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BÚCSÚT INTETT MÓNIKÁNAK SZALAI ANNAMÁRIA
Következetességet és pontosságot vár az új médiaszabályozástól a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
évre kinevezett elnöke.
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KOVÁCS A LEGJOBBAK KÖZÖn
Bronzérmet szerzett a női ökölvívóvb-n a szegedi Kovács Mária a 75
kilogrammos súlycsoportban.
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Csongrád megyében kampányolt Orbán Viktor miniszterelnök

Egy hónap alatt csaknem húszezren nézték meg az ópusztaszeri
emlékpark új kiállításait. A közelebbről látható Feszty-körképre
is sokan kíváncsiak, de a sláger most már a valóság: a honfoglaló
férfiak és asszonyok arcát a koponyák alapján bemutató tárlósor.
ÓPUSZTASZER
BAKOS ANDRÁS
640 millió forintot költöttek
Ópusztaszeren idén új kiállításokra. A cél az volt, hogy a
Feszty-körkép mellett legyenek
olyan modern látványosságok,
amelyek ismét vonzóvá teszik a
parkot. A terv az első hónap

adatai alapján bevált: egy hónap alatt 19 ezer 9 0 0 látogató
váltott jegyet a főépületbe, kétszer annyi, mint amennyire a
vezetés számított. 2006-ban a
szegedi múzeum Munkácsy-kiállítását, amely akkor a legsikeresebb tárlat volt, 6 hét alatt 4 0
ezren látták.
Folytatás a 3. oldalon

A miniszterelnök rövid látogatást tett Szegeden, sétált egyet a belvárosban. Orbán Viktor B. Nagy László szegedi polgármesterjelölt (a képen
jobbról, lent) és Bohács Zsolt országgyűlési képviselő társaságában (a képen jobbról B. Nagy mellett) érkezett - ahogy Kamok Csaba fotóján látható. Az
összesereglett járókelők közül többen mobiltelefonjukkal fotózták a miniszterelnököt, aki ezután szegedi politikusokkal tartott megbeszélést. Bohács Zsolt
később arról számolt be, hogy a kormány támogatja a lézer-kutatóközpont megvalósítását és a harmadik Tisza-híd megépítését. Riportunk a 3. oldalon

Újabb 8 birkát téptek szét Kecskésen

Másodjára ölték le a birkáit Kecskéstelepen, a Palánkai utcában
Nagy Istvánnak. A 70 felett járó férfi megdöbbent: állatait hétfő
hajnalban szétmarcangolva találta.
SZEGED
SEGESVÁRI CSABA

Egy hónap alatt 19 ezer 900 látogató érkezett, hogy megnézze az új kiállításokat. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

- Az ajtót átugorva már nem bír
bejutni a kutya, tavasszal megerősítettem az ajtókat és a kerítést is - utalt vissza á'sagváritelepi nyugdíjas a tavaly nyári

esetre, amikor 21 birkája veszett
oda. - Este még megetettem
őket, rájuk zártam az ajtót.
Szóltam nekik, hogy barikáim,
és jöttek utánam, mint a vonat
- elevenítette fel a vasárnap estét Nagy István.
A telken - amely egykor sze-

méttelep volt - az ólba bezárt
birkákat az ajtót szétrágva gyilkolta le egy ismeretlen állat.
- Nézze meg! - mutatott a faajtón tátongó hatalmas lyukra
Pista bácsi, miközben a felfújódott birkatetemek közé léptünk.
- Ez a valami szétrágta az állatok fejét, egy-kettőnek átharapta
a combját is, egészen a csontig mutatta be a borzasztó részleteket. Megtudtuk: a környéken két

farkaskutya is szabadon garázdálkodik, ezért gondolta Pista
bácsi, hogy kutyák végezhettek
állataival. Elmesélte, egy telekvégi tulajdonos állatai is hasonló sorsra jutottak - reggelre valami szétmarcangolta őket. Az
ólban éjszakázó 8 állatból 3 maradt életben, de súlyos sérüléseket szereztek, kényszervágással
könnyítettek rajtuk.
Folytatás az 5., jegyzet a 3. oldalon
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Ciszjordániai zsidó telepek - Veszélyben a béketárgyalások Izraellel?
Zsidó telepesek néznek egy munkagépet
a ciszjordániai Ariel településen, egy 50
lakásos társasház építési területén 2010.
szeptember 27-én, amikor szeptember
26-án éjfélkor lejárt az izraeli kormány által a ciszjordániai zsidó telepek bővítésére vállalttízhónapos moratórium. Ezen a
napon számos ciszjordániai zsidó telepen
újrakezdődtek az építési munkálatok. A
Hamász radikális palesztin szervezet
száműzetésben élő vezetője, Háled Mesaal hétfőn arra kérte a Palesztin Hatóság vezetőjét, Mahmúd Abbászt, hogy
szüntesse be a béketárgyalásokat Izraellel az újrakezdődött építések miatt az elfoglalt ciszjordániai területeken. A Hamász mindig is elítélte az Izraellel való
békekötést, és azzal fenyegetett, hogy
megpróbálja megzavarni a béketárgyalásokat. A palesztinok még nem nyilatkoztak hivatalosan a béketárgyalások folytatásáról, és addig nem is fognak, amíg október 4-én nem konzultálnak az arab országokkal. FOTÓ MTVEPA/OUVER WEIKEN

A büntethetőség alsó
korhatára változhat

Az Országos Választási Bizottság
(OVB) hétfői ülésén hitelesített
egy, a büntethetőség alsó korhatárát érintő népszavazási kezdeményezést. A kérdés úgy szól:
Egyetért-e Ön azzal, hogy büntetőeljárásokban a büntethetőség
alsó korhatára 12 év legyen? A
kérdésben akkor kell országos
népszavazást tartani, ha a kezdeményező a rendelkezésére álló
négy hónapon belül összegyűjt
200 ezer hiteles aláírást. A büntethetőség alsó korhatára jelenleg 14 év.

Vádat emeltek Budaházy és társai ellen

Vádat emelt hétfőn a Központi
Nyomozó Főügyészség Budaházy György és 16 társa ellen
terrorcselekmény bűntette és
más bűncselekmények miatt. A
főügyészség Budaházyt terrorcselekmény bűntettével, továbbá
aljas indokból elkövetett súlyos
testi sértés bűntettével felbujtóként vádolja. A vádlottak többségét ugyancsak terrorcselekmény
bűntette, illetve a Csintalan Sándor sérelmére elkövetett cselekmény kapcsán aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntette és kifosztás bűntette elkövetésével vádolja a főügyészség.

Januártól már egykulcsos adórendszer és családi adózás lesz?
Cáfolta a nemzetgazdasági miniszter azokat a sajtóhíreket,
hogy eltolódnak az Orbán-kormány által ígért adóreformok.
Matolcsy György a Hír TV-nek
megerősítette: január elsejétől
egykulcsos adórendszer és családi adózás lesz, noha szakértők szerint a kormány által vázolt rendszer felépítéséhez még
legalább két év szükséges.

Gombamérgezés:
nyomozás indult

Gondatlanságból elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés megalapozott gyanújával indított
nyomozást a rendőrség egy nyírpazonyi gombamérgezés ügyében hétfőn. A Nyíregyházával
szomszédos településről pénteken került kórházba életveszélyes állapotban egy férfi és a felesége, miután előző nap gombát, az adatok alapján gyilkos
galócát fogyasztottak. Az aszszony a rendőröknek elmondta,
hogy az ételt a férje készítette,
aki régóta gombászik. A férfit
még nem tudták meghallgatni a
nyomozók.

MAGYARORSZÁG
PENZCENTRUM.HU, RTLKLUB.HU

„2011. január l-jétől Magyarországon 16 százalékos, családi
személyi jövedelemadó-rendszer lesz. Ez egy fantasztikus
áttörés lesz. Közgazdászként
azt kell mondanom, hogy egymillió munkahely megteremtésének az egyik, ha nem a legfontosabb eszköze lesz a kezünkben az év elejétől. Ez egy
olyan adórendszer lesz, amely
a térségben, sőt, az Európai
Unióban a legversenyképe-

Késsel szúró tanár ügye

Életveszélyt okozó testi sértés
bűntett elkövetésével gyanúsította meg a rendőrség azt a
nőt, aki július 31-én életveszélyesen megsebesített egy, az
ablakán dörömbölő, erőszakoskodó diáklányt; ügyét vádemelési javaslattal hétfőn
megküldték a Fejér Megyei
Főügyészségre.

MAGYARORSZÁG
MTI

Változatlanul hagyta a jelenleg
5,25 százalékos jegybanki alapkamatot hétfői kamatdöntő ülésén a Magyar Nemzeti Bank
(MNB) Monetáris Tanácsa, amely
majdnem egyhangúlag döntött. A
jelenlegi alapkamat május óta
van érvényben, (mti)

Az új kormány a következő tíz
évben egymillió új munkahelyet kíván létrehozni, ebből
2011-2014 között 150 ezret mondta Czomba
Sándor,
a
Nemzetgazdasági Minisztérium
államtitkára hétfőn a Baross
Gábor Társaság rendezvényén.
A foglalkoztatáspolitikai ál-

CO-ZJNUZ

lamtitkár az Üj Széchenyi-ter-

pénzváltó

Szeged, Kölcsey u. 5. • Tel.: 62/319-347
Nyitva: mindennap 8-21 óráig.
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Közületeket Is kiszolgálunk.
Napközbeni árkorrekció tehetséges.

A 16 százalékos, egykulcsos
adó azonnali bevezetése két ok
miatt is jelentős akadályokba
ütközik - vélik a portfolio.hu
elemzői. Egyrészt az ilyen adó
bevezetése jelentős költségve-

tési kihívást jelent. Másrészt az
egykulcsos adó fokozatmentes
bevezetése radikálisan alakítaná át a jövedelemarányokat a
társadalomban, emellett munkapiaci hatásai is kedvezőtlenek lehetnek. Ráadásul minél
inkább a költségvetés szempontjából „spórolós" módon
vezeti be a kormány az egykulcsos adót, annál inkább súlyosak az elosztási hatások.
Minthogy a miniszter részleteket nem mondott az interjúban, nem tudni, mi lesz az adó
alapja. Idén már az is beleszámít az szja alapjába, amit a
munkáltató fizet a dolgozó
után. „Ha marad a félszuperbruttó, akkor a 16 százalék gyakorlatilag 20 százalékos elvonást jelentene. Érdekes lenne,
mert a középosztályt és a magasabb jövedelműeket segíti" mondta el Vámosi-Nagy Szabolcs, az Ernst & Young adószakértője az rtlklub.hu-nak.
Kérdés az adójóváírás mér-

téke is. Ha a szuperbruttó marad, és nincs adójóváírás, akkor a legrosszabbul a minimálbéresek járnának. Csaknem 15
ezer forint szja-t kellene fizetniük havonta. Szuperbruttó
nélkül is több mint 11 ezer forintot. Adójóváírás nélkül a
havonta 225 ezer forintot keresők fizetnének ugyanannyi jövedelemadót, mint most. Aki e
felett keres, az jobban járna a
16 százalékos adóval.
Ez a helyzet a miniszterelnök korábbi ígérete alapján két
év múlva állhatna elő. „Ennyi
idő alatt 1.300.000 munkavállalót vonunk be az adórendszerbe, és ennyi idő alatt kivezetjük a rendszerből az adójóváírás intézményét" - mondta
Orbán Viktor miniszterelnök.
Az átmeneti időszakban,
vagyis amíg valamilyen formában megmarad az adójóváírás,
a kormányfő szerint a 16 százalékos, egykulcsos adó senkinek
nem okoz jövedelemkiesést.

Magyar betörőket
fogtak Luganóban

PONTÉ TRESA, BUDAPEST.
Két magyar betörőt fogtak el
a rendőrök a luganói Ponté
Tresában, akik a gyanú szerint
sorozatban követtek el lakásbetöréseket a dél-svájci településen, Ticino kanton más
részein, és más kantonokban
is. Az rsi.ch olasz nyelvű svájci híroldal hétfői beszámolója
szerint a hatóságok már azonosították mindkét bűnözőt.

Vízumigénylés

BUDAPEST. Három magyar
külképviseleten is ad ki Magyarország Szlovákia nevében
vízumot, állapodott meg Mikulás Dzurinda szlovák külügyminiszter magyar partnerével, Martonyi jánossal. A jövőben a helyi állampolgárok a
szaúd-arábiai Rijád, a moldovai Chisinau és az albániai Tirana magyar külképviseletéhez fordulhatnak, ahol Szlovákia nevében állíthatnak ki
schengeni vízumokat a képviseletek.

NATO-légicsapások

KABUL. A NATO Kelet-Afganisztánt védő helikopterei pakisztáni területen indítottak
légi csapásokat: az akcióban
több mint félszáz felkelő halt
meg. A lázadók szombaton
rajtaütöttek egy határ menti
afgán előőrsön, s a katonai
szövetség észak-vazirisztáni
művelete erre adott válasz
volt. Pakisztán hétfőn tiltakozott a támadás ellen, és szuverenitása megsértéseként értelmezte azt.

Venezuelai választások

CARACAS. Hugó Chávez venezuelai elnök pártja többséget
szerzett a parlamentben a vasárnap megtartott választásokon, de az ellenzéknek sikerült
elhódítania a mandátumok több
mint egyharmadát, veszélybe
sodorva ezzel Chávez szocialista
„forradalmának" folytatását és
az államfő 2012-es újraválasztását. (mti)

Nyomoz
2011-2014 között
150 ezer új munkahely a katonai
ügyészség

Változatlan alapkamat

Pénznem
1 egységre

sebb, a legalacsonyabb adószinttel működik és a legjobb,
legegyszerűbb adózást kínálja" - nyilatkozta vasárnap a
Hír TV-nek a nemzetgazdasági
miniszter.
Mint ismert, a tárca adóügyekben illetékes államtitkára már két interjúban is jelezte,
hogy a 16 százalékos, egykulcsos, családi elemekkel bővített adórendszer bevezetése
csak több lépcsőben, legfeljebb 3 év alatt vezethető be
Magyarországon, mivel a költségvetési keretek csak elnyújtott ütemben engedik. Ehhez
képest Matolcsy ismét a terv
feletti költségvetési hiány irányába mutató határozott kijelentést tett - olvasható a penzcentrum.hu-n.

KÜLFÖLD
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vet és az új kormány foglalkoztatási elképzeléseit ismertetve
arra figyelmeztetett: a magyar
gazdaság egyik sajátossága,
hogy növekvő GDP esetén sem
bővül azonnal a foglalkoztatás.
Megjegyezte: alapvetően addig
a 3,7-3,8 millió foglalkoztatott
létszámát nem lehet növelni,
amíg a 2 0 - 2 5 százalékos mun-

kanélküliségű északi-északkeleti területeken nem sikerül javulást elérni.
Czomba Sándor az Új Széchenyi-terv menetrendjét ismertetve elmondta: szeptember 15.
és október 30. között szakmai
konzultációk, október 30. és november 30. között a finomhangolás folyamata zajlik, majd a
végső javaslat 2011. január 15-én
kerül a kormány elé.

A közfoglalkoztatás támogatásának fenntartása helyett az
új kormány a vállalkozások
munkahelyteremtését kívánja
támogatni - magyarázta az államtitkár. Ennek egyik kulcskérdése Czomba Sándor szerint, hogy négy évig ne változzanak az adó- és járulékszabályok, amelyeknek a gazdaság
kifehérítését is
szolgálniuk
kell.

MAGYARORSZÁG.
Nyomozást
rendelt el a 2006. őszi bántalmazások ügyében hivatalos személy által elkövetett bűnpártolás gyanújával a Budapesti Katonai Ügyészség hétfőn - közölte a szervezet szóvivője az MTI
érdeklődésére. A jelenleg rendelkezésre álló adatok, így részben a Hír TV Célpont című műsora, részben pedig korábbi eljárásokban már beszerzett adatok

alapján indult meg a nyomozás
ismeretlen tettes ellen - mondta
Balogh Zoltán arra a kérdésre
válaszolva, hogy feljelentés
vagy valami más nyomán rendelték-e el az eljárást. Hozzátette: a nyomozás jelenleg a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben 2006 őszén történtekre
koncentrál, (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a szeptember 27-i kenószámok:
13,16,18, 28, 31, 32, 35, 36, 37, 41, 47, 49, 52, 55, 56, 57, 61, 62, 67, 76.

A tárnában rekedt 33 bányász kimentésére fúrandó akna bélelésére szolgáló
csöveket szállító teherautók átkelnek a copiapői San jósé réz- és aranybánya
előtti táboron 2010. szeptember 26-án. A bányában augusztus 5-én bekövetkezett omlás miatt 700 méteres mélységben a föld alatt rekedtek a bányászok, és a hatóságok szerint a kimentésükért folytatott munka akár hónapokig is eltarthat. FOTÓ: MTI/AP/AUOSHA MARQUEZ
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A FESZTY-KÖRKÉP MELLETT A HONFOGLALÓK ARCA AZ EMLÉKPARK LEGFŐBB LÁTVÁNYOSSÁGA

Vérfürdő

Látogatóboom Ópusztaszeren

SZABÓ C SZILÁRD
szabo.szilard@delmagyar.hu

(Feszty) Árpád fejedelem

a&K

•

Koponyák mellé tett arcok: Szatymazon, Csongrádon is találkozhatunk ilyen vonásokkal.
ÓPUSZTASZER
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Az új ópusztaszeri látványosság azonban nem hat
hétig, hanem évekig lesz látható, s egy állandó régészeti-embertani kiállítástól ez a
látogatottság
szép
eredmény.
- Nagy hátránnyal kezdtük az évet, hiszen csak áprilisban tudtuk megnyitni a
parkot, a körképnek és az új
kiállításnak helyet adó főépületet pedig csak augusztusban, az elhúzódó munkák
miatt - mondta lapunknak
Tokovics
Tamás
igazgató.
- De augusztus 20-a óta egy
hónap alatt elértük azt a

szintet, amit tavaly augusztusig sikerült.
Maga a Feszty-körkép is
megújult, hiszen közelebb
lehet menni hozzá, és a terepasztal is új látványosságokkal bővült. Feszty Árpád
műve a mai közönség számára egy idealizált, romantikus
honfoglaláskép, pedig a művész az akkori kutatások
eredményei alapján festette
meg a honfoglalókat, sőt ő
maga is kutatott. A parkban
úgy kötik össze a romantikát
a mával, hogy az öt frissen
megnyitott kiállítás ugyanígy a legutóbbi kutatások
eredményeit mutatja be, de
nem a képzőművészet eszközeivel - hanem például érin-

A honfoglalók arcai című kiállítás bizonyítja, hogy a körkép
alkotója, Feszty Árpád mégse
csalta meg nagyon a valóságot, amikor képére kortárs arcokat festett. Árpád fejedelem
arcán az ő vonásai figyelhetők
meg, de látható a képen apósa, jókai Mór is. A fejedelemasszony modellje pedig Lidi
néni volt, egy parasztasszony,
akinek 1871-ből származó
kendős fotója a park honlapján is megtalálható.

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

tőképernyőkön. A látogatók
jelentős része iskolás, számukra nem újdonság az információs pult, de a teremőrök tapasztalata szerint a
nyugdíjasok is szívesen próbálkoznak vele.
Hétvégén két amerikai és
egy svájci vendége is volt a
parknak. A taposós szőlőpréselés mellett a nomád park
hadijátéka volt nekik maradandó élmény, megnézték a
körképet, majd az új kiállításokat. - A külföldi látogatóknak is az arcrekonstrukció tetszik a legjobban, végignézik a filmet, amely bemutatja, hogyan épül arc a
honfoglalás kori sírban talált koponyára, és aztán az

A nyájtól elmaradt juhot széttépi a farkas - tartja a
mondás. A szegedi Nagy István birkanyájából egy
jószág sem kószált el, egy sem maradt le, mégis lemészárolták valamennyit. A történetben számomra
az a legmegdöbbentőbb, hogy az állatokat zárt, védett helyen marcangolta szét a fenevad, amely úgy
jutott be az ólba, hogy szétrágta a faajtót. Azt a faajtót, amelyet a gazda tavasszal erősített meg, miután
tavaly nyáron huszonegy birkájával végeztek nagy
testű kutyák.
Nem vagyok nagy állattartó, de azt tudom, hogy jellemzően a menyétfélék a tömeggyilkosok. Ezek a kis ragadozók például, ha
egyszer beszabadul9 9 A kecskéstelepi
nak egy tyúkólba,
fenevad is fejre
ahol több állat is van,
akkor azt nem hagytámadt, kitépte
ják el addig, amíg le
a birkák gégéjét.
nem vadászták az öszszes szárnyast. Az irodalom szerint nagyon jellemző a pusztításuk. A madarak fejét és nyaktájékát roncsolják össze.

arcokat is. Megdöbbennek,
amikor megtudják, hogy a
trepanált koponyák tulajdonosai túlélték a fejműtétet.
Az érintőképernyős tudásteszt, amely az itt látottakra
kérdez rá, negyvenszázalékosra sikerült, ami külföldiek esetében jó eredmény mondta Zelena
András,
a
park munkatársa, aki az
amerikaiakat kalauzolta.

A kecskéstelepi fenevad is fejre támadt, kitépte a birkák gégéjét, többségük ezért vérzett el. Ezt a pusztítást
is nevezhetjük tipikusnak. A szakértő szerint, ha egy
nagy testű kutya éhes, és gyilkol, általában a leggyengébb állattal végez, a többit azonban megkíméli.
A cél nélküli gyilkolás a harci kutyákra jellemző. Ha
valóban ilyen ebek mészárolták le Nagy István birkáit,
akkor elvileg gyorsan meg lehet találni a gyilkosokat,
mert ezeket az állatokat csak engedéllyel lehet tartani.
Igazán azonban a kutya vagy kutyák gazdáját kell felelősségre vonni. A kecskéstelepi gazdának pedig, ha
még egyáltalán tartani akar a történtek után birkákat,
többszörös védelmi rendszert kell kialakítania. Még inkább harcikutya-biztossá kell tennie az ólat, amely elé
riasztókat, mozgásérzékelő lámpát kell felszerelnie. És
az sem árt, ha van egy vagy inkább több olyan kutyája,
amelyik felveszi a harcot a betolakodókkal.

A hazai látogatókat is a koponyás kiállítás vonzza leginkább. Arcrekonstrukciót a legújabb amerikai krimikben,
például a Dr. Csontban is lehet
látni, ez mégis más, hiszen
ezer évvel ezelőtti emberekről
van szó. A tárlóban a koponya
mellé tett arcok ugyanolya
nok, amilyenekkel ma is lehet
találkozni például Csongrádon vagy Szatymazon.

TÁMOGATjA A KORMÁNY A LÉZERKÖZPONTOT ÉS A HARMADIK TISZA-HIDAT

Orbán Viktor Szegeden kávézott
Szegedre látogatott tegnap Orbán Viktor miniszterelnök. Sétált
a Kárász utcán, találkozott B.
Nagy László polgármesterjelölttel és Bohács Zsolt országgyűlési képviselővel - megbeszélésükön elhangzott: a kormány támogatja a szegedi lézerközpontot és a harmadik Tisza-hidat.

Idén is lesz influenzajárvány a jóslatok szerint közepes aktivitásával kell számolnunk.
SZEGED
BERECZKY DIÁNA
A járvány aktivitása attól függ,
hogy mennyire alakul át az influenza vírusa, amit nem lehet
pontosan meghatározni. Idén
várhatóan novemberben kerül
forgalomba az új, úgynevezett
trivalens, háromkomponensű
oltóanyag. Tombácz Zsuzsanna,
az ÁNTSZ regionális járványügyi osztályvezetője elmondta:
ebben az Influenza A H1N1,
H3N2, illetve a B elölt, más néven inaküvált vírusa található.

SZEGED
R. TÓTH GÁBOR
Közös fotót készített tegnap kora délután egy fiatal nő Orbán
Viktorral a Kárász utcán. A miniszterelnök rövid látogatást
tett Szegeden, sétált egyet a városban, csakúgy, mint áprilisban, az országgyűlési választások két fordulója között. A Ma-

„Szeged nélkül nincsen
sikeres Magyarország"
Szijjártó Péter, a miniszterelnök
szóvivőjének közleménye szerint
„Orbán Viktor a mai napon Szegeden újságírók előtt megerősítette, hogy a kormány gazdaságpolitikájának fókuszában tíz év
alatt egymillió új munkahely létrehozása áll. A miniszterelnök elmondta, hogy sikeres Szeged
nélkül nincsen sikeres Magyarország, ezért Szegeden meg kell
tartani azt a bizalmat, amelyet az
áprilisi választáson pártja visszakapott. Orbán Viktor abban állapodott meg B. Nagy László polgármesterjelölttel, hogy még ebben a ciklusban megkezdődik az
új Tisza-híd felépítése. Orbán
Viktor világossá tette: minél nagyobb sikert ér el a Fidesz az önkormányzati választáson, annál
gyorsabb lesz a változás."

Közepes
erősségű
járvány
várható

A Corso Caféban a fociról beszélgetett Bohács Zsolt, Orbán Viktor, B. Nagy László és Nemes István. FOTÓ: KARNOK
gyar Nemzet információi szerint a miniszterelnök több vidéki rendezvényen is részt vesz az
önkormányzati választási kampány utolsó hetében.
Orbán Viktor gyalog, az Árpád tér felől érkezett, B. Nagy
László szegedi polgármesterjelölt és Bohács Zsolt országgyűlési képviselő társaságában.
Összesereglettek a járókelők,
többen fotózták is mobiltelefonjukkal: Gratulálunk! - kiabálták neki.
- Hogy vannak? - tudakolta a miniszterelnök.
- Egyre jobban, ha téged
látunk! - válaszolta egy idős
férfi. - Szeretet övezi, őt nem
kell védeni, mint a Demszkyt!
- mondta egy nő a mellette ál-

lónak, amikor látta, hogy Orbánt csak néhány testőr kíséri, bárki odaférhet hozzá, kezet rázhat vele.
- Olyan jól néz ki! Napbarnított - írta le egy nő telefonálva a miniszterelnököt, aki
időközben betért egy kávéra a
Corso Caféba. Maga fizette ki
a számlát, majd a teraszra telepedett, ott kortyolgatva a feketét B. Naggyal és Boháccsal.
Asztalához ült Nemes István, a
SZAK egykori, nyolcszoros
utánpótlás- és B válogatott
labdarúgója is - néhány percig beszélgettek, természetesen a fociról.
Következett egy kézfogás,
közös fotó Gonda János algyői
polgármesterjelölttel,
majd

Orbán Viktor útnak indult. így
búcsúzott a szegediektől: „Vigyázzanak magukra".
- A kormány támogatja a lézer-kutatóközpont megvalósítását, valamint a harmadik szegedi Tisza-híd megépítését számolt be a megbeszélés eredményeiről Bohács Zsolt. - Nem
szabad elfeledkezni a Szegedet
érintő napi problémákról sem,
így mihamarabb szükség lenne
az M43-as autópálya befejezésére, amely jelentős mértékben
csökkentené a városra zúduló

CSABA

tranzitforgalmat. Ezt követően
kezdődhet el a szegedi utak felújítása - tette hozzá. Bízik abban, hogy „Szegednek a következő négy vagy nyolc évben
kormánypárti
polgármestere
lesz, hiszen egy ilyen politikus
számára könnyebb a kapcsolattartás és a Szeged számára fontos ügyek intézése".

Vásárhelyen Lázárral tárgyalt. Orbán Viktor Szegedről Vásárhelyre
utazott, ahol zárt ajtók mögött tárgyalt Lázár János polgármesterrel, a
Fidesz parlamenti frakciójának vezetőjével.

- Bárki egy szúrással védettséget szerezhet tehát a szezonális influenza, illetve a
H1N1 ellen is. Magyarországon
1 millió 300 ezer oltóanyag kerül forgalomba, amely a tapasztalatok szerint elég egy
közepes méretű járvány esetén. Ebből a régióba 172 ezer,
Csongrád megyébe pedig 54
ezer érkezik. Az egykomponensű, a 2009-es világjárványkor alkalmazott influenza elleni oltóanyag október közepétől
lesz hozzáférhető - tette hozzá. Az osztályvezető azt is elmondta, hogy ingyen kaphatnak oltást a 65 év felettiek, kortól függetlenül a krónikus betegek, az egészségügyi dolgozók, a szociális intézmények
lakói és dolgozói, illetve a várandós kismamák. A többiek a
vényköteles anyagot 1-2 ezer
forint közötti ajánlott fogyasztói áron vehetik meg.

AKTUALIS
KÖRKÉP
Közgazdász-vándorgyűlés

SZEGED. A 48. Közgazdász-vándorgyűlést tartják csütörtöktől szombatig a Hunguest
Hotel Forrásban. A magyar közgazdász-társadalom legnagyobb
éves rendezvényére az ország
minden pontjáról több mint félezer közgazdászt, gazdasági
szakembert várnak a szervezők
- például Fellegi Tamás nemzeti
fejlesztési minisztert, továbbá a
PSZÁF, az Állami Számvevőszék,
valamint a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara elnökét.

Esti gimi Kübekházán

KÜBEKHÁZA. Egy hónappal ezelőtt adták át a Reménysugár Általános Iskolát, tegnap délután
pedig esti gimnáziumi oktatás indult a településen, ahol heti háromszor lesz tanítás. Az iskola
hároméves, sikeres elvégzése
esetén gimnáziumi érettségit ad.
A falu lakói közül huszonhármán
kezdték meg tanulmányaikat az
új esti gimnáziumban, amely az
önkormányzat kezdeményezésére indult a településen.

Bemutatkoznak
a képviselők

ÜLLÉS. A települési önkormányzatiképviselő- és polgármesterjelölteket ismerhetik meg
az érdeklődők azon a választási
lakossági fórumon, amelyet ma
17 órától a Déryné kulturális
központ Bohn József-nagyterrtiében tartanak. A polgármesterjelölteknek 10 percben, a
képviselőjelölteknek 5 percben
lesz lehetőségük választási
programjuk ismertetésére.

Könyvtár, óvoda

FÖLDEÁK. Új épülettel bővült a
földeáki óvoda. A 22,3 millió forintos beruházással, a korábbi
Önkormányzati Minisztérium pályázatán nyert támogatással készült el a ház, a régi épületben
lévő csoportszobát tornaszobává alakította a kivitelező. Vass
Imre polgármester és Bogoly József Ágoston irodalomtörténész
beszéde után Katona Pál római
katolikus plébános és Kotormán
István református lelkész megszentelte, megáldotta az új épületet. A településen nemrég átadták a berendezett új könyvtárat is, amely 45 millió forintból,
uniós támogatással készült el.

Falugyűlés

MAROSLELE. Ma 17 órakor falugyűlést tartanak a művelődési
házban. Az érdeklődőknek Martonosi György polgármester tart
beszámolót a 2006-2010 közötti ciklus gazdasági és pénzügyi programjáról.

Fidesz-jelöltek
bemutatkozása

APÁTFALVA. Ma 18 órától mutatkozik be a művelődési házban
Kószó Ferencné, a Fidesz polgármesterjelöltje, valamint a párt
önkormányzati képviselőjelöltjei.
Az est vendége Magyar Anna, a
megyei közgyűlés elnöke lesz.

Tamás Gáspár Miklós
a nagygyűlésen

VÁSÁRHELY. A Zöld Baloldal
választási nagygyűlést tart Vásárhelyen a Németh László
könyvtárban ma délután 5 órakor. Vendégelőadó Jirzi Hudácek
és Tamás Gáspár Miklós.

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

Több mint
600 millió a
szegedi utakra
SZEGED. Az útfelújításra kiírt
közbeszerzés a túl magas árajánlatok miatt sikertelen lett,
második nekifutásra sikerült
kivitelezőt találnia a szegedi
önkormányzatnak
az
idei
nagy aszfaltozási csomagra.
Megírtuk: a polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodája rangsorolja az igényeket, és
a legsürgetőbb úthibákat hozatja rendbe. Solymos
László
alpolgármestertől megtudtuk:
a mostani feladatlistán 21 utca
aszfaltozása szerepel, ezeknek
a határideje november 20. Kivitelezője a Colas Út Zrtr,
amely 416 millió forintért vállalta az egészet. A vállalkozó
elkezdett dolgozni,
menetrendje szerint először a legnagyobb forgalmú Boldogaszszony sugárúton, a Mars térre
bevezető utcán - amit az autóbuszok is használnak - és

az Attila utca Bartók téri szakaszán dolgozik. A folytatásban többek között a Bánomkert sor, a Tisza Lajos, a Dáni,
a Molnár és a Faragó utca következik. Teljes útzárat sehol
nem terveznek. A Boldogaszszonyon a múlt héten elstartoltak az építők, a szegélyek
kibontása után marnak és aszfaltoznak.
A Colas Út Zrt. dolgozik
már a szegedi utcákon; a
Szegedi Környezetgazdálkodási Kft.-vei kötött 100 millió
forintos éves keretszerződést
útjavításra, kátyúzásra. Ennek része, hogy megközelítőleg 50 millió forintból aszfaltszőnyegezéssel helyreállítják a Debreceni, a Szűcs, a
Szent Antal, a Pihenő utca
burkolathibáit és a Retek utcai tömbbelső útját.
Ugyancsak a napokban

HÍREK
Molnárné programja

A VÁSÁRHELYI MOLNÁRNÉ
KECSKEMÉTI RITA, A 8-AS
VÁLASZTÓKERÜLET FlDESZ-KDNP-KÉPVISELŐJELÖLTJE az északi elkerülő út
megépítését nagyon fontosnak
tartja. A már 8 éve települési
képviselő programismertetőjén
elmondta: az Újvárostól a laktanyáig, a Népkertig terjedő körzetben számos feladat vár megoldásra. Ezek közé tartozik a
belvízelvezető csatornák fejlesztése, óvodák, iskolák rekonstrukciója, a panelprogram folytatása, amelybe pályázatok útján
a magánházas övezeteket is bevonná, valamint Újvároson az
utcák aszfaltozása - ez már 95
százalékban megoldott -, a
népkerti sétány megújítása, utcafelújítások, többek között a
hódtói lakótelepnél lévő szervizúté. Fontosnak tartja a lakossággal és a civilszervezetekkel a
kapcsolattartást.
A Boldogasszony sugárúton már elstartoltak az építők, a szegélyeket
bontják, javítják, FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
indult és október végéig tart
az útkezelő környezetgazdálkodás listája alapján a ká-

Tánczos József a „Zoli
gyereket" képviselné
Hátrányban vannak a pártok
jelöltjeihez képest a függetlenek az egyik érintett szerint.
A szegedi Tánczos József 20
ezer forintból egyedül kampányok A választási szakértő
szerint ez az összeg még kistelepülésen is kevés, de
nagyvárosokban egyébként is
inkább a pártlogó számít.

Embert választanak,
nem szórólapot
Nem érzi hátrányban magát a
pártok képviselőivel szemben
a makói Újvárosban függetlenként induló Kiss Imréné.
Igaz, ő már 14 éve képviselő.
- Nekem nincs színes szórólapom, engem mindenki ismer a választókerületben.
Embert választanak, nem
szórólapot - mondta Kiss Imréné, aki szerint az önkormányzati választáson fontos
szempont, hogy ott induljon
a jelölt, ahol él, mert annak a
városrésznek ismeri a problémáit. Hozzátette: egyszer
megfogadta egy parasztembernek, hogy mindig függetlenként indul, mert „a parasztember nem szereti a politikusokat".

SZEGED
GONDA ZSUZSANNA
Jelentős hátrányban vannak
a független jelöltek az egyik
érintett, Tánczos József szerint. Amíg a pártok az ő adójából (is) kampányolnak, addig ő saját pénzből állja a
költségeket.
Szegeden,
a
13-as választókerületben induló Tánczos úgy gondolja,
az önkormányzati választáson nem is kellene pártoknak indulniuk, csak függetleneknek - ide értve a polgármesterjelölteket
is
-,
mert aki nyer, annak nem a
pártját kellene képviselnie,
hanem a körzetében élő
„Pista bácsit, Mari nénit és a
Zoli gyereket". Tánczos 4 éve
is indult, akkor sem párttagként, de a Magyarországi
Szociáldemokrata Párt és a
Független Civil Fórum támogatásával. Legutóbb nem jutott a közgyűlésbe. Nem vette el a kedvét a kudarc? kérdeztük a jelölttől.
Kudarc?
Bronzérmes
voltam, a körzetben hat jelölt közül a harmadik helyen
végeztem. Nekem sikerélmény volt - reagált.
A kollégiumi nevelőtanárként dolgozó férfi számításai
szerint 20 ezer forintot költött eddig - ennyi a szórólapkészítés és a sokszorosítás költsége. 2 5 0 0 postaládába dobott szórólapot öt nap
alatt.
- A kerékpárom bioenergiával működik, 10 kilométeren egy-két szendviccsel elmegy sorolta a minimál-költségvetésű kampány

Tánczos József 2500 postaládába
dobott szórólapot. FOTÓ: DM/DV
további kiadásait. A választókkal szórólapozás közben
találkozott, kampányprogramokat nem tudott szervezni,
óriásplakátokra
nem
volt
pénze.
Szerettük volna összehasonlítani a pártok jelöltjeinek kampányköltségét a független jelöltével, de az általunk megkérdezett pártoktól
nem tudtunk erre vonatkozó,
személyenként
lebontott
adatot szerezni.
- Képtelenség valós adathoz jutni, a pártok annyit
költenek, amennyijük van,
amennyit össze tudnak szedni. Az önkormányzati választáson jóval kevesebbet, mint
az országgyűlésin, mert koncentráltabban
kampányolnak, nincs minden pártnak
minden településen jelöltje.

2010-ben a tét is jóval kisebb, nem éri meg nagy pénzeket szánni a kampányra mondta László Róbert, a Political
Capital
választási
szakértője, akit Tánczos József 20 ezer forintjáról is
megkérdeztünk. A választási
szakértő hangsúlyozta: nincsenek arra vonatkozó számítások, hogy mennyiből lehet kihozni egy sikeres kampányt, de szerinte 20 ezer forint még egy kistelepülésen

tyúzó program, amire a város 88,5 millió forintot költ
10 városrészben.

Felborult
egy kamion
a 45-ös
főúton
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MUNKATÁRSUNKTÓL
Vásárhelyről Szentesre tartott
tegnap délelőtt egy hűtőket és
egyéb műszaki cikkeket szállító
kamion a 45-ös főúton, amikor
egy jobbra ívelő kanyarban lekapott az útról. A pilóta visszarántotta a kormányt, de a művelet eredményeként bebicskázott a pótkocsi, a járműszerelvény az oldalára borult, így
csúszott, majd az út menti árokban állt meg. Szemből érkezett
egy személygépkocsi, amelynek a sofőrje, hogy elkerülje az
ütközést, elrántotta a kormányt, és szintén az árokba
csúszott. A balesetben személyi
sérülés nem történt.

Megújult az óvoda

TELJESEN MEGÚJULT MINDSZENTEN a Károly Óvoda és
Bölcsőde Móricz Zsigmond utcai tagóvodája. A 20 millió forintos pályázati pénzből megvalósuló beruházás során felújították a teljes fűtésrendszert, kicserélték a nyílászárókat, valamint az épület kívülről
új szigetelést kapott.

Vásárhely és az árvíz

AZ 1970. ÉVI ALSÓ-TISZA VIDÉKI ÁRVÍZ EMLÉKEZETE című kiállítást nyitja meg ma
délután fél 5-kor a vásárhelyi
Cseresnyés Kollégium aulájában Berta Tibor főlevéltáros,
levéltárigazgató-helyettes és
Kószó Péter alpolgármester.

Út a befektetőkig

AZ ITD HUNGARY SZERDÁN
10 ÓRAKOR A SZEGEDI
MTESZ-SZÉKHÁZBAN rendezi
meg regionális Út a befektetőkig
workshopját, amelynek keretében részletesen bemutatják a
kis- és középvállalkozásoknak,
befektetőknek, önkormányzatoknak szánt befektetésösztönzési szolgáltatásaikat, programjaikat. A workshopokon az egyórás előadás-sorozatot követően személyes konzultációs lehetőséget is biztosítanak a programok iránt érdeklődőknek.

60 milliós Ferrari-fogás Nagylakon
w."

n

' i

is kevésnek tűnik, nemhogy
egy megyei jogú városban.
Ugyanakkor
hozzátette:
nagyvárosokban nem a ráfordított összeg, hanem a
pártlogó számít.

Csak az LMP kampányszámlája nyilvános. A parlamenti pártok közül csak a Lehet Más a Politikának nyilvános a kampányszámlája. A
párt a honlapján teszi közzé, hogy mennyit költ. E szerint nekik az önkormányzati választás eddig országosan összesen 9 millió 535 ezer forintba került.

Az egész világon összesen 499 készült abból az autóból, amely vasárnap este akadt fenn a nagylaki határátkelőhelyen. A luxusautó
sofőrjeként egy 41 éves aradi férfi jelentkezett kilépésre a határátkelőn.
Az ellenőrzés során a Schengeni Információs Rendszer jelezte, hogy az
autót körözik a svájci hatóságok, mivel azt szeptember 23-án ellopták
az alpesi országból. A Ferrari Scuderia Spider 16M limitált szériás: a Ferrari 16. világbajnoki győzelme alkalmából gyártották. Értéke mintegy 60
millió forint. Az autót a rendőrök lefoglalták, majd felvették a kapcsolatot az ORFK schengeni kapcsolattartó egységével, amely megteszi a további lépéseket az ügyben. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

AKTUALIS
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Ujabb 8 birkát téptek
szét Kecskéstelepen Villamos, munkahely, Lófara
LAPUNK SZERVEZÉSÉBEN POLGÁRMESTERJELÖLTEK VITÁZTAK SZEGEDRŐL

SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
- Oda lett a kosom is, amiért
közel 100 ezer forintot fizettem - próbálta forintosítani a
tragédiát a ságváritelepi férfi.
- Nagyon erős állat lehetett,
a vastag ajtódeszkát szétrágva jutott be az ólba. Kitépte a

Pusztítás
2009 augusztusában Nagy
Istvánnak 21 birkáját végezték ki nagy testű kutyák. Akkor Veprik Róbertől, a vadaspark igazgatójától megtudtuk: 2007 novemberében három mezopotámiai dámszarvas és nyolc törpekenguru
pusztult el. Az ebek addig
űzték a különleges, ritka állatokat, amíg azok nyakukat
nem törték. Felbecsülhetetlen kárt okoztak, hiszen a
mezopotámiai dámszarvasok
a veszélyeztetett fajok közé
tartoznak, mindössze ötszáz
él belőlük a világon. Egy másik támadásban, 2002-ben
vikunyák pusztultak el.

bárányok gégéjét, többségük
ezért vérzett el - mutatott
egy elhullott állatot. - Ha egy
környékbeli kutya volt, nem
hiszem el, hogy a gazdája
nem látta: kedvence nyakig
véresen tért haza.
Nagy István szerint a bárányok hallgatnak: még vágáskor sem „nyüszítenek", a
megrémült
állatok
néma
csendben várják a halált.
Egy kutyákkal foglalkozó
szakember szerint a cél nélküli
gyilkolás leginkább a harci kutyákra jellemző. Ha egy nagy
testű kutya éhes, általában egy
gyenge állattal végez. A többit
megkíméli. Azt is megtudtuk: a
legtöbb problémát nem a szabadon élő állatok okozzák, hanem a kiengedett, otthonról elszökött kedvencek. Információnk szerint az elmúlt időszakban több hasonló eset is történt
Kecskéstelepen és környékén.
Nagy István széttépett birkáinak ügyében a rendőrök feljelentést tesznek.

f%ovábbi FOTÓK
L

J

a neten!

www.delmagyar.hu

a Belvárosi moziban

Szeged az elmúlt nyolc évben
megnégyszerezte vagyonát - illetve fölélte jövőjét, mert hitelből fejlesztett. A Lófara melletti
padokon nem esik jól az ülés,
az ápolási segélyt pedig túl
könnyen és sok embernek adja
az önkormányzat - mondták a
lapunk által szervezett vitán a
szegedi polgármesterjelöltek.
SZEGED
BAKOS ANDRÁS
A városi beruházásokról a város vagyonáról, a közlekedésről
szólt a négy szegedi polgármesterjelölt, B. Nagy László (Fidesz-KDNP), Balogh
Tibor
(Zöld Baloldal), Botka László
(MSZP-összefogás Szegedért)
és Keresztúri Farkas Csaba (Jobbik) vitája. A jelöltek tegnap este a Délmagyarország szervezésében a Belvárosi moziban és a
Szegedi Városi Televízió másfél
órás élő műsorában lapunk, az
olvasók, majd a jelenlévők kérdéseire válaszoltak. Mindanynyian ugyanannyi időből gazdálkodhattak, a vita moderátora R. Tóth Gábor újságíró, lapunk rovatvezetője volt.
B. Nagy László szerint az ország az elmúlt 8 évben meggondolatlan
fejlesztésekbe
kezdett, ezzel az uniós források jelentős részét elszórta.
Szeged is fölélte a jövőjét azzal, hogy hitelt vett fel a beruházások önerejéhez, és szerinte meglátszana, ha a város vagyona 8 év alatt négyszeresére
nőtt volna. Az M43-as csúszása, az átdübörgő kamionforgalom kárt okozott a városnak, a
villamosprojekt terhe pedig
szerinte rá fog omlani az önkormányzatra. Az általa megkérdezett szegediek 80 százaléka a munkahelyeket hiányol-

Megérkeznek a vita résztvevői: a képen balról Botka László, középen Keresztúri Farkas Csaba, jobbról B.
Nagy László, bal oldalon hátul Balogh Tibor. FOTÓ: KARNOK CSABA

ta, ezért a munkahelyteremtés
a legfőbb tennivaló.
Balogh Tibor előrebocsátotta, nem a számok embere, irtózik a statisztikától; egy polgármesternek olyan szakembergárdát kell állítania, amelynek
minden tagja ért a feladatához.
A városfejlesztő munka Szegeden szerinte eddig elsősorban
külsőségekben nyilvánult meg,
az önkormányzat beruházóként viselkedett, nem igazi gazdaként. Balogh szót emelt a huszárszobor elmozdítása ellen,
amiatt, hogy a vezetés nem
hallgatott az ügyben a városlakók véleményére, szerinte a térre került padokon nem lehet ülni, s a város közlekedése átláthatatlan.
Botka László arra emlékez-

tetett, hogy Szeged költségvetése most 76 milliárd forint,
2002-ben még 35 milliárd volt,
a város vagyona akkor 62 milliárdot tett ki, most viszont
már 274 milliárd. A hiteleket'
tudják törleszteni, és évek óta
nincs működési hiánya az önkormányzatnak. Amellett pedig kitart, hogy a beruházásokhoz érdemes hitelt felvenni, most következhetnek az
életet komfortosabbá tevő, kisebb fejlesztések. Az önkormányzat az infrastruktúrával
és iskoláiban a piacképes
szakmák oktatásával tud hozzájárulni a munkahelyteremtéshez.
Keresztúri Farkas Csaba
sem beszélt számokról, mondván, „a két multipárt óriási

számzsonglőr", de meggyőződése, hogy az önkormányzatnak nem lett volna szabad ekkora hitelt fölvennie, és azt
így nem szabad elkölteni. A
városházáról „talicskázzák kifelé a pénzt", az ápolási segélyt például nagyon könynyen adja a város, ezen a
helyzeten változtatni kell. A
Jobbik
polgármesterjelöltje
szerint a városi beruházások a
mutyikról szóltak, a fürdő építése ezt érzékletesen mutatja,
és meggyőződése, hogy a 2-es
villamos ügyében a város
előnytelen szerződést kötött.
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Aradi orvosok a makói kórházban
«

a sürgősségi osztályra érkező
MAKÓ
SZABÓ IMRE

Nagy István birkáinak pusztulását a legtöbb esetben az okozta, hogy a

sérülésektől elvéreztek. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Tiz napon át aradi orvosok tanulnak a makói kórházban.
Magyar kollégáiktól egy uniós
projekt keretében azt sajátítják el, miként kell az EU-ban
elvárt protokoll szerint ellátni

Kérdések a Hód-Mezőgazdáról
Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordult Lázár János vásárhelyi polgármester a Hód-Mezőgazda egykori privatizációja ügyében. Célja,
hogy kerüljenek nyilvánosságra a szerződések.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
TÖRÖK ANITA
Miért kellett privatizálni a
Hód-Mezőgazdát?
Kerüljön
nyilvánosságra a cég magánosítására vonatkozó szerződés.
Vizsgálják meg, hogy az értékénél kevesebbért kelt-e el a gazdaság. Nézzék meg, hogy teljesültek-e a privatizációs szerződésben található vállalások.
Hozzák nyilvánosságra, milyen
európai uniós, valamint állami
támogatásban részesült az új
tulajdonos - ezeket akarja tisztázni Lázár János vásárhelyi
polgármester a Hód-Mezőgazda

tulajdonába került az ország
egyik legnagyobb mezőgazdasági vállalata - olvasható többek között Lázár János írásbeli
privatizációja kapcsán, ezért kérdésében.
Orbán Viktor miniszterelnökA Hód-Mezőgazda privatizáhöz fordult írásbeli kérdéssel.
ciója már akkor nagy vihart ka2003-2004-ben az akkori vari a városban, amiről lapunk
kormány egyik legfontosabb, is többször beszámolt. A
családokat érintő döntése az 2004-es állattenyésztési napok
megnyitóján
például az ün9 9 A Hód-Mezőgazda Zrt.
nepséggel pármagánosításával figyelmen kívül
huzamosan
hagyták a helyi közösség érdeked. Lázár János a
magánosítás
Lázár János
veszélyebői
agrárcégek privatizációja volt. tartott sajtótájékoztatót.
A Hód-Mezőgazda Rt. - jelenleg
Megkerestük a Hód-Mezőzártkörű részvénytársaság - gazda Zrt.-t az országgyűlési
magánosításával figyelmen kí- képviselő kérdéseivel kapcsovül hagyták a helyi közösség ér- latban, de a cégnél egyelőre
dekeit, és végül négy személy nem akartak mondani semmit.

betegeket.

A romániai

orvo-

sok az egykori nővérszállóból
kialakított képzési központban laknak, elméleti és gyakorlati képzést is kapnak, hazatérve pedig átadják a Makón tanultakat kollégáiknak tudtuk meg Baráth Lajostól, a
makói intézmény főigazgató-

jától. Az 50 millió forintos
költségvetésű képzéssel a makói kórház több szempontból
is jól jár. Az egyik, hogy nemcsak oktatásra alkalmas, de a
sürgősségi ellátásban használatos műszereket is beszerezhet - többek között defibrillátort, EKG-t és ultrahangos berendezést.
Novemberben

újabb, ugyancsak 10 fős orvoscsoport érkezik ugyanilyen céllal Aradról Makóra.
Később pedig egy másik projekt keretében azt fogják a határon túli szomszédos megye
orvosai tanulni Makón, miként lehet élni a korszerű diagnosztikában az internet adta lehetőségekkel.

Szeged,
Vásárhelyi P. u. 3 - 5 .
Tel.: 6 2 / 4 7 8 - 2 9 0
www.fiizdiszkont.hu

Nyitva t a r t á s :
hétfőtől péntekig: 6 . 3 0 - 1 8 ,
s z o m b a t o n : 6 . 3 0 - 1 3 óráig.

É L E L M I S Z E R É S VEGYI ÁRU

DISZKONTÁRUHÁZ

fnz@vnet.hu
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Mennyiség
20Ö g
0,251
11
500 g
500 g
820/480 g
650 g
400/210 g
9 kg
100 db

Termék neve
Bravó paprikás chips
Esspress Co kávés kóla
Citromlé (Santia)
Gyermelyi spagetti
Gyermelyi szarvacska
Őszibarackbefőtt (Top Fruits)
Kajszibarackíz (Vitamór)
Vörösbab kukoricával (EKO)
guick Star mosópor
Papír zsebkendő (Tre-Fix)

illetve a készlet erejéig érvényes.

Fogyasztói
119
95
115
249
249
219
265
145
1099
75

ár
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Egységár
595 Ft/kg
380 Ft/l
115 Ft/l
498 Ft/kg
498 Ft/kg
456 Ft/kg
408 Ft/kg
690 Ft/kg
122 Ft/kg
75 Ft/cs.

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTTÁRA KEDVEZMÉNYT ADUNK! A kártya az üzletben igényelhető.
• Lakossági törzsvásárlói kártyára: 4% I • Simplez kedvezményprogram kártyára
• Kereskedői törzsvásárlói kártyára: 8% I és Délmagyarország Hűségkártyára 4%
engedményt adunk!

CSONGRÁD ES SZENTES TERSEGE

2 0 1 0 . S Z E P T E M B E R 2 8 . , KEDD

31 ÉVE TERMESZT PAPRIKÁT ÉS PARADICSOMOT A CSANYTELEKI FÉRFI

Tápai Lajos folytatja
a családi hagyományt

56 millió forintból kibővítették
és akadálymentesítették a gondozási központot, 52 millióból
pedig fejlesztik az egészségházat
Fábiánsebestyénben, ahol a csatornázás előkészítésére is nyert
támogatást az önkormányzat.

SZENTESI kistérség:

Árpádhalom, Derekegyház, Eperjes.
Fábiánsebestyén, Nagymágocs,
Nagytőke, Szegvár, Szentes

FÁBIÁNSEBESTYÉN
MUNKATÁRSUNKTÓL

CSONGRÁDI kistérség:

Csanytelek, Csongrád. Felgyő,
Tömörkény

Megszépült
a 150 éves
Kossuthiskola
CSONGRÁD
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az önkormányzat és a szülői
munkaközösség együttműködésének és anyagi áldozatvállalásának köszönhetően szépült meg erre a tanévre az
idén 150 éves csongrádi Kossuth-iskola. Első lépésként a
vizesblokk felszerelését, kövezetét, csempéit cserélték ki, új
ivókutakat helyeztek fel, majd
az iskola elektromos hálózatát
építették át a legújabb technológia szerint. Az épületen
belül és kívül 4 biztonsági kamerát helyeztek működésbe.
Az augusztusi festést követően a diákok, a szülők és a
pedagógusok segítsége is kellett, hogy a tanévnyitóra fogadókész legyen az alma mater.
A jeles évforduló alkalmából
október 15-étől 22-éig ünnepi
hetet rendeznek az iskolában.

Paradicsomiugasok között. Tápai Lajos 7000 négyzetméternyi fóliában gazdálkodik. FOTÓ: VERÉB
Összesen 7000 négyzetméternyi fóliájában gazdálkodik az
51 éves csanyteleki Tápai Lajos, aki a családi hagyományt
folytatta, hiszen szülei
1956-ban kezdték el a fóliás
zöldségtermesztést.
CSANYTELEK
KOROM ANDRÁS
- 1979 óta termesztek paradicsomot és tölteni való paprikát, de egyre inkább azt kell,
hogy mondjam, nem érdemes
egyikkel sem foglalkozni mondta keserűen Tápai Lajos.
Az idén a belvíz elvitte három

fóliájában is a termést, 1,5-2
millió forint volt a kára.
Tápai régebben gázzal fűtötte a fóliaházait, de a költségek kényszerű csökkentése
miatt évekkel ezelőtt átállt a
szenes kazánra. - Nem nagyon lehet már ebből úgy
megélni, ahogy évtizedeken
át lehetett. Feléltük a családi
tartalékot, s már hitelt is fel
kellett vennünk. Nem tudom,
mi lesz, hiszen az állam csak a
fiatal gazdákat támogatja.
Egy időben tész-be szerveződtek a csanyteleki gazdák,
Tápai Lajos öt évig annak volt
az elnöke, de végül nem jár-

Barthás diákok Észtországban
SZENTES. 17 ország 25 csapata
közül a tizenkilencedik helyen végzett a szentesi Bartha
János Kertészeti Szakképző
Iskola 3 tagú küldöttsége az
Észtországban megrendezett

V. Európai Ifjú Kertész Versenyen. A Bárkai
Gabriella,
Nagy Péter és Banári
Zsolt
összeállítású szentesi csapatot Udvardi István készítette
föl az ötnapos megmérette-

tésre, ahol virágkötészetben,
magfelismerésben, talajkeverék és térképrajz készítésében, valamint parképítésben
is összemérték tudásukat a
diákok.

Vaslakodalom Árpádhalmon
65 éve Gádoroson esküdött
örök hűséget egymásnak Szarka Antal és Szenti Julianna, onnan lóréval mentek át Nagymágocsra, ahol a lakodalmat tartották. Az első csóknál még
gardimama felügyelt rájuk.
ÁRPÁDHALOM
BÍRÓ DÁNIEL
- Vaslakodalom? Az mi? szegezte unokájának a kérdést Szarka Antal és Szenti Julianna, amikor meghallották,

120 milliót nyert
Fábiánsebestyén

hogy valamire készülődnek az
utódok. Őket is meglepte,
hogy családi ünnepséget szerveznek Árpádhalmon házasságkötésük 65. évfordulója alkalmából. A 90 éves Anti bácsi és a 87 éves Juli néni
1945-ben kelt egybe, Gádoroson volt az esküvőjük.
A mágocsi fiatalembert aratásra csalták át dolgozni 1944
nyarán. Munka közben arról is
beszélt cimboráival, ki lehet a

Szenti Juli, aki magtári lány
volt; forgatta, igazította a betakarított búzát. Még abban az
évben, egy bálon összetalálkoztak, a legény pedig hazakísérte választottját, akit - az akkori szokás szerint - a gardimama is követett. Búcsúzóul a
fiatalember csókot lopott, de a
lány nem viszonozhatta, mert
az
anyukája
kézközelből
ügyelt rá. Fél év sem kellett
hozzá, hogy örök hűséget es-

l e g s z e b b l á n y a f a l u b a n . Mind-

küdjenek egymásnak. A gádo-

egyikőjük azt mondta, hogy a

rosi református templomban
megtartott menyegző után lóréval - vagyis lóvasúttal mentek Nagymágocsra, ahol a
lakodalmat tartották. Az ottani
kastély egyik félreeső épületében lakhattak egy darabig, Árpádhalomra 1961-ben költöztek át. Két fiuk született, utána
2 unokával és 5 dédunokával
bővült a család.

65 éve együtt Szarka Antal és Szenti Julianna.

A SZERZŐ FELVÉTELE

- Ha van titka egy ilyen
hosszú együttlétnek, akkor az
az, hogy mindkét félnek engednie kell - mondta Juli néni. Ugyanezt Anti bácsi úgy
fogalmazta meg, hogy régen
az asszony maradt csöndben,
most viszont ő szól vissza, az
öregember meg csak hallgat.

SIMON

tak sikerrel. Az árakban nem
tudtak versenyre kelni a multikkal.
A gazda nem csak paprikát
és paradicsomot termesztett.
Próbálkozott salátával, karalábéval, kelkáposztával és káposztával is. Az utóbbival úgy
járt, hogy leállították az exportját, s három hét alatt
tönkrement a termés java.
Ami maradt, azt végül fillérekért vásárolták fel. Emiatt 4 - 5
millió forint veszteséget könyvelhetett el. Azt mondja, hogy
csak azért nem hagy fel a fóliázással, mert 51 évesen már
sehol sem alkalmaznák.

• r

17 kilométer csatorna
épül
Gőzerővel folyik a fábiánsebestyéni szennyvízhálózat kiépítésének előkészítése, amelynek
finanszírozásához nemrégiben
19 millió forint támogatást
nyert az önkormányzat. A településen olyan rendszert fognak
létrehozni, mint amilyen Derekegyházon épül. Közel 17 kilométer hosszú csőhálózatot fektetnek majd le, amihez 3 átemelő is épül. A tervek szerint
2013-ra közel 800 rákötéssel
működik majd a rendszer.

Példaértékű, ahogy kihasználja a pályázati lehetőségeket
Fábiánsebestyén. Augusztusban adták át a teljesen felújított iskolát, hétvégén pedig a
kibővített gondozási központot avatták fel. Utóbbira 56
millió forintot fordított a falu.
A fejlesztéshez 50 milliós uniós, illetve 2,4 milliós hazai támogatást nyertek. A bővítést
úgy oldották meg, hogy az eddig kihasználatlan
tetőtéri
részt alakították át: gyógytornaszobát, közösségi helyiséget, irodát és akadálymentesített szociális blokkot hoztak
létre az emeleten, ahová lift
viszi föl a rászorulókat. Itt, a
korábbiaktól eltérően, egy
épületben működik majd a
házi segítségnyújtás, a családsegítés, a támogató és
gyermekjóléti szolgálat. Az
üzemeltetési költségek csökkentése érdekében napkollektorral szerelték fel a házat.

lesztés részeként új eszközöket is beszereznek, amelyek
eddig hiányoztak a házból:
defibrillátor,
váladékszívó,
gerinchordágy, KED-mellény,
fejrögzítő szerepel a listán. Az
alapellátást segíti majd egyebek mellett az új érdoppler és
koleszterinszint-mérő. A védőnői szolgálat magzatiszívhang-vizsgálót, illetve beszédés hallásvizsgáló készüléket
kap, a bútorzatot pedig újra
cserélik. A fogorvosi rendelő
is új bútorokkal és kézi műszerekkel gazdagodhat, az
épületen belül pedig új számítógépes hálózatot építenek ki.
A projekt jövő tavasszal zárul.

Még dolgoznak a szakemberek az egészségház modernizálásán. Erre a beruházásra
52 millió forintot fordíthatnak, több mint 49 milliót uniós pályázaton nyert a település. Kicserélik a nyílászárókat,
a padlóburkolatot, akadálymentesítik az épületet, amelyben háziorvosi és fogorvosi
rendelő működik, és itt székel
a védőnői szolgálat is. A fej-

- A szociális biztonságra
koncentrálunk, mert az oktatási feltételek, a családok és az
idősek ellátásának fejlesztése
teremthet biztos jövőt Fábiánsebestyén számára - mondta
lapunknak Kós György. A polgármester hozzátette: ezek a
beruházások munkahelyeket is
teremtenek, a kivitelezésnél
például sokszor helyieket foglalkoztatnak.

Zöld
pályázaton
nyert az óvoda
CSANYTELEK. Százezer forintos
támogatást nyert a helyi napközi otthonos
óvoda
az
Együtt környezetünk szebbé
tételéért projekt tervével az
Erste Bank és az Egészséges
Településekért Alapítvány által kiírt A hónap zöld programja pályázatán.
Az elnyert összegből díszfákat ültettek a szülők segítségével, és jutalmakat adtak
át a gyerekek által hulladékból épített legötletesebb játékokért.

Kós György polgármester és Tóth Flórián jegyző büszkén mutatja az
akadálymentesített hivatalt, FOTÓ: BÍRÓ DÁNIEL

SIKERES A SZENTES IPARI PARK-PROJEKT
vei között szerepel egy agrár-marketing és szolgáltatócentrum létrehozása, de az oktatással egybekötött helyi és térségi agráriumfejlesztés is. .
A pályázati lehetőségeket megragadva először az infrastrukturális fejlesztéseket kellett végrehajtani. „D", azaz autópálya-minőségű
utakat építettek, összesen közel 10.000 négyzetméternyit. Közel
2.000 méternyi csapadék- és szennyvízelvezetőt és f .700 méternyi ivóvízvezeték-rendszert is kiépítettek. A Vállalkozói Falu alapozása is megtörtént. A mikro-, közép és nagyvállalatok számára egyaránt alkalmas, összközműves, parcellázott, 2.500 és
igény szerint akár 10.000 m!-es telkek között válogathatnak a betelepülni kívánó vállalkozások.

Just Creative

A Szentesi Ipari Park fejlesztésének egy s z a k a s z a
hivatalosan is lezárult (DAOP-1.1.1 /A-2008-0021
azonosítószámú projekt). A vállalkozók anyagi támogatása, az uniós összefogás, a gyorsforgalmi
utak rekonstrukciója, a bővítés mind-mind kulcsszavai a 2007-ben indult, s a tervek szerint a jövőben
is folytatódó, önkormányzati kezdeményezésű fejlesztőberuházásoknak.

Az ipari park fejlesztése azonban folyik tovább; az elmúlt napokban a DARFU-től érkezett értesítés szerint a „Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése II." című DAOP-pályázaton 164.852.722
Ft támogatást nyert a város.
„Ez egy új lépcsőfok az ipari park fejlesztésének történetében, Szentes munkaerővonzó és munkahelyteremtő törekvéseinek kapcsán"
- mondta Szirbik
Imre, Szentes város polgármestere.
A tervek szerint egy olyan új, 2.000 négyzetméteres csarnok építésébe fognak, amelynek önrészét Szentes városa állja. E tervezet szerint a város bekapcsolódik a kecskeméti Mercedes-beruhózás beszállítói körébe.
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M"*'i d,<ahtópmbronélt
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Minden jót kíván Mónikának
Szalai Annamária
Szinte korlátlanul áradhatott a káros tartalom a tömegmédiából az utóbbi években - vallja Szalai Annamária, a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság 9 évre kinevezett elnöke, aki
nemrég Szegeden tartott előadást. Az új médiaszabályozástól
következetességet, pontosságot vár.

SZEGED
R. TÓTH GÁBOR
- Minden jót, Mónika - ezzel a
címmel adott ki közleményt
nemrégiben
a
beszélgetős
show-krót. Véget vet ennek a
műfajnak?
Ironikus búcsú volt,
amely - bízom benne - egy
körszak végét jelenti. Ha a
médiahatóság időben, következetesen szankcionálta volna az ilyen délutáni beszélgetős műsorokat, nem fajulhattak volna el ennyire. A médiahatóság továbbra sem kívánja
előre meghatározni a tartalmat. A törvényhozóknak a
jogszabályokban viszont világosan jelezniük kell, hol a határ. Jogalkalmazóként a törvény betartatása mellett alternatív megoldásokkal is próbálkozunk: például kísérletet
teszünk arra, hogy egy induló
műsorral (az RTL Klub Való
Világ 4 című valóságshow-ja
- a szerk.) kapcsolatban a
szolgáltatóval közösen etikai
kódexet fogadjunk el.
- A Van kiút című konferencián
az egyház és a média kapcsolatáról beszélt. Hogyan képzeli el
az együttműködést?

- Az államnak, családoknak, médiumoknak, egyházaknak az eddiginél jobban
együtt kell működniük. A
magyar tömegmédiából szinte korlátlanul áradhat a káros tartalom, ami más országokban nem jellemző. Ennek
részben a rossz szabályozás,
valamint a még rosszabb jogalkalmazás az oka. A törvényekben pontos szabályokat
kell megfogalmaznia, az alkalmazó joghatóságnak pedig következetes döntéseket

dául „a megfelelő közéteti tájékozottsághoz való jog". Ez mit
jelent?
- Az alkotmány korábbi
szövege és a hatályos médiatörvény preAz egyházaknak történelmileg ambuluma is
említi: nemerős közösségszervező erejük
csak a véleménynyilvávan, amelyre szükség is lesz.
Bízom benne, megtalálják azokat nítás számít
alkotmányos
az új médiafelületeket, ahol
alapjognak,
hanem az is,
kiterjeszthetik hatásukat.
hogy tájékoSzalai Annamária
zottak
legyünk.
így
egyházaknak
történelmileg
gia és idő, hogy a szülők
odafigyeljenek arra, hogy
mit nézzenek meg a gyerekek. Ez hosszú, tudatos munkával változtatható meg. Az

erős közösségszervező erejük
van, amelyre szükség is lesz.
Bízom benne, megtalálják
azokat az új médiafelülete-

Egykori újságíró a médiahatóság élén. Szalai Annamária 1961-ben
született Zalaegerszegen. Diplomáit a szombathelyi Berzsenyi Dániel
Tanárképző Főiskolán tanítói, az ELTE BTK népművelés szakán, majd a
Pénzügyi és Számviteli Főiskola szakközgazda, pénzügyi szak vállalkozási szakirányán szerezte. Tanított a zalaegerszegi Ady Endre Általános
Iskolában, majd a Zalai Hírlap újságírója, a Zala Megyei Moziüzemi Vállalat filmforgalmazója, filmiroda-vezetője. 1991-ben belépett a Fideszbe, 1998-tól 2004-ig országgyűlési képviselő. 2002-től a Kodolányi |ános Főiskola kommunikáció tanszékén óraadó, 2003-tól adjunktus. Az
Országgyűlés 2004-ben és 2008-ban az Országos Rádió és Televízió
Testület (0RTT) tagjává választotta. Augusztus 11-e óta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke.
kell hoznia. Sőt a közösségeknek is felelősséget kell
érezniük azért, hogy fellépjenek a káros tartalmak ellen.
Magyarországon sajnos még
a családokban sem jut ener-

ket, ahol kiterjeszthetik hatásukat.
- Részben elkészült, részben
születőben van az új médiaszabályozás, de vannak nehezen
körülírható fogalmak, mint pél-

tudunk felelős döntést hozni. Utóbbi alapjog az elmúlt
20 évben háttérbe szorult,
felülkerekedett
az
egyéni
szabadságjogok
aránytalan
hangsúlyozása.
- Haraszti Miklós, az Európai
Biztonsági és Együttműködési
Szervezet (EBESZ) leköszönt
sajtószabadság-képviselője
szerint a készülő szabályozásnál még a putyini rendszer is liberálisabb.
- Furcsállom Haraszti úr
szelektív érzékenységét, aki
nem tartotta
aggályosnak
pár évvel ezelőtt azt, hogy
magyar oknyomozó újságírók autójába valakik kábítószert csempésztek. A kritikák
egy része jogos volt, ennek
nyomán számos módosító indítvány született, és ezeket a
törvényalkotók be is építették a szövegbe.

Szalai Annamária: A törvényekben világosan meg kell mutatni, hol a
határ, FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

HENN LASZL0 ANDRAS VILLAMKIALLITASA A REÖK-BEN

Lélek-tájak - emléktöredékekkel

Lélek-tájakon címmel tegnap
nyílt meg a REÖK-ben Henn László András festőművész október
10-éig látható villámkiállítása.
SZEGED
HOLLÓSI ZSOLT
- Mindig találok egy fontos témát, amelyet körüljárok a
munkáimban. Ilyen volt néhány évvel ezelőtt a Rítus-sorozatom, ami hasonló technikával készült, de még nem ennyire összetett anyaghasználat jellemezte. A Lélek-tájakon című
mostani tárlatomon lélekképeket láthat a közönség. Visszagondoltam a „boldog békeidőkre", a gyermekkoromra különböző motívumokból, figurákból, emléktöredékekből,
érzésekből és hangulatokból
alakultak ki ezek a képek. A
Szegedért Alapítvány és az önkormányzat
támogatásával
tudtam létrehozni a sorozatot,
amit Budapesten már bemutattam a Melange Galériában -

Silan
Textilöblítő
Fresh Sky, Fresh Paradise,
Sensitive, Attractive,
Aroma Fashion
3x1 I, 297 Ft/l
Ajánlataink az akciós készlet
erejéig érvényesek!

mondja a tősgyökeres szegedi
festőművész, Henn László András, aki a REÖK-ben most harminchárom 21x21 centiméteres,
egyéni technikával készült táblaképet és egy nagyobbat állított ki. Utóbbi párját Hódmezővásárhelyen, az Őszi Tárlaton
láthatja majd a közönség.
- Különböző anyagú papírokat használok fel, amelyek a
képeim alapját adják; erre rádolgozom, felületeket hozok
létre, majd újabb egy-két réteget viszek fel. Az aranyfesték,
amit a legtöbb képemnél használok, áttűnést, átfénylést ad a
lélek-tájképeknek.
Tömörkényes mestereim közül a rajzot
tanító Zoltánfy Istvánt és a festészetet oktató Magos Gyulát
kell elsőként említenem. Sokat
tanultam Kalmár Mártontól és
Orr Gizellától is. Követendő
nagy elődök számomra Kondor
Béla, valamint Tolvaly Ernő és
Károlyi Zsigmond, akiktől a modern művészettörténetet elsajátíthattam. Soha nem arra tőre-

Nesquick
Kakaópor
800 g, 744 Ft/kg

Egy mosollyal t ö b b
Henn László András a REÖK-ben.

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

kedtem, hogy eladásra fessek,
hanem a magam útját járva a
kitűzött cél felé szeretnék haladni - fogalmaz a hamarosan
51 éves alkotó. Úgy véli, sokkal
pezsgőbbé vált a képzőművészeti élet, amióta működik a
REÖK. A kiállítóhely ablakot
nyit a világra; olyan világhírű
alkotók - Warholtól a most is
látható Rembrandtig - művei
jelennek meg Szegeden, akikkel korábban nemigen lehetett
itt találkozni.

Kamaratárlatokat tervez
- Régóta szeretnénk kevésbé ismert, de magas minőséget képviselő szegedi alkotókat is bemutatni a közönségnek. Az első
években olyan kiállítási dömping
volt nálunk, hogy erre nem maradt elég idő - mondja Nátyi Róbert művészettörténész, a REÖK
művészeti vezetője, aki most két
hétervát látható villámkiállítást
rendezett Henn László András
táblaképeiből. - A jövőben is
szeretnék évente két-három hasonló kamaratárlatot szervezni
helyi művészek számára. A REÖK mára olyan presztízzsel rendelkezik, hogy rangot jelent itt
bemutatkozni. Henn László András folyamatos szereplője a kortárs képzőművészeti életnek.
Nem csapong különböző irányzatok, stílusok között, hanem
hosszú távra tervező, kiforrott
alkotó, akinek művei belső harmóniát sugároznak. A lírai absztrakció irányába indult el, markáns, sajátos, most épülő, alakuló életművével szépen kapcsolódik az elmúlt évtizedek magyar
ábrázoló hagyományához.

A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG MELLÉKLETE

Hétfő

» NAPRÓL NAPRA MINDIG MAS

Kalendárium, A hét témája,
Lakberendezés
Gyógyír

Szerda

Légy-ott

Csütörtök Bizalmasan

Tényleg hat
a kabala

A gondolat ereje határtalan, képes lényegesen javítani az ember
teljesítményén - számolnak be
kísérleti eredményeikről német
kutatók. Azok a személyek, akik
megtarthatták szerencsehozó kabalájukat, mérhetően jobb eredményt értek el a memória- és
ügyességi tesztek során, mint
akiktől előzetesen elvették azokat. A kölni egyetem felmérésének tanulsága szerint az embereknek egy amulett birtokában
több önbizalmuk lesz és magasabb célokat tűznek ki maguk
elé. A szerencsehozóktól még
nem lesz telitalálatosunk a lottón, arra azonban alkalmasak,
hogy mérhetően többet hozzanak ki a jelen lévő erőforrásokból, tudásból. Aki jól felkészül és
megerőlteti magát, kabalája segítségével láthatóan növelni képes teljesítményét.
Az amulett hatása attól függ,
hogy hisznek-e benne, azaz a placebohatáshoz hasonlóan a hit a
kulcs mindenhez, állítják a kutatók. A segítség azon meggyőződésünket erősíti, hogy önerőből is
képesek vagyunk dolgokat elérni.
Ennek a mindennapokban is
nagy jelentősége van, az iskolában éppúgy, mint a munkahelyen. Azt pedig már mindenki maga dönti el, hogy erőtartalékait
egy kapcsolat, egy pszichológus
vagy babona segítségével mozgósítja.

KIRÁLY MACKÓJA

A sportolók között van, aki ragaszkodik egy bizonyos mez-

TESZT
Azok, akik
megtarthatták szerencsehozó
kabalájukat, mérhetően jobb
eredményt
értek el a
memóriaés ügyességi tesztek során.

KIRÁLY GÁBOR

számhoz vagy rituáléhoz, más egy ki_
sebb tárggyal a zse_
bében lép pályára.
Király Gábor, a
magyar válogatott •wqpjk
és az 1860 München
labdarúgócsapatának hálóőre is hisz a kabala erejében. Neki
-f^1
nem medál, s még
csak nem is
plüssállat
a szerencsehozója, ő egy ruhadarabból merít erőt.

Délmadár

Szombat

Szieszta

A FIRST LADYT ÖLTÖZTETNÉK
AZ OLSEN IKREK

A kabalákban évezredek óta bíznak
az emberek, természetfeletti hatalmat
tulajdonítanak nekik, mely egyengeti
és óvja életüket. A kölni egyetem
kutatói most bebizonyították,
hogy a kabalák képesek
lényegesen javítani az ember
teljesítményén. Király Gábor
például szerencsehozó
melegítőalsójában bízik.
SZOKÁSAINK
VARGA ALEXANDRA

Péntek

voltam, a szurkolóink szürke
tréningalsóban utaztak
el a berlini meccsre, annak ellenére, hogy csak a
kispadon ültem, ez nagyon
jólesett...
Természetesen
örülök, ha a drukkerek
szeretnek a nadrágom
miatt, de nekem elsősorban az a célom, hogy a védéseim miatt rajongjanak. Ebben pedig mindig segítőtársam a pályán a „mackóm".

1 A
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A gyerekszínészként megismert s ma már divattervezéssel is foglalkozó Mary-Kate és Ashley 01sen szívesen öltöztetné Michelle Obamát saját divatmárkájuk, a The Row kollekcióiból.
Az ikrek négy évvel ezelőtt vágtak bele a divattervezésbe, kezdetben kifejezetten kamaszoknak
tervezett ruhák piacra dobásával, később azonban
átnyergeltek az idősebb korosztályra. A vállalkozás
sikeres - exkluzív, kissé excentrikus ruháikat a legjobb alapanyagokból készítik. Ashley Olsen nemrég
nyilatkozta, hogy a kollekció
klasszikus vonalvezetésű
darabjait szívesen látná
az amerikai first ladyn,
akinek egyébként divatházak tucatjai igyekeznek elnyerni a kegyeit. Nem csoda, hiszen minden modellt,
amiben
egy-egy nyüvános eseményen
megjelenik, napok alatt elkapkodnak.
Michelle Obama
rögtön a férje
megválasztása
után a divatlapok érdeklődésének középpontjába került, már
csak azért is, mert
a drága dizájnerruhák mellett szívesen hord konfekciót is.
• • M M H M B i

Cate Blanchett megtartotta A
Gyűrűk ura filmben használt elffüleket, sőt, bronzba öntette azokat,
mert úgy véli, szerencsét hoznak.

- A pályám kezdetén, Szombathelyen, a Haladásnál kénySZERENCSEHOZÓ ÁLLATFIGURÁK
szerből vettem fel egyszér egy
Elefánt: a bölcsesség és erő megjelenítője. Fontos, hogy az
szürke, korántsem ízléses melegíormánya
fölfelé mutasson, és ha az ablakba helyezzük, befelé
tőnadrágot - meséli a kapus.
nézzen.
- Ezen a mérkőzésen végül kiharTeknős: a feng shuiban a bölcsességet, a hosszú, egészcoltuk a bentmaradást, s kiválóan
séges életet is jelképezi.
védtem. Azóta ez a kabalám, minBagoly: a koncentrálóképesség javításában és a tudás
denhol velem volt, a Hertha
megszerzésében
segít.
BSC-től a Crystal Palace-on át
Sárkány: a kínaiak legfontosabb állata, az őserő jelképe, a
egészen az 1860 Münchenig vezető beosztásra készülők szerencseállata. Kifejezi a kitartást és
mondta a hetvenegyszeres váloa kreativitást.
gatott. - A mostani csapatom
Páva: a szépség és a méltóság jelképe. Segíti a sikeres hiszurkolói azonnal megkedveltek,
vatali előmenetelt.
s lehet, hogy meglepő, de a népHal: általános szerencsehozó kabala, külöszerűségem egyik oka a szürke
nösen a pénzt vonzza. Üzlethelyiségben ezért
mackónadrágom volt, ez a ruhai .
szinte kötelező az akvárium (vagy legalább egy
darab már szinte a védjegyemmé
-cga.
halszobrocska).
vált. A drukkerek egyre gyakrabI&Ü&
Delfin: szobrocskája vonzza a szerenban érdeklődnek a klub boltjában
csét, boldogságot.
afelől, hogy kapható-e már a
Tigris: a harci erőt, a küzdeni akarást
szürke mackóalsóm. Ha a ke* W^^'^Bt
V
^ K f T
jelképezi, de a gyengeséget is magában
reslet továbbra is így emelkevjjjj^HB^
hordozza.
dik, természetesen bekerül az
Medve: a kínaiak számára a ház védelme1860-as ajándéktárgyak közé!
s^,zője.
Amikor a Leverkusen játékosa

SÖTÉTEK AZ AMERIKAI GÓLYÁK
AZ
1983-ASOK
Sohasem hallottak arról,
hogy fajüldözés lett volna
a Dél-afrikai
Köztársaságban, banánköztársaságon
pedig a Banana Republic
nevű ruházatibolt-hálózatot
értették.

Beethovenként csak kutyát ismernek, a Michelangelo név pedig csupán egy számítógépes vírust
juttat sok, egyetemet kezdő amerikai eszébe.
Beethoven félreismerése egy kutyás vígjátéknak köszönhető, Michelangelóé pedig egy
vele névrokon komputervírusnak. A kulturális
eredmény - mármint maga a látlelet, nem a tájékozatlanság - az úgynevezett Mindset-listának köszönhető, annak a felmérésnek, amelyet
évente tartanak 1998 óta az Egyesült Államokban. Az ország idei „gólyái" nemcsak a komolyzene és a képzőművészet terén „fehér foltosak", politikailag, a közelmúlt történelmében
sem túlzottan járatosak. Sokuk számára Csehszlovákia például sohasem
létezett, Németország kettéosztottságáról
sem
hal-

STEVIAVAL TERMESZETESEN: KIVONATAI 30-250-SZER EDESEBBEK A NADCUKORNAL

Édesség cukor nélkül
Alakjukra figyelő hölgyeknél, esetleg cukorbajjal küszködő uraknál is
fontos, hogy az édes íz ne tűnjön el az étkezéseikből. Ebben egy
különleges növény is segíthet. Ez a Stevia, amelynek manapság egyre
nagyobb a kultusza.
Az édesítőkben egy a közös:
mindegyik édes. Amiben viszont
különböznek, hogy mindegyik
másként édes. Hasonlítsuk össze
a nádcukor és a méz ízét, vagy a
juharszirupot a fruktózzal (gyü-

mölcscukorral). Az ízük és az
édességük mértéke eltér. Másként kell adagolni, más a kalóriatartalmuk és más ízhatást kapunk, ha ételekbe, italokba keverjük őket.

így van ez a Steviával is. A
Stevia egy dél-amerikai gyógynövény, mely természetéből eredendően édes. A növény kivonatait (port, szirupot, tablettát, szirupot) és a szárított tealeveleket

a világ minden táján széles körben használják édesítésre (a kivonatok 30-250-szer édesebbek
a nádcukornál) és gyomorbántalmak kezelésére.
Az ázsiai országokban a Ste-

via évtizedek óta elfogadott és ismert: használják üdítőitalok, cukormentes rágógumik, joghurtok, savanyúságok, zöldségek,
szárított tengeri gyümölcsök és
sütemények édesítésére.

Számos
édesítőszerrel
szemben a Stevia előnye, hogy
kalória- és szénhidrátmentes,
nulla a glikémiás indexe és sütésnél-főzésnél 198 fokig megtartja az édes ízét.

2010.
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SZERKESZT! PROF. DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS

A KOCKÁZAT A REPÜLŐGÉPEN UTAZOKNAL A LEGNAGYOBB

HAZÁNKBAN ÉVENTE ÖTSZÁZ Új ESETET DIAGNOSZTIZÁLNÁK

A mélyvénás trombózis veszélye

A nyelőcsőrákról

Ha valaki a repülőgép szűk ülésében négy órát vagy még többet
eltölt anélkül, hogy fölállna, mozogna egy kicsit, azt a veszélyt
vállalja, hogy az alsó végtag visszereiben megalvad a vér és
onnan esetleg a tüdőérbe jutva súlyos szövődményt okoz.

A nyelőcső egy kb. 25 cm hosszú, izmos falú cső, amelyen keresztül a
táplálék a gyomorba jut. A garat alsó szakaszával kezdődik és a gyomorba
való csatlakozással ér véget, ahol egy záróizom található. Táplálkozás
során a záróizom elernyedésével a falat a gyomorba kerül, majd a záróizom
ismét összehúzódik, megakadályozva ezzel a gyomortartalom visszajutását.
ONKOLÓGIA
DR. AMBRUS ADÉL

ELŐFORDULÁSA

A nyelőcsőrák hazánkban és általában Európában, Észak-Amerikában ritkábban előforduló
megbetegedés. Ázsiában és Afrikában azonban a táplálkozási
szokások, illetve az alultápláltság miatt a leggyakrabban előforduló, rosszindulatú daganatok közé tartozik. Hazánkban
évente 4-500 új esetet diagnosztizálnak. A legtöbb eset 50
és 70 éves kor között fordul elő.
A férfiaknál ötször gyakoribb és
kissé rosszabb prognózisú, mint
a nőknél.

KIALAKULÁSA

A betegség a nyálkahártyáról
indul ki, innen terjed a nyelőcső falának mélyebb rétegei,
majd a környező szervek felé.
A mirigyhámrák (adenokarcinoma) kialakulásának átlagos
életkora 67 év, és inkább a nyelőcső alsó harmadában alakul
ki. A felső kétharmadban kialakuló laphámrák kifejlődésének
kockázata az életkor előrehaladtával fokozódik s a csúcsot a
hetedik évtizedben éri el.

A LAPHÁMRÁK

A laphámrák kialakulásának
valószínűsége erőteljesen nő
dohányzás és rendszeres alkoholfogyasztás esetén. Mivel
ezek egymás ártó hatását felerősítik, mindkettő rendszeres
„élvezete" a kockázatot jelentősen - akár negyvenszeresére(l)
- növeli. Hajlamosít továbbá a
túlságosan forró és erősen fűszerezett ételek gyakori fogyasztása, valamint a HPV-vírus jelenléte is. Ma már szerencsére ritkán találkozunk a véletlen, vagy szándékos sav-,
esetleg lúgivás okozta hegesedés talajául kialakult rákkal.

A MIRIGYHÁMRÁK

Refluxnak azt a jelenséget nevezik az orvosok, amikor a
gyomortartalom (vagy akár a
vékonybélnedv, epesav, hasnyálmirigynedv) visszajut a
nyelőcsőbe, sőt, egész magasra is felkerülhet (garat, gége),
önmagában ez még nem kóros, gondot csak akkor okoz,
ha az átlagosnál többször vagy
elhúzódóan fordul elő. A szubjektív panaszokon túl (égő
mellkasi fájdalom, maró érzés
a torokban, savas felböfögés) a
tartós reflux következménye
lehet
nyelőcső-hegesedés,
nyelőcsőszűkület, kifekélyesedés, illetve egy speciális nyálkahártya-átépülés, melyet Barrett-oesophagusnak neveznek.
Ennek kialakulása jelentősen
növeli a mirigyhámrák veszélyét, ezért ezeket a pácienseket
rendszeresen ellenőrizni kell.

PANASZOK, TÜNETEK

Korai szakaszban nem okoz
panaszokat a megbetegedés. A
tünetek a daganat növekedésekor jelentkeznek és általában gyors testsúlycsökkenés

kiséri azokat. Az ilyenkor jelentkező leggyakoribb tünet a
nyelési nehézség: a falat elakadása, fájdalmas nyelés, hányás. Először ez kenyér, hús
vagy más, darabos étel fogyasztásakor jelentkezik. Ez a
jelenség elmúlik, folyadékkal
együtt a falat egy ideig még lejut a gyomorba, majd a panasz
állandósul és fokozódik. Később már pépes ételek, sőt, folyadék elfogyasztása, lenyelése is fájdalmas lehet, nehézségekbe ütközik. A beteg úgy érzi, hogy a lenyelt étel megakad, megreked valahol a
szegycsont mögött. Előrehaladott folyamat esetén ez valóban bekövetkezhet és néhány
perc elteltével a lenyelt ételt a
beteg kihányja.
A nyelési nehézség mellett
más tünetek, így teltségérzés,
szegycsont mögött jelentkező
égő fájdalom, rekedtség, tartós
csuklás jelentkezhet.
Köhögést okozó nyelés arra
utalhat, hogy a daganat a nyelőcső mellett futó légcsőre is
ráterjedt, s a kettő között kóros
összeköttetés (físztula) keletkezett, amin át táplálék jut a
légcsőbe.
A kórkép további sajátossága, hogy már korai stádiumában képes áttéteket okozni.
Amennyiben valaki a nyelőcsőrák fő jellemzőit - a nehéz
nyelést és a fogyást - észleli,
azonnal forduljon orvoshoz.

KIVIZSGÁLÁS

A tünetek alapján a beteget alapos kivizsgálásnak vetik alá. A
nyelőcső állapotáról jól értékelhető információt nyújtanak a
képalkotó eljárások, ezek közül
legegyszerűbb a kontrasztanyagos nyelési röntgen. Ezzel a
nyelőcsőszűkület helye és mértéke néhány perc alatt jól megítélhető. Ezt követően nyelőcsőtükrözést - endoszkópiát és a
felső kétharmadra eső daganatnál bronchoszkópiát - , légcsőés hörgőtükrözést végeznek.
Ezen vizsgálatok során válik lehetségessé szövetmintát venni a
daganatból. A pontosabb, részletesebb kivizsgálások során endoszkópos ultrahang, CT (komputertomográfia), MRI (mágneses rezonancia), PET-CT (pozitron emissziós tomográfia) vizsgálatok lehetségesek még. Ezek
információkat adnak a daganat
kiterjedéséről és a beteg operáihatóságával kapcsolatban.

A KEZELÉS

A nyelőcsőrák műtéttel és korrekt onkológiai kezeléssel
gyógyítható. Azonban a betegek jelentős része már olyan
előrehaladott daganattal és
olyan rendkívül leromlott fizikai állapotban jelentkezik,

Megelőzés

CD
M

hogy az operáció nem végezhető el.
A leggyakrabban alkalmazott műtéti megoldás a nyelőcső-rezekció, azaz a beteg nyelőcsőszakasz eltávolítása. Legeredményesebben a nyelőcső
alsó harmadában elhelyezkedő rákok esetén alkalmazható.
A középső harmadban elhelyezkedő rák esetén részleges
rezekcióval a probléma nem
oldható meg, az egész mellkasi
nyelőcsőrészt el kell távolítani.

LD

A tünetek a daganat növekedésekor jelentkeznek.

Nyelőcső

Rákos daganat
Gyomor

Tumoros beszürődés
Nyálkahártya —
Kötőszövet

Ha egy hosszabb repülőút során nem fogyasztanak sok folyadékot, akkor a szervezetük kiszárad.

BELGYÓGYÁSZAT
PROF. DR. MATOS LAJOS
Több szakértő szerint az
utóbbi időkben ez a kockázat ráadásul tovább növekedett a légi közlekedésben
tapasztalt
bonyodalmak
miatt.
Évtizedekkel « ezelőtt,
amikor a nagy távolságokat
felölelő légi közlekedés
mindennapossá vált, egyre
gyakrabban fordult elő,
hogy a végső leszálláskor
alsó végtagi visszérgyulladással szállítottak le utasokat a gépről. Az orvosi szakirodalomba ekkor került be
a „turistaosztály-tünetcsoport" fogalma: a szindróma
azt jelenti, hogy a sűrű
széksorokba
beszorított
utasok közül sokan szinte
meg sem mozdulnak, hanem órákig ülnek egy helyben.
KISZÁRADÁS
A helyzetet tovább rontja, hogy a repülőgépen olyan száraz levegőben töltik
az utasok az időt, mintha a sivatagban
volnának, ezért ha nem fogyasztanak
folyamatosan sok folyadékot - lehetőleg vizet - , a szervezetük kiszárad. A fedélzeten felszolgált, alkoholt tartalmazó italok szintén szárítanak.
Ma már igazolt tény, hogy négyórányi mozdulatlan ülés megduplázza a
mélyvénás trombózis kockázatát. Az
abszolút kockázat önmagában nem
nagy: minden 6000 utasból egyet érint,
de ha az utazó milliókra gondolunk, a
szám így nem kevés.

A SZÁMÍTÓGÉP ELŐTT
Néhány éve egy angliai felmérés megállapította, mivel a számítógép előtt ülők
is gyakran úgy dolgoznak, hogy órákig
föl sem állnak - még az ételt-italt is maguk elé készítik, hogy mozdulniuk se
kelljen - , a mélyvénás trombózis veszélye nem csak a távolra utazókra vonatkozik.
ELHÍZÁS ÉS A FOGAMZÁSGÁTLÓK
A véralvadás esélye és a véralvadékból
eredő embólia veszélye a súlytöbbletet
cipelőkre fokozottan érvényes és
ugyancsak növeli a kockázatot a fogamzásgátló tabletták szedése.
A legnagyobb gondot azonban kétségtelenül a légi közlekedés kiszámíthatatlansága jelenti.

Izomszövet

MAGASABBNAK LENNI ELŐNYÖKKEL JÁR

Alacsonyaknak fokozott a kockázat?

A felső harmadban jelentkező
rák esetén a bonyolult anatómiai felépítés miatt a daganat
kiirtása nehézkes vagy nem
megoldható.
A műtétek során a táplálék
útjának helyreállításáról, nyelőcsőpótlásról is gondoskodni
kell, ezért ezek igen nagy beavatkozások, sokszor mellkasi
és hasi sebész együttműködését és komoly intenzív terápiás
hátteret igényelnek.
A kezelésben műtét előtti sugárterápiát alkalmazunk a daganat tömegének, kiterjedésének
csökkentése céljából, többnyire
kemoterápiával kombinálva. Ezt
követően javulhatnak a sebészi
beavatkozás esélyei. Ha a beteg
nem vihető műtétre vagy a nyelőcső daganata már áttétet adott
más szervekbe, állapotjavító, a
panaszokat csökkentő kemo- és
sugárterápiát alkalmazunk a
nyelés megkönnyítése és a fájdalom csökkentése érdekében.
Fontos a megfelelő fájdalomcsillapítás, folyékony tápszerekkel,
roborálószerekkel pedig a beteg
erőnléte javítható. (Szerzőnk a
győri PAMOK Onkológiai Centrumának orvosa.)

Mit tehetünk a nyelőcsőrák kialakulása ellen?
Ne dohányozzunk!
Csökkentsük az alkoholos - főként a tömény - italok fogyasztását.
Ne fogyasszunk túl forró italokat, ételeket!
Táplálékunk legyen egészséges, vitaminokban és ásványi anyagokban
gazdag.

KUTATÁS
MTI
A koszorúér-betegség kockázati tényezői
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A koszorúerek átmérője
a testmagasságtól és a
súlytót is
függ.

közül szinte mindenki ismeri a dohányzás vagy a magas vérnyomás jelentőségét, de egy újabb tanulmány azt jelzi,
hogy a testmagasság is fontos rizikófaktor lehet. Finn kutatók kimutatták, hogy
az alacsony férfiak és nők egyaránt veszélyeztetettebbek szívinfarktus szempontjából, mint a magasabbak.
A finn Tamperei Egyetem kutatói dr.
Tuula A Paajanen vezetésével átnézték
a világ orvosi szakirodalmát, hogy
van-e összefüggés a szívinfarktus kockázata és a testmagasság között. Az erre
vonatkozó első megfigyelések a múlt század ötvenes
éveiben jelentek meg. Amerikai
kutatók leírták, hogy az infarktus
miatt kórházba kerülő fiatal férfiak
általában alacsonyabbak voltak,
mint a lakossági átlag.
Azt, hogy magasabbnak lenni előnyökkel jár, a
gazdasági életben már korábban leírták. Az
Újvilágban azonos tanultság mellett a nagyobb testmagasság évente átlagosan ezer dollárral
magasabb jövedelmet
jelent és a nők körében is kimutatták,
hogy ikrek esetében a

magasabb nővér kapja a magasabb fizetést.
52 VIZSGÁLAT ADATAIT ÖSSZESÍTETTÉK

A m o s t m e g j e l e n t finn v i z s g á l a t a z t i g a -

zolta, hogy az alacsony testalkat a szívés érrendszeri betegségek szempontjából jelent hátrányt. A kutatók 52 korábbi tanulmány adatait összesítve végezték el a statisztikai elemzést, mely így
hárommilliónál több emberre vonatkozott. Az eredményeket a European
Heart Journal közölte.
Paajanen professzor és munkatársai
a nemzetközi átlag alapján alacsonynak a 160,5 cm alatti, magasnak pedig a
173,9 centiméter feletti értéket vették. A
koszorúér-betegség előfordulási gyakorisága és halálozása az alacsonyak körében 50 százalékkal volt nagyobb,
mint a magasak között. Az érdekes öszszefüggés mind a férfiak, mind a nők
esetében megjelent.
A sok, ezzel foglalkozó tanulmány
között természetesen volt olyan is,
mely nem erősítette meg ezt a tételt. A
kutatók most minden más kockázati tényezőtől függetlenül értékelték az elérhető adatokat. Korábban a szakértők
egy része azzal érvelt, hogy itt általában nem a testmagasság, hanem az
életkörülmények közötti eltérések számítanak.
Nemrég kimutatták, hogy a koszorúerek átmérője a testmagasságtól és a
súlytól függ, így nem lehetetlen, hogy a
kisebb emberek kisebb koszorúerei hamarabb elzáródnak, mint a nagyobb
férfiak vagy nők szívében lévő, tágabb
erek.
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Az érszűkület ellen már minden megyeszékhelyen
Hirdetési információ:
06-30/1*75-11-29

Ortopédia
Dr. Gyetvai András
K « d d 15.00-18.00

Tel.: 06-62/315-320
(munkanapokon 16-20 óra között)
SZEMBETEGSÉGEK (ZÖLOHÁLYOG,
SZÜRKEHÁLYOG, CUKORBETEGSÉG)
SZŰRÉSE, KEZELÉSE

Tel.: 06-30/955-8446

Dr. Tajti László
Hétfő 15.00-18.00
Tel.: 06-30/239-8886

Rendelés helye:

K UNIKUM A

DR. DÉGI RÓZSA PhD
egyetemi docens

"RENDELŐ

Rendelés helye:

!

KLINIKUM 4 " RENDELŐ

S z e g e d , M a d á c h u. 2.

Szeged, M a d á c h u. 2.

Vasárnapi DÉLMAGYARORSZÁG

Vasárnap is van újság!
dr. H A R T A I

TAMAS

fül-orr-gégész
és audiológus
vezető
főorvos
GYERMEK ÉS FELNŐTT BETEGEK
GYÓGYSZERES ÉS MŰTÉTI KEZELÉSE
Magánrendelése: GYÓGY-PALOTA, Szeged, Szent F. u. 8.
Rendelés: kedd 18-20 óráig • Bejelentkezés: 62/550-797.

A Marié Curie-dijas sebészfeltaláló, dr. Khaled Nashwan több mint 25 nemzetközi aranyérmet vehetett
már át az érszűkületet sikeresen kezelő NashwanParasound P I U ! nevű találmányáért. A jemeni származású orvos 2006-ban
Magyarországon az év feltalálója lett.
Milyen

eredményekkel

zelik

az érszűkületes

Milyen
az

kebete-

geket?

Azt lehet elmondani, hogy az
alsó végtagi érszűkületben
szenvedő, Fontine II stádiumú
Gárástávolság-csökkenést jelentő stádium) betegeken elvégzett tudományos tesztelések és a mi tapasztalataink is
igazolták, hogy a kezelés kiváló
eredményekkel zárult a betegek döntő többségénél, ami
a konzervatív eljárások közül
kiugróan jelentősnek számít.

G Y Ó G Y - P A L O T A
www.gyogy-palota.hu
Szeged, Szent Ferenc u. 8. Tel./fax: 62/550-797
E-mail: gyogy-palotaPgyogy-palota.hu
• REUMATOLÓGIA
dr. Bartkó )udit
• FIZIKOTERÁPIA: infralézer-, elektroterápia, ultrahangkezelések!
•PSZICHOLÓGUS
/odor Sándor
• Hallásdiagnosztika: fül-orr-gégészet; audiológia
dr. Hartai Tamás
• Fogszabályozás
dr. Vincze Anikó
• Reumatológia
dr Nagypál Erika
• Belgyógyászat-diabetológia
dr Holzinger Gábor
• Ultrahangvizsgálatok
dr Zagorac Nikola
• Homeopátia
dr Farkas Mária
• Sebészet
dr Pécsek Mária
• Ortopédia
dr Mécs László
• Urológia
dr Molnár Sándor: dr Kiss Attila
Onkológus, segítő, támogató beszélgetés
dr Nagy Beatrix
VÉRVÉIEL: HÉTFŐN CS SZERDÁN b. tll ü 10 ÓRÁIG!
otsotesos

Mg!

Biológiailay
aktív ioo%
természetes
termék

QÉTI Szám: 7085/2010

fia

érszűkületre?

Ha valaki mással nem magyarázható végtagi fájdalmat érez, végtagjai sápadtak, hidegek, bizonyos távolságú sétát követően lábikragörcsei jelentkeznek, vagy
lábfáradékonyság keseríti
meg az életét, végtagjai
gyakran zsibbadnak, fáradékonyság, szédülés, esetleges
fülzúgás kínozza, akkor könynyen lehet, hogy érszűkület a
diagnózis.
Kiket

v e s z é l y e z t e t h e t az

érszűkület?

Kiemelten veszélyeztetettek
azok, akik dohányoznak,
magas a koleszterinszintjük,
cukor- vagy magasvérnyomás-betegségben szenvednek, illetve ha a családban
gyakran fordul elő érbetegség. A nemzetközi statisztikák
szerint az érszűkületes betegeknek kétszer nagyobb az

Aktuális és retro
videók- mindenkinek!
vrwvr.delmagyar.hu
/videó

ioo% természetes

Wr ML ML •

r

Jó hír az érszűkületes betegek
számára, hogy az eljárást alkalmazó centrumok Magyarország minden megyeszékhelyén megtalálhatók, így
Szegeden is.

Bejelentkezés és felvilágosítás:

l

www.medhungary.com
vagy 06-20/920-4447,
06-30/595-4344,
06-70/6204-121,
06-72-551-714.

termék!
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Dr. K h a l e d N a s h w a n
Az é v feltalálójának díjával
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| Promjodot használtam el. Köszönöm!

gyógyít.

A z U r á l , Bíftsov l e g e n d á i n a k v i l á g a , a R é z h e g y ú r n ő j é n e k k i r á l y s á g a ,
P ó l ó z c s á s z á r b i r t o k a l e g e n d á k k a l á t s z ő t t h e g y s é g . A népi m í t o s z o k b a n m e g é n e k e l t U r á l n e m c s u p á n föld a l a t t i kincseiről híres. B a z s o v
meséit o l v a s v a g y e r m e k k o r u n k b a n n e m is g o n d o l t u k , milyen t i t o k z a t o s v a r á z s e r ő rejlik a g a z d a g h a v a s i á l l a t - és n ö v é n y v i l á g b a n . A z
U r á l - h e g y s é g fenséges t e r m é s z e t e a s z o v j e t ü d v ö z l ő l a p o k o n oly s o k s z o r k í v á n t é l e t e n e r g i a és s z i b é r i a i egészség kifogy h a t a t l a n f o r r á s a .

A táplálék-kiegészítő gyógyító erejét ma már több ezer ember kipróbálta.
A termék népszerű, hiszen gyors és
eredményes: már használatának első
napjaiban érezhetően javul az általá-

I

kezelés?

Sötétedett előttem minden,
közlekedni, a lábaim nem akarta

Amikor maga a természet

A táplálék-kiegészítő egyedisége abban rejlik, hogy minden eleme természetes módon sokoldalú. Gyakorlatilag
mindegyik összetevő a nép nyelvén
Urál-hegyi arany gyökér — ugyanis
gyógyító tulajdonságaik egyetemes
jellegűek. Ezek egybegyűjtve, szabadalmazott eljárással történő bonyolult
feldolgozás után, táplálék-kiegészítőként fokozott gyógyerővel bírnak,
elképesztő hatást eredményeznek, erősítik a szervezetet.

z a j l i ka

Disney On lee - Hihetetlen kalandok: december 2-3-4-5.
Jegyárak: 2500-15 000 Ft • Helyszín: Syma Csarnok, Budapest
Quimby koncert: december 17., péntek, 20.00 óra
Jegyár: 4 5 0 0 Ft • Helyszín: Petőfi Csarnok, Budapest
EDDA Művek 30 ve: december 19., vasárnap, 19.00
Jegyárak: 3900, 5900, 8500 Ft 'Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna
A jegyek árén felül 200 Ft kezelési költséget is felszámítunk.

Tölts* fel k e d v e n c
videóját, vagy
n é n e meg másekét!

\ \ l VI

ás korszakban, más országban élünk. Egyvalami azonban
változatlan maradt: egészséget kívánunk nektek és hozzátartozóitoknak. És ezért
/
nem kell elutazni az
Urál-hegységbe — a
havasok gyógyító erejét megőrzi a mágikus
Promed
táplálék-kiegészítő. A száz százalékban természetes
termék mézet, méhviaszt,
propoliszt, cédrusolaját, tökmagolajat,
homoktövisolajat
tartalmaz.

Hogyan

A kezelést megelőzi egy fájdalommentes állapotfelmérő vizsgálat, melyet szakorvos
végez. A kívánatos hatás eléréséhez csupán 20 kezelésre van szükség, napi egy-egy
kezeléssel. Egy kezelés 30-40
percig tart.

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

l^am

[

esélye a szívinfarktus vagy a
szélütés bekövetkezésére.

utalhatnak

A DELMAGYARORSZAG ES A DÉLVILÁG AJANLASAVAL

ENZIMES BÉLDAGANATSZŰRÉS!

&

tünetek

nos állapot, a betegség fájdalmas tünetei megszűnnek.
Vérképző hatásának köszönhetően
a táplálék-kiegészítő tágítja és
feltölti a hajszálereket, csökkenti a vér koleszterinszintjét,
lényegi
j
segítséget nyújt a
szív- és érrendszeri
megbetegedések,például
; a
ritmuszava,—
rok, szívgörcs,
érelmeszesedés,
*
magas vérnyomás,
~
vegetatív
érrendszeri bántalmak, visszér, visszérgyulladás ellen.
A táplálék-kiegészítő kiváló fejfájásra, ízületi fájdalmakra, vérnyomásingadozásra, frontérzékenység esetén.

a szem megbetegedései (rövidlátás,
szürke hályog, kötőhártya-gyulladás
stb.) esetében is.
Eredményesen

használható

csont-

forradás elősegítésére, a műtét utáni
sebhelyek, különböző sérülések gyógyításában, infarktus után. A Promed

j BUGY3AK N. I , v i s s z a a d t á k a hallásoHálás vagyok önöknek, amiért vis
1
mat! Több mint 10 évig suket wtema p
Azúiságbanolva^aP^^"^^

SULGA I. E . , HORUVKA

•

zonyult, mivel elég

n a 9 y

öröm ez nékem!

táplálék-kiegészítő gyorsan és irányzottan hat gyomor, bélrendszer működésének javításában,
májtisztító
hatású, és óriási sikerrel alkalmazzák
bélgyulladások,
krónikus
gyomorgörcsök, gyomor- és nyombélfekély,
hasnyálmirigy-gyulladás,
sárgaság,
vérszegénység, húgyúti kőképződés,
hólyaghurut, aranyér gyógyítására is.
A táplálék-kiegészítő használatával
most már nem csak az influenza ellen
védekezhetünk. Összetételének köszönhetően a Promed jelentősen megerősíti immunrendszerünket, és erősíti
a szervezet védekezőképességét. Ajánlott az új típusú influenzavírussal való
fertőzés megelőzésére is. Hatékony
továbbá a heveny légúti megbetegedések, a hörgők és a tüdő különböző betegségeiben (tüdőgyulladás, hörghurut, asztma), és kiváló gyógyhatással
bír a fogínygyulladás és
a középfülgyulladás
esetében is.
A Promed szabályozza a nemi
szervek mű-

Felbecsülhetetlen a táplálék-kiegészítő hatása a mozgásszervi betegségekben, kiváló segítség ízületi gyulladás, ízületi betegségek, köszvény,
a térdízület és a combnyakcsont serülései, reuma, ideggyulladás, csontritkulás, csontszövetsorvadás, ideggyökér-gyulladás, porckorongsérv stb.
leküzdésében.

ködését
(a
férfiúi
potencia, női
genitáiiák), hasz-

Kiemelkedő eredményeket émek el
a szer használatával a pajzsmirigybetegségek, a cukorbetegség, valamint

n á 1j á k
nőgyógyászati pa-

j
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S ^ ^ C o S ^ S l e h S b i segítséget. A korházKezelésem«
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dreménykéntvásároltam

lyog.Mütétetpvas^KUtolsö
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műtét! A Prom,o<l csődét tett.
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K
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E

^tbo5
a r t S gyöW. Tehét egy egész F
megnagyobbodás, artnrosi, y,
^ ^ a
csokorra való betegségem lett-Azujsag
is basznál a cikküket, és elmentem az előadásuk^ vétte^
Promiodot és használra^ezdte^ Már a m^a ^ ^ a

I SZERIKOVA N. P., 81 ÉVES ^ " s z i v p r o b l é m á 30 éven át nem tudtam ^ ^ b a d ^ P
I imtő|.NapontavottakrohaiT^^
naszok, valamint prosztatagyulladás
és mirigydaganat ellen.
A táplálék-kiegészítő
gyulladáscsökkentő,
daganatmegelöző
és
antimikrobiális hatású. Olyan kellemetlen és súlyos
bántalmak
gyógyíthatók segítségével, mint a gombás
fertőzések, sömörök, pikkelysömör, ekcémák, valamint

aZ

*

..

„ . . ^ . „ A ^ m d K i a m d t o m n o m ^ j

égési, fagyási és egyéb sebek. Próbálja
ki a természet által létrehozott táplálék-kiegészítő varázserejét!

M

éhek ezrei dolgoztak, fáradhatatlanul szálltak virágról virágra, úgy jött létre ez a termék, miután
a mézhez gondos kezek a föld nedveit
és az őselemek energiáit hordozó, gyógyító növényi olajakat adagoltak.
Érezd meg a Promed termék által az
Urál-hegység éltető fuvallatát.

2010. október 6-án egy vásárlással, tanácsadással egybekötött ELŐADÁSON kerül
bemutatásra „Promed" a következő helyszíneken:
Szeged, Kecskési Művelődési Ház,

Hódmezővásárhely, Helyőrségi klub,

Újvidéki u. 4., 9-10 éra között;

Hódi Pál u. 3., 13-14 éra között;

Makó, Bástya Hotel, Szegedi út 2,

Szentes, Helyőrségi Klub,

1 1 - 1 2 Ara között;

Ady Endre u. 2., 15-16 óra között;

SzegedL Heller Ödön Művelődési Ház, Budai Nagy Antal u. 20., 18-19 óra között.
Irdolkis betegségekre 3 dobot, megolotesre 2 dobol, etreodkiegesitbkent 1 dobot jutott 1 dobot in: 4200 FI Nyugdijasokiuk és rokkantaknak 3900 Ft
—
- — MrfoniJtf 7fl/3HL17da
». | W
r ii
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Csörög a telefon

MEGKERDEZTÜK MAKÓI OLVASOINKAT

Mit gondol a kampányról?

i <q

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Nyemcsok Éva újságíróval oszthatják meg.
•

Az ügyeletes újságíró hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között
hivható 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!

DÉVAI ANTAL
kendergyári munkás:
- Sok a tájékoztató anyag, a szórólap, de összességében meg vagyok elégedve. Szerintem ennyi
kell ahhoz, hogy tudjuk, kikre szavazhatunk. A tavaszi kampányban
sok ígéret hangzott el - kíváncsi
vagyok, a mostaniakból mi valósul
meg.

WEBEL CSILLA
tanuló:
- Szerintem egy kicsit már túlzás,
hogy mennyi plakát meg hirdetés
reklámozza a pártokat, jelölteket.
Ez biztosan rengeteg pénzbe kerül,
és ezt az összeget hasznosabban
is el lehetne költeni - rengeteg a
megoldatlan probléma az országban.

MATRAI GÉZA
ny. rendszerszervező mérnök:
- Nem politizálok, ezért nem nagyon követem a kampányt, csak a
híreket hallgatom meg. Abból viszont, amit látok, azt kellett leszűrnöm, hogy a jelöltek sajnos
nem a városért küzdenek, hanem
egymás ellen. Az ilyen kampány
nem sokat ér.

SARRÓ MIHÁLY
borász:
- Országosan és helyi szinten is
azt látom, nincs komoly propaganda, nagyjából közepesnek mondanám a kampány intenzitását.
Ugyanakkor sok a személyeskedés,
a jelöltek a hibát keresik egymásban, ahelyett, hogy a segítőkészségükről beszélnének.

ORVOSI ÜGYELETEK

POSTABONTAS

ígéretek: vízió és valóság
Szegedi polgárként természetesen
én is követem az önkormányzati
választási kampányt. A napokban
kezembe került egy szórólap,
amelyen a lefelé, illetve felfelé
nyújtott hüvelykujjak azt az érzést keltették bennem, mintha
Szeged vezetését illetően szembeállítható lenne a „szakember"
és a „politikus". Itt tévedés lappang. Egy akkora város (polisz),
mint Szeged esetében éppen a
politikus a szakember. Magyarországon a rendszerváltozás óta fokozatosan devalválódott a „politikus". Ennek az az oka, hogy az eltelt két évtized első felében nagyon sok, szakterületén elismert
embert sodort be a politikába a
történelem, komolyabb politikusi
felkészültség nélkül. Ezek egy része (többsége) visszavonult a
szakmájába, másik része (a kisebbség többsége) megkeseredett megélhetési politikussá vált,
végül a rátermettek (többnyire jogi, közgazdasági végzettségüket
is kamatoztatva) beletanultak a
politikusi mesterségbe, és sikeres,
több választási cikluson átívelő,

az éppen regnáló kormány mellett
önállóan munkálkodó, a településük sajátosságait előtérbe helyezni tudó, eredményeket felmutató
városvezetővé váltak. Ez történt
Debrecenben, Mórahalmon és
Szegeden is. A sikeresség kezdete
kétségkívül egy vízió, de a végét
a valóság ítéli meg. A valóság behatárolja a lehetőségeket, és inkább arról van szó, hogy a lehetőségek elvetése vagy megragadása
az alternatíva. A 90-es évek második felében sorra jelentkeztek a
nagy bevásárlóáruházak (Cora,
Tesco, Penny Markét, Szeged Plaza stb.) a városban való letelepedés szándékával. El lehetett volna
hessegetni őket. jó döntés tett
volna? Persze hogy sértettek érdekeket. A kisebb üzleteknek, ha
meg akartak maradni, stratégiát
kellett váltaniuk. Többen - a Tesco helyett - inkább parkot szerettek volna Franciahögyön. (A városi építési terv is ezt tartalmazta
korábban.) Mégis, az eltelt több
mint 10 év után azt mondom,
hogy a valóság visszaigazolta a
bevásárlócentrumokat, de aki pél-

dául 1998-ban 2000-re vizionálta
az autópálya Szegedig való jutását, a valóságban téves reményeket keltett, és minden választási
kampányban nagy a kísértés hasonlóan irreális remények keltésére. Különösen, ha mosolygó arccal
kínálják. No de ki az a jelölt, aki
savanyú arccal tekint a jövőbe?
(Zárójelben jegyzem meg, hogy
az ominózus szórólapon csak az
egyik jelölt mosolyog. Lehet,
hogy a másiktól elfelejtették megkérdezni, hogy megfelelőnek tartja-e a képét.) Nyilvánvaló - ezt
matematikusként mondom -,
hogy egy feladat helyes megoldásához több egymástól lényegesen
eltérő út is vezethet. De azért
szép számmal van probléma,
amelyet a világ matematikusai évszázadok óta nem tudnak megoldani. Ha véletlenül egy ilyet adnának fel az érettségin, mindenki
megbukna. Bármilyen szép víziót
kínálnak is nekünk, gondoljunk
arra, hogy milyen valóságra ébredünk!
Szalay István (1994-1998
között Szeged polgármestere)

Néhány gondolat a makói hídhoz
A ma álló hidat a Közúti Gépellátó
Vállalat budapesti gyárában tervezték, és gyártották le. Ez az ország első csavarozott hídja (a korábbiak szegecsettek voltak).
A hidat leszállítása után a gyár
makói telepének dolgozói rakták
ösSze, Német János és Lantos István hídépítő mester irányításával.
A részt vevő dolgozók nevei is elérhetők.
A híd hossza 120 méter, és több
mint 4000 csavar köti össze.
A jrégi hidat ideiglenes facölöp pillérekre húzták át 1972 őszén. A

felszabadult úttest lett a szerelőpálya.
A pilléreket mintegy 2 méterrel
megemelték, megerősítették, és
így ma már a legnagyobb árvíz
sem fenyegeti.
Az összeszerelés 1973-ban történt
több hónapon keresztül. A teljesen készre szerelt és festett hidat
egyben vontatták a folyó fölé a
zombori oldalon rögzített 2 darab
120 tonnás csörlő segítségével.
Ezután kezdődött a híd burkolása,
és 1974-ben indult meg rajta a
forgalom.

A régi hidat szétbontották, és darabokban elszállították. Úgy tudom, kisebb egységei ma is állnak.
A nevét illetően javaslom, maradjon a köztudatba beivódott Maros-híd néven.
A Maros magyarországi szakaszán
jelenleg ez az egyetlen közúti híd
áll. A híd kívül esik Makó város
határán.
Továbbá, ha újszülöttként nem kapott nevet, maradjon az eddig elfogadott néven.
Szabó Ferenc, Makó

Jó tanácsok az őszi közlekedéshez
Folyamatosan rövidülnek a nappaloí változékony időjárás nehezíti
a biztonságos közlekedést. A balesetek megelőzésének alapvető
lehetősége a szabályos közlekedési gyakorlat. Ennek érvényesítése
valamennyi közlekedő biztonságát
szbtgálja.

- Az időjárásban beálló változásokra tekintettel ne feledje, hogy
a hajnalban keletkező és lecsapódó pára nyálkássá, csúszóssá teszi
közútjainkat.

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.

- Gyakrabban várható eső és
köd. Gondoljon a romló látási viszonyokra, ellenőriztesse a gépjármű világítóberendezéseit, hogy
azokat a jogszabályoknak megfelelően tudja használni - a matt
lámpabura is rontja a láthatóságot.
- Alaposan vizsgáltassa át járművének műszaki állapotát: fékek,
gumik, világítás, index, féklámpák,
hatósági jelzések (rendszámtábla),
olajszint, ablakmosó folyadék, hű-

tővíz (fagyálló), kormányberendezés, kézifék, hidegindító.
- Felüljárókon, hidakon számoljon
az út jegesedésével, és ennek figyelembevételével válassza meg
sebességét.
- A nyári gumiköpenyek tapadási
tulajdonságai hideg időjárási viszonyok között jelentős mértékben csökkennek, cserélje le azokat téli gumikra!
Csongrád Megyei Baleset-megelőzési Bizottság

Baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u.
6.). Járó betegek: traumatológiai
szakrendelés 7-19 óráig (Tisza Lajos krt. 97.). 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
ügyetet: hétköznap 16-tól reggel
7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17.
(Szilágyi u. felől). Tel.: 62/433-104
vagy 104. S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat: megyeszerte ingyenes: 06-80/820-111. Gyógyszertár: Platán Gyógyszertár (Mérey u. 15/B, tel.: 420-077), hétfő-szombat 22—7-ig, vasárnap
20-7-ig, munkaszüneti napokon
(ünnepnap) 7-7-ig.
TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET

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

BUSZOK EGYMÁS MÖGÖTT
Kéri Jánosné arra panaszkodott,
hogy a Mars téren és a Honvéd
téren a buszok sokszor egymás
mögé állnak be, de nem mindig
mennek el a megállót jelző tábláig, hanem hátrébb veszik fel az
utasokat. így aki nem figyel, néha lemarad a buszról. Ha tömeg
van a megállóban, nem kellene
elvárniuk a buszvezetőknek, hogy
az utasok elverekedjék magukat
két busszal arrébb, hogy felszállhassanak.
SAJNÁLJÁK A PÉNZT BÉLYEGRE
Poór Erzsébet a hétfői lapban
megjelent, Levél a nyugdíjasoknak
című olvasói hozzászólásra reagált: igaz, hogy Orbán Viktorék
nem küldtek válaszborítékot a kiküldött kérdőívek mellé, de ez
nem is várható el tőlük. Ha valaki
fontosnak tartja, hogy elmondja a
véleményét, akkor ne sajnálja a
pénzt bélyegre. Ákinek ez nem ér
meg néhány tíz forintot, annak valóban nincs értelme kitöltenie a
kérdőívet.
KÉRIK A TROLIT
Váradi Ferencné jelezte lapunknak: a Makkosházon élők nagyon
örültek neki, hogy a 8-as troli arra
közlekedett a Rókusi körút felbontásának idején. Sokan, akik például a klinikáknál dolgoznak, könynyedén eljuthattak segítségével
a munkahelyükre. Olvasónk a
környéken lakók nevében arra
szeretné kérni az illetékeseket,
hogy a felújítások befejeztével továbbra is közlekedjen feléjük a
8-as troli.

POLGÁRMESTERRE SZAVAZUNK
A 30/429-2795-ös számról telefonáló olvasónk arra kéri a választókat, hogy ne felejtsék el, hogy
most nem pártra, hanem polgármesterre fogják leadni a voksukat.
HAJLÉKTALANPISZOK
Szegeden a Debreceni utcai gyermekrendelőnél a babakocsi-tárolóban alszanak a hajléktalanok - jelezte Ambrus Istvánné olvasónk
több felháborodott kismama nevében. Szomorúan tapasztalja, hogy
ezek az emberek kisebb-nagyobb
dolgaikat is ott végzik el. Minden
reggel a takarítónő takarítja el a
gyomorforgató piszkukat. Felháborodva kérdezte olvasónk: ezekkel az emberekkel nem lehet semmit sem csinálni? A takarítónőnek
ez nem feladata, nem beszélve arról, hogy milyen fertőzéseknek teszik így ki a gyerekeket. Ez idáig
ugyanis sem a rendőrség, sem a
polgárőrök nem tettek semmit.
TÁPÉI KÉPVISELŐK
Márta József és Juhász Gyula interneten történt levélváltásának hangneme
méltatlan Tápéhoz - fogalmazott a
20/956-6881-es számról olvasónk.
Elmondta: sokan örülnek Tápén és Új
Petőfitelepen, hogy Molnár János személyében, hiteles képviselőjük lehet a
következő években.
SZEMÉT AZ ÚT MELLETT
A 30/582-0083-as számról telefonáló olvasónk jelezte, hogy Szeged
irányába a Dorozsmai út mentén
egyre nagyobb szemét halmozódik
fel. A papírdobozok csak szaporodnak, és csúfítják a környéket.

KERESZTREJTVENY - ELTETUT
Rejtvényünk számozott soraiban Feleki Lászlónak az élet utálásáról szóló tézise olvasható.
Előző rejtvényünk megfejtése: Az emberek egyenlőnek születnek, de másnap már nem azok többé.
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ELOADAS
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Salt ügynök (m. b ): 16 óra,
Step up - 3D (feliratos): 18 óra,
Kaptár - Túlvilág -3D (m. b ):
20 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Szellemíró (feliratos): 15.30 óra,
Hajsza (feliratos): 18, 20.15 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Örökifjak (feliratos): 14,17,19.30
óra.
GRAND CAFÉ
Eredet (feliratos): 18.30 óra,
Doctor Parnassus és a képzelet
birodalma (feliratos): 21 óra.
PLAZA CINEMA CITY
Hétmérföldes szerelem (m. b ):
13.15,15.30,17.45, 20 óra.
A kaptár - Túlvilág - 3D (m. b.):
14.30,16.30,18.30, 20.30
óra.
Adélé és a múmiák rejtélye (feliratos): 16.15,18.15, 20.15 óra.
A karatekölyök (m. b ): 14.15,17,
19.45 óra.
A kilencedik légió (feliratos):
14.15 óra.
Ragadozók (m. b.): 14,18.15,
20.30 óra.
Step up 3 - 30 (feliratos): 15.45,
18, 20.15 óra.
Salt ügynök (m. b.): 16 óra.
Varázslótanonc (m. b ): 15.15,
17.45, 20 óra.
Csingiling és a nagy tündérmentés (m. b.): 13.15 óra.
Nagyfiúk (m. b.): 13.15,17.30,
19.30 óra.
Az utolsó léghajlító - 3D (m. b.):
13.45 óra.
Eredet (m. b ): 14,16.45,19.30
óra.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Varázslótanonc (m. b ): 18.30
óra.

SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN
17 óra: Barangolások az USA keleti és nyugati partján - New York,
Washington, Los Angeles, Las Vegas, Sequoia Nemzeti Park, Yosemite. Előadó: Varjú Zoltán idegenvezető. Diaképes előadás.
A SÁRKÁNY PUB KISTERMÉBEN
(VICTOR H. U. 6.)
18 óra: Fiatal Vállalkozók Klubja dr. Kapás Ferenc A nyertes pályázatok titkai című előadása.
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
(DUGONICS TÉR 12.)
18 óra: A Délvidék - a Vajdaság
és Belgrád. Bácska, Bánság, Szerémség és az Al-Duna című könyv
bemutatója. Könyv a Vajdaságról,
nem csak vajdaságiaknak. Jelen
lesznek a szerzők: Thomka Orsolya és Kurcz Ádám. Az est házigazdája: Budai Ákos, a kiadó képviseletében.
AZ SZTE ÁJTK KARI TÁRSALGÓJÁBAN
17.30: Klímavándorlás és vízkonfliktusok - Lehetséges-e a problémák kezelése jogi eszközökkel?
címmel tartanak előadást.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
A SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS
ISKOLA SZENT ISTVÁN TÉRI
ÉPÜLETÉBEN
18,19 óra: Ingyenes zenés
gyógytornát tart a Dévény-módszer a Mozgássérültekért Alapítvány. A foglalkozásokat Kocsisné
Benczédi Márta rehabilitációs
szakgyógytornász vezeti.

KONCERT ES BULI
SZEGED
A SZOTE-KLUBBAN
21 óra: GUSZTI=Gólyatábor Utáni
Szotés Tivornya, Jugyus buli Patkós doktorral.
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FILMSOROZAT

KIÁLLÍTÁS
ALGYŐ
AZ ALGYŐI TÁJHÁZBAN
(KASTÉLYKERT U. 42.)
17 órakor nyílik A népi iparművészeti és iparművészeti zsűrizésen minősített alkotások kiállítása. A tárlatot átadja: dr. Piri József, Algyő polgármestere. A kiállítás megtekinthető: október
15-éig.
SZEGED
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.

Állandó kiállítások: Patikatörténeti
kiállítás, Móra Ferenc-emlékszoba,
Csak egy Földünk van - természettudományi kiállítás, Díszterem
az állandó festészeti bemutatóval,
Lucs-gyűjtemény, Szöged hírős
város... néprajzi kiállítás. A kiállítások hétfő kivételével naponta
10-17 óráig tekinthetők meg.
A BELVÁROSI KAMARA
GALÉRIÁBAN
megnyílt Nóvák Péter festőművész Kaleidoszkóp című kiállítása,
amely október 24-éig tart nyitva.
A HELLER ÖDÖN MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN
megnyílt Molnár Imréné vasdiplomás tanító életmű-kiállítása. A
tárlaton többek közt hímzéseket,

babákat tápai viseletben és helyi
viseleti darabokat tekinthetnek
meg a látogatók. A kiállítás megtekinthető október 3-áig, mindennap 14-18 óráig, a búcsú idején
pedig 10-18 óráig.
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.
AZ Új 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 FIÓKKÖNYVTÁRA
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
(SOMOGYI U. 13.)
állandó kiállítás: így öltözködött a
„szögedi nemzet" - a szabóipar
dicsérete.

8.00 Híradó
8.02 Körzeti híradók
8.10 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Kék fény
9.55 Nappali
12.00 Déli harangszó
12.01 Hiradó délben
12.15 Időjárás-jelentés
12.18 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz
13.00 Összhang
13.30 Srpski ekran
14.00 Unser Bildschirm
14.30 Átjáró
15.00 Tudástár
15.30 Értékek akadémiája
16.25 Hiradó
16.35 Időjárás-jelentés, körzeti híradók
16.50 Teadélután
17.50 Mindig zöldebb
Ausztrál családi filmsorozat,
28/9. A fájdalom átélése

21.20 Castle
18.40 McLeod lányai
Amerikai krimisorozat. 2. évad. 1.
Ausztrál tévéfilmsorozat. 32/10.
A múlt sebei [12]
A jegyesség szabályai
22.15 Döglött akták
19.30 Híradó este
1935 Sporthírek
Amerikai krimisorozat. 4. évad,
20.00 Időjárás-jelentés
23. Kegyes halál [12]
20.05 Önök kérték
Utána: RTL-hírek
21.05 Az este
23.20 XXL század - a legendák velünk élnek Kedd esténként az
21.35 Trilógia 2. - Menekülés
RTL Klub műsorán! [12]
Francia-belga film [16]
23.55 Hegylakó 4 j A játszma vége
23.30 Szellem a palackból
Amerikai akciófilm [16]
0.00 Prizma
1.30 Reflektor
0.15 Hírek
Sztármagazin [12]
0.20 Sporthírek

KRIMISOROZAT

21.20 CASTLE
Beckett még mindig nem képes
megbocsátani Castle-nek, amiért
nyomozni kezdett az anyja ügyében. Nem is hajlandó együtt dolgozni vele. csak a főnök, Montgomery utasítására. Új esetük felettébb különös: egy fa ágai között találnak rá egy halott Férfira, akinek
később elrabolják a holttestét.

A szegedi Somogyi-könyvtárban 17 órától Varjú Zoltán idegenvezető Barangolások az USA keleti és nyugati partján - New York (képünkön),
Washington, Los Angeles, Las Vegas, Sequoia Nemzeti Park, Yosemite
című diaképes előadását láthatják az érdeklődők.

FILMSOROZAT

18.40 MCLEOD LÁNYAI
Stevie rosszul viseli, hogy a jegyessége Alexszel már-már a civakodó
házasokat idézi. Mólra elfogadja
Phil meghívását, de a csorda miatt
veszélybe kerül a randijük. Tayler
titkon szerelmes Rileyba, de Pat lebeszéli a vesztett ügyről. Kate nem
akar visszatérni Afrikába, nem biztos magában és az érzéseiben.

14.20 ZIMMER FERI
Magyarország, a '90-es évek. Feri
és családja egy balatoni panzióból
szeretne meggazdagodni, lehetőleg
egy nyáron. Főleg a külföldi turistákra szakosodnak, remélve, hogy
őket talán könnyebb átverni. A
vendégsereg biztosítására szögeket szórnak ki a panzió elé az útra,
így a defektet kapott turistabusz
teljes létszámban megszáll náluk.
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Magyar ismeretterjesztő sorozat
15.35 Staféta
16.05 „Túl sok szó forog a világban"
- Kjell Askildsen portréja
Magyar dokumentumfilm
16.45 Zorro Amerikai tévéfilmsorozat
17.15 Térkép
18.00 Hiradó
18.35 Norvég népmesék

5.00 Sabrina, a tiniboszorkány
Amerikai Ifjúsági sorozat
5.25 Alice új élete Francia sorozat
5.50 Alice új élete Francia sorozat
6.20 Columbo. Gyilkosság tervrajz
alapján Amerikai krimi
7.40 Gyilkos sorok
Amerikai krimisorozat
8.40 A narancsvidék
Amerikai filmsorozat
9.40 Doktor House
Amerikai filmsorozat
10.40 Az éj sötétje
13.10 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai krimisorozat
14.05 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai krimisorozat
15.05 CSI. New York-i helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
16.00 Alice új élete Francia sorozat
16.30 AUce új élete Francia sorozat
17.05 A kifutó Amerikai valóságshow
18.05 A narancsvidék
19.00 Doktor House

Amerikai romantikus vígjáték
11.25 Egy szexista mizantróp esete a
halállal
Amerikai vígjáték
12.55 Spárta 3. - Spárta a köbön
Amerikai vígjáték
14.25 Képlet
Amerikai-angol-ausztrál thriller
16.25 Könnyed erkölcsök
Angol-kanadai romantikus vígjáték

19.00 Újrakezdés
19.30 Újrakezdés
20.00 Híradó - Esti
20.05 Közbeszéd Aktuális háttérműsor
20.30 Csudafilm Magyar játékfilm
22.00 Kikötő - Extra
Kulturális magazin
22.45 Északi történetek vízből, kőből, fából
Magyar ismeretterjesztő film
23.35 Sport - Esti
23.40 Váltó Gazdasági híradó
23.55 Divathét
0.20 Kikötő - Friss Kulturális hírek

20.00 Jó barátok
20.30 CSI. New York-i helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
21.30 Négy esküvő
Harc az álomnászútért
22.30 Csapás a múltból
Amerikai vígjáték
R.: Hugh Wilson. Fsz.: Brendan
Fraser (Adam), Alicia Silverstone
(Eve), Christopher Walken (Calvin), Sissy Spacek (Helen), Dave
Foley (Troy)
0.50 Columbo. Gyilkosság tervrajz
alapján Amerikai krimi

18.00 A jane Austen-könyvklub
Amerikai romantikus filmdráma
19.45 Chartie Bartlett
Amerikai vígjáték
21.20 Hung - Neki áll a zászló
Amerikai vígjátéksorozat
2130 Tudorok
22.45 Tudorok
23.35 Vakság
Kanadai-brazil-japán filmdráma
R.: Fernando Meirelles. Fsz.: Alice
Braga, Danny Glover. jullanne
Moore, Mark Ruffalo, Gael García
Bemal

16.15 Bűvölet
16.40 Bűvölet
17.10 Magyar pop
18.05 Átjáró
18.30 Esti mese
19.00 Don Matteo
20.00 Híradó
20.25 Sporthírek

FILMVÍGJÁTÉK

Gó'ry P i n c e &

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VAN!

5.20 Gazdakör
5.45 Váltó Gazdasági híradó
6.00 Hattól nyolcig
8.00 Második esély
8.45 Újrakezdés
9.15 Újrakezdés
9.40 Magyar elsők
10.00 Család-barát
1035 A Duna - Utazás ínyenceknek
11.30 Kívánságkosár
14.00 Hiradó - Nemzeti krónika
14.15 Kikötő - Friss Kulturális hírek
14.25 Talpalatnyi zöld
14.55 Mi vagyunk az unió
15.15 Virágzó Magyarország

20.29 Időjárás-jelentés
20.30 Don Matteo
21.30 A nyomozónő
2Z30 Záróra
23.20 McLeod lányai
0.05 Mindig zöldebb

ASZTALFOGLALÁS: (63)
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7.00 Hiradó
7.05 Sporthírek
7.15 Időjárás-jelentés
8.00 Híradó
8.02 Körzeti híradó
8.10 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Gorontalo, az elrejtett éden
Magyar dokumentumfilm
935 Ezek a mai fiatalok! Olasz film
11.20 Rockpódium
12.00 Déli harangszó
12.01 Híróra Benne:
12.01 Híradó
12.16 Időjárás-jelentés, sporthírek
12.30 Kárpát expressz
12.55 Záróra
13.45 Van öt perce?
Csajkovszkij: Hattyúk tava
1330 Caravaggio Máltán - Menekülés a mesterség csúcsára
Magyar ismeretterjesztő film
14.20 Zimmer Feri Magyar filmvígjáték
15.50 Nemzet és védelem

ín

17.30 ÁRVA ANGYAL
Estefania elárulja jüan Miguelnek,
hogy tudja, hol van Marichuy. A férfinak azonban azt nem sikerül elérnie, hogy el is árulja a pontos helyet. így elhatározza, hogy Estefániát Ceciliával szembesíti az állítása kapcsán. Rocio felkeresi Vincentét, és megpróbálja rávenni, hogy ő
is kövessen el mindent a gyógyulása érdekében, jüan Miguel egy este
rákérdez a Blancát nyomasztó
problémára...

Szegeden, a JATE-klubban ma 20 órától Rozsdamaró táncház várja
az érdeklődőket. Mire számíthat a betérő? Az alábbi koreográfia szerint kezdődik a mulatság: „Néhány széket pakolunk a sarokba. Tokok
csatja kattan. Gyantázunk. Végignézünk a jelenlévőkön - barátok, látásból ismerősök, először betévedők -, akik a hangolás zajára idenézegetnek, ideszállingóznak. Rövid tárgyalás kezdődik: ki mit szeretne táncolni. Vagy már tudjuk is előre. És a legjobb táncos szemébe nézve muzsikálni kezdünk." - olvasható a www.rozsdamaroband.hu honlapon.

DUNA
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5.2S Teleshop
5.30 Topshop
6.00 Babavilág Szekeres Nóra műsora 6.00 Trendmánia
6.25 Fókusz [12]
625 Tények reggel
7.00 Mokka
6.55 Reggeli Reggeli magazinműsor
9.00 Stahl konyhája
9.05 Te vagy az életem
9.10 Babapercek
Argentin filmsorozat. 66. [12]
9.20 Telekvíz Telefonos játék
10.05 Topshop
10.30 Teleshop
12.00 RTL-hiradó - Déli kiadás
11.35 Támadás Rommel ellen
12.15 Asztroshow
Amerikai háborús kalandfilm [12] 13.30 Fél kettő Magazin a legjobb történetekkel [12]
13.25 Kvízió Telefonos játék
14.45 Celeb vagyok, ments ki innen!
14.55 Szentek kórháza Ausztrál filmsorozat. 124. Kétségbeesés [12]
Reality-kalandjáték [12]
15.55 Egy tini naplója Német vígjáték- 16.20 A szerelem rabjai
sorozat, 67. Szoba kiadó! [12]
Argentin filmsorozat, 59. [12]
Utána: Boszorkánykonyha
17.25 Döglött akták
16.25 Marina Amerikai-mexikói roAmerikai krimisorozat. 1. évad,
mantikus filmsorozat, 2. [12]
12. Hideg verejték [12]
17.30 Árva angyal Mexikói romantikus 18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás
19.05 Vacsoracsata Gasztroreatity [12]
filmsorozat. 61. [12]
20.05 Fókusz [12]
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Édes négyes A TV2 randiműsora 20.40 Barátok közt Magyar filmsoro[12]. Utána: Aktív
zat, 5353-5354. [12]
A TV2 magazinja [12]
Közben: RTL-hírek
20.00 Jóban-rosszban
Magyar filmsorozat, 1273. [12]
20.30 Bajnokok Ligája
A bajnokok a TV2-n fociznak!
Futballmérkőzés közvetítése
Közben: kenósorsolás
23.35 Megamánia
Megasztár-talkshow [12]
0.05 A médium
Amerikai misztikus krimisorozat,
92. Tükörkép [16]
1.00 Tények este
1.30 Ezo TV 06-90/602-022
2.25 Egérút Magyar film [16]

A JATE-KLUBBAN
20 óra: Rozsdamaró táncház.
A SILVER MOON CAFFÉBAN
8-22 óra: Borsodi Napok.
A MEMPHIS CLUB&CAFÉBAN
18 óra: Diszkont este.

V Telin
(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és vonzáskörzete)
8.00 Hírek 8.15 Sportkoktél
(ism.) 8.30 Egész életen át (ism.)
9.00 Labdarúgó-mérkőzés: KITE
Szeged-jászberény (ism.) 10.30
Csongrád megyei magazin (ism.,
szept. 27-t) 11.00 Határ-Látó-Határ (ism.) 11.30 Receptvarázs 15.00 Csongrád megyei magazin (ism.) 15.30 Szegedi panoráma (ism.) 16.00 Táncgála 11/2.
16.55 Könnyűzene 17.55 Képújság
18.00 Szeged ma - hírek 18.15
Sportkoktél (ism.) 18.30 Receptvarázs (ism., szept. 1 A-i) 19.00
Deszki magazin 19.45 Könnyűzene 20.00 Szeged ma (ism.) 20.15
Lélektől lélekig (ism.) 22.00 Szeged ma (ism.)

1.10 Az időutazás nagy kérdései
Angol sci-fi vígjáték
2.35 A kalapács
Amerikai vígjáték
4.05 Szextúra
Amerikai vígjáték
6.00 Gracie
Amerikai filmdráma
7.40 Felvétel indul!
Amerikai filmmagazin
8.10 Hipervándor
Amerikai sci-fi
9.40 Egy boltkóros naplója

VÁROSI TV
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(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi hírek
7.55 Csillagszem - Kowalsky meg
a Vega 8.20 Polgármesterjelöltek
vitája - a közvetítés ismétlése
9.50 Képújság 15.00 Önkormányzati választások 2010. Bemutatkoznak az 5., 6., 7. és 8. egyéni
körzet jelöltjei 16.03 Képújság
17.00 Kapcsoljuk Magyarországot: Szeged - SzemeSZTEr 17.30
Csillagszem - Kowalsky meg a Vega 18.00 Vérebvezetők nyomában, 2. rész 19.00 Szegedi hírek
19.25 Mese 19.30 Verseny 20.00
SzemeSZTEr 20.35 Hírháló 21.00
Kapcsoljuk Magyarországot: „Szeged. ahol jó élni" - beszélgetések
Szegedről 23.00 Szegedi hírek

16.00 A Holló Színház műsora A három görbe legényke 17.00
Delfy 17.30 Híradó 17.50 A nap
kérdése 17.55 Csillagposta 18.00
Önkormányzati választás 2010.
Beszélgetés Havránek Ferenc polgármesterjelölttel (Zöld Baloldal)
18.55 Torna 19.00 A Promenád
Oixiland Bánd koncertje 20.00
Híradó 20.20 A nap kérdése
20.25 Csillagposta 20.30 Civil
Akadémia - ismeretterjesztő magazin (az Echo Tv műsora) 21.30
Önkormányzati választások 2010.
Beszélgetés Havránek Ferenc polgármesterjelölttel (Zöld Baloldal)
(ism.) 22.30 Híradó 22.50 A nap
kérdése 22.55 Csillagposta 23.00
Csengetett, mylord? (ism.)
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VÁLLALUNK
CSALÁDI, I
ÜD
ÉTTEREM
BARÁTI,
ÜZLETI 1
AHOL NEM CSAK V A D É U L VAN!
RENDEZVÉNYEKET,
Szeged, Maros utca 57.
http://illespanzio-vadaszetterem.hu
AKÁR
Asztalfoglalás: 62/315-640 KITELEPÜLÉSSEL IS!

NONSTOP

STÜSZI VADÁSZ

• A MAKÓ és Térsége
Szennyvízcsatornázási
Társulás Társulási Tanácsa
a
KEOP-1.2.0/2F-2008001 azonosítószámú „Makó város és térsége (Kiszombor, Maroslele, Földeák, Apátfalva, Magyarcsanád) szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása"
című,
nettó
13.960.375.000 forint értékű beruházás projektmenedzsmenti feladatainak
teljes körű ellátására kiírt
pályázati felhívást ismételten közzéteszi. A pályázattal kapcsolatos részletes
információk elérhetők a
www.mako.hu
web-

AUTÓ
• AUTÓÜVEGEZÉS, cas
cokárfelvétel önrészátvállalással. üvegfóliázás. 62/
405-888,
www.kippkopp.hu. (094667570)
• EREDETISÉGVIZSGA,
ÁTÍRÁS, biztosításkötés,
Fiat-szalon, Fonógyári út.
8.
06-70/331-4465.
(095282091)

ALLAST KINAL
Szegedi székhelyű villamos ipari középvállalkozás ELŐKÉSZÍTŐ VILLAMOSMÉRNÖK munkatársat keres
Feladata: • árajánlatok elkészítése

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

(üzenetrögzítő

TANFOLYAM

is)

© Apróbörze
• SZEDEDI raktárba targoncásvizsgával
rendelkező raktárost keresünk.
0 6 3 0 / 6 4 8 - 0 0 4 9(095383351)

EGYÉB OKTATÁS

• BOXER kiskutyák, 8 hetesek, sárga-fehér jegyesek, oltva, féregtelenítve
eladók. Tel.: 06-30/4953 9 1 2.(095281387)

• ASZTROLÓGIAISKOLA
indul Szegeden. Flivatalos
végzettséget ad. 06-70/
3 8 0 - 2 2 82(094973833)

ELVESZETT

KOZLEMENY
• 2010. október 1-jén 17
órakor taggyűlést tartunk a
Vitéz utca 28. szám alatt.
Dolgos Hangya Iskolai Szöv e t k e z e t (095383395)

(094974578)

• OLASZ
nyelvtanfolyamok indulnak október elejétől az Olasz Kulturális
Központban. Érdeklődni:
62/42 3-2 5 5.(095077375)

LAKÁSA felújítását bízza
ránkl
Burkolás, festés, laminált, vízszerelés, villany, ajtók, ablakok
cseréje, tetőjavítás,törmelékszállítással. 06-30/555-2998.
(095281870)

NÖVÉNY

KISALLAT

• KÓKUSZROST, egyszer
használt, kiváló javító kertépítőknek, kertészkedőknek, olcsón eladó. Tel.:
• ŐSZI redőnyakció! Hő06-30/576-9871.
szigetelt redőny: 4.700 Ft/
(095283054)
2
• SMARAGDTU J Á K : 1 mJ m -től! Napellenző, reluxa,
1.300 Ft/db, gömbtuják, szúnyogháló, garázskapu
díszfák, egyéb dísznövé- készítése-javítása. 5 év ganyek széles választéka! rancia. Redőnyszerviz 97
Tel.:
62/769-047.
Bolgár
Díszfaiskola, Bt.
Szeged-Kecskéstelep, GeraS. 18.,62/427-991. Nyitva: egész nap, vasárnap

TÜZELŐANYAG

• OKJ-S
képzéseink: • AKÁC tűzifa eladó szállíwww.2007kapos.hu. Kérje tással.
06-30/855-5260
ingyenes tájékoztatónkat! (095282308)
• MINŐSÉGI tűzifa: vegyes
11.000 Ft/m3, akác 12.000
Ft/m3.
06-20/268-7223
(095282941)

• TŰZIFA 7.000 Ft/m-től,
szállítással.
06-20/4455 7 82(095282306)

TEGLAEPITESU LAKAS
• DOMASZÉK központjában, 4 lakásos társasházban 104m2-es, szélsőlakás
lakható melléképületekkel,
garázzsal, pincével eladó.
Érd.: 62/284-145, 06-30/

• TŰZIFA olcsón, szállítással eladó. 06-20/270-7433
(095282988)

• TÜZELŐAKCIÓ, akác és
tölgy: 8.500 Ft/m-től. 0630/5 34-80 33. (095282882)

521-3025.(095282897)

UDULES

• SZEGED, Ősz 27., új társasházban 45-74 rrr-es,
erkélyes lakások eladók. • ÜDÜLÉSI jogát mi való06-20/9460-083.
ban eladjuk. Hívjon! +36(095281347)

7 0 / 2 9 4 - 3 8 1 7(094973374)

(095078072)

W %

•'©!
^ -ÍM ^ # !
®
• FEHÉR-VÖRÖS foltds, 3
éves kandúrcicánk a Bold é l i g . (094974511)
dogasszony sgt.-on elve• beszállítók pályáztatása
o l d a l o n . (095282907)
szett. Hívható: 62/310- • FORRÁSKÚTON kis csa• kivitelezés munkájának segítése |
335.(095383290)
ládi ház eladó, gáz, fürdőFeltétel: • erősáramú villamos%
A K I D U G I T Ó Szász Péter.
mérnöki képesítés.
szoba. Irányár: 6 millió Ft.
•
MOST
induló
cég
10
éves
Duguláselháritás garanciával,
Előnyt jelent: • épületvillamosság
06-30/934-2070.
Most még jelentkezhet
területen szerzett tapaszgyengeáramú rendszerek ismerete
mindennap. Érd.: +36-30/945(095281991)
a 20)0. októberben induló
www.dMtüEESSEBllBl/jatekok
talattal keres, értékesítés• angol/német nyelvtudás
7577,
62/533-999.
•
ŐSZI
diákakciónk
20.700
•
PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI
kezdés: azonnal
ben dolgozó munkatársa(094973543)
ÜGYINTÉZŐ
Ft
kezdő
befizetéssel,
Hird«tésf*lv«vö
hely:
A jelentkezéseket
kat. Gépkocsi, számlaké•ADÓTANÁCSAIK)
szeptember 29-én indul.
VEGYESKERESKIDES
- részletes szakmai önéletrajzzal • CLASSIC ÜVEG. Üvegepesség szükséges. Amit
• KÖZBESZERZÉSI REFERENS I
elektromunka@gmail.com
Nagy Gyula Üllés,
www.csillagautosiskola.hu
zés,
képkeretezés.
Pulcz
u.
• MUNKAVÉDELMI
nyújtunk: magas jutalék,
e-mail címre kérjük.
Dózsa Gy. u. 6.
Londoni krt. 10., 62/42646. ,62/499-1 1 1. (095179309)
TECHNIKUS
költségtérítés. Érdeklődés
06-62-282-080
• M É R L E G K É P E S KÖNYVELŐ S
4 33.(095283052)
esetén
kérem
küldje
el
fény• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
• ALAPOZD meg a jövődet
• TÁRSASHÁZKEZELŐ
°
képzésekre
+
csatornakamerázással, 17
külföldön! Személyre sza- képes önéletrajzát az alábbi
e-mail
címre:
info
C
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N
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R
Á
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I
éve, éjjel-nappal. 62/499bott elérhető munkalehetőKÉPZÉSI KÖZPONT
992(094973286)
ségek, kiemelkedően ma- ©bereltgep. hu. (095283087)
Tel : 62/420-652
gas jövedelmek. Jelent• LAKSPED! Költöztetés tvuw.perfekt.hu/csongrad szegedltperfekt.hu
kezz most! www.hajoigény
szerint.
62/497-358,
• PARKOLÓTAKARÍTÓ
pincer.hu,
06-30/301Tll'lil'i'líl'lflflBflfll
0 6 - 3 0 / 6 3 0 - 4 6 90(094565968)
segédmunkásokat
kere4088.(095176847)
sünk
részmunkaidőben
HIRDETÉSFELVÉTEL
• „ J Ó G A a mindennapi
• MUNKAAJÁNLAT! Azon- kecskeméti és csongrádi
ÁSOTTHALOM:
életben" kezdő tanfolyam
nali kezdéssel, fix fizetés, munkavégzéssel.
ÉrPavilonsor
Helyfoglalás céljából jelentkezni lehet a Polgármesteri
szerdánként
18.00-tól.
valós munka, nem kell fizet- deklődni munkanapokon:
Miklós
Zsuzsanna
Hivatalban 2 0 1 0 . szeptember 29., 30.,
Mozgáscentrumban, Szeni érte, nem erotikus. 06- 08.00-16.00 óráig a 20/
62/591-080,
geden. +36-20/9369-506
október 6., 7. napján 8 - 1 4 óra között.
20/314-8108 (ügyfélszol- 936-3497 telefonszámon
06-20-262-1277.
(095282330)
gálat). (095282969)
lehet.(095282217)
MMMNMDK0 w t a r a w t
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MAGANHAZ

SZOLGALTATAS

TANFOLYAM

GEPJARMUVEZETO-KEPZES

EGY KIS SZÓRAKOZÁSRA VÁGYIK?
KAPCSOLÓDJON KI VELÜNK!

(oi

!
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KOZLEMENY

Értesítjük a vásározókat, hogy a
MAROSLELEI BÚCSÚI VÁSÁR
2010. október 10-én lesz.

TÖLTSE FEL
KEDVENC VIDEÓJÁT
VAGY NÉZZE MEG
MÁSOKÉT!

www.CÍMlnEQPflQlB/video

•••••••••••

MEGEMLEKEZES

Gyaszkozlemenyek

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR

SZEGED

„Szeretetben éltél köztünk, gazdagon, mint a

Tavasz, elmentél egy napon, minden virágban
Téged látunk, mindig hazavárunk."

GYÁSZHÍR
Te a jóságodat két marokkal szórtad, önzetlenül
adtál jónak és rossznak. Mindig egy célod volt, a családért élni, és ezt csak a halál tudta összetépni.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, rokon, szomszéd, ismerős és jó barát,
PATAKI ISTVÁN
•

MÁV-nyugdQas felvigyázó

H

életének 86. évében türelemmel viselt betegségben

elhunyt. Temetése szeptember BO-án 14 órakor
lesz a Mórahalmi temetőben. Előtte gyászmise 13 órakor.
Gyászoló család

Megrendülten tudatjuk mindazokkal,
akik szerették és ismerték, hogy
MOLNÁR JÁNOS
(A MÁV NYUGDÍJASA)
93 éves korában, rövid szenvedés uta'n
váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása 2010. október 1-jén 11
órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy
TALMÁCSI SÁNDOR
"életének 56. évében váratlanul
elhunyt. Hamvait szeptember 30án 19 órakor helyezzük örök nyugalomra a Belvárosi temetőben.
Gyászoló család

KÓSZÓ ANDRÁSNÉ
TANÁCS ANNA
hosszú szenvedés után, életének 95.
évében elhunyt. Temetése a Zákányszéki temetőben lesz2010. októberijén 19.30 órakor. Mise a zákányszéki
templomban 13.30 órakor.
,5,83260
Gyászoló család

DUNAI FERENCNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
9,38,774 Gyászoló férje, gyermekei
Köszönetet mondunk mindazoknak

Dilinka temetőben.

SZENTES

95383365

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatom, hogy testvérem,
HANKA GYÖRGY

MARÓTI RUDOLF
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család, Szatymaz

Fájdalommal tudatjuk, hogy
VINCZE LÁSZLÓNÉ

szentesi lakos, 59 éves korában
elhunyt. Temetése szeptember 29-én,
szerdán 19 órakor lesz a Szeder temetőben.
9538334U

Gyászoló testvére

FEKETE ROZÁLIA
szentesi lakos, 99 éves korában
elhunyt. Búcsúztatása október 1-jén
15 órakor lesz a Kálvária temető ravatalozójában.
95281599

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
r

M

r

Hálás szívvel mondunk köszönetet

Gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

VARGA ISTVÁNNÉ

ÖZV. DEÁK PÁLNÉ

KIRÁLY MÁRIA

MESTERHÁZY LAJOS
nyugalmazott hivatásos
katona

búcsúztatásán megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkon enyhíteni igyekeztek.

PUTNOKI ESZTERRE.

Gyászoló családja

80 éves korában elhunyt. Búcsúztatása október 1-jén 11 órakor lesz a
Dugonics temetőben.

Gyászoló szerettei

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

95383276

BERTA LAJOS
60 éves korában váratlanul elhunyt. Utolsó útjára 2010. szeptember 29-én 10.30 órakor kísérjük a

Már 20 éve, hogy itt hagytál bennünket, de a szívünkben örökké itt
vagy velünk.
95282729

'Köszönetet mondunk minden
kedves rokonnak, szomszédnak, barátnak, ismerősnek, akik
TÓTH JÁNOS
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek. Köszönjük azoknak az ismeretleneknek a
segítségüket, akik szeptember 18án a Szegedi úton Kopáncsnál élete
megmentéséért küzdöttek. Köszönjük a szép búcsúbeszédet, valamint
a temetkezési szolgálat színvonalas
munkáját.

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

Tudatjuk, hogy szerettünk,

PATAKI FERENCNÉ

NAGY GYÖRGY JÁNOSNÉ

temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család,
Sándorfalva

87 éves korában elhunyt. Temetése
szeptember 30-án 19 órakor lesz a
római katolikus temetőben.
Gyászoló család

MARIKA NÉNI

GYASZKOZLEMENYEK FELVETELE:
Anikó Virágüzlet (Rekviem Temetkezés)
6900 Makó, Czuczor u. 23. Tel.: 62/637-247
Berg Henrikné. 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382
Cs. M. Kegyeleti Kft. 6900 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840
Rekvium Temetkezés, 6900 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514

vétükkel fájdalmunkban osztoztak.
952821,9

Gyászoló család

-ayt+y

„Elhagytad a házat,

amit úgy szerettél.

Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.

Elfogadni muszáj, megérteni nem, hiányod

MAKÓ
GYÁSZHÍR

PAULIK JÁNOS
búcsúztatásán megjelentek és rész-

MEGEMLEKEZES

Szerető családjaid

Gyászoló családja

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szerettünk,

Gyászoló családja
és Marika Zolival

95282934

T yj

a rokonoknak, szomszédoknak és jó
ismerősöknek, akik szerettünk,

szerető családja, barátai

Fájó szívvel emlékezünk drága Édesanyánkra,

J

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

91282876

mindazoknak, akik drága szerettünk,

ódiuma

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

PRÁGAI TIBOR
Halála 10. évfordulójára emlékezünk:

„Itt hagytál mindent,
amiért küzdöttél,
elváltál azoktól, akiket szerettél,
tár nincs holnap, ennyi volt az élet, szívünkben emléked itt él örökre."
Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

kegyetlen. Nem pótol semmi sem!"

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
I Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szedettünk,
SERES GYULA
"temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Külön mondunk köszönetet a
makói Kossuth Mgtsz elnökének
és tagságának, valamint Búzás
Péter Polgármester Úrnak, Oláh
Sándornak, valamint Molnár László Tanár Úrnak.
Gyászoló család

MÉRAJ KÁLMÁN
halálánaki éves évfordulójára.
Szerettei Katika, Pityu és családja

GYASZKOZLEMENYEK FELVETELE:
Cs. M . - i Kegyeleti Kft.,

6800 Hódmezővásárhely, Dr Imre József u. 1. Tel./fax: 62/534985, 62/534-986
Borostyán Temetkezési Szolgálat
6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 11. Tel.: 62/238-866

Tisztelt Hirdetőink! Gyászközleményeket a megjelenés elöHi
munkanapon 9 óráig tudunk elfogadni.
Gyásxközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazelvány bemutatását! Köszönjük!
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A KITE-SZEGED ELEFÁNTCSONTPARTI LEGIOSANAK A NEMET RUMMENIGGE A KEDVENCE

Nomel góljaival tűnne ki
Egyre jobb teljesítményt nyújt
csapatában, a KITE-Szegedben
J.-P. Nomel, az NB lll-as együttes elefántcsontparti futballistája. A Szegeden már második
évét töltő csatárt egyelőre
csak a minél több játéklehetőség érdekli, ám a későbbiekben szeretne komolyabb bajnokságban is bizonyítani.

nalbeli rutinnal is rendelkező
edző foglalkozik velünk, csak
tanulni lehet tőle - mondta a
22 éves csatár.
Nomel természetesen nem
szeretne a harmadosztályban
megragadni, minél feljebb jutna.
- Egyelőre csak a KITE-re
figyelek, nem foglalkozom
más klubokkal. Sokat kell dolgoznom, edzenem, és remélem, úgy játszom majd, hogy
teljesítményemmel és góljaimmal felhívom magamra egy
nagyobb klub figyelmét is
- mondta.

SZEGED
GYÚRÓS ISTVÁN
A hivatalos jegyzőkönyvekben Jean-Paul Bertrand
Nomel
Essoh Akpa néven szerepel, az
újságokban Nőméiként említik, barátnője Jean-Paulnak
hívja, csapattársainak viszont
csak J.-P. A KITE-Szeged elefántcsontparti
légiósa
az
utóbbi hetekben rendre gólokkal hívta fel magára a szegedi drukkerek figyelmét.
Nomel tavaly nyáron érkezett hazánkba, éppen a lapunk által szervezett I. Szegedi Klubcsapatok Kupáján tűnt
fel, ahol győzelemhez segítette az SZVSE-Gyálarét együttesét. Menedzsere, Fofana
Lassina Fodox hozta őt Magyarországra, aki olyan játékosok átigazolásait intézte, mint a korábban a Honvédban megforduló Benjámin
(ma már a
francia élvonalban szereplő
Valenciennes játékosa), vagy
éppen Abraham (ő jelenleg a
francia másodosztályú FC Tours-ban játszik).

Persze. J.-P egyelőre nem beszél magyarul, csapattársaival és
barátnőjével angolul és franciául
kommunikál. Azért néhány szót
használ kedvence a „persze",
de sűrűn hallani tőle a „biztos"
és a „kicsit" kifejezést is.

A játékosnak kicsit meglepő
módon a 95-szörös nyugatnémet
válogatott,
kétszeres
vb-ezüstérmes, jelenleg a Bayern München elnökeként tevékenykedő Karl-Heinz Rummenigge a példaképe, de természetesen hazájából is vannak kedvencei: a Chelsea sztárja, Didier Drogba és a korábbi
Lyon-játékos, jelenleg a katari
bajnokságban futballozó Káder
Keita, ám kedveli a Hoffenheimben játszó szenegáli csatár,
Demba Ba játékát is.

Nomel egyre jobban játszik a KITE-Szegedben.
- Mivel itt élek, itt alapítottam családot, a korábban a
futballt az Elefántcsontparton
működő alapítványom csapatában kezdő J.-P.-nek is azt
ajánlottam, a hazai élvonalban
szereplő
ES
Bingerville-ben eltöltött szezonja
után kövessen Szegedre. Az
SZVSE csapatánál jó ismerőseim voltak, és bár tudtam,
hogy J.-P. nem megyeegyes játékos, mivel az első év mindig
nehéz egy afrikai játékosnak

FOTÓ: FRANK YVETTE

Európában, jó lehetőség volt
számára Gyálaréten játszani mondta a menedzser.
Nomel azóta beilleszkedett
Szegeden, barátnőjével, Kovács Nórával lakik, idéntől pedig már az NB III-ban rúgja a
gólokat.
- Remek csapatnak tartom
a KITE-Szegedet, mivel az
újonnan alakult egyesületem
játékosain látszik, hogy rendkívül motiváltak. Major László
személyében tapasztalt, élvo-

- Bár nagyon felnézek
ezekre a játékosokra, hasonlítani egyikre sem szeretnék. Én
Nőméiként akarok nevet szerezni magamnak - mondta
határozottan a futballista.

Edzőszemmel
Nomel edzője, Major László
jókat mondott a fiatal futballistáról. - J.-P. fizikailag kiemelkedik a harmadosztályból, bár állóképességén még
van mit javítani. Góljai is bizonyítják, remekül érzi a kaput,
jól fejet, helyzetkihasználása
azonban egyelőre nem tökéletes - mondta a szakember.

GÓLOK, PONTOK, KIÁLLÍTÁSOK, NYILATKOZATOK AZ ALSÓBB OSZTÁLYOKBÓL
A második siker

A FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
B CSOPORTJÁBAN, 2. forduló:
EnterNet Vásárhelyi KS
(4.)-Kecskeméti Főiskola
(7.) 80-62 (26-19,14-12,
21-12,19-19)
Hódmezővásárhely, 500 néző.
Vezette: Vétek, Kovács, Varga.
Kosársuli: Dani 13/3, MÓCSAI
8, VAS 20/6, Bábut 10, Kukla
8. Csere: BÖSZÖRMÉNY113,
Szilágyi, Schéda 2, Grezsa,
UTASI 6. Edző: dr. Elek András.
Dr. Elek András: - Nagyon jól
küzdöttünk, jó iramú és tempós játékot produkálva sikerült magabiztosan nyernünk.
Végre sikerült javítani a védekezésen, és a támadásban
sem hibáztunk sokat. Köszönettel tartozunk a nagy számú

közönségnek is, akik végig lelkesen biztattak bennünket.
Gyulán nyertek
NŐI KÉZILABDA NB l/B: Gyula (2.)-Szeged KKSE-Algyő
(5.) 23-24 (12-12) 3. forduló, Gyula. Vezette: Mihály, Bakos.
Szeged KKSE-Algyő: DOBÓ MÉSZÁROS 5, Varga 2, ASZTALOS 9, NÉMETH 3, Szombati 3,
Gaál 2. Csere: Márton, DÁVID,
Farkas, Ács, Juhász, Vér. Edző:
Dankó Ervin.
Dankó Ervin: - Nehéz mérkőzés volt minden szempontból.
Minden energiánkat megmozgattuk. A csapatom rettentően

fegyelmezetten játszott, és ez
hozta meg a győzelmünket.
Ifjúságiak: Gyula-Szeged
KKSE-Algyő 21-37

Kistelek: rangadósiker

NŐI KÉZILABDA NB II, Délkeleti csoport: Marosmenti
NKSE Makó (5.)-Kistelek
(4.) 25-28 (11-15). NB ll-s
női kézilabda-mérkőzés, 3.
forduló, előrehozott mérkőzés.
Makó, Erdei János sportcsarnok. 80 néző. Vezette: Dzsipoff Zs., Födi R.
MNKSE: Kozserán K. - Sárkány 2, ERDE111/7, Kozserán
B. 4, Szebehelyi 1, Kovács 6,
Pápai 1. Csere: Dani, Nyakas
(kapusok), Zombori V., Fodor,
Matyi, Koczka, Práger. Edző:
Baunok Bernadett.
Kistelek: LUNGER - HAJDÚ 1,
KÜRTI 5, GYAPJAS 3, BÁRKÁNYI CS. 7/4, ARON 8, JEREMIÁS 4. Csere: Verbai, Buknicz,
Lajos, Sándor, Fekete. Edző:
Ónozó István.
Baunok Bernadett: - Nem
erre számítottam, ezen a mérkőzésen védekezésben és támadásban egyaránt gyengébben játszottunk. Megérdemelten győzött a jól kézilabdázó
Kistelek.
Ónozó István: - Rangadót
nyertünk, a csapatmunka és
az akarat ismét meghozta a
gyümölcsét. Szinte hibátlan
játékkal tudtunk magabiztos
győzelmet aratni. Gratulálok a
lányoknak!

Bravúr Szolnokon

A FÉRFI KÉZILABDA NB II
Délkeleti csoportjában: Szolnoki Főiskola-Rákóczifalva
(3.)-Makó KC (2.) 31-32
(14-10). Rákóczifalva, 100
néző. Vezette: Szabó, Kolarovszki.
Makó: GERA - Dombegyházi
8, Papp D. 2, Szabó P. 1, MATICS 4, CSELOVSZKI 5, dr. Fekete-Szabó 2. Csere: Avramov
(kapus), Zöldi, Csöndes 5, Pardi 5, Sárosi, Benkő, Kander.
Edző: Nagy Zoltán.
Nagy Zoltán: - Az első félidei
meglepettségből nehezen tudtunk kilábalni, de a szünet
után, mint a szorgos hangyák,
úgy gyűjtögettük góljainkat.

Nem volt vitás

FÉRFI VÍZILABDA OB l/B Fe
bér csoport, 2. forduló: HVSC
(3.)—Egri Vízmű (6.) 11-5
(3-0,2-2,1-1,5-2)
Hódmezővásárhely, Gyarmati
uszoda, 50 néző. Vezette:
Pásztor, Tóth S.
HVSC: MESZLÉNYI - Párkányi
1, Kristó, Hajdú 1, SZABÓ J. 3,
VÉKONY, KASZA 5. Csere: Vigh
Sz., Vigh Cs. 1, Pólós, Rácz V.,
Rácz T„ Könyves. Edző: Török
Sándor.
Gól - emberelőnyből: 6/2, ill 9/2.
Török Sándor: - A második
tétmeccsünkön remek védekezéssel magabiztos győzelmet
arattunk. Az előző évadban
nem voltunk hozzászokva,
hogy vezessünk 5-0-ra...

Nem érdemeltek
vereséget

FÉRFI VÍZILABDA OB l/B Fehér csoport, 2. forduló: SZVPS
(4.)-Angyal-Vasas SE (2.)
5-6 (2-1,1-1,1-1,1-3)
Újszegedi sportuszoda, 50 néző. Vezette: Rubos, László.
SZVPS: NAGY P. - Katona,
Nagy G„ MÓD 1, MAJOR 2, NÉMETH Z. 2, Tóth D. Csere: Nádasdi Z., Szabó G., Palotás,
Makra, Barna T. Edző: Éles Vilmos.
Gól - emberelőnyből: 8/0,
ill. 7/2. Ötméteresből: -, ill.
1/0.

Éles Vilmos: - Több volt ebben a mérkőzésben, a jól védekező és remekül küzdő
csapatom nem érdemelt vereséget.
Horváth döntött
A NŐI LABDARÚGÓ NB
ll-BEN: Szegedi AK (1.)-Teskánt-Landorhegy SC (4.)
1-0 (1-0). Gólszerző: Horváth Hanna.

Győzelem és vereség

A FÉRFI TEKE NB I Keleti csoportjában: Földeák (^-Salgótarján (11.) 5:3
(3171-3153). A földeáki pontszerzők: Veres Zs. 588, Hajdú
A. 522, Ács T. 514 fával. Cegléd (2.)-Gold Boys SE (10.)
6:2 (3218-3187). A hódmezővásárhelyi pontszerzők:
Menyhárt L. 571, Szabó G.
530 fával.

A forduló gólvadásza
tótól
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AKI VALASZOL:
Drágity Dusán, a Szőreg csatára

Rovatunkban az elmúlt futballhétvége legjobb Csongrád megyei gólszerzőjét mutatjuk be. A labdarúgó megyekettő Tisza-Maros csoportjában gólgazdag meccsen
játszott 3-3-as döntetlent az
Újszentiván és a Szőreg
- utóbbi együttesben mesterhármast ért el a 21 éves
Drágity Dusán (képünkön).
SZŐREG
MUNKATÁRSUNKTÓL
Hiába ért el mesterhármast
Drágity Dusán, a Szőreg támadója, ez sem volt elég
csapata
számára,
hogy
mindhárom pontot elhozza
Újszentivánról a hétvégi
megyekettes bajnokin.
- A találkozó elején jól játszottunk, előbb egy beadás
után sikerült a hálóba perdítenem, majd egy nagy hazai
védelmi hibát kihasználva a
kint álló kapus felett emeltem
30 méterről a kapuba, így
2-0-ra is vezettünk. Ekkor
sajnos elhittük, hogy már
megvan a meccs, kicsit kiengedtünk, a hazaiak még a félidő vége előtt egyenlítettek,
majd a második játékrészben
a vezetést is megszerezték,
így a 20 méteres szabadrúgásból szerzett harmadik gó-

lom csak a döntetlenre volt
elég - mondta a támadó.
A pontvesztéssel a Szőreg
visszacsúszott a Tisza-Maros csoport második helyére, ám csak rosszabb gólkülönbsége miatt szorul a
Székkutas mögé.
- Jól kezdtük a szezont, remélem, a bajnokság végére is
ott lehetünk az élbolyban.
Bármilyen színű éremnek
örülnék, de az igazi az lenne,
ha bajnoki aranyat és feljutást ünnepelhetnénk - fogalmazott a 21 éves Dusán, aki
saját teljesítményére is kitért.
- Tavaly 14 gólt szereztem,
és bár idén még csak négynél
járok, jó lenne, ha sikerülne
túlszárnyalnom azt a teljesítményt. 16-18 találattal már
maradéktalanul
elégedett
lennék - tette hozzá a futballista, akinek az argentin Messi
és a portugál Cristiano Ronaldo játéka tetszik a legjobban.

A VOJVODINA, A KAZANY ÉS A BRESCIA VÁR A BETONRA

Főtáblára juthatnak
A Luxembourgban megejtett
sorsoláson kiderült: a Szeged
Beton férfi pólócsapata október
8-10. között Újvidéken a szerb
Vojvodina, az orosz Kazany és
az olasz Brescia ellen küzdhet
az Euroliga főtáblájára jutásért.
SZEGED
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
Az már túl szép lett volna, ha
a Szeged Beton az első selejtezőkör csoportrendezése után
a másodikban is házigazda lehet. Bár a klub beadta pályázatát, de szinte borítékolható
volt, a főtáblára (a legjobb 16
csapat közé) kerülés kiharcolásához ezúttal utazni kell.
Utazni, de a lehető legközelebbi várost, a szerbiai Újvidéket kell célba venni. De nemcsak anyagilag járt jól a Szegedtől mindössze 120 kilométerre
található szerbiai várossal a Beton, az útjába sodort riválisok
sem verhetetlenek. Ez a véleménye Kásás Zoltánnak, a Szeged mesteredzőjének is.
- Számunkra jónak tűnik a
sorsolás, azt bizton állítom,
sem a házigazda Vojvodina,
sem az orosz Sintez Kazany,
sem pedig az olasz Brescia nem
erősebb a szegedi csoportból

velünk együtt továbbjutó, bennünket legyőző Rijekánál - magyarázta a neves tréner. - Ebből a kvartettből tovább lehet
lépni! Nem lesz könnyű, de vagyunk annyira erősek, hogy
meg tudjuk oldani a feladatot.
A játékosok közül Kiss Csabát faggattuk az esélyekről.
- Amikor Varga Pepe csapatkapitány SMS-ben tudatta
velem az ellenfelek névsorát,
annyit írtam vissza: tűrhető
- közölte a balkezes játékos.
- Kerülhettünk volna nehezebb csoportba is, óriási lehetőség előtt állunk, illene élnünk vele.
A kvartettek, E csoport (helyszín:
Barcelona): Barcelona (spanyol),
Savona (olasz), Budva (montenegrói), Vuliagmeni (görög). F csoport (Újvidék): Vojvodina (szerb),
Sintez Kazany (orosz), Brixia Leonessa Brescia (olasz), SZEGED BETON. G csoport (Berlin): Spandau
04 (német), Mladost Zagreb (horvát), Eger, Marseille (francia). H
csoport (Rijeka): Primőrje Rijeka
(horvát), Primorac Kotor (montenegrói), Panioniosz (görög),
CH Kosice (szlovák).
A csoportokból az első kettő jut az
Euroliga főtáblájára, a harmadik és a
negyedik a LEN-kupában folytatja.

Lékó Péterék veresége
HANT1-MANSZIJSZK. A magyar
női válogatott 4 - 0 - r a nyert
Lengyelország csapata ellen, a
férfiegyüttes viszont 3-1-re kikapott (az első táblán játszó
szegedi Lékó Péter
Ivancsuktól
szenvedett vereséget) az ukránoktól az oroszországi Hanti-Manszijszkban zajló sakk-

olimpia tegnapi, hatodik fordulójában.
A magyarok a férfiaknál a
negyedikről a kilencedik helyre csúsztak vissza (vezetnek
az ukránok az örmények és a
grúzok előtt), míg a nőknél a
második helyen állnak a házigazdák első csapata mögött.
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Feltámad a Bayern?
EURÓPA. A labdarúgó Bajnokok
Ligája csoportkörének 2. fordulóját rendezik ma és holnap.
Több érdekesnek ígérkező
párharc kerül a mai napon terítékre. Ezek közé tartozik a
Chelsea-Marseille
ütközet,
amelynek
különlegessége,
hogy a londoni klub egyik legnagyobb sztárja, Didier Drogba volt klubja ellen lép pályára. Az esélyek egyértelműen
az angol gárda mellett szólnak, nagy meglepetés lenne,
ha a franciák pontot szereznének. A válságba került Bayern
- 6 forduló után csak a 8. helyen szerénykedik a Bundesligában, a listavezető Mainztól
már 10 pont a hátránya - a
Debrecent búcsúztató Baselnél vendégeskedik. Mourinho
Real Madridja is idegenben
lép pályára, a francia Auxerre
legyőzése nem megoldhatatlan feladat számára, igaz, C.
Ronaldóék az elmúlt hétvégén
a Primera Divisiónban csak
gól nélküli döntetlenre végeztek az újonc Levante otthonában. Belgrádban, a Partizan
stadionjában félelmetes légkör várja majd az Arsenalt, de
ez még kevésnek tűnik a Wenger-legénység legyőzésére.

várakozás
CZEIGERSMIDT

Roland

^

a Kistelek edzője

- A játéknap műsorából kiemelkedik az Ajax-Milan rangadó,
amelyen a fiatalság csap össze
a rutinnal. Háromesélyes az
amszterdami meccs, a többi
összecsapás viszont egyértelműbb számomra, bár meglepetés bármikor bejöhet, ettől függetlenül azt gondolom, hogy a
Bayern, a Chelsea, az Arsenal, a
Roma és a Real Madrid is három
ponttal gazdagodik.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 2.
forduló, mai meccsek (20.45), E
csoport: Basel (svájci)-Bayern
München (német); AS Roma
(olasz)-CFR Cluj (román). F csoport: Szpartak Moszkva (orosz)Zilina (szlovák), 18.30!; Chelsea
(angol)-O. Marseille (francia). G
csoport: Auxerre (francia)-Real
Madrid (spanyol); Ajax (holland)AC Milán (olasz). H csoport: Partizan Beograd (szerb)-Arsenal (angol); Braga (portugál)-Sahtar Donyeck (ukrán).

Elrontották a hajrát
SZENTES. A hétvégén rendezték meg Szentesen a Cserháti
Gyula férfi vízilabda-emléktornát a házigazda Bodrogi
Bau, a Debrecen, az OSC, a
BVSC és a Pécs csapatainak
részvételével.
Tóth
László
edző
tanítványai
minden
meccsükön egygólos vereséget szenvedve - bár a második-harmadik negyedig jól tartották magukat, 2 - 3 góllal is
vezettek - az utolsó helyen
zártak. Beleon Zsolt, a Szentesi VK klubigazgatója elmondta: még van idő a „csiszolásra", finomításra, arra, hogy a
közvetlen riválisok ellen felkészüljön, és a bajnokságban
majd jó eredményt érjen el a
• gárda. Az egyesület a 70. szü-

letésnapját ünneplő dr. Tóth
Gyuláról sem feledkezett meg,
Kozák János korábbi egyesületi vezető és a klub jelenlegi elnöke, Molnár Zoltán köszöntötte, és adott át a sikeres mesternek ajándékokat.
A hazaiak eredményei:
Bodrogi Bau Szentesi VK-OSC
8 - 9 , -BVSC 9 - 1 0 , -Debrecen
7 - 8 , - P é c s 9 - 1 0 . A Cserháti
Gyula-emléktorna végeredménye: 1. Pécs 12, 2. OSC 7, 3.
BVSC 6, 4. Debrecen 4, 5. Bodrogi Bau Szentesi VK 0 ponttal. A legjobb centernek járó
Soós László-különdíjat a pécsi
Hegedűs
István,
a legjobb
edzőnek felajánlott Mikó József-díjat pedig a baranyaiak
trénere, Petik Attila vehette át.

A ROSSZ IDO SEM RIASZTOTTA EL A FUTÓKAT

Kétszázan a gáton

CSONGRÁD. Több mint 200 induló részvételével rendezték
meg a 14. Szentes-Csongrád
„g"-Átfutás elnevezésű futóversenyt. A rossz idő és a sáros
talaj ellenére is nekivágtak az
óvodáskortól egészen a 70 éves
korig induló futók a 6 vagy 13
kilométeres távoknak. A rövidebb távon a férfiaknál Szőllősi
Renátó, a nőknél Pászti Edit
nyerte az abszolút versenyt, 13
kilométeren pedig Szalóki Róbert és Panyor Krisztina végzett
az élen.
Eredmények, 6 kilométer, 12 évesek és fiatalabbak, leány: 1. Bácsmegi Boglárka (Martfű), fiú: 1. Bihari Dániel (Szegvár). 13-14 évesek, leány: 1. Szántó Lili (Hódmezővásárhely), fiú: 1. Szaszkó Dominik (Szentes). 15-18 évesek, leány: 1. Tóth Ibolya (Hódmezővásárjtiely). fiú: 1. Kiss László (Hódmezővásárhely). 19-30 évesek,
női:T. Arnót Anita, férfi: 1. Szőllősi
Renátó (Hódmezővásárhely).
31-40 évesek, női: 1. Vári Beáta
(Hódmezővásárhely), férfi: 1. )ucha Árpád (Hódmezővásárhely).
41-50 évesek, női: 1. Pászti Edit
(Csongrád), férfi: 1. Vidovich Zoltán (Szentes). 51-60 évesek, női:
1. Sugár Anna (Szeged), férfi: 1.
Varga Béla (Szolnok). 61-70 éve-

sek, női: 1. Gálfi Lászlóné (Szentes), férfi: 1. Gálfi László (Szentes).
Abszolút női: 1. Pászti Edit
(Csongrád), 2. Tóth Ibolya (Hódmezővásárhely), 3. Bácsmegi Boglárka (Martfű), férfi: 1. Szőllősi Renátó (Hódmezővásárhely), 2. Koszti Gergő (Nagymágocs), 3. Kiss
László (Hódmezővásárhely).
13 kilométer, 12 évesek és fiatalabbak, fiú: 1. Horváth Henrik
(Szentes). 13-14 évesek, fiú: 1.
Nagy György (Szentes). 15-18
évesek, leány: 1. Andrássy Judit
(Kecskemét), fiú: 1. Hajdú Lehel
(Szentes). 19-30 évesek, női: 1.
Vigh Enikő (Hódmezővásárhely),
férfi: 1. Fajfrik Zoltán (Hódmezővásárhely). 31-40 évesek, nők:
1. Panyor Krisztina (Makó), férfi:
1. Szalóki Róbert (Kecskemét).
41-50 évesek, női: 1. Szabóné
Virágos Krisztina (Szentes), férfi:
1. Nagy Sándor (Kiskunfélegyháza). 51-60 évesek, női: 1. Szabovikné Szuromi Zsuzsanna (Szolnok), férfi: 1. Vincze Gábor (Szolnok). 61-70 évesek, férfi: 1. Kiss
Ferenc (Csongrád).
Abszolút női: 1. Panyor Krisztina
(Makó), 2. Vigh Enikő (Hódmezővásárhely), 3. Szabóné Virágos Krisztina (Szentes), férfi: 1. Szalóki Róbert (Kecskemét), 2. Nagy Sándor
(Kiskunfélegyháza), 3. Fajfrik Zoltán
(Hódmezővásárhely).

A SZEGEDI KOVÁCS MARIABAN A VB-BRONZ UTAN IS MARADT MEG TARTALÉK

A legjobbak között a helye
A Barbadoson rendezett női
ökölvívó-világbajnokságon a
szegedi Kovács Mária a 75 kilogrammos (olimpiai) súlycsoportban bronzérmet szerzett. A kiválóság mesél a közép-amerikai
szigetről, a jövőről, a furcsa bírói
döntésről és a kevés pihenőről.

- Sokfelé megfordultam már
a boksz kapcsán, de ilyen gyönyörű tengerparttal, amely a
szállónktól maximum ötven méterre volt, még nem találkoztam.
Fehér homok, a víz kellemes hőmérsékletű - ilyet még nem láttam. A legszebb hely, ahol megfordultam, pedig voltam Indiában, Kínában, Amerikában. Európában talán csak Szardínia
szigete vetekszik vele, azzal a
különbséggel, hogy a barbadosiak lazasága megfogott. Persze
csak akkor, ha nem késtem el a
„majd ráérek" mentalitás miatt.

SZEGED
MÁDI jÓZSEF
- Talán beteg, hogy éppen csak
elhagyta a sportkórházat?
- Szerencsére nem, csak vitamin- és vashiánnyal küzdök, most ellenőrzésen voltam. A folsavat és a vasat napi
rendszerességgel eszem, a
B12-t pedig kéthetente kapom
injekció formájában. Muszáj
pótolnom ezeket, mert különben gyengének érzem magam.
- Az elődöntőben elszenvedett vereség után lelkileg sem volt beteg?
- Amikor 11:11 lett az elődöntő a kínai lánnyal, majd a segédpontok is azonosak voltak, a
meccs végén rögtön láttam,
hogy a zsűri elnöke a kék tárcsát
tartja. Én a piros sarokban álltam... A találkozó után minden
bírót megkértek, nyomja meg a
szerinte győztes színt, és mivel a
kék volt az, vesztettem. A világszövetség vezetőinek nyolcvan-nyolcvanöt százaléka ázsiai, nem csoda, ha így jártam. Azt
viszont nem értettem, hogy a
második menet zárására összeszedett hárompontos előnyöm
hogyan fogyott el a mérkőzés
végére, amikor szinte csak
együtteseket ütöttünk. A kínai a
döntőben kikapott, de ott is ér-

Petrovics
kilencedik
BANYOLES. A spanyolországi
Banyoles adott otthont az ifjúsági, U23-as és felnőtt kajakos, kenus maratoni világbajnokságnak. Az EDF Démász-Szegedi VE
versenyzői közül Petrovics Máté
kajakegyesben (táv: 29,7 kilométer) úgy lett kilencedik, hogy a
második futásig elöl haladt, viszont a kiszállásnál beborult, és
a sűrű mezőnyben visszaesett a
tizenötödik helyre. Azonban
szimpatikus versenyzéssel, emberről emberre haladva jutott
előre, és jött fel végül a kilencedik helyre. Párosban nem sikerült élmezőnybeli helyezést elérni, hiszen a Petrovics Máté,
Winkler Máté (utóbbi Győr) kettős a 22. helyen végzett, Gyökös
Lajos (EDF Démász-Szeged) és
Holpert Ervin (Honvéd) pedig
feladta a küzdelmet.
Magyarország a felnőttek
hat
versenyszámában
két
arany- és egy bronzérmet szerzett a spanyolországi világbajnokságon, míg a pontversenyt
a spanyolok és a csehek mögött a harmadik helyen zárta.

Sporifutball
SÁNDORFALVA. Amikor a hóhért
akasztják:
október
elsején,
14.45-től a sándorfalvi műfüves
pályán rendezik a Csongrád
megyei játékvezetők-Bács-Kiskun megyei játékvezetők futballmérkőzést. A nagy hagyományokra visszatekintő rangadón nem az eredmény, a játék
számít majd, ám azért arrá nem
fogadnánk, hogy egyetlenegy
reklamálás sem lesz a meccsen.

Kell-e a biztos olimpiai
érem Szegednek?

Gál László edző büszke lehet versenyzőjére. FOTÓ: FRANK
dekes volt, hogy a kanadai az első menetben elhúzott négy
ponttal, és azt az előnyt végig
meg tudta őrizni. Egy kicsit megviselt a vereség, főleg úgy, hogy
voltaképpen ki sem kaptam, de
a megszokottnál hamarabb túltettem magam rajta. Érzem, van
még bennem tartalék. Elkeseredett sem vagyok annyira, mint
máskor szoktam lenni. Ez a verseny már beleszámít az olimpiai
kvalifikációba, méghozzá úgy,
hogy a jövő évi vb-n az első négyet, így engem is kiemeltként
kezelnek, és csak az elődöntőben találkozhatunk egymással.

YVETTE

- Megismerte a súlycsoport mezőnyét, mire lehet számítani az olimpiáig hátralévő következő két évben?
- Nagyon erős a mezőny,
amelynek az elitjébe kerültem.
Én 81 kilogrammról fogyasztottam le, mások 69 kilogrammból jöttek fel, szóval igen népes
is a versenyzői létszám. Álltam
a dobogón, és csak néztem,
hogy magamat is beleszámítva
csupa világbajnok között állok.
Csak a legjobbak voltak ott, és
én közöttük lehettem.
- Kevesen juthatunk el Barbadosra, milyen volt a vb-nek otthont
adó közép-amerikai kis sziget?

Sokan tudják, hogy Kovács Mária
a Pécsi VSK színeiben indul a
versenyeken, ám Kiskundorozsmán él albérletben, onnan jár
mindennap edzésre az újszegedi
sportcsarnokba, ahol a Szeged
BC ökölvívóival és Gál László
edzővel készül a versenyekre.
Nem mellékesen a barátai is Szegedhez kötik. A PVSK-nál 2010.
december végén lejár a szerződése, és bár a baranyai megyeszékhely keményen az egyéni
sportolók és klubjuk, így a PVSK
mögött is áll, Kovács Mária azonban, ha sikerül megteremteni az
anyagi feltételeket, szívesen indulna már 2011. január elejétől a
Szeged BC színeiben. Ehhez,
meg ahhoz, hogy Szegednek
újabb potenciális olimpiai éremesélyese legyen 2012-ben, egy
egyéni szponzor és csak néhány
millió forint kellene...

Legyen On is
tulajdonostársunk!

pnnnonin

ÉLETBIZTOSÍTÓ.
Magyar Olimpiai Csapat
Aranyfokozatú támogatója

Értékesítési hely:

Most megnyitjuk a lehetőséget,
hogy csatlakozzon sikereinkhez!
Az emberek igényeit akkor ismerhetjük igazán, ha köztük élünk.
A C I G Pannónia Életbiztosító magyar tulajdonú vállalat. Cégünk filozófiájának
alapköve, hogy tudjuk, itthon mire van szükségük az embereknek. Hisszük,
hogy ez a tudás társaságunk sikerének és dinamikus fejlődésének titka. Legyen
Ö n is tulajdonostársunk - most megnyitjuk a lehetőséget, hogy csatlakozzon

Vezeti forgalmazó és jegyzési hely:
FQUIL.OR

sikereinkhez! Október ll-étöl 22-éig jegyezzen C I G Pannónia Életbiztosító
részvényeket az Equilor és az M K B Bank fiókjaiban.

A jelen reklámban hivatkozott nyilvános részvényértékesítés részletes feltételeit tartalmazó tájékoztató és az em5l szóló hirdetmény közzétételét a Pénzügyi Szervek
Állami Felügyelete (PSZÁF) a 2010. szeptember 15. napján kelt ENÓII/TTE-377/2010 számú határozatában engedélyezte. A tájékoztató a C I G Pannónia Életbiztosító N y r t
(székhely: 1033 Budapest Flónán tér I.) mint Kibocsátó honlapján (www.cigeu), az Equilor Befektetési Z r t (székhely: 1037 Budapest Montevkjeo utca 2/C) mmt Forgalmazó
honlapján (www.equilor.hu). továbbá a P S Z Á F által működtetett közzétételre szolgáló honlapon (www.kozzetetelek.hu) került közzétételre. A tájékoztató a Kisbefektetői
, .jegyzési Időszak alatt a Kibocsátó, illetve a Forgalmazó székhelyén (1037 Budapest Montevideo utca 2 Í C ) . továbbá az MKB Bank Pókjaiban nyomtatott formában is igényelhető.
A' Ksöefékfttői Jegyzési időszak három munkanapot követően bármikor lezárható, amennyiben ezen rövidebb időszak alatt a részvények teljes mennyisége lejegyzésre kertit

www.cig.eu
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100 ÉV - 100 IDÉZET
„Akik valóban részt vettek ebben a világkavarodásban, azoknak kitágult a horizontjuk, mélyült az ítélőképességük,
azok fölényesen siklanak
át az erőszakos érvényesülni akarás személyi
szempontjain és kicsinyes
torzsalkodásain,
azok
jobban és több szeretettel
tudják megbecsülni
az
életet, az élet nyújtotta
javakat."
(1916. augusztus 27.)
Márki Imre,
m. kir. szegedi 5. honvéd
gyalogezred
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Sokszor roncsként kapott rádiókat restaurált a két éve elhunyt vásárhelyi Dezső Sándor: a képen Dezsőné Domonyi Terézia mellett a „Mézga-rádió" látható, elöl a Philips. A SZERZŐ FELVÉTELE

Működő „Mézga-rádió"
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KOROM ANDRÁS
Nyolcvan régi rádiókészüléket gyűjtött össze, s tett ismét működőképessé a két
esztendeje
elhunyt
Dezső
Sándor. Az eredetileg péknek
tanult, majd géplakatosként
és szerelőként dolgozó férfi
barátoktól,
ismerősöktől
kapta az első készülékeket
javításra.
Amint azt feleségétől, a kol-

lekciót ma őrző Dezsőné Domonyi Teréziától
megtudtuk,
férje gondosan restaurálta, és
működőképessé tette a sokszor roncsként kapott készülékeket, felújította a politúrjukat, sőt a hangszórókat borító
szövetet is az eredetihez hasonló újjal pótolta. Az Elektrofémnél is dolgozó gyűjtő korabeli rádiókkal foglalkozó szakkönyvek segítségével bővítette
fokozatosan tudását.
Gyűjteménye

legrégebbi

Brit ebmatuzsálem
LONDON. Huszonkét éves a világ
feltehetőleg legöregebb kutyája. Billy brit eb, életkora emberi
lépték szerint 154 esztendőnek
felel meg. Még aktív, 71 éves
gazdája naponta kétszer viszi

sétálni. Az ebmatuzsálem még
tud futni, sőt ugrani is. A jelenlegi Guinness-korrekorder kutya 21 éves, így ha bizonyítható
Billy születési dátuma, akkor átveszi a „vezetést".

A napos oldalról

darabja egy 1938-ban készült
Philips Royal rádió, s van köztük néhány olyan is, amelyet
1956-ban a Tölténygyárban (!)
készítettek polgári forgalomra. A klasszikus Budapest,
Harmónia márkanevek mellett
Wartburg márkanevű rádiót is
felfedeztünk, sőt olyat is,
amellyel a rajzfilmsorozatban
a Mézga család hívta annak
idején „MZ/X, MZ/X, jelentkezz, jelentkezz!" kóddal Köbükit, a 30. századbeli rokont.

Elsült a testőr
fegyvere
LONDON. Felfüggesztették állásából egy időre a brit uralkodó
legmagasabb rangú személyi
testőrét, akinek szolgálati pisztolya tisztítás közben véletlenül
elsült. A News of the World beszámolója szerint az incidens II.
Erzsébet királynő hivatalos skóciai rezidenciáján történt, alig
néhány órával azelőtt, hogy
XVI. Benedek pápa megérkezett volna hivatalos állami látogatására. A beszámoló szerint a
pápa érkezése előtt Ian Boyes
főfelügyelő éppen Glock 19
mintájú pisztolyát tisztogatta a
kastély egyik szolgálati helyiségében, amikor a fegyver elsült.
A tisztet felfüggesztették a fegyveres szolgálat alól.

100 éves
a DÉLMAGYARORSZÁG
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Változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütéses elszórtan kisebb eső, zápor is
várható. A nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik.
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ISTEN ÉLTESSE!
VENCEL
A Vencel német, szláv eredetű
név, a szláv Venceslav névből
származik, jelentése: koszorú,
dicsőség.
Ma ünnepel még: Bernát.

Gyakran változó felhőzet mellett több órás napsütés várható péntekig számottevő
csapadék nélkül, majd a hétvégén ismét felhős, borult idő valószínű, többfelé
esővel, záporral.
Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Max:14°
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AUTOSOK! INGYENES ÁTVIZSGÁLÁS ES MOSÁS!
SZERVIZHETVEGE SZOMBAT-VASARNAP
OKTÓBER 2-3.
9.00-13.00

1 ÉVE: A rendőrök minden héten megjelennek, mégis szerveződnek még illegális gyorsulási versenyek a szegedi Kereskedő közben.
5 ÉVE: Túl van az életveszélyen az a 27 éves, 4 gyermekes, román állampolgárságú
nő, akit megskalpolt egy zöldségtisztító gép Makón.
10 ÉVE: A szegedi az ország
második legforgalmasabb okmányirodája.

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
Ma 76 éves Brigitte Bárdot
(képünkön) francia színésznő,
énekes, állatvédő. Gazdag párizsi
családban
született.
Gyermekkorától kezdve tanult
táncolni, 15 évesen fotómodell lett, 1950-ben az ELLE

ORVOSMETEOROLÓGIA
Hidegfronti hatás miatt fejfájásra, vérnyomás-ingadozásra,
a reumatikus panaszok erősödésére számíthatunk.

VÍZÁLLÁS
A TISZA Csongrádnál 220
cm, Mindszentnél 270 cm,
Szegednél 264 cm (hőfoka
17,0 °C).
A MAROS Makónál 7 cm.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Ezen a napon ne számítson munkatársai segítségére, mert mindenki a saját
feladatával van elfoglalva. Gyermeke magánéleti tanácsot kér, ez
régi emlékeket juttat az eszébe.

A 21 éves Surányi Lilla a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi
és Szociális Képzési Karán tanul szociális munka szakon, mellette egy
sportközpontban dolgozik. Később az Egyesült Államokban is szívesen
vállalna munkát, ahol már két nyarat eltöltött. 5 évig volt sportlövész,
többszörös megyei bajnok légpisztoly ifjúsági kategóriában, országos 3.
helyezett csapatban. A legfontosabbak számára az életben a család és a
barátok, öleléssel lehet levenni a lábáról, FOTÓ: KIRÁLY ISTVÁN A N D R Á S

IKREK (V. 21 .-VI. 21.): Idősebb
szomszédja már kezd az idegeire
menni, de mégsem szeretné megbántani őt azzal, hogy ezt a szemébe mondja. Fiatal kollégájától
hasznos munkahelyi trükköket
leshet el.
RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Bízzon saját képességeiben, ne fusson rögtÖíl m ^ c n ' / ^ n 7 Ha C7nl/afbn

dályokba
Lehengerlő
lenyűgöznie

BEJELENTKEZES:
62/558-400

RUPESKY AUTÓSZERVIZ KFT. - SZEGED - FONOGYARI UT 2-4.

magazin címlapjára került.
Ennek köszönheti, hogy felfedezték a filmipar számára.
Marilyn Monroe-val együtt az
igazi, tiszta szexepilt ábrázolta egy meglehetősen prűd korszakban. Ő fedezte fel a bikinit. Három férjet is „elfogyasztott" - első férje Roger
Vadim filmrendező volt, másodiktól született egyetlen fia.
1992-ben házasodott össze ne-'
gyedik férjével, Bemard d'Ormale-lal. Kiadott 9 hanglemezt is, állatvédő munkássága
1962-ben
kezdődött,
1986-ban létrehozta a Brigitte
Bárdot Állatvédő Alapítványt.

A NAP VICCE
Az apa a gyerekeket küldi az iskolába. Indulás előtt megjegyzi:
- Aztán vigyázzatok, amikor átmentek az úton! Tudjátok, anyátok
ma kocsival ment el itthonról...

HOROSZKÓP
KOS (III. 21.—IV. 20.): Ha nem
foglalkozik mások érdekeivel, csak
a saját szempontjai szerint dolgozik, konfliktusba kerülhet üzletfeleivel. Este próbálja kipihenni magát.

19°

További kilátások

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

KEDD

OROSZLÁN (VII. 23-VIII. 23.):
Egy nagyszabású munka elvégzéséhez készít terveket, mert nem
szeretné, ha felkészületlenül érné
valami. Kerülje a kényes témákat,
ha családtagjaival beszélget.

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Ma
igen elfoglalt, nagyon kell vigyáznia, nehogy hibákat kövessen el.
Délutánra a kemény munka meghozza gyümölcsét, amely némi
pluszpénzt is jelenthet.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Ez a nap
kedvez a pénzügyi manővereknek,
most érdemes változtatni befektetésein vagy belevágni egy új pénzszerzési lehetőségbe. Idősebb rokona kisebb szívességre kérheti.

BAK (XII. 22.-1.20.): Barátja bemutatja önnek új kedvesét, aki nem
nyeri el a tetszését. Véleményét
őszintén mondja meg, ezzel elkerülheti a későbbi bonyodalmakat.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Egy Új
munkamódszernek köszönhetően
sikerül meggyorsítania a rutinmunkák elvégzését, ezzel időt spórolhat
meg. Este üzleti vacsorára mehet
egy befolyásos emberrel.

VÍZÖNTŐ (1.21.-II. 20.): Engedje
el a füle mellett ellenségeskedő
kollégája csípős megjegyzéseit, ne
adja meg neki azt az örömet, hogy
vitába kezd vele. Ne titkolózzon
szerelme előtt, hisz kapcsolatuk
alapja a feltétlen őszinteség.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Ez a
nap kedvez a csoportmunkának,
yütt tud működni kolléOapirendje legyen rugalSs, nogy alkalmazkodni tudjon a
váratlan eseményekhez.

HALAK (II. 21.—III. 20.): Egy
probléma, amely elsőre megoldhatatlannak tűnik, egy szokatlan
módszerrel hamar leküzdhető. Új
kollégája szeretné, ha megmutatna
neki néhány hasznos üzleti fogást.

Cicaverseny

Egy singapura macska a játékát
fogja a bukaresti nemzetközi
macskaszépségversenyen. A
kétnapos versenyre mintegy 300
cicát neveztek be főként kelet-közép-európai országokból. A képen
az egyik legnagyobb esélyest látjuk. FOTÓ: MTI

