében türelemmel viselt, hosszú
gyengélkedés után elhunyt.

keztek. Külön köszönet orvosainak és
Felesége és gyászoló családja

JENEI ANTALNÉ
TÓTH MÁRIA

FÁSI SÁNDORTÓL

híteni igyekeztek.

lakostól, aki 60 éves korában hirtelen

952gl24l

Gyászoló család

itt hagyott bennünket. Temetése 2010.
szeptember 29-én, szerdán 10 órakor
lesz a Hékédi temetőben.
Gyászoló családja

95282741

MEGEMLEKEZES

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága sze-

Örökké élsz bennünk tovább."

Mindazokkal tudatjuk, akik ismerték és szerették,

drága édesanyám,

hogy munkatársunk,

BABÓS SÁNDORNÉ
SÍPOS ETELKA
volt fiil-orr-gége műtősnő

ZOMBORINÉ KEREKES EDIT
örökre itt hagyott bennünket. Emlékét szívünk-

őrizd meg emlékét, és el ne feledd,

tettférjtől, apától és nagyapától,

Szentes, Vadaskert utca 3. szám alatti

munkatárs voltál.

halálának 3. évfordulójára.

HPQ Kft.[|

m

Mély fájdalommal búcsúzunka szere-

és virágaikkal mély fájdalmunkat eny-

„Csodálatos anya, ember,

Valaki végleg elmehet,

mmm:

GDGE-'

temetésén megjelentek, részvétükkel

Gyászoló szerettei

15 órakor lesz a Szegedi Belvárosi temetőben.

SZENTES
GYÁSZHÍR

templomban.

ben őrizzük. Temetése 2010. szeptember 30-án

Gyászoló család

ükkel fájdalmunkat enyhíteni igye-

Végső búcsút

mise szeptember 28-án 18 órakor Alsóvárosi

teni igyekeztek.

got, koszorút helyeztek, részvétel-

veszünk Tőle 2010. szeptember 29-én 15 órakor az Alsóvárosi temető kápolnájából. Gyász-

„JUCIKA"
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhí-

temetésén megjelentek, sírjára virá-

akik szerettünk,

igyekeztek.
95179506

VARGA IMRÉNÉ
GARAI JUSZTINA

RÁCZ ISTVÁN FERENC

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni

ÖZV. BULLÁS IMRENE

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága édesanyánk,

búcsú nélkül, szívünkben élsz, s

temetésén megjelentek, virágaikkal,
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

SZERVEZÉSÉI IS VÁLLALJUK.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak,

SERES JULIANNA

CSALÁDI ÉS BARÁTI ÚSSZÉJŰVÉTÉLÉK

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

ápolóinak áldozatos munkájukért.

szeptember 30-án 11 órakor kísérjük a Dugonics temetőbe.

NÁLUNK MOSASSA!
S z e g e d , L e n d v a i u. 21.
Tel.: 62/488-941
Mobil: 30/446-9865

Hálás szívvel mondunk köszönetet

temetésén megjelentek, sírjára virágot,

Sándor U.60/B.T.: 485-350
Előfizetéses menü
házhoz szállítása 730 Ft

VAGY NEM AKARJA,

örökrevelünk leszel."

KRISTÓ LAJOSNÉ
MÓDRA MARGIT

GYÁSZHÍR

KISKAKAS CSÁRDA

AMIT OTTHON NEM TUD

Szeged, Fonógyári út 11.

63/314-082

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

McCLEAN ULTRA
MOSÓSZALOWI

rettünk,

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

VARGA ISTVÁNNÉ
KIRÁLY MÁRIA
nyugalmazott gazdaságvezető
Szentes, Kossuth utcai lakos, rövid
szenvedés után, életének 75. évében
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 27-én, hétfőn 11 órakor lesz az Alsó református temetőben.
Kérjük, végső búcsút egy szál virággal
vegyenek.
Gyászoló családja

SZEPESI ANTALNÉ
GAIAMBOSI JULIANNA
szentesi

lakos,

73 éves

korában

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

elhunyt. Temetése szeptember 28-án,
kedden 11 órakor lesz a Hékédi teme-

Hálás szívvel m o n d u n k köszönetet

tőben.

mindazoknak, akik drága szerettünk,
Gyászoló családja

95282778

IKLÁDI ANDRÁS

Emlékező gyászszertartás szeptember 27., hétfő,

temetésén megjelentek, síijára virágot,

a Honvéd téri Református templomban 11 órakor.

koszorút helyeztek, mély gyászunkon
enyhíteni igyekeztek.

Szerető fia, szerettei

8

95282785

így majd veled lesz mindig, lelke szabadon száll, (|

-

Gyászoló családja

v á r a túlsó parton, hol nincsen határ.
„Egy könnycsepp
a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon még Érted ég.

„Aki nekem mindenem
0/jfi

Egy fénykép, mely őrzi az emlékedet,

volt egész életemben,

S egy betegség, mely elvitte az életedet.

taki soha nem bántott, csak becézgetett engem.

A bánat, a fájdalom örökre megmarad,

Jaj, de jó volt régen most árva vagyok, hol van

Mindig Veled leszünk, az idő bárhogy is halad.

most jó Édesanyám a Te ölelő két karod."

Sírodra szívből visszük a virágot, de Veled

'Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szere-

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férj, édesapa,

KURUCZ PÁL
volt OVIT dolgozó,

após és nagyapa,

SILÓCZKI JÁNOS

életének 82. évében szíve megsz nt dobogni. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2010. szeptember 30-án, 13 órakor lesz a Dugonics teme-

halálának 1. évfordulóján.

Megtört szívvel tudatjuk,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a

hogy a szeretett gyermek,

szeretett édesanya, nagymama, déd-

testvér, unoka, rokon és

nagymama, testvér, rokon,

BRUNNER JÁNOS NORBERT

ÖZV. HUSZTAISTVÁNNÉ
KATONA JULIANNA

18 éves korában tragikus hirtelenség-

életének 81. évében csendben elhunyt.

gel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúz-

Temetése 2010. szeptember 28-án 15

tatása szeptember 29-én 15 órakor lesz

órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.

a Mórahalmi temetőben. Gyászmise

Mise a szentmihályi

előtte 14 órakor a Mórahalmi templomban.

9528290,

Q y ászo10 c s a l a d

Q y ászo10 c s a l a d

„Életed elmúlt, mint száz más pillanat,
Megrendülten tudatjuk hogy szeret-

de emléked szívünkben örökre meg-

tünk,

marad."

SÁNDOR GYULA ANDRÁS
Szeged, Bérkert utcai lakos 57. életévében elhunyt. Végső búcsúztatása
2010. szeptember 27-én 13 órakor lesz
az Újszegedi temetőben.
Gyászoló Család

szomszédoknak, ismerősöknek, akik

HORVÁTH LIPÓT

temetésén részt vettek, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
95282765

Gyászoló család

Hálás szívvel m o n d u n k köszönetet
mindazoknak, akik szerettünk,

BALÁZS JÓZSEFNÉ

ROTÁR TIVADARNÉ

SÍPOS ETELKA

SZERENDÁN ILONA

makói lakos, életének 91. évében

temetésén megjelentek, sírjára koszo-

elhunyt. Temetése szeptember 28-án

rút, virágot helyeztek, fájdalmunkat

14 órakor lesz az újvárosi református

enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

952gl212

95282779

Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága sze-

rettünk,
FALUDI JÁNOSNÉ
LUDÁNYI ERZSÉBET

Fájó szívvel emlékezünk

MUCSI ANDRÁS

halálának 1. évfordulójára.
Szerető családja

szeptember 23-án csendben elhunyt.
q47k7877

Gyászoló család

MEGEMLEKEZES

U

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Emléked bennem virraszt,

hent. Hamvasztás után 2010. október
4-én 14 órakor búcsúztatjuk a kiskundorozsmai temetőben.
Gyászoló családja

temetésén részt vettek, gyászunkban
osztoztak.
A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk

FORRAI FERENC
halálának 5. évfordulóján.
Szerető felesége, fia, lánya, menye, veje,
unokái és a dédik

kereslek a fényben,
álmod tovább élem.
Sírodon kő és nyugalom."

nak, a közeli és távoli rokonoknak, ismerősöknek, szaktársaknak, munkatár-

VASS GÁBORNÉ

hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon úgy fájni."

Kereslek az égen,

saknak, barátoknak és szomszédoknak, kezelőorvosoknak, ápolóknak, valamint

akik szerettünk,

Tudjuk nem j ö n vissza, mégis jó várni,

hiányod még fáj, nagyon.

Gyászoló szerettei nevében hálás köszönetet mondunk a kedves családtagok-

Köszönetet mondunk mindazoknak,

valakit mindig visszavárunk kedvesen.

„Arcomon, morzsolt könnyek

TÓTH ERZSÉBET
életének 78. évében örökre megpi-

„Valakit mindig visszasírunk csendesen,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
- szememben újak gyűlnek

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
volt munkatársaknak, jó barátoknak,

„Elfeledni téged nem lehet,
csak megtanulni élni nélküled."

RÁCZ RUDOLFNÉ

9^:79936

Köszönet a családnak, rokonságnak, a

Megrendülten tudatjuk, hogy szerettünk,

templomban

szeptember 28-án 17 órakor.

«..«»

t

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

temetőben.

Gyászoló család, Sándorfalva

Gyászoló Felesége és Gyermekei

barát,

GYÁSZHÍR

eltemettük az egész Világot."

tett Férj, Édesapa, Nagyapa, Testvér és rokon,

tőben.

MAKÓ

CSONGRÁD
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

a fazekasság, a kerámiaművészet, a népi kultúra ápolását szívügyének tekintő

Hálás szívvel m o n d u n k köszönetet

minden intézménynek és magánszemélynek, hogy életében elismerték, halá-

mindazoknak, akik drága szerettünk,

lakor búcsúztatták, sírját virágokkal borították.
Köszönjük azoknak, akik gondolatban emlékeztek meg róla és köszönjük azoknak, akik személyesen kísérték utolsó útjára szeretett édesapánkat,

KIS ZOLTÁN
újvárosi fazekasmestert.

VIGHNÉ SZEPESI ILONA
temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, f á j d a l m u n k b a n
velünk éreztek.

U47H1001

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
FELVÉTELE:
6 6 4 0 Csongrád, Fó u. 17-19.
Tel.: 63/483-975
TOURINFORM C S O N G R Á D
Csongrád, Szenjháromság tér 8.
Tel.: 6 3 / 5 7 0 - 3 2 5
ORHIDEA TEMETKEZÉS
Csongrád, Erzsébet u. 32.
63/471-121

Gyászoló családja
J

J
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MAGABIZTOS GYŐZELEMMEL RAJTOLT AZ EUROLIGÁBAN A SZEGED

Győzelmekre fel!

A Montpellier kipipálva

A labdarúgó NB III Alföld csoportjának valamennyi Csongrád megyei alakulata ma 16 órától lép
pályára: a Hódmezővásárhelyi FC
(11.) a Szarvast (13.) fogadja,
a KITE-Szeged (7.) a Jászberényt
(10.) látja vendégül a Felső Tisza-parti stadionban, míg a Tisza
Volán (8.) Tökölre (4.) látogat.

A francia Montpellier ellen aratott könnyed, nyolcgólos győzelemmel tette le névjegyét a
férfi vízilabda Euroligában az
otthon játszó Szeged Beton.
Amennyiben Baksáék ma nyernek a Nagyvárad ellen, már a
második selejtezőkörben érezhetik magukat.

SZEGED, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MÁDI JÓZSEF

SZEGED
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
Sejteni lehetett, hogy jó csapat a Rijeka, de hogy ennyire?
A szegedi férfi vízilabda Euroliga első selejtezőköre C csoportjának nyitómeccsén simán átgázolt az elmúlt időszakban
több
meglepetést
szerzett Nagyváradon. A Szeged mestere, Kásás
Zoltán
meg is jegyezte, a horvátok sikerére lehetett ugyan számítani, a jókora különbségre viszont nem.
- Fizikálisan begyűrték a
rijekaiak a Nagyváradot - értékelte a látottakat a tréner. A Varga testvérekkel még erősebbek lettek, az igazság az,
hogy nemigen láttam a csapatukban lyukas posztot.
Hogy megtalálja a mesteredző, addig még van egy kis
ideje, Garcíáékkal
ugyanis
csak a torna legutolsó mecscsét játsszák majd vasárnap
délben. A nyitányt mindenesetre könnyedén tudta le a
Beton. Igaz, túlságosan nehéz
dolga nem volt, a kvartett leggyengébbjének titulált francia
Montpellier képtelen volt mit
kezdeni
Vindischékkel.
Pedig a Szeged kezdése
minden volt, csak éppen
nem tökéletes. Az első négy
fór mindegyikét elrontották
Molnár Tamásék,
de mert a
két csapat játékosainak tudása között jókora különbség

Török Béla (2) két góllal járult hozzá a Beton magabiztos sikeréhez. FOTÓ: FRANK YVETTE

Horvát henger
A C csoport első mérkőzésén
a Rijeka nem várt, nagy különbségű győzelmet aratott a
romániai Nagyvárad ellen. A
horvátoknál különösen a Vasasból igazolt Varga testvérek
voltak elemükben, ketten öszszesen nyolc gót szereztek.
Primőrje Rijeka-Nagyvárad
15-7 (4-2, 3-1, 3-1, 5-3).
Gólszerzők: Varga Dénes 5,
Varga Dániel 3, Krizman, Garda. Tiskivski 2-2, Frankovic,
ill. Kincses 4, Kádár 3.
mutatkozott a Tisza-partiak
javára, a viszonylag gyengébb teljesítménnyel is tetemesnek mondható előnyre
tettek szert. Amikor aztán
egy kicsit már meg is nyu-

Szeged Beton-Montpellier (francia) 14-6 (3-1,3-0,4-3,4-2)
Férfi vízilabda Euroliga, 1. selejtezőkör, C csoport, 1. forduló. Újszegedi sportuszoda, 250 néző. Vezette: Abramovics (montenegrói),
Arslanyan (török).
Szeged: Baksa - KISS CS. 1. Vindisch 2, Komlósi, MOLNÁR T. 2, Török 2, Somogyi 1. Csere: Kayes 1, VARGA P. 3, Busila, Juhász Zs., Y0UNGER 2. Németh Zs. (kapus).
Montpellier: Jászberényi - AGUILAR 2, Hansen, Laux, Peisson 1,
POPOVICS 3, Pirat. Csere: Vasseur, Vergeade, Chipotel.
Gól - emberelőnyből: 8/3, ill. 9/1.
ötméteresből:3/3, ill. -.

godtak, futószalagon szállították a szemet gyönyörködtető megoldásokat. Kiss Csaba
káprázatos
passzokkal
szolgálta ki társait, az ausztrál tini, Younger is bizonyította, érdemes volt a Betonhoz hozni, de a többiekre
sem lehetett panasz. Bár még
érződött a játékosokon a
hosszú és kemény felkészülés okozta fizikai fáradtság,
és az összeszokottság terén
is van még mit melózni, de
az is biztos, hogy nagyon sok
lehetőség rejlik a csapatban.
A magabiztos
vezetés
a
meccs végére a védekezésben egy kis könnyelműséget
szült. Ez most még belefért,
de
nívósabb
riválisokkal
szemben nem ildomos ezt a
hibát elkövetni.
- Az elején kicsit izgultam,
elvégre tizenkét év után játszottam megint meccset a Szegedben - nyilatkozta a találkozó után Kiss Csaba. - Az első megoldásaim szerencsére
többnyire sikerültek,
ettől
megnyugodtam, később már
nem volt semmi probléma.
Remek érzés, hogy ismét a Beton játékosának vallhatom
magam.
Kásás Zoltán: - Évadbeli
első tétmeccsünkön
a lőtt gó-
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a Szeged Beton
játékosa

- A meccs elején ugyan volt egy
kis kapkodás, de miután az elmúlt, nem volt kérdéses, melyik
a jobb, az erősebb csapat. Az első tétmeccsünk volt, magabiztosan nyertünk, mi kell még? Jól
játszottak a srácok, különösen
örülök Kiss Csabi teljesítményének: fantasztikusan szolgálta ki
a többieket, arról nem beszélve,
hogy dobott egy hatalmas gólt
is. A két meccs alapján a Rijeka
és mi emelkedünk ki a kvartettből, de az is biztos, a Nagyvárad
a mostaninál jóval többre képes,
nem szabad, hogy a mai gyengélkedése elaltasson bennünket.
lok számával elégedett
vagyok,
a kapottakéval
már kevésbé. A
Nagyvárad ellen több kell, ellenfelünk azon a meccsen
az
életéért küzd majd.
A további program, ma: Montpellier-Primorje Rijeka (15.30),
Szeged Beton-Nagyvárad (17).
Vasárnap: Nagyvárad-Montpeliier
(10.30), Szeged Beton-Primorje
Rijeka (12).
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VILLANYFÉNYES MECCSET JÁTSZIK MA 18.30-TÓL A MAKÓ FC

Regionális rangadó Csabán
Ujabb regionális rivális került
a Makó FC útjába: a labdarúgó
N B I I Keleti csoportjában szereplő Maros-parti gárda Orosháza után ma a hetedik fordulóban Békéscsabára látogat,
és 18.30-tól villanyfényes bajnokit játszik.
MAKÓ
MUNKATÁRSUNKTÓL
Ha az elmúlt két bajnokit
vesszük, optimisták lehetnek
a Makó FC szurkolói. A csapat ugyanis pontot szerzett
Orosházán - ahol tuti győzelmet engedett ki a kezéből, főleg úgy, hogy a népszerű videomegosztón található öszszefoglaló szerint a bíró nem
is vitatható, hanem egyértelműen „kamubüntetőt" ítélt a
88. percben a hazaiaknak,
amelyből
egyenlítettek
majd a feljutásra pályázó

ballábas középpályás, a támadónk, Faragó Bence öcscse, Faragó Béni is. Bátyját
már a huszadik percben le
kellett cserélnem, mert öszszefejelt az ellenfelével, és
egy kicsit megszédült. Remélem, számíthatok rá. A Békéscsaba a bajnokságban jól
kezdett, de most döcögve halad előre. Azt várom, hogy
úgy szerepeljünk, mint az elmúlt két mérkőzésen, és ha
olyan
eredményesek
leszünk, mint a REAC ellen,
összejöhet
a
bravúr, és pa99 Összejöhet a bravúr, és
pírformát bopapírformát boríthatunk.
ríthatunk.
Kolozsvári János, a Makó FC edzője
Szeretnénk
meglepetést
sebb
lehetőséget
adtam szerezni Csabán is, de ehhez
- mondta Kolozsvári János, a az kell, hogy ne kapjunk
Makó FC edzője. - így aztán gólt, mert ha a hazaiak betabemutatkozhatott a felnőttek lálnak, mindenáron megvéközött a még csak 16 éves dik kapujukat a góltól. Re-

REAC-ot otthon remek játékkal 3-2-re legyőzte. Igaz, a
Cegléd ellen továbbra sem
megy: előbb a bajnokságban,
majd szerdán a kupában
nyert a Pest megyei együttes
1-O-ra a Makó ellen.
- Sok játékos, így Czirbus,
Varga R., Magyar,
Schreiber,
Béres és Bakos
munkahelyi
elfoglaltság miatt nem tartott
velünk Ceglédre, az 1-0-ra
elvesztett kupameccsre. így
viszont tudtam azokat játszatni, akiknek eddig keve-

Három Videoton-gól
A labdarúgó Soproni Liga 8. fordulójának nyitónapján két mérkőzést játszottak. A bajnoki
címre aspiráló Videoton magabiztosan, 3-1-re (gólszerzők: Alves (12., 61.), Gosztonyi (76.),
ill. Kenesei (51., 11-esből) verte
a Szombathelyt, míg zártkapus
meccsen az Újpest 1-0-ra (gsz.:
Balogh B., 92.) győzött az újonc
Szolnok ellen.
ménykeltő, hogy szépen lassan belelendülünk, és ebben
bízva jó lenne legalább egy
ponttal hazatérni.
A várható kezdő a ma
18.30-kor a békéscsabai Kórház utcai stadionban kezdődő
meccsen: Czirbus Rakonczai, Béres, Magyar, Krucsó Podonyi, Fülöp T., Varga R.,
Nagy A. - Schreiber, Faragó B.

A Hódmezővásárhely együttese két hét nem betervezett pihenő után - Jászberényben a
sok eső miatt elmaradt a legutóbbi bajnoki - lép megint
pályára a vásárhelyi stadionban, ahová a Szarvas érkezik.
- Azt gondolom, jót tett a
szünet, hiszen, ha irreális körülmények között kellett volna
brusztolós meccset játszani, az
nekünk nem feküdt volna. Az
egy hét pluszpihenőt megpróbáltuk kihasználni és az erényeinket erősíteni. A felkészülési meccsen ugyan kikaptunk
a Szarvastól, de sok következtetést nem lehet abból levonni,
és kötelező itthon begyűjteni a
három pontot az újonc ellen.
Tudom, kit kell semlegesíteni
az ellenfélből, például Truczkát, Bányt, és ha ezt teljesítjük,
összejöhet a várt győzelem. Eltiltott nincs, Antal keresztszalagműtéten van túl, és már
mankózik. A tervezett kezdő:
Kovács K. - Bakos, Huszár, Sípos, Marton - Kökény, Batik Varga M., Rácz D., Domonkos
vagy Török - Bata - tette hozzá
Kandó Róbert, a HFC trénere.
A KITE-Szeged harmadik
hete itthon játszik: a Felső Tisza-parti stadionban előbb a
Gyula ( 4 - 0 ) , majd a Jászladány ( 2 - 0 ) kapott ki, ma pedig a Jászberény következik.
- A sorrendben három hazai
meccsből a legerősebb ellenfél
érkezik hozzánk. Mindig győzni szeretnénk, és szerintem reális esélyünk is van rá. Bízom
benne, hogy a játékosaim is
tudják, hogy a jászsági már
nem Gyula vagy Jánoshida
szintű együttes lesz. Az, hogy
nem volt meccse a Jászberénynek, lehet előny és hátrány is.
Kovacsics Károly nincs a keret-

ben, én már nem tartok rá
igényt. Keller és Horváth P. viszont tapasztalatával és hozzáállásával óriási segítsége csapatomnak. Sajnos Laczkó sérüléssel bajlódik, viszont a belső
védőnknek, Saulicsnak
lejárt
az eltiltása. Ha Laczkó vállalja
a játékot, akkor az elmúlt heti
csapat kezd, azaz: Belecan
Laczkó vagy Saulics, Keller, Kazán, Czibere - Gellér - Balogh
N., Brinszky, Varga I. - Horváth
P., Nomel - mondta Major
László, a KITE-Szeged edzője.
A Tisza Volán a keddi, hazai
magyarkupa-diadal után ezúttal
ma idegenbe, Tökölre látogat.
- Van egy jó alapunk, és remélem, sokáig kitart a Szolnok
elleni siker. Bár szárnyakat lehet növeszteni a magyarkupa-siker után, de a földön kell
maradnunk, és vissza kell
csöppennünk a dolgos hétköznapokba. A nagy hármas rangadók közepette csak úgy maradhatunk az élmezőnyben, ha
hozzuk azokat, így a mait is. A
Tököl otthon hibátlan, bár eddig inkább a tabella alsó felében tanyázó csapatok ellen
szerepelt. A csapatban nincs
sérült, a legjobb formában lévő
együttes szerepelhet, ráadásul
a kapusposztot kivéve harmadszor játszhat ugyanabban az
összeállításban a gárda, és ez
jó - vélte dr. Buchholcz
Gábor,
a Tisza Volán edzője. A tervezett kezdője: Dongó - Mészáros, Mórocz, Dargó, Grünvald Huszárik, Vágó L. - Búzási, Beretka, Végh - Kazi.

Varga Istvánék a Jászberény ellen
készülnek, TOTÓ-, SCHMIDT ANDREA

Borsot törnének az
ásotthalmiak orra alá
CSONGRÁD MEGYE. A hetedik
fordulóra kerül sor a hétvégén
a Csongrád megyei labdarúgó
I.
osztályban.
Szombaton
négy találkozót rendeznek
egységesen 16 órától: a Tápé
(12.) a múlt héten a Mórahalom ellen bravúros döntetlent
elérő Kiskundorozsmát (11.)
fogadja hazai környezetben, a
középmezőnyhöz tartozó Csanádpalota (9.) pedig a veretlen
Kisteleket (2.) próbálja meg
megállítani. Az SZVSE-Gyálarét (8.) múlt heti mindszenti
döntetlenje után ismét pontot,
pontokat szerezne, ezúttal a
Nagymágocs (14.) ellen, míg a
forduló egyik leginkább várt
meccsén a címvédő Csongrád
(3.) a jól szereplő Mindszentet
(6.) fogadja.
Vasárnapra is négy meccs
marad. A Sándorfalva (10.)
sikerével az őt egy ponttal
megelőző Kiszombor (7.) elé
kerülhet, a listavezető, 14
ponttal álló Mórahalom (1.) a
sereghajtó, eddig mindössze
egy pontot szerző Röszkét
(16.) látja vendégül, az újoncok meccsén pedig a szintén

nyeretlen Üllés (15.) az UTC-t
(13.) fogadja.
A forduló rangadójának a
két tizenegy pontos csapat
meccsét, a Balástya (4.) és az
Ásotthalom (5.) összecsapását
választottuk.
- Hazai környezetben szeretnénk itthon tartani mindhárom pontot, pláne úgy, hogy
tavaly mindkétszer kikaptunk
az Ásotthalom ellen. Masszív
csapat az ellenfelünk, ám ezúttal mi szeretnénk borsot törni az orruk alá - mondta Hódi
Mihály, a balástyaiak edzője,
aki hozzátette, bár vannak sérültjeik, egész héten jó hangulatban készültek a bajnokira.
- Kiélezett meccs lesz,
szinte
egyforma
játékerőt
képviselő együttesek csapnak össze. Teljesen elégedett
csak a sikerrel lennék, de
döntetlen esetén sem lennék
szomorú. Sok eltiltott, sérült
van a csapatban, Baji Renátó
és Ottlik Roland sem léphet
majd pályára, de nélkülük is
harcba szállunk a sikerért
- mondta Hevesi Tibor, az
ásotthalmiak trénere.
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Kellemes ellenfél
Népligeti gálával indul a női kosarasok NB IA csoportos szezonja a hétvégén. A Szeviép-Szeged megfiatalított csapata vasárnap 14 órától a Cegléd ellen
kezdi meg a pontvadászatot.
BUDAPEST
GYÚRÓS ISTVÁN
Kellemes ellenféllel találkozik
a Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata a bajnokság nyitófordulójában:
a
Cegléd
együttese a tavalyi szezonban
nyeretlenül lett utolsó az
alapszakaszban, a szegediek
idegenben 82-42-re, az újszegedi sportcsarnokban pedig
96-25-re diadalmaskodtak.
Nem csak emiatt lesz kötelező a siker Bencze Tamás tanítványainak, az MKOSZ által szervezett kétnapos népligeti gálán
a többi csapatnak, így a riválisoknak is megmutathatja a Szeviép, milyen játékra képes.
- A Partizan Beograd elleni
csütörtöki
edzőmeccsünkön
nem játszottunk rosszul, ha

Újabb siker. A csütörtöki edzőmeccs után tegnap délelőtt is
összecsapott egymással a
Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata és a Vajdasági ligaválogatott. Az Etelka soron megrendezett meccsen öt,
húsz pontig tartó minimeccset
játszottak a csapatok, amelyet
összesítésben 95-80-ra a szegediek nyertek meg. A Szedeák
jövő szerdán 18.30-tól Baján a
Kaposvár ellen játssza következő felkészülési találkozóját.

nincs a harmadik negyedbeli
zavar, nyerhetünk volna a három szerb válogatottal és két
légióssal felálló, Európa-kupa-induló belgrádiak ellen mondta Bencze Tamás, a Szeviép vezetőedzője.
- Jó ötletnek tartom a budapesti gálát, és örülök, hogy a pályaválasztói jog feladása minket
nem érint hátrányosan. Már
csak az kell, hogy sokan legyenek kíváncsiak a fővárosban a
női kosárlabdára - fogalmazott
a szakember, aki magabiztos
győzelmet vár csapatától.
A Szeviép-Szegedben nem
léphet pályára a térdműtéte
után lábadozó Tóth Cecília és
az anyai örömök elé néző, így
a szezont kihagyó Fürész Emőke, és kérdéses a szerbek elleni edzőmeccsen a könyökét
megütő Németh Bernadett és
az Achilles-inát fájlaló Keller
Annamária játéka is.

Laklóth is első bajnokiját játssza
a Szeviépben. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Bíznak a sikerekben
Hazai pályán szerepelnek ma
a férfi teke Szuperliga Csongrád megyei csapatai: a Szegedi TE 14 órától a Szombathelyt, a Szegvár 15 órától a
BKV Előrét fogadja.
SZEGED, SZEGVÁR
MUNKATÁRSUNKTÓL
A nyolcszoros bajnok Szegedi TE ma 14 órától (előmeccs,
az ifiké 13 órától) a Szombathelyt fogadja. A várakozások
és az esélyek egyértelműen
hazai győzelmet jósolnak,
annak csak a különbsége lehet kérdéses.
- Azt remélem, az Ózd és
a Kunfehértó elleni siker
után meg lehet sorrendben a
harmadik 8 : 0 is, bár a 7:1 is

jó eredmény lenne. Természetesen hajtunk a makulátlan sikerért, de azért a vasiaknál akad egy-két olyan játékos, aki képes az idegenbeli bravúrra is. Szerencsére
rendben van a derekam, így
nem akadályoz majd abban
sem, hogy a spliti Európa-kupán egy nap alatt kétszer kelljen jól teljesíteni mondta bizakodóan
Karsai
László, a szegediek csapatkapitánya.
A másik Csongrád megyei
alakulat, az újonc Szegvár
szeretne már végre győzelemnek örülni. Erre ma 15
órától (ifik: 14 óra) talán lehetőség is nyílik, amikor a
BKV Előre látogat a település
tekecsarnokába.

Ezren a parketten
KISTELEK. Kétszáz ország ötszáz párosa nevezett be a
szeptemberi IX. Kistelek Open
nemzetközi táncversenyre. A
városi sportcsarnokban megrendezett versenyeket szépszámú érdeklődő tekintette
meg, és drukkolta végig mindkét nap során, a város civilszervezetei szabadtéri gasztronómiai és kirakodóvásárral,
valamint kóstolókkal egybekötött bemutatókat tartottak
az érdeklődőknek.
A kisteleki Pro-Art eredményei,
basic junior I. latin: 1. Peüei Mihály, Hercsik Zsuzsanna, 9. Sárosi
Róbert, Terhes Gitta, 10. Horváth
Gergely, Kovács Klára. Junior I.
standard: 6. Pellei Mihály, Hercsik
Zsuzsanna. Junior II. latin: 5.
Vekker Boldizsár, Horváth Tímea.
Junior II. standard: 1. Zsolnai Tamás, Süli Georgina. Ifjúsági stan-

dard: 2. Battancs Márton, Horváth
Réka. Felnőtt latin: 3. Vadon Barnabár, Szabó Roxána. Felnőtt
standard: 1. Szél Attila, Kovács
Barbara. Open versenyek, gyermek II. open latin: 3. Sárosi Róbert, Terhes Gitta. Junior I. open
latin: 1. Hatházi Ádám, Andor Barbara, 5. Wicha József, Purda Réka,
7. Pellei Mihály, Hercsik Zsuzsanna. Junior I. open standard: 6.
Wicha József, Purda Réka. Junior
II. open latin: 3. Hatházi Ádám,
Andor Barbara. Junior II. open
standard: 6. Zsolnai Tamás, Süli
Georgina. Rising Star open standard: 5. Filotás Márk, Balatincz
Dóra. Rising Star open latin: 8.
Nagymiháty Balázs, Mattak Diána,
10. Széles András, Szőke Zsuzsanna, 12. Filotás Márk, Balatincz Dóra. IDSF international open
standard: 19. Balogh Csongor,
Szabó Anita, 19. Zsom Olivér, Vozár Boglárka.

MA 17.20-K0R A BL NYITOKÖREBEN: PICK SZEGED-SCHAFFHAUSEN

Megállítani a svájci órát
Ma 17.20-kor az újszegedi
sportcsarnokban a Pick Szeged
férfi kézilabdacsapata a svájci
Schaffhausen ellen kezdi meg a
2010/2011-es Bajnokok Ligája-szereplését a C csoportban.
A hazai csapat minden játékosa
egészséges, így a legerősebb
összeállításban veheti fel a
küzdelmet.
SZEGED
SÜLI RÓBERT
1996-ban győzelemmel kezdte
szereplését a Bajnokok Ligájában a Pick Szeged együttese.
A magyar csapat a román
Steauát verte rommá, 27-17-re
nyerte a meccset. A klub első
BL-találkozóján
Skaliczki
László ült a kispadon. A premier remekül sikerült, a legjobb nyolcig masírozott végül
a Tisza-parti alakulat.
73. BL-TALÁLKOZÓ. 2010-ben
harmadik idénye elé néz a
BL-ben az 1996-ban csodát,
azaz magyar bajnoki címet
szerző mester, hiszen a klub
első aranyérmét vele érte el a
csapat, ennek köszönhetően
indulhatott az európaitop-sorozatban. Az idei szereplés is
különleges lesz a sikeredző
számára, a kétszeres magyar
bajnok rendesen átalakult a
nyáron, sikerre éhes, fiatal
együttes verbuválódott. Talán
éppen a BL-szereplés vonzotta az új kézilabdásokat Szegedre, számukra is nagy kihívás a Champions League-ben
való részvétel.
A Schaffhausen elleni találkozó lesz a 73. Bajnokok Ligája-meccs. Eddig 30 győzelmet aratott a Pick, 8-szor döntetlent játszott, 34-szer pedig
vereséget szenvedett. A jelenlegi keretből Vadkerti Attila a
legrutinosabb, a válogatott
szélső
50-szer játszott
a
BL-ben.
PREMIER. Többen viszont izgalommal várják a nyitótalálkozót. Fero Sulc, Lékai Máté, Törő Szabolcs,
Mikler
Roland,
Maros Báláz, Grünfelder Péter,
Teimel Róbert, Nagy Norbert a
nagy fellépésre, a BL-bemutatkozá'sra készül. A szerb Dusán Beocsanin,
és a moldáv
légiós, Maxim Butenko is csak
„selejtezős" volt eddig, a főtáblán még sohasem játszott
meccset.

Vadkerti Attila 51. BL-meccsére készül.
ben a Picknek) is összecsapott
egymással a két csapat, és végül a rutin Andjelkovics
Svájcban az utolsó pillanatokban szerezte a győztes találatot, és ezzel továbbjutott a
csoportból a Pick - a Szegedet
segítette, eddig veretlen az
„órásokkal" szemben a magyar együttes. Ma a rutin a
svájciaknál található.
A SVÁJCI BAJNOK. A Schaffhausen megnyerte a svájci bajnokságot, az izlandi kapus,
Gustavsson
kulcsfontosságú
figura, ha ő elkapja a fonalat,
akkor minden csapatra veszélyes a svájci gárda. Több légiósa van, két egykori dunaferres - Mikler, Törő, Zubai
csapattársaik voltak - , a szlovák Peter Kukucka és a litván
Marcenkevicius.
A cseh Jan Filip, az észt Patrail, a lengyel

FOTÓ: KARNOK CSABA

Straczan, és a szerb Sztojanovics a légiós a csapatban, ők
mindnyájan meghatározó szerepet töltenek be, igaz, Marcenkevicius az utóbbi időben
volt a keretben. Az utolsó bajnokijukat szerdán 37-23-ra
megnyerték idegenben a 1879
Basel ellen, a legeredményesebb játékos az egykor Nordhornban és Hamburgban is
profiskodó Ivan Ursic volt hét
góllal. Filip ötször, Kukucka
háromszor volt eredményes.
A vendégek tegnap 11
órakor foglalták el a Forrás
Hotelben található szállásukat, 18 órakor pedig az újszegedi
sportcsarnokban
tréningeztek.
TELJES A CSAPAT. Ami mindenképpen jó hír: a Pick Szegednél nincs sérült, mindenki
egészséges, így a legerősebb

A Pick Szeged BL-programja. 1. forduló, szeptember 25. (szombat), 17.20: Pick Szeged-Kadetten Schaffhausen. 2. forduló: október
2. (szombat), 16.30: Dinamó Minszk-Pick Szeged. 3. forduló, október 10. (vasárnap), 17.25: Pick Szeged-AaB Handbatl. 4. forduló, október 16. (szombat), 18 óra: Cuatro Rayas BM Valladolid-Pick Szeged. 5. forduló, november 18. (csütörtök), 18 óra: Csehovszki Medvegyi-Pick Szeged. 6. forduló, november 28. (vasárnap), 17.25: Pick
Szeged-Csehovszki Medvegyi. 7. forduló, december 4. (szombat),
15.10: Pick Szeged-Dinamó Minszk. 8. forduló: 2011. február 19.
(szombat), 17.30: Kadetten Schaffhausen-Pick Szeged. 9. forduló,
2011. február 26. (szombat), 18 óra: Pick Szeged-Cuatro Rayas BM
Valladolid-Pick Szeged. 10. fordutó, 2011. március 6. (vasárnap),
15.50: AaB Handball-Pick Szeged.

A nagy kérdés, hogy ez a
sok-sok premier miként sül
majd el. A motivációval nem
lehet gond, igazán nem kell
noszogatni a játékosokat, hatalmas lesz a drukk bennük. A
rutin most svájci oldalon van.
Milyen furcsa helyzet! A
2006/2007-es
szezonban
a
csoportmeccsek alatt kétszer
(27-27 itthon, 24-23 idegen-

'SZŰCS
Csaba

^Grosswallstadt
l^iJátékosa
- Szerintem jó meccs lesz. Tudom, a Picknek új csapata van,
sokan eligazoltak a nyáron. Hallottam, hogy a bajnokságot a
Szeged nem kezdte nagyon jól,
de egy kupameccs mindig más.
A eperjesi vereség után sima
győzelmet aratott a magyar
együttes, ez kellő önbizalmat
adhat. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az első meccs a kupában mindig fontos. A Schaffhausennek nagyon jó, agresszív
védekezése van, egy remek kapussal, az izlandi Gustavssonnal. A támadásban Kukucka
okos irányító, fontos lesz őt kikapcsolni. Az igazsághoz tartozik, hogy a Schaffhausennek
nem volt nehéz meccse, ez
előnyt jelenthet a Pick Szegednek, ebben jóval előrébb jár a
magyar együttes. Csapatommal, a Grosswallstadttal a felkészülés alatt összecsaptunk a
svájciakkal, két góllal kikaptunk
tőlük. A svájciaknál Gustavsson
kapus remekelt, főként neki
volt köszönhető a győzelem.
De ez egy edzőmeccs volt, nem
több. A Pick szlovák játékosaival, Fero Sulccal, Tomás Stranovskyval és Maros Bálázzál
kapcsolatban vagyok, telefonon
beszélünk, SMS-t írunk egymásnak. Figyelem a Pick szereplését, rendszeresen olvasom
a delmagyar.hu-n a legfrissebb
híreket, illetve látogatom a csapat honlapját. Tippelni nem tudok, nehéz megmondani, ki
nyeri meg a BL-találkozót. Fontos lesz, melyik védekezés működik majd hatékonyan, és a
kapusok mennyit tudnak hozzátenni a meccshez.
összeállításban veheti fel a
küzdelmet. A meccset szlovén
bírópáros vezeti, az ellenőr
Ausztriából érkezik.
A találkozó előtt a 34 évesen elhunyt Savanya Norbertre emlékeznek majd a
szurkolók.

Hyundai-nap a meccsen
A Pick játékosai közül többen,
valamint a vezetőedző, Skaliczki
László is Hyundai gépkocsival
közlekedik. A Hyundai Holding
Hungary Ltd. a Schaffhausen elleni nyitó BL-meccsre több programmal is készül. A hetesdobó
versenyt a félidőben tartják. A
meccset megelőzően a sportcsarnok előtt lesznek kiállítva az
autók. Az időkérés alatt és a
szünetben lesz táncbemutató, illetve a találkozó után a meccs •
legjobb szegedi játékosát vá--'-' i
lasztja meg a Hyundai.
Herbert Gábor már játszott a Schaffhausen ellen, FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Jegyárusítás. Ma 15.30-kor
nyit az újszegedi sportcsarnokban a pénztár, a szurkolók ekkor vásárolhatnak belépőt, illetve ekkortól foglalhatják el a helyüket a lelátón. A BL-meccsre
a jegy egységesen 2500 forintba kerül.
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100 ÉV - 100 IDÉZET

„Pozsonytól kezdve Kolozsvárig egy egyenes vonalban lesz a négy egyetem. Mind a négy egyetem
inkább a felföldnek szól,
kivéve
a
kolozsvárit,
amely Erdélyé. Ezen a vonalon alul ennek
az
országrésznek, amely nagyobb, egyetem nem jutott. Én azt remélem, hogy
ez csak múló tünet.
Remélem, hogy belátja a
kormány - nem azt, hogy
egy negyedik egyetemre is
szükség van, hanem azt,
hogy Szegednek és ennek
az országrésznek szüksége van az egyetemre."
(1911. november 12.)
Dániel Ernő
báró, a D.M.K.E. elnöke

DÉLUTÁNTÓL ESŐ, ZÁPOR
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Kezdetben fátyolfelhőzeten át szűrt napsütés válható, majd fokozatosan m e g v a s tagszik a felhőzet é s késődélutántól egyre többfelé várható csapadék.
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A többi látogatóhoz hasonlóan Szabó B. Benedek is kezébe vehette az egyik kiállított buzogányt, és a sisakot
ÍS felpróbálhatta. FOTÓ: KARNOK CSABA

További k i l á t á s o k

Felfegyverezték a múzeumot
SZEGED
DOMBAI TÜNDE
Gyilkos fegyver is lehet gyönyörű - erre bizonyíték a Móra-múzeumban december 19-éig felvonultatott több mint 70, emberi élet kioltására is alkalmas
műremek. A száz-kétszáz esztendeje forgatott szúró-, vágóés lőfegyvereket egy titokzatos
dél-alföldi gyűjtő kölcsönzi a
kultúrpalotának, még a közgyűjtemény „fegyverzetét" is
kenterbe veri ez az arzenál. A
legékesebb a vérontó szerszá-

mok között egy misztikus Keletet idéző damaszkuszi kard, egy
amerikai forgótáras pisztoly és
egy mesterien
megmunkált,
elefántcsont markolatú tőr.
Nagy idők nagy tanúi voltak az 1 8 4 8 - 4 9 - e s szabadságharc lovassági és gyalogsági
pisztolyai és kardjai. Kiemelt
helyen látni egy olyan finoman vésett főtiszti szablyát,
mint amilyennel a kezében
Damjanich János tábornok vezette seregét a harcmezőn. A
kardok méltóságot is kifejeztek h a j d a n ; igazi művészeti

alkotás az a XVII. századi perzsa szablya, amely elefántcsont markolattal készült, és
aranyberakásos Korán-idézet
teszi különlegessé.
Szegedi
kuriózum
egy,
a városban gyártott, a millenniumi év tiszteletére rendelt
szablya, amelyet a kor divatj á n a k megfelelően a díszmagyart öltő köztisztviselők és
nemesek is felcsatoltak oldalukra az 1896-os ünnepségeken. Egyik oldalát Szeged, a
másikat Magyarország címere
díszíti.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): A mai napot szerelmének szenteli, mert
úgy érzi, a sok munka miatt kissé
elhanyagolta őt. Próbáljon tartalmas programot szervezni, amely
során új élményeket szerezhetnek.
IKREK (V. 21.—VI. 21.): Valaki kritizálja a munkáját, de úgy érzi, az
illetőnek nincs joga beleszólni a
döntéseibe. Ha nem őrzi meg a
nyugalmát, hosszas vitát robbanthat ki. Távolban élő rokona kedvező eseményekről számolhat be.
RÁK (VI. 22.-VII. 22.): Hallgassa meg régi barátja tanácsát, aki
kívülállóként sokkal objektívebb
döntést tud hozni egy pénzügyi
kérdésben. Egészsége megőrzésének érdekében ezentúl megpróbál rendszeres testmozgást végezni.

A
A
A
A

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

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Úgy érzi, nincsenek meg a kellő
üzleti kapcsolatai, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy elérje
távoli céljait. Megpróbálja új embereknek bemutatni elképzeléseit,
de ha túl rámenős, azzal könnyen
elijesztheti őket.
SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Gyermeke beavatja egy szövevényes ügy
részleteibe, mert szeretné kikérni
a véleményét, ám úgy érzi, nem
tud hasznos tanácsot adni neki.
Fordítson némi időt személyes
pénzügyei áttekintésére.
MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Egy kis
hétvégi túlóra most nagyon kifizetődő lehet, ha hajlandó miatta lemondani mára tervezett programjairól. Este elmegy barátaival egy
közeli szórakozóhelyre, ahol végre
kitombolhatja magát.
SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Ma
radjon ki a kockázatos pénzügyi
manőverekből, várjon egy biztonságosabb befektetési lehetőségre.
Egy nagyszabású rendezvényen
remekül szórakozhat.

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Baráti
összejövetelt szeretne szervezni
otthonában, és ennek megvalósításához kéri fiatal rokona segítségét. Ügyeljen jobban az egészségére, próbáljon meg változtatni az
étrendjén.
BAK (XII. 22.-1. 20.): A mai napon túlórázik egy kicsit, mert be
szeretné fejezni minden munkáját,
hogy a következő héten tiszta lappal kezdhessen új feladataiba. Az
estét romantikus hangulatban
töltheti szerelmével.
VÍZÖNTŐ (I. 21.—II. 20.): Hamar
összebarátkozik új szomszédjával,
akivel sokban hasonlítanak egymásra. Egy családi program során
sikerül önfeledten szórakoznia
szeretteivel együtt. Kerülje a meggondolatlan tetteket!
HALAK (II. 21.—III. 20.): Lassan,
de biztosan halad célkitűzései
megvalósításában, és úgy érzi, felesleges siettetnie a dolgokat. Közeli barátja ingerült, ezért legyen
nagyon tapintatos, amikor vele
beszélget.

A napos oldalról

6.33
18.37
18.54
8.47

EUFROZINA, KENDE
Az Eufrozina görög eredetű
mitológiai név, a három Grácia
egyikének a neve, jelentése:
vidám, vidámság. A Kende kazár, magyar eredetű egykori
méltóságnév.
Ma ünnepel még: NIKOLETT.
Vasárnap köszöntjük: JUSZTINA.

1 ÉVE: Putri lett néhány év
alatt a roma közösségi házból
a szegedi Cserepes soron.
5 ÉVE: Idén ünnepli 975. születésnapját a szeged-csanádi
egyházmegye.
10 ÉVE: Éjszakai játszóház
nyílt a nyáron Tarjánban, ahová elsősorban az állami gondozottakat, a lakótelepen
csellengő „kulcsos" gyerekeket, fiatalokat várják.

A NAP VICCE
- Mit mond a vízszerelő, amikor
kilöki a feleségét a 10.-ről?
- Zuhanj, Rózsa!

Spray-ruha
LONDON. Egyéni kollekciót mutatott be Londonban egy ruhatervező és egy anyagtudománynyal foglalkozó kutató: sprayből pár perc alatt a testre fújható ruhadarabokat állítottak elő.
A kísérletben elkészült ruhadarab kézzel mosható, újra felvehető. Az új technológiában alkalmazott folyadék aprócska
textilszálakat és polimert tartalmaz. Miután a spray flakonjából
a folyékony anyag a felületre kerül, az oldószer a levegőn elpárolog, a polimerrel összekötött textilszálak pedig második bőrként
kialakítják a ruhadarabot.

Melegfronti hatás miatt fejfájás,
fáradékonyság jelentkezhet.

VÍZÁLLÁS
A TISZA Csongrádnál 263

A 18 éves Végh Emese a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán
ma, hogy egyszer színésznő lehessen. Ennek érdekében igyekszik mindent megtenni: énekel, táncol, és tíz
éve zongorázik. Kedvenc mottója: Mosolyogj, a holnap sokkal rosszabb lesz a mánál! FOTÓ: KIRÁLY ISTVÁN ANDRÁS
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ISTEN ELTESSE!

ORVOSMETEOROLOGIA

régészetet^fJíTí^PY 3

Vasárnap eleinte még túlnyomóan felhős égre van kilátás, többfelé csapadékkal,
maid dél felől felszakadozik a felhőzet, azonban elszórtan továbbra is előfordulhatnak záporok A jövő hét elején változóan felhős idő válható kisebb záporokkal.
Vasárnap

KALENDÁRIUM

EZT IRTUK

HOROSZKÓP
KOS (III. 21.-IV. 20.): Ne vásároljon drága terméket anélkül, hogy
előtte meggyőződött volna annak
minőségéről. Egy környékbeli rendezvényen találkozik szomszédjával, akit most új oldaláról ismerhet meg.

100 éves
a DÉLMAGYARORSZÁG

iSP*-^2

A MAROS Makónál -10 cm.

0 SCANIA
Műszaki vizsga 3,51 felen,
alacsony áron, valamint Toll-Collect beépítése Csongrád
62/592-400

6728 Szeged, Fonógyári út 10.

Koponyával zsarolják
a polgármestert
UMA. Apja k o p o n y á j á v a l zsarolva p r ó b á l n a k r á k é n y s z e r í teni egy p o l g á r m e s t e r t Perub a n , h o g y n e i n d u l j o n a helyközi v á l a s z t á s o n .
San
Cristóbal
kisváros
első
emberéről,
Rogelio
V i z c a r r á r ó l v a n s z ó . Ismeretlenek nyilvánvalóan
politikai
ellenfeleivel
rokonszenvezők - kiásták a
p o l g á r m e s t e r a p j á n a k sírj á t , e l l o p t á k b e l ő l e a koponyát, és megüzenték, hogy
csak akkor juttatják vissza,

h a V i z c a r r a v i s s z a l é p a jelöltségtől.
A
polgármester
apja
1978-ban hunyt el, sírjában
a t ö b b i c s o n t h o z n e m nyúltak. A polgármester nem
e n g e d a z s a r o l ó k n a k , azt
mondta,
emiatt
biztosan
n e m lép v i s s z a . A v á l a s z t á s
ott is o k t ó b e r 3 - á n l e s z . A
rendőrség Vizcarra politikai
ellenlábasainak
holdudvaraiban nyomoz.
A sírgyalázók két év börtönnel is büntethetők.

S Z E G E D , S Z A B A D K A I Ú T 5 4 . ALATTI
KULCSRAKÉSZ, VÉGLEGES HASZNÁLATBAVÉTELI
ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ, 4 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ
+ PORTÁLOS ÜZLETHELYISÉG RAKTÁRRAL
TELEPHELY, PANZIÓ, IRODA, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT,
|
VENDÉGLÁTÓHELY STB. CÉLJÁRA

ELADÓ.
LAKÁSOK:

2 db 1. emeleti 75 m2-es
2 db tetőtéri 61 m2-es
ÜZLETHELYISÉG:
144 m2 + 34 m2-es

raktár

CLEAN STAR
COMPLEX KFT.

06-20/9999-081
Irányár:

98,5 M Ft

