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PREMIEREK A SZÍNHÁZBAN
A Csárdáskirálynő, A képzelt fösvény
beteg és a Csalóka Péter bemutatójára készül a szegedi színház.

STONE A LEGJOBB 50 KÖZÖTT
Bár 5 nap alatt 5 kilót fogyott az XFaktor táborában az 50 éves szegedi
énekes, bejutott a legjobbak közé.

5. oldal

7. oldal

Új világmárka

a Szeged Plazában!

f
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Rejtvény
Magazin!
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Somodi borász
- szőlő nélkül

Kivágatta szőlőjét
a legismertebb
alföldi bortermelő
A 2002-es téli fagy
mérte a döntő
csapást
az ültetvényre.
Azóta csak
veszteséget
hozott.
3. oldal

Somodi Sándor ezentúl csak a Mátrából, Badacsonyból és a csongrádi borvidékről vásárolt
szőlőből készít bort. FOTÓ: KARNOK CSABA

Németh Attila szíve Durvul a választási kampány Csikósnak
tapsolt
még mindig Szegedé
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Szívesen visszaköltözne Szegedre Németh Attila (képünkön), a Budapesti Operettszínház művésze, aki édesapjával
zsűrizett az I. Szegedi Musicalés Operettnapok énekversenyén. Berger és a Halál szerepében adhatta leginkább önmagát, a színpad mellett verset ír, és zenét szerez. Jó barátja volt a közelmúltban elhunyt
Szenes Iván. Jelenleg a Csontbrigád című Rejtő Jenő-regény
musicalváltozatán dolgozik.
Interjúnk a Napraforgóban

CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL

A finishez közeledve durvul
a választási kampány a megyében.
Az MSZP lógóját és Botka
László polgármester fotóját
használták fel azoknak a
plakátoknak az elkészítésé-

hez, amelyekkel kedd reggelre egy eddig ismeretlen
csoport, a Szegediek Civil
Fóruma ragasztotta tele Szegedet. A plakátolók tegnap
hajnalban megvertek egy fiatalembert, aki kérte, hogy
az üzletét ne ragasszák tele
kampányanyagokkal.
A
rendőrség garázdaság gyanúja miatt indított eljárást

ismeretlen tettes ellen. Makón névtelenül terjesztett
röplap ügyében nyomoz a
rendőrség. Márton Imre független polgármesterjelölt aki úgy véli, hogy a róla terjesztett szórólap
lejáratja
személyét - feljelentést tett
az ügyben becsületsértés miatt.
írásaink a 4. oldalon

a királynő

PUSZTASZER. Amszterdamban
a holland királynő is látta a
Puszta5.hu
bemutatóját,
amelynek tagjaként a 32 éves
pusztaszeri Tábit Zsolt körbeturnézta Európát.
Bővebben a 6. oldalon

Gyógytornászlány lett a Gólyatábor Szépe

Csődbe vinné a
városokat a zacskós víz
Csődbe menne egy sor önkormányzat, ha az ÁNTSZ elrendelné,
hogy a lakosságot szabványos ivóvízzel kell ellátni. Az 590 fős
Eperjesen két éve él ez a szabály, betartása eddig 3 millió forintba került. Az állam visszaadja a pénzt a falunak, de erre a célra
csak 50 millió forintos keretet tart fönn.
CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL
Egyelőre nem tervezi az ÁNTSZ,
hogy bármelyik dél-alföldi településen arra kötelezné az önkormányzatot, adjon szabványos ivóvizet a lakosságnak.
Mivel a csapvíz minősége a literenkénti 10 mikrogrammos,
uniós határértéket meghaladó
arzéntartalom miatt nem megfelelő, a
helyhatóságoknak
igazság szerint olyan elosztó

központokat kellene felállítaniuk, amelyek minden ott lakóhoz legföljebb 300 méterre vannak. Innen ingyen kaphatna
mindenki naponta 3 liter zacskós vagy palackozott vizet. Az
arzén mennyiségét csökkentő
beruházások nem fejeződtek
be, csak a tervek állnak készen,
a tisztiorvosi szolgálat azonban
eddig a Csongrád megyei Eperjes kivételével egy településen
se vezetett be ilyen intézkedést.
Folytatás a 3. oldalon

Először keresték a legszebb elsőéves egyetemi hallgatót Szegeden. A versenyre 138 lány jelentkezett, de a hétfő esti döntőbe csak nyolcan jutottak be. A Gólyatábor Szépe címet végül Pejó Réka nyerte el, aki gyógytornásznak tanul a szegedi egyetemen. A Németh Norbert felvételén
szereplő lányok balról jobbra: Szabó Csilla Kinga, Kempa Zsófia, Hegedűs Henriett, Szuhaj Maja, Pejó Réka, Rostási Melinda, Vincze Klaudia és Beregszászi Tímea. Részletek és további fotók a delmagyar.hu-n
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BELFÖLD-KÜLFÖLD
ITTHON
„A hacker beismerte a
betöréseket..."

Beismerte a Szilvásy György volt
titokminiszter által a Nemzetbiztonsági Hivatalnak (NBH) bemutatott és a szervezet megbízásából számítógépes rendszerekbe
betörő hacker, hogy elkövette a
bűncselekményeket - mondta
Demeter Ervin, az elmúlt nyolc
év polgári titkosszolgálati tevékenysége során tapasztalható
anomáliák vizsgálatára létrejött
parlamenti albizottság fideszes
elnöke kedden. Demeter korábban már beszámolt arról: Szilvásy György mutatta be az
NBH-nak azt a férfit, akit aztán
az NBH foglalkoztatott, és aki
több számítógépes rendszerbe
is behatolt, és a „fekete úton
szerzett" információkat eljuttatta az NBH-nak és MSZP-s politikusoknak.

Gombamérgezés:
meghalt a férfi

Gombamérgezésben meghalt az
a nyírpazonyi férfi, akit feleségével együtt szállítottak kórházba,
miután gyilkos galócát fogyasztottak - erősítette meg a nyír- *
egyházi jósa András Oktató Kórház illetékese kedden. A férfi *
szervezetében olyan mennyiségű
mérgező anyag szívódott fel,
hogy a toxikus anyagok eltávolítását segítő speciális eljárással
sem tudták megmenteni az életét. A férfit feleségével együtt
még pénteken szállították kórházba, s a nő - aki kevesebbet
fogyasztott az ételből - már jól
van, hamarosan haza is engedhetik. A rendőrség nyomozást
indított.

pénzváltó
Szeged, Kölcsey u. 5. • Tel: 62/319-347
Nyitva: mindennap 8-21 óráig.
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„Készen állunk a párbeszédre Szlovákiával"
BUDAPEST
MTI
Magyarország és Szlovákia a jövőben minden vitás kérdést kétoldalú keretek között kíván rendezni, a párbeszéd a politika
egész spektrumát felölelő 12 vegyes bizottságban folyik majd tájékoztatta Németh Zsolt kül-

ügyi államtitkár kedden Budapesten Knut Vollebaeket,
az
Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) nemzeti kisebbségi főbiztosát.
Németh Zsolt azt mondta,
hogy a szlovák kormánynak az
államnyelvtörvény módosításáról elfogadott javaslatára Budapest mint az első lépésre tekint,
amelyet továbbiaknak kell kö-

vetniük. „Készen állunk, hogy
ezen változat alapján párbeszédet folytassunk" - jelentette ki,
hozzátéve, hogy Pozsonynak a
felvidéki magyarok legitim képviselőivel is érdemi párbeszédet
kell folytatnia.
Az államtitkár azt is elmondta
vendégének, hogy Magyarország
hét szomszédja közül hat problémamentesen fogadta az állam-

polgársági törvény módosítását,
a magyar állampolgárság kiterjesztésének lehetőségét, és Pozsony magatartása is érzékelhetően megváltozott a júniusi szlovákiai választások után. Megjegyezte ugyanakkor, „egyelőre
nem világos, hogy mi a szlovák
kormány egységes álláspontja",
remélhetőleg
magyar-szlovák
egyetértés alakul ki. Bár alapve-

H1N1: a WHO nem
becsülte túl a veszélyt

BENCZE: A RENDORSEG TUDJA, KIK AZ ELKÖVETŐK

GENF. - Az Egészségügyi Világszervezet nem becsülte túl a H1N1
influenzavírus okozta veszélyt, és
a lehetséges legjobb döntéseket
hozta az új vírusról rendelkezésére álló információk alapján - jelentette ki kedden Margaret
Chan, a WHO vezérigazgatója, aki
tavaly júniusban úgy döntött, világméretű járványnak minősítsék
az új típusú influenzás megbetegedéseket. Azt mondta, óvatosságból minősítették világjárvány-okozónak a vírust, amely
végül csak enyhe lefolyású betegséget idézett elő a legtöbb embernél, és kevesebbnek a halálát
okozta, mint az ismert szezonális
influenzák. - Egy új betegséget a
keletkezésekor jellegénél fogva
kevéssé ismerünk. Örüljünk,
hogy a HINl-nek nem volt súlyosabb hatása. Ha halálosabbnak
bizonyul, akkor most azért bírál-

Bencze József szerint a Teve utcai rendőrszékházra revánsból
lőttek, és meggyőződése, hogy
a rendőrség tudja, kik voltak az
elkövetők. A volt országos
rendőrfőkapitány erről a
2002-2010 közötti jogsértéseket vizsgáló parlamenti albizottság keddi ülésén beszélt.

nának bennünket, hogy nem
mentettünk meg több embert.
Az először Mexikóban észlelt,
terhes nőknél és látszólag egészséges fiataloknál halálos kimenetelű tüdőgyulladást okozó új típusú influenzavírusnak végül
mintegy 18 ezer ember esett áldozatul vüágszerte, míg a szezonáüs
influenza áldozatainak száma
évente félmillió körüli. Ahogy a
vírus terjedni kezdett, a nagy
gyógyszergyártó cégek hozzáláttak a védő vakcina gyártásához.
Ezért később felmerült az a gyanú, hogy a tömeges oltás a nagy
gyógyszergyártók érdekét, bevételeik növelését szolgálta. - Soha
semmilyen bizonyítékával sem
találkoztam annak, hogy gyógyszergyártók érdekei befolyásoltak
volna bármely döntést vagy a
WHO-nak adott szakértői tanácsot - jelentette ki Chan.

Orbán az adórendszerről

A miniszterelnök álláspontja szerint az országnak egy lépésben
és azonnal kellene áttérnie az
egykulcsos adórendszerre. Orbán
Viktor kedden a Magyar Televízió
Az Este című műsorában kifejtette, kezdeményezi majd a kabinetnél, hogy a parlamentnek azt
javasolják: egy lépésben és azonnal térjünk át egy arányos, tehát
egykulcsos adórendszerre. „Azt
gondolom, meg tudom győzni a
kormány tagjait, és érzek magunkban elég erőt, hogy utána
meggyőzzük a parlamenti képviselők legalább 50 százalékát erről." Szólt arról is, hogy az önkormányzatokat úgy, ahogyan
most vannak, nem érdemes konszolidálni. A kormány abban tud
megállapodni az önkormányzati
vezetőkkel, „hogyan osszuk meg
ésszerűbben a feladatokat" közölte, hozzátéve: készen áll arra, hogy megfontoljon olyan javaslatokat, melyek szerint a kormány visszavenne néhány olyan
feladatot, amely korábban állami
volt, s nem önkormányzati, (mti)
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Revánsból lőttek?

BUDAPEST
MTI
Ez egy egyszerű reváns volt egy
bizonyos rendőri intézkedésre, a
rendőrség megleckéztetése volt a
cél, az ügyészség viszont nem találta elegendőnek a nyomozók
bizonyítékait - mondta. Szerinte
az ügyben nyomozó, majd az eljárást lezáró Nemzeti Nyomozó
Iroda jó nyomon járt.

mának idején akkor még a vámhatóság bűnügyi vezetőjeként telefonon hívta fel Dobozi Józsefet,
és a Rendészeti Biztonsági Szolgálat akkori parancsnoka tőle értesült, mi is történik a Szabadság
téren. Pusztán azért hívta fel Dobozit, mert személyesen ismerték
egymást - tudatta.
Tudatta: hivatalba lépését követően az elsők között intézkedett
arról, hogy a 2006-os eseményekről született iratokat a meglévő szabályokhoz képest is szigorúbban őrizzék. Megerősítette:
ő sem kapott politikai utasítást,
szakmai szempontok szerint irányított és személyes kihívásnak
tekintette, hogy a rendőrség az
európai normáknak megfeleljen.
A volt országos rendőrfőkapitány
egyetért, hogy kártalanítást kapjanak a rendőrök, szerinte: „Erkölcsi elégtételt kell kapjanak."

cora

Szólt arról is, hogy 2006 szeptemberében, a tévészékház ostro-

tően minden ország belügye,
hogy milyen állampolgársági
szabályozást alkot - mondta - ,
vannak olyan általános európai
normák, amelyek tiszteletben tartása elvárható. „Nem lehet sem
direkt, sem indirekt módon egy
magyar kisebbségi közösséget
egy állampolgársági szabályozás
keretében diszkriminációnak kitenni" - jelentette ki Németh.

KÜLFÖLD
Földcsuszamlás

MEXIKÓVÁROS. Legalább száz
házat temetett maga alá egy
földcsuszamlás kedd hajnalban
Mexikó délnyugati részén, a helyi kormányzó szerint félő, hogy
a természeti csapás több száz,
de akár ezer áldozatot is követelt. A katasztrófa Santa Maria
de Tlahuitoltepec településen
történt, amelyre ráomlott egy
hegyoldal. A talaj kétszáz méter
hosszan csúszott meg, s omlott
rá 100-300 lakóépületre.

Bányaomlás, mentés

CHILE. A kormányzat szerint a
felszínen 15 napon belül minden
készen áll majd arra, hogy felhozzák a föld alatt rekedt 33
bányászt. A bányászati minisztérium ezzel együtt nem változtatott az előrejelzésen: a bányászok csak november elején szabadulnak ki. (mti)

SlttlflíSIMN AKCIÓ!
Gázrobbanás: Tűzoltók dolgoznak aromokeltakarításán szeptember 28-án Orbottyánban. Egy ember holttestét találták meg annak a családi háznak a romjai
alatt, amely gázrobbanás miatt megsemmisült. A szomszédok szerint a férfi magárarobbantottaházát - korábban többször fenyegetőzött ezzel FOTÓ MTI - E V. P

Sztrájk: fennakadások
a légi közlekedésben

BUDAPEST. Sztrájkok miatt kedden a belgiumi járatok, ma pedig
a spanyolországiak maradtak, Uletve maradnak el Budapestről. A
Budapest Airport tudatta: a belga
légi irányítók sztrájkja miatt kedden a Brüsszelbe repülő légitársaságok közül a Vizzair, a Malév és
a Bruxelles is törölte délutáni járatait. A Vizzair és a Malév azon
járatai is kimaradtak, amelyek
kedden este érkeztek volna a bel-
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ga fővárosból. Ma Spanyolországban általános sztrájk lesz, s
már tudható, hogy ez megbénítja
majd a légi közlekedést az országban. „A Vizzair és a Malév is törölte szerdai madridi járatát" - közölték. „Valószínűleg a szomszédos országokból, vagyis más repülőterekről sem lesznek elérhetők a spanyolországi repülőterek,
egyben fennakadások várhatók a
vasúti közlekedésben is." (mti)

Szárnyvonal-újranyitások
MAGYARORSZÁG. Hat, korábban
bezárt szárnyvonalon indulhat
újra a vasúti közlekedés december 12-től - jelentette be a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium szakállamtitkára kedden. A számyvonal-újranyitások
folytatódnak,

ezért a Fehérgyarmat-Zajta, Alsókocsord-Csenger,
Abaújszántó-Hidasnémeti, Komló-Godisa,
Börgönd-Sárbogárd és az Almásfüzitő-Esztergom
vonalakon,
összesen 165 kilométeren indulhat újra a vasúti forgalom, (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a szeptember 28-i kenőszámok:
4.11.13,17,18, 20, 30, 35, 36, 38, 41, 42, 47. 57, 58, 59, 65,71,75, 79.

HohesC
Gyümölcslé
Áruházban kapható összes ízben
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Ajánlataink az akciós készlet
erejéig érvényesek!
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Rama
Sütő-főző margarin
250 g, 592 Ft/kg
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CSAK A BORASZATNAK EL SOMODI SÁNDOR

Kivágatta az összes szőlőjét
18 év után kivágatta az összes szőlőjét Csongrád megye egyik
legnevesebb borásza, az ásotthalmi Somodi Sándor. Nem érte
meg a vesződség, most hozta meg a nehéz döntést. A borászat
mellett viszont kitart.
ment a világ. Az uniós belépés
már csak rátett egy lapáttal,
az Unió kvótát szabott, hogy
ÁSOTTHALOM
úgy lehet szőlőterületet teleDOMBAI TÜNDE
píteni, ha előtte ugyanennyit
A boros szakma legnagyobb el- kivágnak. De szabály sem kelismerését, a Pannon Bormíves lett, lecsökkent a termőterüCéh tagságát elsőként az Al- let, nem éri meg szőlőt terföldről az Ásotthalmon gazdál- meszteni. Vegyes a kép, ami a
kodó borász, Somodi Sándor ér- technológiát illeti. Aki nem
demelte ki, tavaly pedig a fo- lett sok pénzből vagy hitelből,
gyasztók tüntették ki, a megye pályázatból sztárborász, oda
alkotói díját vette át. Jövőre lesz jutott, ahová mi. Feltűntek a
húszéves a családi borászata, nagy kuszaságban olyan ifjú
amelyről megírtuk: héthektá- ^ titánok is, akik, jól fogalmazta
ros ültetvényről szüretel, évi a szakíró, Hugh Johnson, úgy
20-25 ezer palack borából alig akartak mindenütt klasszikus
marad a pincéjében a követke- francia borfajtákat előállítani,
hogy francia tölgyfahordókat
ző évre.
- Kivágattam az összes sző- használtak. Nem jött be, de ez
lőt. Csak borom van - lepett csak későn derült ki. A szerenmeg, amikor az idei év értéke- cselovagok, akik meg nem
lésére kértem. - Nemcsak merték rábízni magukat a saÁsotthalom, az egész ágazat ját ízlésükre, futnak a divat
vergődik. A probléma gyöke- után, és összekeverik a hordó
rei húsz évre nyúlnak vissza; ízét a finom borokéval.
akkoriban 130 ezer hektárról
Somodi Sándor családi ülszüretelt az ország, ez mos- tetvényére a 2002-es téli fagy
tanra 6 0 ezerre apadt. Azt hit- mért döntő csapást, azóta csak
tük, amikor a nagyüzemek a veszteséget termelte. 44 éves
megszűntek, és tőke nélkül, borászmúlttal a háta mögött a
de felvettük a kesztyűt a több 63 esztendős szakember nem
száz éves francia és portugál kesereg, borász marad, szőlő
nagybirtokokkal, hogy a jó nélkül. Több szőlész kollégájábor is kell. Nem így lett, az val közösen termelik meg a
ipari mennyiségű bor felé szükséges szőlőmennyiséget,

9 9 Azért szeretem
a műsort, mert
a produkciók mögött
munka van.

Maráczi Gabriella, az ÁNTSZ regionális intézetének közegészségügyi osztályvezetője
lapunknak azt mondta, természetes, hogy ez ügyben méltányosan járnak el. A kormánnyal
együtt az ÁNTSZ is azt várja,
mit válaszol az Unió az ország
kérelmére, amelyet még az előző kormány közlekedési és vízügyi minisztériuma terjesztett
be. Ebben azt kérik, adjon felmentést az Unió a kényszerintézkedések bevezetésének kötelezettsége alól, és állapítson

Somodi Sándor: Húsz éve még 130 ezer hektárról szüretelt az ország, ez
mostanra 60 ezerre apadt. FOTÓ: KARNOK CSABA
ez amiatt jó, mert szakmailag
is tisztességes munkamegosztást alakítottak ki. Eddig is vásárolt szőlőt a Mátrából, Badacsonyból és a csongrádi borvidék különböző helyeiről. Azt

mondja, ezekből készít a szőlő
természetes szépségére, a tájra, a fajtára, az évjáratra jellemző borokat. A borkészítés
és a bormarketing pedig egész
embert kívánt.

gorúan betartani a törvényt.
Két évvel ezelőtt Eperjesen ahol az arzéntartalom a már
említett határérték tízszerese bevezették ezt a korlátozást.
Azóta lajtos kocsival hozatják
az ivóvizet. Ez eddig a helyi önkormányzatnak 3 millió forintjába került. Kiss Csaba polgármester hozzáteszi, ezt a pénzt a
település eddig vissza tudta
igényelni az államtól. A polgármesternek - aki háziorvos is kemény vitája volt a tisztiorvosi
szolgálattal a korlátozás elrendelése miatt. - Az ÁNTSZ negyven éve tudja, hogy itt ilyen a
víz, eddig is ezt itták az emberek, elegendő lett volna, ha a

gyerekek kapnak tisztított ivóvizet - mondta Kiss Csaba.
A községvezető emlékeztet: a
falu egy 50 milliós állami keretből kapja vissza az ivóvíz-biztosítás költségét: - Ez nagyon hamar kimerülne, ha Szarvason
vagy Orosházán rendelnének el
ilyen korlátozást. Pénzt pedig
két alkalommal lehet visszaigényelni: szeptemberben és májusban, közte az önkormányzatnak megterhelő lehet a vízosztás
finanszírozása, ez egy nagyobb
önkormányzat esetében horribilis összeg. Ha mi nem hozhatnánk lajtos kocsit, zacskós vízzel évi 10-15 millióba, palackossal 20 millióba kerülne mindez.

Tény, hogy az utóbbi években feltűnt arcok közül
néhánynak sikerült megkapaszkodnia az első vonalban, egyesek elcelebesedtek, vagyis hajlandók voltak patkányokat csókolgatni, sárban fürödni, csak
hogy képernyőn lehessenek. A legtöbben ahogy jöttek, úgy el is tűntek. Pénz, menedzselés, kapcsolatok nélkül nehéz megkapaszkodni, még ha tud is
énekelni az illető.
. Hat év elteltével már megszokottá váltak az akkor
friss szerkesztői, képi megoldások. Tényleg pergők a
műsorok, a zsűriben ülő személyiségek (nem mondhatni valamennyiüket szakértőnek) hozzáteszik a
magukét, hogy még színesebb legyen a produkció.
Szerintem ismét a fél ország ott ül szombatonként a
tévé előtt, váltogatja a csatornákat. Azért szeretem a
műsort, mert a produkciók mögött munka van. Ezek
a fiatalok és kevésbé fiatalok nem celebek, hanem
énekesek akarnak lenni.

Keresik a pénzüket
KISTELEK. Hitelezői választmány alakult tegnap azokból a
tagokból és beszállítókból,
akiknek tartozik a felszámolás
alatt álló Kistér Tész. A következő időszakban nekik kell
képviselniük a többiek érdekeit, valamint állandó kapcsolatban lesznek a felszámolóval.
A kisteleki s z ö v e t k e z e t hi-

telezői gyűlését a felszámolóbiztos, Fórián
Csaba
hívta

November közepétől autózhatunk
a csongrádi elkerülő úton
Holnap megkezdődik a műszaki átadás-átvétel a 451-es főút
Csongrádot elkerülő szakaszán, de a 4,5 kilométeres új
utat csak november derekán
vehetik birtokba az autósok.

Évek óta várják a csongrádi elkerülő megépítését a környékbeliek. Noha most úgy tűnik,
napokon belül használható
lesz az új útszakasz, az autósoknak még másfél hónapot
várniuk kell a 4,5 kilométeres
aszfaltcsík tesztelésére.

még nem zárult le, ráadásul a
régészeti leletmentés is több
hónapot vett igénybe. Az útépítés végül 2 0 0 9 augusztusában kezdődhetett meg, de az
őszi és téli időjárás nem kedvezett a kivitelező konzorciumnak, amelynek egyik tagja,
a Szeviép Zrt. időközben csődhelyzetbe került. A határidőket többször módosították:
legutóbb - július végén - azt
írtuk a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő (NIF) Zrt. elektronikus levelére hivatkozva, októberre várható, hogy megnyitják a forgalom előtt az új szakaszt.

A kivitelezést több körülmény is késleltette. 2 0 0 9 tavaszán már kiválasztották az út
építőjét, de a nyomvonal által
érintett területek kisajátítása

A napokban újra megkerestük a NIF Zrt.-t, hogy mikor vehetik birtokba az autósok a
451-es főút Csongrádot elkerülő
szakaszát. Azt a választ kaptuk

CSONGRÁD
BÍRÓ DÁNIEL

színeket hozzanak az
akkor már évek óta
stagnáló, szürkeségbe hajló hazai popés rockélet palettájára. Kíváncsi voltam,
lesz-e és milyen folytatás.

Mint tudjuk, a Megasztár már az ötödik szériánál
tart. örülhettünk szegedi sikernek is, hiszen az előző
sorozatban Lakatos Krisztián az első háromba énekelte magát, most pedig a legjobbak közé jutott több megyei kötődésű énekes, együttes. Míg a másik csatornán az X-Faktorban az 50 esztendős szegedi „öreg
rocker" Stone-t a legjobb 50 között jegyzik. Már éppen befejezni készült zenei pályáját, de ezt még megpróbálom felkiáltással benevezett. Eddig sikerrel.

Csődbe vinné a városokat a zacskós víz
CSONGRÁD MEGYE
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

V. FEKETE SÁNDOR
vfekete@delmagyar.hu
„Telitalálatnak bizonyult a vetélkedő ötlete. A műsor
a fél országot a képernyő elé ültette szombat esténként. Az idősebbek egy kicsit nosztalgiázhattak,
hogy ilyesmi volt régen a Ki mit tud? meg a táncdalfesztivál. A fiatalabbak örülhettek a látványos
show-elemekben bővelkedő koncerteknek, a modern
szerkesztéssel, szokatlan képi megoldásokkal dolgozó bejátszásoknak." Hat és fél évvel ezelőtt írtam ezt
egy jegyzetben, amikor kihirdették a Megasztár 1.
győztesének nevét. Tóth Vera legyőzte Oláh Ibolyát.
Tényleg örültem a vetélkedőnek, lehetőséget terepitettek tehetséges fiataloknak, hogy befussanak, üde

AZ ANTSZ IS AZT REMELI, AZ UNIÓ HALADÉKOT AD AZ ARZENMENTESITESRE

meg új határidőt, amelyre elkészülhetnek a drága ivóvíztisztítók. Addig az ÁNTSZ a Dél-Alföldön is azt vizsgálja, hogyan
lehet a meglévő feltételek között a viszonylag jobb minőségű vízzel ellátni azokat a településeket, ahol nagyobb az arzéntartalom. Az eddigi határidő
2009. december 25-e volt.
Ez a helyzet 2,5 millió embert
érint a Dél- és Észak-Alföldön, illetve a Dél-Dunántúlon. A beruházás összköltsége több mint
100 milliárd forint lesz, a tervek
készülnek, ha a kormány segít, a
munka is elkezdődik.
Annak most senki sem örülne, ha az ÁNTSZ elkezdené szi-

Tehetségkutatók

a társaság kommunikációs irodájától, hogy az útszakasz kivitelezési munkálatai a végéhez
közelednek. A főpálya burkolata gyakorlatilag elkészült, az
egyik körforgalomnál a kopóréteg terítésével lezárultak az aszfaltozási munkák. A burkolatjelfestések, a jelzőtáblák, vezető oszlopok telepítése, a földutak és sárrázók építése, az árkok végleges kialakítása, valamint a növénytelepítés van
még hátra. Holnap kezdődik a
műszaki átadás-átvétel. Ez várhatóan október végére zárul le,
utána kérhető meg a Nemzeti
Közlekedési Hatóságtól a forgalomba helyezés. A NIF reményei szerint november második
felében átadhatják a forgalomnak a Csongrád városát tehermentesítő utat.

össze. Elmondta, a szövetkezet 696 millió forinttal tartozik a hitelezőknek, a legnagyobb összeget, 4 0 0 millió forintot az OTP Bank követeli.
Mivel a tész egyetlen - peres
eljárás alatt álló - vagyontárgya a hűtőház, és annak
könyv szerinti értéke 4 0 0 millió forint, kevés reményt lát
arra, hogy a többi hitelező
pénzt kaphasson.

Egyetemisták
a Stefánia
tisztaságáért
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Örökbe fogadta, gondozza a
szegedi Stefániát a Szegedi
Tudományegyetem
Juhász
Gyula Pedagógusképző Kara.
Idén májusi fogadalmához tartja magát a hallgatói
önkormányzat: negyedévente az egyetemisták és az oktatók
együtt
dolgoznak
azért, hogy a Stefánia ne
csak szép, de tiszta és gondozott is legyen. Tegnap a
hallgatók és tanáraik a Környezetgazdálkodási
Kft.
szakembereinek irányításával dolgoztak.

Holnap kezdődik az elkerülő út műszaki átadás-átvétele.

A SZERZŐ FELVÉTELE

A területrendezés közben
a diákok kérdőíves felmérést
végeztek az arra sétálók között, a válaszadókat egy-egy
csésze teára is meghívták.

AKTUALIS
KÖRKÉP
Gyűjtés az iskolaudvaron

RÖSZKE. Fém-, papír-, elektromoshulladék- és PET-palack-gyűjtést tart az általános
iskola diákönkormányzata
péntekig. A hulladékgyűjtő
konténert az udvaron helyezték el. A gyűjtés naponta 7
órától 17 óráig tart. A befolyt
összeget az iskolai gyermeknap megrendezésére fordítják.

Karrier Napok

SZEGED. Az Állásbörzéhez kapcsolódóan idén is a TIK-ben rendezik meg az SZTE Őszi Karrier
Napokat. A ma kezdődő, háromnapos programsorozaton az érdeklődők válaszokat kaphatnak
az álláskeresés során felmerülő
kérdésekre. Bővebb információ
a www.sztekarrier.hu weboldalon olvasható.

Idősek világnapja

ÜLLÉS. A község önkormányzata ünnepségre invitálja a település nyugdíjasait az idősek világnapja alkalmából ma 17 órától a
Déryné Kulturális Központ Közösségi Házba.

Legzöldebb pedagógus

ZÁKÁNYSZÉK. A www.tengerecki.hu weboldalon szavazhatnak a „legzöldebb" pedagógusra. Zákányszék „színeiben" Petákné Fazekas Aranka, a Manó-kert Óvoda óvodapedagógusa jelentkezett a felhívásra.

Fórumok

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Atmási István, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje ma délután 4 órakor
választási utcafórumot tart Vásárhelyen a Könyves és a Cukor
utca kereszteződésében.
- A Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület ma délután 6 órakor kistermelői fórumot rendez a
Petőfi utca 6. szám alatt. Téma: a
helyi beszállítói kör kialakítása a
közétkeztetésben, amiről Kovács
Pál, a Hód-Menza Nonprofit Kft.
ügyvezetője tart tájékoztatót.

Megújult a faluközpont

SZÉKKUTAS. A megújuló községi központot a ma délelőtt 10
órakor kezdődő ünnepségen adják át hivatalosan Székkutason.
Részletesen bemutatják a megvalósult projektet. Az ABC előtt
például szökőkutat alakítottak
ki, míg 3 parkolói kapacitás növelése érdekében a községháza
udvarán, valamint a kultúrház
Kossuth utca felőli oldalán 10-10
férőhelyes parkolót létesítettek.

2010. SZEPTEMBER 29.,

Megverték, fojtogatták
a férfit a plakátotok
Plakátotok vertek meg egy szegedi fiatalembert kedd hajnalban. A rendőrség garázdaság
gyanúja miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen.
SZEGED
GONDA ZSUZSANNA
Az MSZP lógóját és Botka László polgármester fotóját használták fel azoknak a plakátoknak
az elkészítéséhez, amelyekkel
egy Szegediek Civil Fóruma nevű, idáig ismeretlen csoport ragasztotta tele a várost. A plakát
egy Botka-elienes honlapra
hívja fel a figyelmet, amely tárgyalja többek között a Mars téri
beruházást, a Ligetfürdőt.
A plakátolás kedd hajnalban
verekedésbe torkollt, amikor
egy Roosevelt téri üzlet tulajdonosa megkérte a kampány-

anyagot kiragasztó három férfit
- elmondása szerint egyikük
csuklyát viselt - , hogy az üzletét hagyják ki.
- Az egyik megkérdezte, ki
vagyok én, hogy ugatok, majd
rögtön kaptam kettőt. Semmi
jele nem volt, hogy ütni fog,
meg értelmetlen is volt az
egész, ennél hatszor súlyosabb
ügyben nem szoktak az emberek ütésváltásba keveredni magyarázta a férfi, aki nem
akarta, hogy leírjuk a nevét.
Azt mondta, a verekedésben a
földre került, támadója fojtogatta is - sérülései nyolc napon belül gyógyulnak. Kihívta
a rendőrséget, és az egyik plakátolót megpróbálta ott tartani, de nem sikerült. Beszámolója szerint a 3 férfi egy fekete
dzsipbe ugrott be.
A rendőrség szóvivője, Szen-

Három pillérre épül
az LMP szegedi programja
SZEGED. Szimbolikusan tegnap, az információszabadság
világnapján mutatta be szegedi programját az LMP helyi
csoportja. - Szegeden az LMP
az első, amely ezt megtette mondta Málovics György képviselőjelölt. Várospolitikájuk
3 pillérre épül: fenntarthatóság, társadalmi igazságosság
és részvételi demokrácia közölte Szentistványi
István
képviselőjelölt, a párt kompenzációs listájának vezetője. Szabó Dániel képviselőjelölt kifejtette: a munkahelyteremtés másoknál is megvan szlogen szintjén, de az
LMP programjában szerepel,
hogy az önkormányzat milyen konkrét lépéseket tehet.
Ilyen például: a közmunka
gyakorlatát úgy átalakítani,
hogy biztosítsa a tényleges
munkaerő-piaci reintegrációt, valamint a pályázati lehe-

Az LMP Dugonics téri sajtótájékoztatóján Margóczi Katalin, Szabó Dániel, Szentistványi István és Málovics György, FOTÓ: FRANK YVETTE
tőségek kihasználása során a
munkahelyteremtést prioritássá tenni. Margóczi
Katalin
képviselőjelölt többek között
a városi zöldterületek használatáról beszélt, kiemelve:
az újszegedi liget használata

Radikális változás kell
a Zöld Baloldal szerint
Ü l ZOLU ÖALULWL
zoldbatoldal hu • <nfo<®zoki balold

hu

Bemutatkoznak a jelöltek

MINDSZENT. Ma délután 6

órától választási fórumot tarta-

nak Mindszenten a Keller Lajos
Könyvtár és Kulturális Központ

színháztermében, ahol a szervezők minden polgármester- és
képviselőjelöltnek lehetőséget
biztosítanak a bemutatkozásra,
programjuk, elképzeléseik ismertetésére.

Testületi ülés

CSANÁDPALOTA. Ma délután
3 órakor a városházán, a polgármesteri irodában ülésezik a képviselő-testület. Napirendre tűzik
többek között az elmúlt 4 évről
szóló beszámolót, valamint a
társadalmi szervezetek tájékoztatóját az önkormányzati támogatások felhasználásáról.

ti Szabolcs
megerősítette a
kedd hajnali plakátragasztás
közben kialakult szóváltást, és
a tettlegességet is. A rendőrség
garázdaság gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított eljárást.
Botka László az őt támadó
hirdetményekkel kapcsolatban
azt mondta: hozzá van szokva a
negatív kampányhoz, máskor
is előfordult, amikor politikai
ellenfelei „felkészületlen jelölttel, politikai alternatíva nélkül
próbálták legyőzni". Szerinte a
szegediek erre eddig nem voltak vevők, és reméli, hogy ezután sem lesznek azok. A polgármester nem tervezi, hogy
feljelentést tesz a logó és a fotó
használata miatt; azt mondta,
mocskolódással nem foglalkozik, és bízik benne, hogy ezt a
szegediek el fogják ítélni.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, SZEGED.
Választási nagygyűlést tartott a
vásárhelyi városi könyvtárban a
Zöld Baloldal tegnap délután. A
rendezvényen Havránek Ferenc
(jobbról), a párt polgármesterjelöltje, Tamás Gáspár Miklós (középen) országos elnök és Jirzi Hudácek (balról), az Európai Baloldali Párt végrehajtó bizottságának tagja is részt vett. A cseh vendég elmondta: a baloldalról kritikusak az Unióval szemben, de ő
maga is látta, hogy a szervezetnek vannak jó oldalai, hiszen Vásárhelyen is sok fejlesztés valósult meg EU-támogatással. Tamás Gáspár Miklós arról beszélt,
hogy az emberek megélhetése

veszélybe került, ezért radikális
változásra van szükség, de úgy
tapasztalta, hogy gazdasági téren nem történtek jelentős változások az elmúlt hónapokban.
Szerinte egypártrendszer van kialakulóban, amit csak egy erős,
felkészült ellenzék akadályozhat
meg. Havránek Ferenc pedig kiemelte: a város elvesztette népességének közel 10 százalékát.
A folyamatot meg kell akadályozni, főleg a létbiztonság erősítésével, környezetbarát iparágak
Vásárhelyre csábításával. A Zöld
Baloldal ezt követően Szegeden
tartott
kampányrendezvényt,
amelyen részt vett Balogh Tibor
polgármesterjelölt is.

során az emberek érdekeit
kell előtérbe helyezni egyes
üzleti érdekek helyett. Kifejtette: a szegediek szeretnének élni a Tisza és a vízpart
nyújtotta pihenési és kikapcsolódási lehetőségekkel is.

Vizsgálják
Márton
Imre
panaszát
jogsértést állapított meg a
helyi választási bizottság, és
szabálysértési eljárást kezdeményezett a jegyzőnél Márton Imre makói független polgármesterjelölt panasza nyomán. A névtelenül terjesztett
röplap ügyében a rendőrség
is nyomoz.
MAKÓ
SZABÓ IMRE
Mint korábban megírtuk, a
múlt héten városszerte megjelent Márton Imre független
polgármesterjelöltről
egy
névtelenül kiadott és terjesztett, véleménye szerint a személyét lejárató kampány részét képező szórólap - emiatt fordult a helyi választási
bizottsághoz. Kifogása szerint a szórólap tartalma és
formája sem a jogszabályoknak, sem a jó erkölcs követelményeinek
nem
felelt
meg.
A bizottság a kifogás elbírálása során jogsértést állapított meg a tekintetben,
hogy a szórólap sérti a sajtótörvény
rendelkezéseit,
egyúttal sajtóigazgatási szabálysértési eljárást kezdeményezett a helyi jegyzőnél.
Bánfi Margit lapunknak elmondta: a bizottság határozata pénteken
emelkedett
jogerőre, és az ügyet a szabálysértési hatóság vizsgálja
a szokásos rend szerint hogy az eljárás mikor zárul
le, még nem tudni.
Márton Imre az ügyben
büntetőfeljelentést
is
tett
közmegbízatás teljesítésével
összefüggésben, nagy nyilvánosság előtt elkövetett becsületsértés vétsége miatt. A
feljelentés ismeretlen tettes
ellen érkezett a makói kapitányságra, a nyomozás egyelőre folyamatban van - erősítette meg lapunknak Szenti
Szabolcs,
a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője.

SZERDA

HÍREK
Baleset a Bertalan hídon

EGY MAGYAR RENDSZÁMÚ
KAMION és egy szintén magyar Skoda ütközött tegnap a
szegedi Bertalan hídon. Az elsődleges adatok szerint a Szőreg felől érkező kamion a belső sávban haladt, és szabálytalanul sávot váltott. Ekkor
összeütközött a külső sávban
haladó Skodával, amely nekicsapódott egy szemből érkező
Suzukinak. A balesetben senki
sem sérült meg, de az anyagi
kár jelentős. A helyszínelés
idején két sávot lezártak.

Kovács programja

A VÁSÁRHELYI KOVÁCS
LÁSZLÓ (FIDESZ-KDNP ÉS
MIÉP, 3-AS VÁLASZTÓKERÜLET) programismertető sajtótájékoztatóján tegnap elmondta: a
Tabánt, Kincsestelepet és Tarján
északi részét magában foglaló
körzetben az egyik legfontosabb
feladat az utak, utcák felújítása,
illetve a földes, még nem szilárd
burkolatúak aszfaltozása. Ha
megválasztják, az új ciklusban
folytatni akarja az önerős járdafelújításokat - jelenleg 35 porta
előtt zajlik ilyen munka -, a csapadékvíz-elvezető árkok, kerékpárutak, játszóterek karbantartására is figyelni kell.

Cserbenhagyó gázolót
fogott el a rendőrség

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ELMULASZTÁSÁNAK GYANÚJA miatt indult büntetőeljárás egy 17
éves szegedi fiatalemberrel
szemben. A rendőrségi szemle
adatai szerint a fiatalember hétfőn autójával megállt az Olajbányász téri kijelölt gyalogos-átkelőhelynél, mivel neki jobb kéz felől három kislány állt a járdán.
Amikor azonban egyikük, egy 9
éves lány lelépett az úttestre, az
autós elindult, visszapillantó tükrével elsodorta a gyereket, és áthajtott a lábfején is. A sofőr nem
állt meg, segítségnyújtás nélkül
elhagyta a helyszínt. A kislány
szerencsére csak könnyebben
sérült meg. A tanúk elmondása
alapján a Szegedi Rendőrkapitányság azonosította, és előállította a bűncselekmény gyanúsítottját, aki kihallgatása során
megtagadta a vallomástételt.

Nyomoz a rendőrség
az árpádhalmi ügyben

ÁRPÁDHALOM. Lágyékon rúgta
diákját egy tanítónő címmel
számoltunk be az árpádhalmi
iskolában történtekről múlt
szombaton. Lapunknak az
érintett fiú édesanyja azt
mondta: a rendőrkapitányságon kért segítséget, de ott azt
mondták, ne tegyen feljelentést. Az üggyel kapcsolatban
megkereste lapunkat a megyei
rendőr-főkapitányság
szóvivője, Tuczakov
Szilvána,
aki a következőket tudatta
szerkesztőségünkkel:
„Az
asszony 2010. szeptember

12-én valóban megjelent a
Szentesi Rendőrkapitányságon, hogy feljelentést tegyen.
Az ügyeletes mintegy negyedórányi várakozásra kérte
a nőt, mivel épp egy másik
feljelentés felvétele volt folyamatban. Az asszony ekkor
közölte, hogy annyit nem tud
várni, hanem másnap jön be
ismét, hogy megtegye feljelentését. Szeptember 14-én
visszament a Szentesi Rendőrkapitányságra, és közölte,
hogy az iskolában a pedagógus ellen fegyelmi eljárás in-

dult, amelynek során elismerte tettét. Ezek után úgy
nyilatkozott, hogy megnyugodott, további eljárást nem
kíván az ügyben. Arról nem
volt szó, hogy az ügyeletes lebeszélte volna az anyát a feljelentés megtételéről,
így
ezen megjelent állítás nem fedi a valóságot."
Az ügyben a Szentesi Rendőrkapitányság
védekezésre
képtelen személy ellen elkövetett könnyű testi sértés bűntett gyanúja miatt nyomozást
rendelt el.

NEGY IZGALMAS NAP A HANSAGIS DIAKOK SZAMARA A TURISZTIKA VILAGABAN

Tanulmányi úton Szerbiában
A Hansági Ferenc Vendéglátóipari és
A tanulmányútra az Apáczai KözalaIdegenforgalmi Szakiskola és Szakközép- pítvány HATÁRTALANUL! Programja kere
iskola 8 diákja az idei évben nem csak az istében kerül sor. Az Apáczai Közalapítvány
kolapadban ismerkedhet meg a vendéglátás 602.500 forinttal támogatta az utazást.
és a turizmus szépségeivel. Az iskola négyMint azt az iskola igazgatónőjétől,
napos tanulmányi utat szervezett számuk- Keveiné Mészáros Erikától megtudtuk, a
ra szeptember 27. és 30. között Szabadkára,diákok megismerkedhetnek a határ menti
ahol a Délvidék gasztronómiai, turisztikai turizmus fejlődésével, a vajdasági étel- és
jellegzetességeiről tanulhatnak helyi szak- italspecialitások elkészítésével, Szabadka
emberek segítségével.
kultúrájával, idegenforgalmi eseményeivel.

Az út tapasztalatairól a tanulók egy - az
oktatásban is jól használható - multimédiás CD-t készítenek, mely segítheti a régió
igényeihez igazodó szakemberképzést, (x)

határtalanul!
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Három premierre
készül a színház
Csárdáskirálynő, A képzelt fösvény beteg, Csalóka Péter - javában készül az évad első három premierjére a Szegedi Nemzeti
Színház, amely tavaly a vidéki teátrumok közül a legnagyobb
mértékben tudta növelni látogatottságát.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Szegedi Nemzeti Színház a
2008-as 86 ezer 546 főről
2009-ben 102 ezer 960 főre
tudta növelni a fizetőnézők
számát, ezzel a vidéki teátrumok közül a legdinamikusabb
növekedést produkálta. Gyüdi
Sándor főigazgató a tegnapi
sajtótájékoztatón a HVG adatai nyomán arról beszélt: 122
százalékos a nézőszám emelkedése Szegeden az elmúlt
évek átlagához képest. Felhívta a figyelmet arra is: a színházi szférát az improduktív kategóriából átsorolták a nemzeti
erőforrások közé, amit szemléleti váltást is hozhat.
Október l-jén, a zene világnapján tartja a színház a szezon első premierjét: Kálmán
Imre Csárdáskirálynőjét
a
nyáron mutatták be a 41. Trieszti Operettfesztiválon
péntektől hazai szereplőgárdával láthatja a közönség.
Tasnádi Csaba, a koprodukciós előadás rendezője szerint ez az operett - amelynek
dalait szinte minden percben
játsszák valamilyen formában a világon - igazi hungarikum. Vendégként Bucsi Annamária alakítja Szilviát, Kóbor Tamás pedig Edvint.
Nemcsak rendezője, hanem egyik szerzője is az ok-

tóber 8-ától a kisszínházban
látható A képzelt fösvény beteg című vígjátéknak Bodolay Géza, aki két jól ismert
Moliére-darabot
ötvözött
eggyé. A főrendező úgy fogalmazott: reméli, hogy párbeszédben lesz az előadás az
értő közönséggel - és az értetlennel is. A jellegzetes karaktert játszó Szilágyi Annamária szerint kerek, szórakoztató darab született.
Sándor János állítja színpadra Weöres Sándor Csalóka
Péter című mesejátékát, amit
Weber Kristóf zenéjével október 26-án mutatnak be. A rendező azt reméli, a gyerekek
tanulnak majd belőle. A társulat új tagja, Rédei
Roland
hobbiját, a gitározást is hasznosíthatja a produkcióban.
In memóriám Gregor József
címmel október 30-án rendezik meg a 20 éve alakult Szegedi Operabarátok Egyesületének jubileumi estjét, amelylyel a szervezet alapítójára is
emlékeznek, és a világjáró
basszista nevét viselő alapítvány először adja át a Gregor
József-emlékérmet. Az egyetemi Őszi Kulturális Fesztivál
több programjának is a színház ad otthont: 11-én a debreceni Fodrásznő vendégszerepel, 14-én nyílt napot tartanak
színházöleléssel és „Beugrással".

Hajléktalanok piszkolnak
a Debreceni utcai rendelőnél
Hajléktalanokra panaszkodnak
a Debreceni utcai orvosi rendelő környékén élők: a fedél nélküliek odapiszkítanak, randalíroznak. A dolgozók fertőzésveszély miatt aggódnak.
SZEGED
DOMBAI TÜNDE
Felháborodott
telefonálók
panaszkodnak szerkesztőségünkben a felsővárosi Debreceni utcai orvosi rendelő
hívatlan lakóira. Az egészségügyi komplexum utcára
nyíló részén patika üzemel,
hátul és a Róna utcai oldalon fogorvosok, felnőtt- és
gyermekorvosok
rendelnek

Kellemetlen, de nem
feltétlenül veszélyes
Az ÁNTSZ kistérségi intézetébe még nem érkezett hivatalos bejelentés az egészségügyi ellátás veszélyeztetéséről
vagy járványveszélyről. Kovács Ferenc főorvos azt hangsúlyozza: a hajléktalanok jelenléte, még ha büdösek és
koszosak is, nem jelent közvetlenül fertőzésveszélyt. Torzít, ha a kockázatot a külső
alapján mérjük fel. A jelenség
lehet nem kívánatos, de az
egészségügyi ellátást akkor
veszélyezteti, ha fertőző betegségben szenvednek a hajléktalanok, az pedig ránézésre
nem diagnosztizálható.

Itt szoktak tanyázni a hajléktalanok - mutatja Mészáros István. FOTÓ:
az
önkormányzati
bérleményben. Egy környékbeli
lakót, Ambrus Istvánnét
az
háborítja fel leginkább, hogy
a gyermekorvosi rendelők
előtti, jobb napokat látott,
üvegezett babakocsi-tárolóban éjszakára hajléktalanok
telepednek meg. Ottjártunkkor csak az összekent plafont, a kitört és összemázolt
ablakokat, falakat láttuk.
- Éjjelenként ide ágyaznak meg maguknak a hajléktalanok, itt főznek, szemetelnek, vécéznek. Kilátástalan
ellenük a küzdelem, hiába

SCHMIDT A N D R E A

szóltunk rendőrségnek, közterület-felügyelőnek, ingatlankezelőnek - meséli az
egyik gyermekorvos,
Hegedűs Ágnes, akit telefonon értünk el. A doktornő férje,
Mészáros
István hozzáteszi,
azért van nap közben viszonylag rend, mert minden
reggel a takarítónő kénytelen eltüntetni a nyomokat.
Többen mondtak már fel nekik emiatt. Előfordult, hogy
a randalírozók üvegeket dobáltak be, egyszer egy babakocsit is eltaláltak, szerencsére nem volt benne a gye-

rek. Az utcán több kismama
megerősíti,
négy-öt
fedél
nélküli napközben is itt szokott gyülekezni. A hátrahagyott
ételmaradékok,
bizonytalan színű folyadékokkal teli flakonok, szétdobált,
mocskos papirok bizonyítják, sokan járnak a rendelő
mögé. A gyógyszertár vezetője meséli, két héten keresztül mindennap, még hétvégén is rendőrt hívott, ha
meglátott itt őgyelegni valakit, az eredménye az lett,
hogy náluk, a patikánál nem
állnak meg.

09.30. - csütörtök
ar

Minden
^
Nike, Adidas,
Puma és McKinley
termékünk

Minden cipő

kedvezménnyel!

kedvezménnyel!

20%-os
szülinapi
kedvezmények
a 2 éves szegedi
INTERSPORTban!
j

Studio Low II Leather férfi edzőcipő
Méfetek: 40-Wh [3664174]
Classic/BTS Logo tréningruhák
100% Pes, méretek: S-XXL [4420537/4420951]
11.990,-helyett

«
*nl

9.590,-

Érvényes csak 2010.09.30-án a ferihegyi és a szegedi INTERSPORT-okban!

™

The Nike Chip férfi szabadidőcipő
Méretek: 40-46 [3463491]
9.990,- helyett

7.990f-

Érvényes csat^OIOTO.Omén a ferihegyi és a szegedi INTERSPORT-okban'

10.02. - szombat
Minden ruházati
termékünk

Minden kerékpár
és fitneszgép

kedvezménnyel!

kedvezménnyel!

Érvényes csak a megjelölt napokon és csak
a szegedi INTERSPORT-ban!

Pro Touch felnőtt futónadrág
coolmax technológia, lélegző. Méretek: S-XXL [4515263]
[az ár a 20% kedvezményt már tartalmazza!)
Érvényes csak 2010.10.02-én a ferihegyi és a szegedi INTERSPORT-okban!

lg] EHERGETICS
XT 210 mágneses crosstrainer
Ideális tréning az egész test megmozgatására, kézi ellenállásszabályzással. A nagy ellipszis kellemesen egyenletes körkörös
mozgást biztosít. 5-funkciós LCD-komputer; nagy kijelző az
egyszerű kezelhetőségért; kézi pulzusmérés; a komputer
a következőket méri: idő, sebesség, távolság, pulzusszám,
energiafelhasználás; max. teherbírás: 120 kg il 243060]
124.990,- helyett

99.990,-

Érvényes csak 2010.10.03-án a fanhegyi és a szegedi INTERSPORT-okban1

Szeged - Napfénypark Bevásárlóközpont 6725 Szeged - Móraváros. Szabadkai üt 7, - Tel.: 06-62/543-312,
Nyitva tartás: H-Sz: 10.00-20.00, V: 10.00-18.00

SPOftTTO

TH€

PCOPte

VINTERSPORT

KISTELEK ES MORAHALOM TERSEGE
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TÁBIT ZSOLT EURÓPA-SZERTE FEKTETI, HAJTJA A LOVAKAT

Pusztaszeri csikósnak
tapsolt a holland királynő
nes testtartás, a jó csikós
mégis már egy hónap alatt
betaníthatja erre a lovát, egy
év alatt pedig tökélyre fejlesztheti a mutatványt.
Zsolt számára ez nem nehéz feladat, édesapja gulyás
volt, nagyszülei pedig csikósok, így szinte a vérében van a
tudomány. A trükköket és fortélyokat a nagy öregektől leste el, és a társaival is megbe-

KISTELEKI kistérség:
Baks. Balástya, Csengele, Kistelek.
Ópusztaszer, Pusztaszer

MÓRAHALMI kistérség:

Ásotthalom, Bordány, Forráskút,
Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges,
Rúzsa, Üllés, Zákányszék

„A pusztaszeri
fiatalember három
csikóssal és kilenc lóval
turnézik."

Útépítés

MÓRAHALOM. Több mint 430
millió forintos útépítési, -felújítási program indult a városban.
Nógrádi Zoltán polgármester
tájékoztatott: Mórahalom új városrészében („Fölsővároson")
körgyűrű és gyűjtőút épül, 2,5
kilométeren. A külterületek egy
kilométernyi új szilárd burkolatot kapnak. Elkészült az ipari
park harmadik összekötő útja
is, egy kilométer hosszan. A
beruházások közül néhány már
készen van, november végéig
valamennyit átadják. A városban az útburkolatok felújítása
is folyamatban van, Kissor és
Zákányszék felé pedig további
1,8 kilométer belterületi kerékpárút épül.

Bemutatkoznak
a jelöltek

ZÁKÁNYSZÉK. Választási fórumot rendeznek ma 18 órakor a
művelődési ház nagytermében.
Bemutatkoznak, programjukat
ismertetik a polgármester- és
képviselőjelöltek, válaszolnak a
jelenlévők kérdéseire.

Meglepetés, időseknek

RÚZSA. Szombaton 16 órakor
a művelődési házban köszöntik az időseket. 17 órakor Balázs Pali műsora kezdődik. 18
órától meglepetéssel látják
vendégül azokat, akik csütörtökig jelentkeznek a
285-193-as telefonszámon.

Jankó, Tábit Zsolt tízéves lova szinte érti a szót. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
Amszterdamban a holland királynő is látta a Puszta5.hu bemutatóját, amelynek tagjaként
a pusztaszeri Tábit Zsolt körbeturnézta fél Európát.
PUSZTASZER
BOBKÓ ANNA

fektetést és a legendás pusztaötöst mutatják be. (A pusztaötös hajtója a két hátsó lovon állva maga előtt három
lovat hajt ügetésben, majd
eszeveszett vágtában úgy,
hogy a lovakkal csak a hajtószáron keresztül van kapcsolatban.)

- Szeretnénk megőrizni a
magyar
pásztorkultúrát,
ápolni a hagyományokat foglalta össze célkitűzéseiket a 32 éves Tábit Zsolt, aki
négy éve csatlakozott
a
Puszta5.hu csapatához. A
pusztaszeri fiatalember három csikóssal és kilenc lóval
turnézik Európa-szerte: műsorukban többek között ló-

Jártak már Amszterdamban, ahol Beatrix holland királynő is megtapsolta őket,
de Franciaországban és Németországban is tátva maradt
a nézők szája műsoruk alatt.
Bár korábban Zsolt is próbálkozott a pusztaötössel, az ő
specialitása nem ez, hanem a
lófektetés és -ültetés. Az állatok számára ez természetelle-

Császár Mihály 103 éves lett

Kacsavágó üzem nyílt
Több tucat munkahelyet teremt
Balástya legújabb üzeme, a jövő
héten induló Szatmárikacsa,
ahol hetente négyezer szárnyast
vágnak majd. A hízott kacsamájat és -mellet exportálják, minden mást pedig nagykereskedőknek értékesítenek.
BALÁSTYA
TÍMÁR KRISZTA
Naponta ezer hízott kacsát
vágnak várhatóan jövő hét
hétfőtől Balástya
legújabb
üzemében, a Szatmárikacsa
Kft. napokban átadott telepén. A teljes egészében magántulajdonban - családi vállalkozásban üzemeltetett
céget a Móra TSZ központi
majorjának régi épületében
alakították ki, amelyre a felújítás után rá sem lehet ismerni. A kívülről is megszépített
ingatlant a
legmodernebb
gépsorral szerelték fel, amely
minden uniós szabványnak
megfelel.
Gyakorlatilag
ugyanazoknak az előírásoknak kell
eleget tennünk, mint a legna-

gyobb vágóhidaknak - mondta el a tulajdonos, Szatmári
Zoltán.
A Szatmárikacsát elsősorban a kacsamell, valamint a
hungarikumnak számító hízott kacsamáj miatt létesítették - erre a cégnek már most
van külföldről heti 4 0 0 0 darabos megrendelése. A kacsák
vágásból megmaradt többi részét pedig valószínűleg nagykereskedőknek
értékesítik
majd. A cég a termékeket
nemcsak konyhakészre gyártja, hanem csomagolja is csak erre egy teljes nap megy
el minden héten.
- Az üzem 2 0 - 2 5 új munkahelyet teremt Balástyán, a
hizlalással
pedig
további
10-15 családnak adnak munkát, akiknek eddig 5 0 - 1 0 0
kilométerre kellett, hogy elszállítsák szárnyasaikat
mondta el Újvári László polgármester. Hozzátette: végre
egy olyan beruházás létesült
a településen, ahol a mezőgazdasági terméket végtermékként nagyobb értékkel
tudják eladni.

Festmény után szabadon
A pusztaötös ötlete közel száz
éve egy osztrák festő fejéből
pattant ki: Ludwig Koch az
1900-as évek elején festette
meg az első pusztaötöst - a
lovak hátán vágtató szilaj magyar postást. A festő vízióját
Lénárt Béla magyar lovas valósította meg. Később tőle tanulták el a vállalkozó szelleműek a meglehetősen veszélyes mutatványt.

A Szatmárikacsa Kft.-ben modern gépekkel dolgoznak. Képünkön
Szatmári Zoltán tulajdonos látható, FOTÓ: VERÉB SIMON

Művelődési házat bővít és bérlakásokat
épít Tiszasziget
35 millió forintból újul meg a
művelődési ház Tiszaszigeten:
házasságkötő terem, informatikai terem, könyvtár és nyugdíjasklub is lesz az új épületben.
6 szociális bérlakást is kialakítanak, hogy így kedvezzenek
a családoknak.
- Megújul a művelődési ház
Tiszaszigeten - jelentette be
Bodó Imre polgármester. Az épület egyik felét, az egykori mozihelyiséget bővítik: 356 négyzetméteren házasságkötő terem, informatikai terem, könyvtár
kap helyet a helyi nyugdíjasklub
helyisége mellett.

Nem sok 103 éves szaladgál a faluban! - idézték Császár Mihály
szavait az őszikék Nyugdíjasklub tagjai, amikor felhívták szerkesztőségünk figyelmét: szeptember 24-én töltötte be Pusztamérges
legidősebb lakója a 103. életévét. A kiskunmajsai származású ünnepelt világéletében keményen dolgozott. 14 éves korától cselédként szolgált, majd a fővárosban kereste kenyerét, ahová biciklivel indult útnak.
Szegeden tanulta a kovácsmesterséget. Pusztamérgesen alapított saját
műhelyt, mellette szőlőt és gyümölcsöt termesztett. Felesége tíz éve
hunyt el, jelenleg kisebbik fia családjánál él. Ellátja magát önállóan, bár
meggyengült látása miatt csak „emlékezetből borotválkozik". Rádiót
hallgatva követi a világ dolgait, egészsége megőrzéséhez napi két pohárka vörösbort iszik. Két fia, lánya, hat unokája és két dédunokája vasárnap gyűlik össze, hogy felköszöntse. EOTÓ: DM/DV

széli. Gyakorolni pedig munka közben tudott: a ménes őrzésekor a pusztában.
A gyakorlat mellett azonban az elméletre is nagy
hangsúlyt fektet a pusztaszeri
fiatalember: szívesen olvas
könyveket arról, hogyan éltek
régen a magyar csikósok, szabadidejükben néprajzkutatóként tevékenykedő barátaival
is beszélget a szakmáról.
Pusztaszer egyetlen csikósa
bemutatózott a faluban rendezett lovasnapokon és a gyerekeknek szervezett juhásztáborban is. Tanítványai is vannak: többek között egy pálmonostori leányzó kéri segítségét
szakmai kérdésekben.

SZERDA

A település sikerrel pályázott a 35 millió forintból, 10
százalékos önerővel megvalósuló beruházásra - jelenleg a
közbeszerzési eljárás folyik.
Kora tavasszal kezdődhet az
építkezés.
A művelődési ház felújításáról szóló projekt másik eleme
6 szociális bérlakás építése.

Erre a programra az önkormányzat kamatmentes, viszszatérítendő állami támogatást
nyert.
- Szeretnénk vonzó környezetet teremteni azoknak a gyermekes családoknak, amelyeknek még nem oldódtak meg a
lakhatási gondjaik. Több olyan
nagycsaládot is ismerünk, akik
c s a k a z é r t k e r ü l t e k el Tiszaszi-

getről, mert máshol találtak
albérletet. Őket is visszavárjuk
- fogalmazott Bodó Imre.
A 80-80 négyzetméteres lakásokat rendkívül kedvező áron
vehetik majd bérbe a sikeresen
pályázók.
(x)
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Két nagyvárosban nyolc jelölt indul
Csongrád megye mindkét megyei jogú városában, Hódmezővásárhelyen és Szegeden is 4-4 aspiráns szeretné a polgármesteri
posztot megszerezni. A jelölőszervezetek közül azonos: a Fidesz
- Magyar Polgári Szövetség, amely Lázár jános, illetve B. Nagy
László mögé sorakozott fel; a Jobbik Magyarországért Mozgalom,
amely az egyik városban Molnár Lászlónét, a másikban Keresztúri
Farkas Csabát támogatja; illetve a Zöld demokraták-Zöld Balol-

dal-Zöldek Szövetsége, amely Havránek Ferencet, illetve Balogh
Tibort segíti. A Magyar Szocialista Párt favoritja Vásárhelyen Kis
Andrea, míg a párt mellé a Tisza-parton odaállt az Összefogás
Szegedért szervezet is, Botka Lászlót segítve. Hódmezővásárhely
10 egyéni választókerületi képviselői helyére 41 jelölt pályázik.
Négy párt (Fidesz, Jobbik, MSZP és a szövetkező 3 zöld szervezet) kompenzációs listáján 33 név olvasható. Szeged 20 egyéni
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kot, ennyi a munkaviszonyom. Az elmúlt 20 év gazdasági tévelygései
azt njutatják, veszélyes, ha a vezetőkből hiányzik az élettapasztalat. Mindennél fontosabb,
hogy az embereknek alkotó, tisztes megélhetést
biztosító munkájuk legyen, és természeti környezetünket szégyenkezés nélkül tudjuk átadni utódainknak. Ez a kettő egymástól el nem választható. Az eladósodás lényegében a jövő felélése,
ez nem a város, csak egy szűk, magát politikai
elitnek gondoló ember érdeke. A sokba kerülő
látványberuházások helyett a lakosság érdekeit
szolgáló, megtérülő, termelő beruházásokra van
szükség. Ha előfordulna az a csoda, hogy megválasztanak, a városvezetés politikáját a fenti elveknek kell alárendelni, én ezt tenném."

SZEGED

f

B. Nagy László (Fidesz - Magyar Polgári
Szövetség):
„Szegeden születtem,
—
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52 éves, nős vagyok,
két gyermek édesapja,
feleségemmel boldog
nagyszülők.
Országgyűlési képviselő, a
gazdasági és informatikai bizottság tagja vagyok.
A debreceni egyetemen szereztem diplomát általános agrármérnöki szakon. Közgazdasági tanulmányaimat Londonban folytattam. Gazdasági,
pénzügyi és kutatói tapasztalatom megteremti a
lehetőséget, hogy kezelni tudjam Szeged több
mint 25 milliárd forintos adósságállományát. Legfőbb feladatomnak a munkahelyteremtést tekintem. Meggyőződésem: új munkahelyek létrehozásával képes leszek stabilizálni a város gazdálkodását, megteremteni a költségvetési stabilitást.
Fontos az utak rendbetétele, a 3. városi Tisza-híd
és a lézerközpont megépítése. Kormánypárti polgármesterjelöltként sikeresen tudom képviselni a
város érdekeit a kormányzati döntésekben."

a

lalkozások számára.
Az ipari parkot tovább kell fejleszteni és bővíteni. A panelprogram keretében történő lakásfelújításokat folytatni kell. A termálvízre építve komoly lehetőségei vannak a városnak az
egészségturizmus terén. Az oktatási intézmények felújítása nem várathat magára. A fiatalok számára délutáni szabadidős elfoglaltságokat kell teremteni. Szoros partnerséget
kell kialakítani a civilszervezetekkel. Mindszent, Mártély és Székkutas településsel hatékonyabb együttműködésre van szükség.
Minden tudásommal Hódmezővásárhely felvirágoztatására törekszem. Kérem Önöket,
hogy segítsenek, és legyenek partnereim.
Október 3-án szavazzanak egy félelem nélküli, békés, nyugodt és fejlődő Hódmezővásárhelyért."

a
következő években végre állami támogatással építkezhetünk. Eljött az idő, hogy iskoláinkat felújítsuk, és a felsőoktatásban is új lehetőségeket teremtsünk a vásárhelyi fiataloknak.
Többéves küzdelem után, a kormány segítségével
szervezhetjük újjá az Erzsébet-kórházat. Két éven
belül új belvárost építünk, négy éven belül elkerülő út vezetheti el a 47-es főút forgalmát. A multik helyett a helyi termelők, az uniós forrásokból
a vásárhelyi kis- és közepes vállalkozások kaphatnak támogatást, az adóemelések helyett a
munkahelyteremtés évei következnek. Önálló és
jól felszerelt dandárbázisa lehet a laktanya, kormányhivatali ügyfélközpont nyílhat Vásárhelyen.
A következő években a munka és az összefogás
támogatást és sikereket hozhat. Hódmezővásárhely a lehetőségek városa! Csak rajtunk múlik,
milyen városban élünk négy év múlva."

Molnár
Lászióné
(Jobbik
Magyarországért Mozgalom):
„Nyugdíjas mérnök,
aktívan
politizáló,
természetemnél fogva radikális és köjé
^
vetkezetes vagyok. A
Jobbik helyi vezetőinek felkérése megtisztelő feladat számomra,
mert ez az egyetlen hiteles párt, amely soha
nem csapta be szavazóit, radikálisan kiáll a
nemzet érdekeiért. A Jobbik harcol az álláshalmozó politikusok ellen, amit az alapszabályában is rögzített. Zászlajára tűzte a közbiztonság és az elszámoltatás kérdését is.
Küzd a politikus- és cigánybűnözés, a multik
szabadrablása ellen. Az eladósodottság
megszüntetése és a munkahelyteremtés
megoldása mellett egy diktatúramentes, a
félelemkeltés eszközeit mellőző városvezetést kívánok magam köré építeni. Ez most
már nemcsak számunkra fontos, hanem a jövő nemzedékének is tartozunk ezzel, hiszen
gyermekeink, unokáink sorsa a mi kezünkben v a n . "

Dr. Balogh
Tibor
Zoltán (Zöld Demokraták-Zöld
Baloldal-Zöldek
Szövetsége): „62 éves főiskolai tanár, akadémiai
doktor vagyok. Házas,
két gyermek apja. Feleségem dr. Balogh Tiborné (Baricz Valéria) szociális munkás, akinek
döntő szerepe volt abban, hogy megmérettessem
magam mint polgármesterjelölt. Itt szeretném
köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik jelölésemet lehetővé tették. Programom szerint rendet és nyugalmat sugárzó városi légkört kell garantálni. A reális ígéretek világát teremteném
meg, és azokat meg is valósítanám. Az eddigi stílustól eltérően a polgárokkal beszélgető, tőlük
tanulni akaró, tanácsokat váró, s gondjaikat a lehetőség szerint maximálisan megoldó együttműködést ígérek. Az alapot nélkülöző fantáziálások
világa helyett a reális, a mindennapokban élő
polgárok városát szeretném létrehozni, amit
szlogenünk pontosan fejez ki: Biztosítsunk emberhez méltó életet és rendet az erre régóta vágyó lakosságnak, minden szegedi családnak!"

Dr. Botka
László
(MSZP-Összefogás
Szegedért): „Szeged
sok tízmilliárd - zömében uniós - forinttal lett
gazdagabb, többet költhetett fejlesztésre, mint
bármelyik
magyar
nagyváros. Ebben benne van - többek között
- két autópálya, megújult belvárosunk, piacunk, iskoláink, köztereink, húszezer korszerűsített panellakás. Nagyberuházásaink vagy
készen vannak, vagy - mint a tömegközlekedési rekonstrukció - befejezésükhöz közelednek. A következő lépés tehát az út- és járdarekonstrukció, a lakókörzetek közvetlen környezetének helyreállítása, megszépítése. Kiemelt feladat a befektetők számára is vonzóvá lett városban a folyamatos munkahelyteremtés, mind a nagy hozzáadott értéket teremtő kutatás-fejlesztés területén, szoros
együttműködésben az egyetemmel és a gazdasági szereplőkkel, mind a kereskedelem-szolgáltatás területén, a logisztikai iparban és a számítástechnikában."

Dr. Keresztúri Farkas Csaba (Jobbik
Magyarországért
Mozgalom): „Tősgyökeres szegediként városunk
fejlődéséért
dolgozom. Tapasztalt
jogászként sikeresen
tudok közreműködni
a város fejlődésében és megújulásában. Polgármesterként is Szegedért, a szegediekért kívánok
tenni. 35 éves szegedi lakos, egy 2 éves kislány
büszke édesapja vagyok. Hiszem, hogy az emberek saját képviselőiktől tiszta, átlátható működést és becsületes, elhivatott munkát várnak
el. Tudom, hogy a szegedieket foglalkoztató kisés középvállalkozások támogatásával, az önkormányzati cégek átszervezésével és a korrupció
megszüntetésével, a közszolgáltatások szegedi
tulajdonba vételével, a lakosság terheinek csökkentésével, munkahelyteremtő beruházások támogatásával, lakosságbarát és ésszerű közlekedésfejlesztéssel Szeged végre a fejlődés útjára
léphet, és újból a Dél-Alföld és a Délvidék régiós
központja lehet. Annyian csinálták már rosszul,
jöjjön végre a Jobbik."

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Havránek
Ferenc
(Zöld
Demokraták-Zöld
Baloldal-Zöldek
Szövetsége):
„Vásárhelyen
születtem 65 éve. Ez év
júliusában jubiláltam:
51 éve fizetek járulé-

választókerületében 106 jelöltről döntenek október 3-án voksaikkal a szavazók. Kompenzációs listát 5 szervezet (Fidesz, Jobbik,
LMP, MSZP-Összefogás Szegedért, Zöld demokraták-Zöld Baloldal-Zöldek Szövetsége) állított, összesen 77 névvel. Hódmezővásárhely és Szeged polgármesterjelöltjeinek bemutatásával zárjuk
sorozatunkat, amelyben olvasóink megismerhették a városaink
irányítására pályázókat.
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Kis Andrea (MSZP):
„Programom kiemelt
eleme a munkahelyteremtés. Ehhez az
önkormányzatnak
minden
segítséget
meg kell adnia a vál-
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Lázár János (Fidesz
Magyar Polgári
Szövetség): „Az elmúlt nyolc évben rengcteg munkával közösen egy új város alapjait fektettük le, amelyre

Stone a legjobb 50 között
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KOROM ANDRÁS
A napokban fejeződött be a vásárhelyi városközpont egyik patinás épülete, a neoeklektikus
stílusban 1929-ben emelt Tárkány Szűcs-palota díszbádogozásának felújítása. A város történetében is jelentős szerepet
játszó, műemléki védettséget élvező ház földszintjén működött
1936 és 1944 között a Népújság
című napilap nyomdája, szerkesztősége és kiadóhivatala, az
emeleten pedig az építtető és
névadó Tárkány Szűcs Ernő
ügyvéd lakott. Az épület egészét
utoljára 1988-ban renoválta akkori tulajdonosa, a Székkutas és
Vidéke Takarékszövetkezet. Az
épület akkor kapta mai színét.
Az ingatlan, amelynek emeletén lakások, földszintjén pedig
irodák találhatók, ma osztatlan
közös tulajdonban van.

Bontják az állványokat. Megújult a hódmezővásárhelyi épület díszbádogozása. FOTÓ: FRANK YVETTE

A felújítás során a kivitelezők a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal jóváhagyásával eredeti állapotában állították helyre a padlásszemeket és a hatalmas saroktorony látványos díszbádogozását.

Az X-Faktor szombati adásának végén a sok örömködő
továbbjutó között egy szegedi
arc is felbukkant. Bár produkcióját a tévében ezúttal nem
lehetett látni, biztos, hogy
Stone immár a legjobb 50
énekes között van.
SZEGED, BUDAPEST
MUNKATÁRSUNKTÓL
Bejutott az X-Faktor legjobb
ötven énekese közé Stone. A
szegedi férfi, aki több mint
három évtizedes zenei múltja
miatt már jól ismert a szülővárosában, most a tehetségkutatóban is bebizonyította:
helye van a mezőnyben. Pedig egyfajta kakukktojás ő a
sztárjelöltek között: a 150 fős
táborban, ahol a válogatás
zajlik, szinte mindenki a gyereke lehetne az 50 éves énekesnek.
- Nincs ezzel probléma, fiatalodok közöttük - fogalmazott Stone, akinek a legnagyobb kihívás a táborban inkább az volt, hogy miként boldogul vadidegenekkel összezárva. És bár 5 nap alatt 5 kilót fogyott, ez nem a környe-

Az X-Faktor színpadán a szegedi énekes, Stone. FOTÓ:
zet, sokkal inkább a megfeszített munka miatt volt.
- Elképesztő ezeknek a fiataloknak az energiája. A nap 24
órájából állítom, hogy 23-ban
énekeltek, zenéltek - mesélte a
szegedi énekes, aki egyébként
testalkatával és életvitelével
maga is akár egy húszassal fiatalabbnak mondhatná magát.

RTL KLUB

Stone, aki ha nem jött volna
az X-Faktor, valószínűleg abbahagyta volna a zenélést,
most tovább készül, hiszen a
jövő heti adás után már csak a
legjobb 24 marad versenyben.
Geszti Péter, akihez egyébként
régi ismeretség köti, azt mondta neki: drukkol, de szerinte
nagyon nehéz dolga lesz.

A DELMAGYARORSZAG/DELViLÁG MELLÉKLETE
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Hétfő

Kalendárium, A hét témája,
Lakberendezés

Kedd

Gyógyír

Csütörtök Bizalmasan

Németh Attila a szíve
mélyén ma is szegedi
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MUSICAL
FARKAS JUDIT

- Melyik volt az a szerep, amelyben leginkább önmagát adhatta?
- A Hairből Berger és az
Elisabethből a Halál volt a két
legjelentősebb szerep, amit a
leginkább magaménak éreztem, és a legtöbbet tudtam kifejezni magamból.
- Az operettszínház musicalszínészeinek nagy a rajongótábora,
elkapkodják a jegyeket az előadásokra. Miért annyira sikeres
ma a musical műfaja?
- Magyarországon a Rockszínház kezdte a musicaljátszást, és születtek olyan jelentős
produkciók, amelyek legtöbbjében volt szerencsém részt venni.
A Szurdi Miklós rendezte Hair
több mint 300 telt házas előadást ért meg. Amikor -Kerényi
Miklós Gábor lett a Budapesti
Operettszínház igazgatója, létrehozott egy társulatot, amelybe
összeszedte az ország legtehetségesebb, legkifejezőbb színészeit. A válogatásnál alapfelállás volt, hogy valaki tudjon énekelni, legyen egyéni hangszíne.
Egy olyan generációt rakott ösz-

sze, amelynek tagjai kemény
munkával, rettenetes lemondásokkal, fegyelemmel végrehajtották az instrukcióit, lázálmait.
- Látja már az önök „nagy generációja" az utánpótlást?
- Néhány embert már kiválasztottunk, akik igen tehetségesek, de mindannyian azt

hogy egy méltó következő generáció érkezzen, ezt az energiát szeretnénk tőlük kérni.
- Úgy tűnt a közös előadói esten, hogy Szabó P. Szilveszterrel
nagyon egy hullámhosszon vannak. Mintha saját kreatív műhelyük lenne az operettszínház
társulatán belül...

Névjegy. Németh Attila 1974. augusztus 12-én született Budapesten.

Szülei operaénekesek, édesapja, Németh József Liszt- és Pásztory-díjas
érdemes művész. Zongoraművésznek készült, abszolválta a
Zeneművészeti Konzervatóriumot és a Gór Nagy Mária Színitanodát.
Kiválóan játszik szaxofonon is, és írt zenét többek között a Cotton Club
Singersnek. Fontosabb szerepei közül néhány: Berger (Hair), Halál
(Elisabeth), Gaston (A szépség és a szörnyeteg), Tony (West Side
Story). 2009-ben jelent meg Jaj annak, aki szeret című verseskötete.
várjuk, mikor jön egy olyan telivér generáció, amilyen mi
voltunk - bár ez rettenetesen
szerénytelenül hangzik. Mi
mindent szeretnénk elmondani a s z a k m á r ó l a z újaknak, b á r -

miben segítenénk nekik.
- Az I. Musical- és Operettnapok
énekversenyén
édesapjával
együtt zsűrizett. Mit tapasztalt?
- Voltak, akik próbaszinten
jelentkeztek, nem ütötték meg
a mércét, de a mezőny nagyobbik része meglepetést okozott.
Az operett kategóriában az első
három-négy helyezett és a különdíjasok is rendkívül magas
színvonalon énekeltek, és művészként léptek fel. A musical
kategóriánál azok, akiket díjaztunk, komolyan vették a műfajt, sugárzással, erővel adták
elő a dalukat. Színpadilag megpróbálták átélni, megvalósítani
a produkciójukat. Ez nagyon
boldoggá tett: ha azt várjuk,

- Nemcsak a verseinken dolgozunk együtt, sok máson is. A
mi kis kreatív műhelyünkben
többen vagyunk, de Szilveszterrel alkotjuk a magját.
- Úgy tudjuk, jó barátság fűzte a
közelmúltban elhunyt Szenes
Ivánhoz is.
- Megtisztelt a barátságával
és a bizalmával, boldog vagyok, hogy ismerhettem őt. )ó
pihenést kívánok neki odafent... Egy teljesen hétköznapi
reklámsorozat kapcsán találkoztunk, amelynek ő volt a szövegírója, én pedig felmondtam

Szombat

Szieszta

A női főnökök temperamentumosabbak, mint a
férfiak - állítják kutatók, akik úgy vélik: ennek
oka a hormonokban keresendő. Egy felmérésből

ra
ro
M
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ZENESZERZŐI MUNKÁI

Németh Attilát jó barátság fűzte a nemrég elhunyt Szenes Ivánhoz. FOTÓ: SCHMIDT

Délmadár

A NŐK NEM VALÓK FŐNÖKNEK?

Szívesen visszaköltözne
Szegedre Németh
Attila, a Budapesti
Operettszínház
művésze, aki édesapjával zsűrizett az I.
Szegedi Musical- és
Operettnapok énekversenyén. Berger és a
Halál szerepében adhatta leginkább önmagát, a
színpad mellett verset ír
és zenét szerez - jó
barátja volt a közelmúltban elhunyt Szenes
Iván. Jelenleg a Csontbrigád című Rejtő
Jenő-regény musicalváltozatán dolgozik.

- Gyermek- és fiatalkorában évekig éti Szegeden. Hogyan emlékszik vissza az itt töltött időszakra?
- Olyan szinten meghatározó volt, hogy a mai napig
ebből építkezem és élek. Szeged varázslatos hely, egyszer
nagyon jó lenne visszaköltözni, mert százszor élhetőbb
helynek tartom, mint Budapestet. Fontos dolgokat éltem
itt meg, az első szerelmektől
kezdve addig, hogy elindultam a muzsikusi pályán, a
zongorázásokkal, a csodálatos színházi estékkel, amelyeket a kulisszák mögül nézhettem végig a Szegedi Nemzeti
Színházban... Az egész légkör
olyan meghatározó volt, hogy
a szívem mélyén tulajdonképpen ma is szegedi vagyok.

Péntek

ANDREA

a szöveget. Már hallott engem
énekelni, tetszett neki, és azt
mondta: gyere fel hozzám,
mutatok neked számokat! Fel
is énekeltem neki két számot,
amit a televízió rögzített. Az
egyik az Úgy szeress című duett volt Bíró Eszterrel, a másik
A végén mindent másképp lát
az ember, amit Szegeden is elénekeltem.
- Elmesélte: ennek a dalnak története van...
- Felmentem Ivánhoz, aki
kijelentette: „Neked kell egy
lemez!" Azóta sincs lemezem,
de lesz. Előszedett egy 200 oldalas paksamétát, ami csak az
általa írt dalok címeit tartalmazta, és azt mondta: „Van itt
egy szám, amit Karádynak írtam negyven éve, eljátszanám,
de tele van a zongora cuccokkal." Egy szintetizátor volt rajta és négy könyv, ezeket leszedtem öt másodperc alatt.
Erre Iván felhajtotta a zongorát, és hibátlanul eljátszotta a
dallamot, pedig valószínűleg
negyven éve nem játszotta. Ez
három éve történt, akkor már
80 felett volt. Közben dúdolt
hozzá a maga módján. Rögtön
előkaptam a mobilomat, rögzítettem, de sajnos a telefon azóta elveszett.

Felesége Sísi hasonmása. Németh Attila egyik kedvenc szerepe
a Halál volt, ennek ismeretében érdekes adalék: felesége, Szabó Dóra
- aki szintén az operettszínház tagja - 2007-ben megnyerte a gödöllői
kastély Sisi-hasonmás-versenyét. Erzsébet királyné egykori kedvelt
tartózkodási helyén korhű ruhában lép fel rendezvényeken, fogadja a
vendégeket. Németh Attila szerint jó ötlet élővé tenni ezeket a
kastélyokat: minden kastélynak kell egy királynő.

Németh Attila
saját munkái
közül többet
is megemlít.
- Az első
nem is zeneszerzői munka volt, hanem a Hair
hangszerelése, amit nagyon sokan
szerettek. írtam zenéket
különböző
darabokhoz,
most az operettszínházban fut egy
gyerekmusical, az Erdei
kalamajka,
aminek én írtam a zenéjét
és a dalszövegét. Éppen
dolgozom a
Csontbrigád
című Rejtő Jenő-musicalen,
bátorkodom
az egészet
tokkal-vonóval egyedül
„elkövetni",
az írástól a
zeneszerzésen át a dalszövegig.

az derült ki: a női főnökökkel dolgozni - rémálom.
És ezt nem csak a férfiak gondolják így. A megkérdezett női alkalmazottak kétharmada nyilatkozta
azt, hogy inkább férfi főnökkel szeret dolgozni,
mert a férfiak jellemzője az egyenes, világos beszéd. Jobban lehet velük együtt dolgozni, és könynyebben kezelhetők is, mint a női vezetők. A férfi
főnököknek világos, átlátható a napirendjük, nem
szenvednek hangulatingadozástól.
A tanulmány elkészítése során a kutatók 3 0 0 0
férfit és nőt kérdeztek meg. A férfiak háromnegyede szintén férfi főnököt szeretne magának.
A megkérdezett női alkalmazottak negyede
mondta azt, hogy a női vezetők könnyen hátba
szúrják az embert - persze, csak átvitt értelemben
és mindenki legnagyobb sajnálatára a magánéletüket beviszik a munkahelyükre is. A női főnököket elszabadult hajóágyúként jellemezték, és
sokan félnek is tőlük.
A felmérést végző csoport vezetője, Dávid
Brown azt mondta: megdöbbentő volt számukra,
hogy ilyen nagy az egyetértés a férfi és női alkalmazottak körében, már ami a főnök nemét illeti.
- Arra a következtetésre jutottunk, hogy míg a
nők képesek vezető pozíciókat megszerezni, azért
néhány .kulcsfontosságú tulajdonság, ami egy vezetőnél elengedhetetlen, hiányzik belőlük mondta Brown. - Természetesen nem arról van
szó, hogy a nők nem elég intelligensek, de talán
kevésbé versenyképesek, pont azért, mert nők.
A megkérdezettek tizenöt százaléka azt mondta: a női főnökök túl nyersek, és nagy bizonyossággal megmondható, mikor van meg a periódusuk, mert a viselkedésük árulkodik erről. A hozzáállásuk többnyire negatív, és képesek klikkesíteni
az alkalmazottakat, hogy később aztán összeugrasszák őket.

ANYAI FELADATOK: 23 AZ 1-BEN

A VERSENY
GYŐZTESEI

Az I. Musicalés Operettnapok énekversenyét musical kategóriában Kékesi
Dóra - akivel
jövőre a Szegedi Szabadtéri Játékokon
is találkozhat
a közönség -.
operett kategóriában pedig Lázár Ágnes nyerte.
Rajtuk kívül
Tóth Jonatán,
a musical kategória 3. helyezettje és
különdíjasa
énekelhetett
Szabó P. Szilveszterrel és
Németh Attilával.

Egy felmérés szerint a dolgozó anyukák legalább 23
különböző munkakört látnak el egy személyben. Az
anya feladata például a gyerekek fuvarozása (taxis),
a házi feladat elkészítésének felügyelete (tanár), a
gyerek hajának vágása (fodrász).
Kutatók arra mutattak rá: a mai modern, dolgozó
anyáknak sok mindennel tisztában kell lenniük: jól
kell, hogy főzzenek, figyelemmel kell kísérniük
a kiadásokat és bevételeket, szórakoztatniuk kell
a gyerekeket, mosni és
vasalni kell a családra,
sőt dadaként, lakberendezőként és biztonsági
őrként is funkcionálnak
olykor. Egy brit anya átlagosan 13 órát dolgozik
mindennap, de csak 7
óra 16 percnyi munkáért
kap fizetést, mutatnak rá
brit kutatók. Ezek az
anyák olyanok, mint a zsonglőrök, több feladatot,
ügyet intéznek párhuzamosan. Mindemellett elképesztő, hogy dolgoznak és a háztartásra is jut idejük.
Egy anya napi feladatai: takarító, séf, szabadidő-felelős, sofőr, bébiszitter, elsősegélynyújtó, programszervező, könyvelő, kertész, pincérnő, bevásárló, házvezetőnő, tanár, tanácsadó, adminisztrátor, fodrász,
dentálhigiénikus, kutyasétáltató, projektmenedzser,
művész, utazási ügynök, biztonsági őr, belsőépítész.
Az anyák több mint fele úgy véli: nem kap elég segítséget a partnerétől. Kétharmaduk bevallotta, hogy
teljesen kimerült a nyári szünetben, de nincs pihenés, mert az iskola időszaka újabb feladatokat ad.
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Az Őszi Kulturális Fesztivál keretében nyílik kollégánk. Segesvári Csaba fotóki-
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állítása kedden 17 órakor a JATIK-ban: Ausztria, Olaszország csodás tájai mellett

FARKAS JUDIT
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Mesterkurzus:
Müller Péter
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Csárdáskirálynő
OKTÓBER 1-3.,
PÉNTEK-VASÁRNAP
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
19.00: Kálmán Imre-Leo Stein-Bela Jenbach: Csárdáskirálynő - nagyoperett két

Őszi kulturális fesztivál

o

SZEPTEMBER 29., SZERDA
SZEGED, BELVÁROSI MOZI
19.00: A Mesterkurzus... az
élet dolgai előadás-sorozatban Müller Péter ad elő
Az öröm művészete címmel. Belépő: 2300 forint,
jegyek kaphatók a pénztárban.

részben. A Csárdáskirálynő
minden idők legnépszerűbb
magyar operettje. A történet
röviden: az orfeumcsillag Vereczki Szilvia és Edwin Lippert-Weilersheim herceg reménytelennek látszó szerelme végül legyőzi a gőgös szülők ellenkezését, és végül az
akadékoskodó Bóni gróf is
megtalálja párját Stázi grófnő, Edwin korábbi, szülei által kijelölt
menyasszonya
személyében. Rendező: Tasnádi Csaba, koreográfus: Juronics Tamás. Szereposztás,
információ:
www.nemzetiszinhaz.szeged.hu
(képünkön Vajda Júlia látható, aki
az egyik szereposztásban Ceciliát, Leopold herceg feleségét játssza).
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boszniai borzalmakat is fotóriportban örökítette meg.

SZEPTEMBER 30.-0KTÓBER 5.,
CSÜTÖRTÖK-KEDD
SZEGED
Ismét változatos
programokkal,
könnyű- és komolyzenei koncertekkel, előadói és ismeretterjesztő
estekkel, filmvetítésekkel, kiállításokkal várja az érdeklődőket a 15.
Őszi Kulturális Fesztivál Szegeden.
Csütörtökön 19 órától nyilvános
Csárdáskirálynő-főpróbát tartanak
egyetemistáknak, hétfőn 15 órától
a legrosszabb filmek klubja várja a
nézőket a Grand Caféban a Necronomicon és A gyilkos magzat című
filmekkel. 17 órakor nyílik a JATIK-ban újságíró-fotóriporter kollégánk, Segesvári Csaba fotókiállítása, amely Olaszország, Ausztria
gyönyörű tájai mellett Bosznia tragédiáját is bemutatja - megtekinthető október. 13-áig. Hétfőn 22 órától a Heaven Street Seven együttes
(képünkön) lép fel a JATE-klubban,
kedden 14 órától utcazenész-találkozó lesz a Széchenyi téren. 20 órától a REÖK-ben Fekete Ernő, a Katona József Színház művésze, az
egyik legtehetségesebb fiatal magyar színművész Mennyekbe vágtató prolibusz címmel adja elő

Weöres Sándor-estjét. A Hermán
Ottó Kollégiumban ugyanekkor az
Eden Projectről és a nemzetközi
klímavédelmi programról beszél
Sinkó Márta, a British Council ha-

zai nagykövete, 21 órától világzenét játszik a Millenniumi kávéházban a Fabula Rasa Szirtes Edina
Mókussal. Részletes programok:
www.u-szeged.hu/okf.
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Divatbemutató
OKTÓBER 2., SZOMBAT
SZEGED PLAZA
12.00-TÓL: Divatbemutatót
.rendeznek
a
Plazában,
amelyen jól ismert és közkedvelt
ruhamárkákban
gyönyörködhetnek a divat
iránt érdeklődő látogatók.
12 órától ingyenes frizuraigazítás és sminkkészítés
várja a szépülni vágyó vendégeket profi csapattal -

Paletta M

szolgáltatáscsomag
meghatározott díjcsomagokkal

ezúttal a szépüléshez ajándékkupon is jár.

• Digitális vagy analóg TV
• Mobiltelefon-előfizetés
• Otthoni internet

A z európai kultúra
napja Óföldeákon
OKTÓBER 4 „ HÉTFŐ
ÓFÖLDEÁKI KÖZÖSSÉGI HÁZ
10.30-TÓL: Szavalás, köszöntők, Óföldeák múltja és jelene
- előadás,
11.10-TŐL: Előadások: A Magyar Kultúra Lovagrend és a
Falvak Kultúrájáért Alapít-

vány európai,
nemzetközi
kapcsolatai,
Európa
Kárpát-medencei
kapcsolatai,
Hódmezővásárhely és a környező falvak kapcsolatai,
12.45-TŐL: Az erődtemplom
(képünkön), majd az emlékház megtekintése.

• Vezetékes telefon
egy csomagban
havi díjért

10 990 Ft

Minden együtt az új élményekhez
Hogy mostantól senki ne maradjon le az új élményekről, új csomagunkban mind a 4 szolgáltatásunkat együtt,
egy csomagban, egy havi díjért kínáljuk. Hozd hozzánk, vond össze otthoni TV-, mobiltelefon-, otthoni internetvalamint vezetékes telefon előfizetésedet, így a T-Home és a T-Mobile egyedülálló közös Paletta
szolgáitatáscsomagjával jobban járhatsz!
A Paletta szolgáltatáscsomag igénybevételének további részletes feltételei vannak, ezeket teljes körűen az
üzletekben és a weboldalainkon (www.t-home.hu és www.t-mobile.hu) tudhatod meg. Új szolgáltatások
megrendelése esetén belépési díj és egyéb költségek megfizetése is szükséges lehet.

T • -Home

| Mobile

Együtt Veled

.AMettaajánlatok 2010 jiinins l -jétől visszavonásiflilftö
számára ajdagyar Telekom Nyrt mc-ghatáio.'űtt szolgain
tévé-, egy vezetékes internet-, egy vezetékes telelőn e
telefon Paletta (kiesőn* j
' :
bizigsitŐ! kedvezmény nem vedelő igénybe

Adott Paletta szolgáltatáscsomagba kötelező bevonni egy
rólag egy Paletaszolgáltatáscsomag tagja lehet. A vezetékes
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Pénteken ünnepli ötödik születésnapját a Nosztalgia Népitánc Együttes: a szegedi IH-ban 18 órától fellép a Szeged Táncegyüttes, a Tápai Hagyományőrző Egyesület és a Délikert Napsugár Táncegyüttes. Belépő: 6 0 0 forint.

'TI FARKAS JUDIT

Paprikafesztivál
és -show Szegeden

Madármegfigyelés

OKTÓBER 1-3.,
PÉNTEK-VASÁRNAP
SZEGED, DUGONICS TÉR
Szegedi Paprikafesztivál - Csongrád megyei
paprikashow.
OKTÓBER 1., PÉNTEK
FEKETE HÁZ
10.00-14.00: Papri
ka és egészség szakmai nap filmvetítésekkel, előadásokkal a paprika jövőjéről, a biozöldségekről, a C-vitaminról.
DUGONICS TÉR
14.30-TÓL:
Nyitómenet
dobosokkal, lovasokkal,
vonós bandával, néptáncosokkal, Nemes Levente
énekes, gitáros, kurul do- .F
bosok, gyermektáncház, |
Bíborka Néptáncegyüttes,
17.30-TÓL: Fellépők:
Fuse,
Misztrál, Dinnyés József daltulajdonos, Holdviola, majd
táncmulatság az Üsztürü zenekarral.
OKTÓBER 2., SZOMBAT
10.00-TÓL: Bográcsos verseny
Benke László mesterszakácscsal, Nagyváradi Lilliput Társulat: Kinizsi Pál, Utasi Árpi
csantavéri mesemondó, kórusok, néptánc, jelmezverseny
(magyar népmesei figurák),
népzenei összeállítás,
17.30-TÓL: Fellépők: Indigó,

Kenuzás
OKTÓBER 2„ SZOMBAT
SZENTES, DÓZSA-HÁZ
A St. Jupát Sportegyesület
nyílt napja: 10 órától kerékpáros kirándulás az egyik környékbeli túraútvonalon, táv:
25 km. 15 órától túrakenuzás a
Kurca belvárosi szakaszán,
falmászás 6 méteres műfalon.
Regisztráció: 15-17 óráig folyamatosan.

OKTÓBER 2-3.,
SZOMBAT-VASÁRNAP
SZEGED, FEHÉR-TÓ, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KUBIKGÖDRÖK
7.00-TÓL: Nemzetközi Madármegfigyelő Napok. Madárgyűrűzési bemutatókkal, a gazdag madárvilág megfigyelésével várják a Magyar Madártani Egyesület tagjai az érdeklődőRole, majd moldvai táncház a
Korinda zenekarral,
10.00-17.00: Játszósarok.
MEGYEHÁZA
19.00: Csongrád Megye Szépe-választás Alpok-Adria
Szépségverseny.
OKTÓBER 3., VASÁRNAP
10.00-TÓL: Térzene, Kaláka
együttes, néptánc,
Cuháré
Táncműhely, Zöld Péter: Róka
Szabolcs mesél, bábszínház,
barantabemutató, székely góbék humoros műsora,

17.30-TÓL: Máté Péter-emlékzenekar, Róka Szabolcs: Az
borivóknak való, Varga Miklós,
majd
21
órától
Ghymes-koncert.
A FESZTIVÁL IDEJE ALATT:
Paprikapiac, mézvásár, kézművesek utcája, ládafia körhintája, Kádár Ferkó Fotószínháza, Sárkánytér, csúzlizda,
paprikás ínyencségek, különlegességek. További információ: online programajánlónkban vagy a
www.rhz.hu
weboldalon.

Algyő napja
SZEPTEMBER 30.-0KTÓBER
1., CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK
ALGYŐI FALUHÁZ
SZEPTEMBER 30.,
CSÜTÖRTÖK
17.00-TÓL: Boldizsár Mária
fotókiállításának megnyi-

Magyar és házi főzésű csapolt sörök
kóstolója, magyaros ételkülönlegességek, nyitástól
zárásig magyar népzene,
bemutatók, 15
órától néptáncoktatás,
kézműves kirakodóvásár.

metőben a hősök és a díszpolgárok sírjainál,
11.30-TÓL: A külterületi elkerülő út (a szabadidőközponttal szemben), majd a
szolgáltatóház
átadása
(Kastélykert u. 49.),
17.00: Ünnepi testületi ülés

Könyvtári
hetek
OKTÓBER 4-5., HÉTFŐ-KEDD
SZEGED, SOMOGYI-KÖNYVTÁR
Ízelítő a programokból: Hétfőn
17 órától az alagsori klubban
filmvetítés lesz az MTV Szegedi
Stúdiójának archívumából Nonius Senior, rendező: Radó
Gyula. Kedden 15 órakor indul
Janikovszky Éva szülőházánál
(Bolyai u. 19.) az Egy város egy könyv olvasásnépszerűsítő
játék. A programok október
30-áig folytatódnak, részletek:
www.sk-szeged.hu.

tója a faluház galériájában,
az Algyő
népélete
az
1900-as évek elején című
kötet bemutatója.
OKTÓBER 1., PÉNTEK
9.30-TÓL: Koszorúzás Süli
András szülőházánál (Süli
András u. 16.), majd a te-

a faluház színháztermében, kitüntetések, díjak átadása,
közreműködnek:
Fandante Kamarakórus és
Kis-Iván Ágnes,

VONATÉS GYALOGTÚRA
Október 2„
szombat

18.30: a S z e g e d T á n c e g y ü t -

Szeged,

tes (képünkön) ünnepi műsora a faluház színháztermében.

nagyállomás

Allatok és ovisok
OKTÓBER 4-5., HÉTFŐ-KEDD
SZEGED, VADASPARK
9.00-TÓL: Október 8-áig iskolai és óvodai csoportokat várnak a szervezők a Szegedi Vadasparkba az állatok hete alkalmából: az új Kárpát-me-

dence bemutatónál (a vadaspark képén az egyik farkas
látható) és a természetvédelmi oktatóközpontban ismerhetik meg a hazai védett ragadozó emlősöket és madarakat
feladatokkal, játékokkal.

»m minden n

MAGYAR SÖRÖK ÜNNEPE
Október
1-3,
péntekvasárnap
Szeged, a
Horthy csónakház parkolója (Felső
Tisza-part,
FOKA strand)
12.00-tól:

4.36: A résztvevők vonattal utaznak a
Börzsöny hegyei között,
majd gyalogtúrával érik el
Drégely várát,
költség csak
a vonatjegy,
jelentkezés:
Dósa Endre,
20/415-4615.

ket a madármegfigyelő napok megyei rendezvényein (képünkön: fekete gólyák). A szombati fehér-tói
programra csütörtökig várják a jelentkezést a 30/285-4919-es telefonszámon
vagy
a
lovaszi.peter@mme.hu e-mail címen. Információ a programokról, időpontokról:
www.mme.hu, 30/638-0297.

Tápéi búcsú népzenével koncerttel
OKTÓBER 2-3.,
SZOMBAT-VASÁRNAP
SZEGED, TÁPÉ, BÚCSÚ TÉR
OKTÓBER 2.,
SZOMBAT
15.00-TÓL: A Petőfi Sándor Általános Iskola
és Bálint Sándor tagiskolájának műsora,
Tápéi Házasok Klubja country- és
tiroli tánc,
Tápéi Hagyományőrzők,
Petőfitelepi
Vidám Házasok Népdalköre, a Petőfitelepi Szépkorúak Népdalköre, Tápéi Hagyo-

MASZK:
táncszínház
SZEPTEMBER 29.. SZERDA
SZEGED, RÉGI ZSINAGÓGA
19.30: Sorvezető - a MASZK Egyesület
beavató színházi programja. Duna
Táncműhely: Fosszíliák - táncszínházi
előadás. Négy táncosnő önmagáról vall,
a nőiség, a nőiesség kihalófélben lévő
titkaiba vezet be (fotó: Dusa Gábor).

http://program.delmagyar.hu

mányőrzők; a Petőfitelepi Jóbarátság
Nyugdíjas-egyesületének népdalköre,
Algyői citerazenekar,
17.00: Operettshow buda^ ^ B f c pesti és szegedi népszerű
művészekkel és tánckarral,
18.30: A Bon-Bon
együttes
(képükön) élő koncert-

OKTÓBER 3.,
VASÁRNAP
10.00: Ünnepi szentmise a tápéi római
katolikus templomban,
15.00: Menettánc a
Heller ödön Művelődési Háztól a Búcsú
18.00: A Holiday
együttes
koncertje a színpadon.

Bioépítészet
OKTÓBER 5., KEDD
ÚJSZEGED, BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ
17.00: XIII. Újszegedi Bioépítészeti Napok: kiállítás és konferencia
az építészet hónapja keretében
október 16-áig. A nyitónapon bemutatják a Bioépítészet 2 0 0 6 2008 című könyvet, és előadást
hallgathatnak az érdeklődők a
napenergia hasznosításáról az
építészetben. A kiállítás témái:
parasztgazdaság, héjszerkezetes
házak, ökologikus építészet, szivattyúk, napelemek, villamos cserepek, dombház, zöldtető, napsugaras házak szerkezetei. Információ: online programajánlónkban.

2010. SZEPTEMBER 29.,

KAPCSOLATOK

SZERDA

Csörög a telefon <•*

MEGKÉRDEZTÜK SZEGEDI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK AZ 5. OLDALON

Mikor volt legutóbb színházban?

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

CSIHA JUDIT
közgazdász:
- Tavaly nyáron voltam utoljára,
akkor a Liliomfit láttam. Előtte
pedig a Szegedi Kortárs Balett
előadását néztem meg. Két kisgyermekkel már nem olyan
könnyű eljutni a színházba, ráadásul nálunk a mama sem szegedi.

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
VILI RÉKA DOROTTYA
Szeptember 24., 7 óra 55 perc,
3900 g. Sz.: Vancsó Katalin és Vili
Balázs Boldizsár (Szeged).
LESETÁR LÁSZLÓ
Szeptember 24., 9 óra 15 perc, 3210
g. Sz.: Lesetár Krisztina (Szeged).
CSANÁDI JÁZMIN HANNA
Szeptember 22., 12 óra 48 perc,
3140 g. Sz.: dr. Matuz Csilla és
Csanádi József (Szeged).
LENGYEL ÁKOS KARSA
Szeptember 24., 19 óra 8 perc,
3440 g. Sz.: Vajda Gizella Renáta
és Lengyel Csaba (Szeged).
LESTYÁN KIARA SZONJA
Szeptember 24., 21 óra 29 perc,
3090 g. Sz.: Ajtai Barbara és Lestyán István (Szeged).
SEBŐK BENCE
Szeptember 24., 23 óra 20 perc,
3620 g. Sz.: Pipicz Anikó és Sebők Szilveszter (Szeged).
TÁCSI-REMÉNYFI LARA
Szeptember 25., 9 óra 16 perc,
3620 g. Sz.: Reményfi Katalin Réka és Tácsi Gábor (Szeged).
VARGA PATRÍCIA
Szeptember 25., 14 óra 30 perc,
3060 g. Sz.: Császár Edina és Varga Zoltán (Sándorfalva).
DOMONKOS HUNOR GÁBOR
Szeptember 24., 12 óra 55 perc,
4290 g. Sz.: Gyetvai Bernadett és
Domonkos Gábor (Szeged).
GYAPJAS LIZETT ÍRISZ
Szeptember 24., 11 óra 13 perc,
3340 g. Sz.: Simon Noémi Melinda
és Gyapjas Martin Ákos (Baks).
SZÉCSI BOGLÁRKA
Szeptember 26., 13 óra 20 perc,
3230 g. Sz.: Krisztin Mónika Katalin és Szécsi László (Mórahalom).
BOZSÁK BIANKA
Szeptember 26., 15 óra 30 perc,
3700 g. Sz.: Zsótér Éva és Bozsák
Tamás (Szeged).
BODÓ-KISPÁL SÁRA
Szeptember 26., 15 óra, 3040 g.
Sz.: Kispál Andrea és Bodó Tibor
(Szeged).
DINKA OLIVÉR
Szeptember 26., 14 óra 55 perc,
2790 g. Sz.: Szuk Katalin és Dinka
Ferenc András (Klárafalva).
NÓGRÁDI ADELIN ANNA
Szeptember 20., 14 óra 57 perc,
2920 g. Sz.: Dómján Gabriella
Adél és Nógrádi Gyula (Röszke).
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MÉHES DORKA LUCA
Szeptember 26., 10 óra 27 perc,
3290 g. Sz.: Matkó Beáta és Méhes Róbert (Szeged).
SZENTES
SLÉDER KRISTÓF MARCELL
Szeptember 25., 8 óra 35 perc,
4130 g. Sz.: Kovács Patrícia Ticiána
és Sléder Márk (Kunszentmárton).
GRATULÁLUNK!

VIRÁG MIHÁLY
munkanélküli:
- Régen rendszeres látogatója
voltam a színházaknak, még
Pestre is elutaztam egy-egy darab kedvéért. Aztán sokat változott a kínálat, és nem találtam
kedvemre valót. A magyar operetteket szeretem, ezek az újak
olyan amerikaiak.

JUHASZ DÁVID
egyetemista:
- Bár szeretem a színházat, utoljára körülbelül négy éve voltam. Emlékszem, A Pál utcai fiúkat néztem
meg a Bárka Színházban. Azóta
nem jártam, de most eldöntöttem:
bérletet veszek. A komédiákat szeretem, de a műveltséghez ismerni
kell a többi darabot is.

SZABÓ GÁBOR,
a Szegedi Tudományegyetem
rektora:
- Idén nyáron megnéztem a szabadtérin a My Fair Ladyt és a
Hairt is. A kőszínházban legutóbb a
Szegedi Kortárs Balett Carmina Burana című produkcióját láttam, amelyet nagyon szeretek, és amelyet
korábban sokáig nem lehetett látni.

ÜGYELETEK SZEGEDEN

E-MAIL

Zajos vásárhelyi belváros

A Vásárhely belvárosában élőknek
igen mozgalmas nyaruk volt. Lényegében májustól augusztusig
alig volt olyan hétvége, amikor
azok, akik nem a zajos tömegrendezvényekben találják meg a szórakozás forrását, pihenni, a lakásukat a kánikulában szellőztetni
tudták volna. A nyugdíjasok, a kisgyerekek és szüleik, valamint azok
a szerencsések, akiknek (még)
van munkájuk, és hét közben dolgoznak, ezért éjjelenként vagy
hétvégén napközben is (csendben) lazítottak volna otthonukban
- nos, az ő igényeiket, úgy tűnik,
nem igazán sikerült figyelembe
venni idén...

A tájház környéke koranyáron
szombatonként volt szinte végig
elfoglalva (szó szerint, megakadályozva az itteni lakók parkolását),
lócitrommal jól meghintve (amelyet aztán legfeljebb majd csak
több hét múlva, némi esőnek sikerült eltakarítania), gyakran késő
estig zenét szolgáltatva azoknak
is, akik ezt nem feltétlenül igényelték. A helyszín választása elég
szerencsétlen volt, tekintve, hogy
nagyobb tömeg és zaj kezelésére
sokkal alkalmasabbat is lehetne a
belvároshoz közel találni. A nyár
második felének hétvégéit pedig a
Vásárhely Plázs tette felejthetet-

lenné az itt lakók számára - nem
is lehetett álmodni (esetleg csak
ipari fülvédővel...) az éjszakai nyugalomról, a napközbeni 35-37 fokos hőség utáni ablaknyitásról.
Nagyon sok belvárosival folytatott
beszélgetés során kiderült: semmilyen kifogása nincs a belvárosi
lakóknak az időnkénti rendezvények, programok ellen, amennyiben azok nem járnak jelentős
megterheléssel számukra. Ugyanis
mindenki tisztában van azzal,
hogy a belvárosnak van egy alapzaja, de a „Költözz tanyára, ha
nem bírod!" bizony nem mindenkinek megoldható. A kérdések feltevése, az információ és a problémák megoldására irányuló segítségkérés pedig nem azt jelenti,
hogy betiltatni, beszüntetni szeretne bárki is bármilyen rendezvényt, hiszen mindenkinek joga
van szórakozásra, kulturálódásra.
A vendégcsalogató programok, a
vásárhelyi kulturális és sportintézmények bevételének növelése,
akár ezáltal több helyi munkahely
teremtése természetesen nagyon
fontos. De talán elvárható, hogy a
belvárosi lakók jogos igényei a
normál életvitelre is legyenek
ugyanilyen fontosak.

Baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u.
6.). Járó betegek: traumatológiai
szakrendelés 7-19 óráig (Tisza L.
krt. 97). Sebészet, nem baleseti:
sebészeti klinika A részlege (Pécsi
u. 4.). Felnőtt sürgősségi betegellátás és urológia: sürgősségi
betegellátó osztály (Kálvária sgt.
57.). Baleseti sebészet, 14 év
alattiak: gyermekgyógyászati klinika (Korányi fasor 14-15.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi fasor 10-11). Gyermek és
felnőtt orvosi ügyelet:
16-7.30-ig, Kossuth Lajos sgt.
15-17. 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), hétköznap
22—7-ig.

Mile Krisztina,

Hódmezővásárhely

A Mars téri piac
Most volt arra időm, hogy bevásároljak először a Mars téri piacon, s
őszintén meglepett az a kulturált körülmény, ahogy ezt megtehettem.
Köszönetet szeretnék mondani
mindazoknak, akik ebben részt
vettek, s ezzel ismételten bebizonyították, hogy a városunkért, az
itt lakókért dolgoznak.
Nekem személyesen nem probléma,
hogy ki van kormányon, nekem, a
hétköznapi embernek az a lényeg,
hogy a környezetemet és az én élete-

met ki és mi teszi jobbá, szebbé. Nyaranta többször látogatnak hozzánk
vidéki rokonaim, külföldi ismerőseim,
akik maximális elismeréssel nyilatkoznak Szegedről, jártam, járok olyan
városokban, ahol a 20 év alatt semmi
fejlődés nem észlelhető, pedig ott is
lehet pályázatokat beadni, sőt nyerni
is - csak nincs semmi látszata.
Kérem embertársaimat, ne a politika legyen a mérvadó, ha dönteni
kell valamiben, hanem az ember.
Fábián Andrea nyugdíjas, Szeged

Levél az algyőieknek
Tisztelt algyőiek!
A napokban került postaládánkba
az a szórólap, amely az Algyői
Polgári Szövetség által támogatott
képviselőjelöltek és polgármesterjelölt nevét tartalmazza. Meglepett a szórólap, mert megkérdezésem nélkül biztosított támogatásáról az a szervezet, amelynek kilétét nem tudtam azonosítani. Bár
megtiszteltetésnek tartom, mégis

helytelenítem az ilyen listák közreadását, különösen akkor, amikor
mindez az érintettek tudtán kívül
történik. Ezért kérem a tisztelt választókat, hogy bármilyen szándék
is vezérelte a közreadókat, önök
mégis a szimpátia és a bizalom
alapján döntsenek, hogy kikre bízzák a település vezetését!
Molnárné Vida Zsuzsanna
képviselőjelölt

TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET

DENTHA FOGÁSZAT

Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532

H-p. 8-22, szo-v. 9-19 óráig.
www.dentha.hu

SMS-SZÁM:
30/303-0921

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.
NAGY ÉRTÉKŰ FELAJÁNLÁS AZ ÚJSZÜLÖTT GYERMEKMENTŐKNEK
A lapunkban megjelent cikk nyomán
az Első Szegedi Lions Klub felkereste
a Szegedi Újszülött Gyermekmentő
Szolgálat Alapítványának kuratóriumát azzal, hogy október 25-én jótékonysági gálaestet rendeznek a Szegedi Nemzeti Színházban. Az esten
Somló Tamás és barátai adnak koncertet. A teljes bevételt - várhatóan
egymillió forintot - az alapítványnak
ajánlják fel. Pintér Sándor professzor,
az alapítvány kuratóriumának elnöke
lapunk hasábjain is szeretné megköszönni a gesztust, nagyon hálás azért,
hogy az Első Szegedi Lions Klub ily
módon támogatja az újszülöttmentők
tevékenységét. Pintér Sándor professzor azt is elmondta: Németh István, a szegedi IKV Zrt. vezérigazgatója is jelezte, hogy ők is belépnek az
alapítvány támogatóinak sorába.
ÉPÍTKEZÉS
Máté József jelezte: Szegeden, a
Boldogasszony sugárúton augusztus 19-én felmarták az úttestet,
de azóta nem történt ezen a szakaszon semmi. Az útszakaszt a
nagykörút és a Boldogasszony sugárút sarkán állandóan lezárják,
lehetetlen ezen a szakaszon a
közlekedés.
ALUDNI SZERETNÉNEK!
A 70/236-2426-os számról felháborodva jelezte olvasónk, hogy múlt héten egész éjszaka dolgoztak a munkások a Kálvária sugárúton, a lakók nem
bírtak aludni. Felhívták a rendőrséget,
ahol kiderült: a cégnek engedélye van
az éjszakai munkavégzésre. Olvasónk
szerint felháborító, hogy éjjel sem
tudnak aludni, még akkor is, ha a kivi-

telező csúszásban van, ezért dolgozik
éjjel-nappal. Törőcsik Katalin is Szegedről jelezte: a Rigó utcában laknak,
elviselhetetlen zajjal jár az egykori
kendergyár helyén zajló építkezés.
Egész éjjel dolgoztak a munkagépek,
szombaton és vasárnap éjszaka is. A
lakók nem bírnak pihenni, aludni.
FŰNYÍRÁS
A Csörög rovatban panaszkodott Felső Tisza-parton lakó olvasónk a
62/422-059-es számról, hogy a környéken túlzásba viszik a fűnyírást.
Erre reagált a 70/606-5056-os
számról olvasónk. Szerinte a Rókusi
körúton és környékén hiányolják a
fűnyírást, főleg a Rókus körút és a
Kossuth Lajos sugárút sarkán.
IDEGEN SZAVAK
Lapunk hétfői számában beszámoltunk egy üzlet megnyitásáról, amelynek a nevében benne van a center
szó. Olvasónk, Sándor György szerint
egy rendelet nem engedi meg, hogy
a cégtáblákon ne magyar szavak szerepeljenek, így a centert szerinte ki
kell javítani központra. A rendelet
természetesen nem érinti a külföldi
márkaneveken Magyarországra bevezetett termékeket.
NEM ÚJ KELETŰ
A 20/433-1246-os számról olvasónk
arra hívta fel a figyelmet a lapunkban
megjelent, Háztájiból a menzára című
cikk kapcsán, hogy ez nem Fidesz-találmány. Annak idején, az 1970-es és
80-as években a gazdák egyenesen
a textilgyár konyhájába vitték a terményeiket. Nagyon jó rendszer volt.
Ha ezt most bevezetik újra, az nagyon sok gazdának jelent rendszeres
jövedelmet, biztos megélhetést.

KERESZTREJTVÉNY - SZABADSÁG
Rejtvényünk számozott soraiban Emil Cioran szól a szabadság korlátjairól.
Előző rejtvényünk megfejtése: Milyen rövid az élet! Mire az ember kezdi megutálni, már vége is van!
A régi Elektromos
sportklub beceneve

Baljós
előjelek

Az
egyik
oldal

—-v—

Félelem jelzője

Bizony

Hans
Gödör
tájszóval helyesel

Sajtváros

—v—

Imitálják
Észt
sakkozó
Csónakgennc
...plus
ultra

JjJÍL

Cigányt
ik fino- W Z * németül
• m i
Varsói
mabban
j"|
j légi cég

Másik
áruért
adják

Kicsinyltő
Piskótatekercs

Lepke

Vádat
kreál

Azonos
betűk

Átadó

Egyen!

Hosszú
ideig

Metropolitan
Jegyzők

Aigénai
kikötő

Azok
Orosz
folyó

Régi
Kevert
sár!
Néma
némán!
Utóvizsga

Díjszabások
Fótdet
forgatók

A

Angol
tekercs
Francia

Személyetek

Jövő

A férfiasság
jelképe

Mértékegység
Szláv

Európai
ország

Protaktínium
Majomfajta

Régebbi A stroncium
bűnbandák vegyjele
— •

Azt kővetően
Házvég!

Egyéb
—»—

Könnyeket ejt
NZ
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PROGRAMPONT ELOADAS

elnöke. Közreműködnek a zsombói művészeti iskola népi énekes

SZEGED

SZEGED

BELVÁROSI MOZI

A Közéleti Kávéház rendezvénye

növendékei.

ZSIGMOND VILMOS TEREM

A Z S Z T E Á L L A M - É S JOGTUDO-

SZEGED

S a l t ü g y n ö k (m. b.): 16 óra,

M Á N Y I K A R II. S Z . É P Ü L E T RÁKÓ-

A BELVÁROSI KAMARA

M e s t e r k u r z u s . . . az élet dolgai.

CZI T É R 1. F S Z . T Á R G Y A L Ó B A N

GALÉRIÁBAN

Müller Péter: Az öröm művészete:

17 ó r a : „ M é z t ő l dagadva megre-

megnyílt Nóvák P é t e r festőmű-

19 óra,

ped a szőlő, s a boldogságtól el-

vész Kaleidoszkóp című kiállítása,

A k a p t á r - T ú l v i l á g 3D: 21.30

némul a szóló" - Szeptemberi

amely október 24-éig látogatható.

óra.

áhítat. Kosztolányi Dezső utolsó

A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN

BALÁZS BÉLA TEREM

versei, irodalmi beszélgetés.

megnyílt a Ha vitéz vagy, jer vé-

S z e l l e m í r ó (feliratos): 15.30 óra,

A MILLENNIUMI

H a j s z a (feliratos): 18, 20.15 óra.

18 ó r a : Egészség B á r Klub: Nega-

állítás,

CSÖKE JÓZSEF T E R E M

tív minták é s szokások a rákbe-

megnyílt a Válogatás Bálint Sán-

Ö r ö k i f j a k (feliratos): 17,19.30

tegség hátterében.

dor szakrális g y ű j t e m é n y é b ő l cí-

KÁVÉHÁZBAN

óra.

Mindkét kiállítás december 19-éig,

SZEGED

hétfő kivételével naponta 10-17

Doctor Parnassus és a képzelet

A SZOTE-KLUBBAN

óráig tart nyitva.

b i r o d a l m a (feliratos): 21 óra.

2 2 ó r a : R i s e F M Niteforce Party -

Állandó kiállítások: Patikatörténeti

Roberto+Novák.

kiállítás, Móra Ferenc-emlékszoba,

P L A Z A CINEMA CITY

A JATE-KLUBBAN

Csak egy Földünk v a n - termé-

H é t m é r f ö l d e s s z e r e l e m (m. b.):

2 2 ó r a : GTK-s est. Házigazda: DJ

szettudományi kiállítás, Díszterem

13.15,15.30,17.45, 2 0 óra.

Gerappa.

az állandó festészeti bemutatóval,

A k a p t á r - T ú l v i l á g - 3D (m. b ):

A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN

Lucs-gyűjtemény, Szöged hírős

1 4 . 3 0 , 1 6 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 0 . 3 0 óra.

19 ó r a : Frankié Látó Quartet.

város... néprajzi kiállítás. A kiállí-

A d é l é é s a m ú m i á k r e j t é l y e (fel-

A SILVER MOON CAFFÉBAN

tások hétfő kivételével naponta

iratos): 16.15,18.15, 20.15 óra.

2 0 ó r a : Szerda esti lazulás - trip-

10-17 óráig tekinthetők meg.

A k a r a t e k ö l y ö k (m. b.): 14.15,17,

hop, dub, world, ambient, deep

19.45 óra.

house, liquid brea... Kizárólag ba-

HÁZBAN

A k i l e n c e d i k l é g i ó (feliratos):

kelitlemezekről Fraserrel!

október 3-áig látható Molnár Im-

14.15 óra.

A MEMPHIS CLUB&CAFÉBAN

réné vasdiplomás tanító élet-

R a g a d o z ó k (m. b.): 14,18.15,

2 1 ó r a : Megamix Party, DJ Emix.

mű-kiállítása, a művelődési ház

2 0 . 3 0 óra.

AZ AFRICA CAFÉBAN

nyitvatartási idejében.

S t e p u p 3 - 3 D (feliratos): 15.45,

2 0 ó r a : R ' n ' B party.

A SZÁZSZORSZÉP

A HELLER ÖDÖN MŰVELŐDÉSI

GYERMEKHÁZ

18, 20.15 óra.

I. E M E L E T I K I Á L L Í T Ó T E R M É B E N

S a l t ü g y n ö k (m. b.): 16 óra.

október 22-éig várja látogatóit ifj.

KIÁLLÍTÁS

V a r á z s l ó t a n o n c (m. b.): 15.15,

Szirtesi Zoltán India arcai című kiállítása, naponta 10-18 óráig.

17.45, 2 0 óra.

ZSOMBÓ

Csingiling és a nagy tündérmen-

A JÓZSEF ATTILA KÖZÖSSÉGI

t é s (m. b.): 13.15 óra.

HÁZ ÉS K Ö N Y V T Á R B A N

N a g y f i ú k (m. b.): 13,15,17.30,

18 ó r a : A H M Hadtörténeti Intézet

19.30 óra.

é s M ú z e u m B u d a v á r a miénk című

Az u t o l s ó l é g h a j l í t ó - 3 D (m. b ):

történelmi vándorkiállítását nyitja

13.45 óra.

meg Zakar P é t e r történész,

A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI
H Á Z B A N ( T E M E S V Á R I KRT. 4 2 . )
október 2-áig látogatható K é p T á r - P a l e t t a : a Kép-Tár Alkotócsoport kiállítása, hétfő kivételével
naponta 10-18 óráig látogatható.

Eredet (m. b.): 14,16.45,19.30 óra.

óra.

G O
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AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI

ASZTALFOGLALÁS:

(6%)

Góry Pince & Terasz,
6733 Szeged, Liszt u.

9.

AUTÓ
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT. Szeged, Fonógyári út
11.
Tel.:
62/458-692
(095180380)

ALLAST KINAL
Felsőfokú szakirányú
végzettséggel rendelkező

PÉK OKTATÓT
keresünk
felnőttképzésre Szegedre!
NYUGDÍJAS IS SZÓBA JÖHET. |
érdeklődni: 06-30/935-4371
• A L A P O Z D meg a jövődet
külföldön! Személyre szabott elérhető munkalehetőségek, kiemelkedően magas jövedelmek. Jelentkezz
most!
www.hajopincer.hu,
06-30/3014088.(095178847)
• DUGULÁSELHÁRÍTÓ
munkakörbe,
azonnali
munkakezdéssel keresünk
szakmai gyakorlattal rendelkező munkavállalót! Ftöyid bemutatkozó levelet
..Duguláselhárító095383909" jeliére kérjük a
Délmagyarország szegedi
ügyfélszolgálatára (Gutenberg U. 5.). (095383909)
• S Z E D E D I raktárba targoncásvizsgával
rendelkező raktárost keresünk.
0 6 3 0 / 6 4 8 - 0 0 4 9(095383351)

Amerikai vígjáték [12]
13.25 Kvízió Telefonos játék
1455 Szentek kórháza Ausztrál filmsorozat. 126. Segélykiáltás [12]
1555 Egy tini naplója
Német vígjátéksorozat, 68. Éld
az életed! [12] Utána: Boszorkánykonyha
16.25 Marina Amerikai-mexikói romantikus filmsorozat. 3. [12]
17.30 Árva angyal Mexikói romantikus
filmsorozat. 62. [12]
18.30 Tények Hírműsor [12]
19.05 Édes négyes
A TV2 randiműsora [12], Utána:
skandinávlottó-sorsolás
20.10 Aktiv A TV2 magazinja [12]
20.45 jóban-rosszban 1274 [12]
21.20 Doktor House 124.5-tűl 9-ig [12]
22.20 Született feleségek
124. Terápiás hatás [12]
Közben: kenósorsolás
23.25 Megamánia [12]
2350 Szellemekkel suttogó
83. Megátkozva [12]
0.45 Tények este
1.15 Ezo TV 06-90/602-022
2.10 Lépcsőházi gyilkosságok
Amerikai krimi [16]
3.35 Szentek kórháza
127. Boldog idők [12]
VÍGJÁTÉKSOROZAT

22.20 SZÜLETETT FELESÉGEK
Angié aggódva figyeli, ahogy a fia
és Carlos unokahúga egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Tom
eközben úgy dönt, hogy Lynette
nélkül is eljár a terápiára, mert
szüksége van rá, hogy a gyermek
elvesztését fel tudja dolgozni.
Katherine-hez később váratlan látogató érkezik a rehabilitációs intézetbe. Gaby és Susan pedig azon
versenyeznek, hogy melyikük gyermeke az okosabb.

5.30 Topshop
6.00 Autómánia
Autósmagazin
6.25 Fókusz
Közszolgálati magazin [12]
655 Reggeli
Reggeli magazinműsor [12]
9.05 Te vagy az életem
Argentin filmsorozat, 67. [12]
10.05 Topshop
12.00 RTL-hiradó - DéU kiadás
12.15 Asztroshow
13.30 Fél kettő Magazin a legjobb történetekkel [12]
14.40 Celeb vagyok, ments ki innen!
Realíty-kalandjáték [12]
16.20 A szerelem rabjai
Argentin filmsorozat, 60. [12]
17.25 Döglött akták
Amerikai krimisorozat. 1. évad.
13. Az ötödik nap [12]
18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
19.05 Vacsoracsata
Gasztroreality [12]
20.05 Fókusz Kozszo&lati magazm [12]
20.40 Barátok közt
Magyar filmsorozat, 5355-5356.
[12] Közben: RTL-hírek
21.20 Meleg helyzet
Amerikai vígjáték [16]
R.: Ryan Shiraki. Fsz.: )ohn Goodman (Rodney), Kaitlin Doubleday
(Amanda). Sam Huntington (Clay
Adams). Mike Erwin (Matt).
Heather Matarazzo (Jessica)
Utána: RTL-hirek
23.10 Mansfetd - Magasabb szempontból Magyar-kanadai film
1.40 Reflektor Sztármagazin [12]
VÍGJÁTÉK

21.20 MELEG HELYZET
Amanda úgy kaphat ösztöndíjat és
ingyenszállást a Tau lányszövetségnél, ha a hétvégi bulira magába bolondít egy meleg srácot, akit aztán
mindenki előtt ejt. A nőbolond Clay
és szobatársa a diákszövetség beavató szertartása után egy szál tangában ébred az egyetem parkjában.
Claynek nem kell nagyon rájátszania, hogy meghódítsa Amandát

EGYÉB OKTATÁS
• ASZTROLÓGIAISKOLA
indul Szegeden. Hivatalos
végzettséget ad. 06-70/
380-2 2 8 2(094973833)

• PARKOLÓTAKARÍTÓ
segédmunkásokat
keresünk
részmunkaidőben
kecskeméti é s csongrádi
munkavégzéssel.
Érdeklődni munkanapokon:
08.00-16.00 óráig a 20/
936-3497 telefonszámon
lehet. (095282217)
• MÓRAHALMI
vállalat
nemzetközi fuvarozásra, C,
E jogosítvánnyal, nemzetközi árufuvarozói szakvizsgával rendelkező gépjárművezetőt keres. Érdeklődni: 62/5 80-000. (095383748)
• Ü Z L E T V E Z E T Ő munkakörbe keresünk gyakorlattal rendelkező munkatársat
pizzériánkba.
Fényképes
önéletrajzzal a gergely.l.a
©gmail.com e-mail címre
várjuk a jelentkezéseket.
(095383454)

• ÖN
tehergépkocsivezető?
Munkát
keres?
Munkaközvetítés: 06- 20/
447-5539.(095383222)
• V A R G A Pékség Mórahalmon pék szakmunkást keres. Érd.: 06-30/284-8245.

U U N A
5.25 Teteshop
6.00 Két Testőr Életmódmagazin
6.25 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája
9.10 Babapercek
9.20 Telekvfz Telefonos játék
10.20 Teteshop
11.25 A nagy umbulda

2 0 / 9 1 2 - 5 6 5 2.(095180205)

• K O M B I N Á L T hegesztőt
keresünk 6-os anyagosztálybafolyamatos németországi munkára, hosszú távra! Érdeklődni: munkanapokon a 06-20/246-8862
telefonszámon. (096283091)

(095383725)

GAZDIT KERES

(095383772)

GEPJARMUVEZETO-KEPZES
• A
KEDVEZMENYES
személygépkocsi-vezető
tanfolyam
iskolakezdési
akcióval! 06-30/429-5581,
www. kovacsautosisko• Ő S Z I diákakció a Csillag
Autósiskolánál: már20.700
Ft
kezdő
befizetéstől.
www.csillagautosiskola.hu
Londoni krt. 10., 62/426433.(095179369)
• ŐSZIdiákakciónk20.700
Ft
kezdő
befizetéssel,
szeptember 29-én indul.
www.csillagautosiskola.hu
Londoni krt. 10., 62/426433.(095283052)

HAZTARTASI GEP
• Ü Z E M K É P T E L E N automata mosógépeket vásárolok: 2.000-2.500 Ft/db. 0620/28 7-56 63(094872495)
HIRDETÉSFELVÉTEL
KISTELEKEN:
MÁRVÁNY KH.
Temető sor 1. 62/S97-360.

©

18.40 McLeod lányai 32/11. Vérvonalak
19.30 Híradó este
1955 Sporthírek
20.00 Időjárás-jelentés
20.05 Két zsaru, egy pár
Olasz akcióvígjáték-sorozat, 12/4.
Veszélyes elmék
21.05 Az este
21.40 Trilógia 3. - Az élet után
Francia-belga film [16]
23.45 Múlt-kor Történelmi magazin
015 Prizma
0.25 Hírek
0.30 Sporthírek
0.45 Ma reggel

18.05 Átjáró
18.30 Esti mese
19.00 Don Matteo
20.00 Hiradó
20.25 Sporthirek
20.29 Időjárás-jelentés
20.30 Don Matteo 24/23. A gyermek
21.25 A nyomozónő 12/11. [16]
22.20 Záróra
23.15 McLeod lányai 32/11 Vérvonafek
2355 Mindig zöldebb
28/10. Hogy is van ez?
0.40 Mafalda
0.45 Trilógia 3. - Az élet után
Francia-belga film [16]

20.00 Hiradó - Esti
19.00 Doktor House
20.05 Közbeszéd
Amerikai filmsorozat
20.00 jó barátok
20.30 A Karamazov testvérek
Orosz tévéfilmsorozat
Amerikai vigjátéksorozat
21.10 A Karamazov testvérek
20.30 CSI. A helyszínelők
22.00 Sport - Esti
Amerikai bűnügyi sorozat
22.10 Váltó Gazdasági híradó
21.30 Esküdt ellenségek. KUlönleges
22.20 Tiz év mútva
ügyosztály
Amerikai krimisorozat
Magyar dokumentumfilm-sorozat
22.30 öld meg Rómeót!
23.10 Diplomatavadász
Magyar tévéfilmsorozat
Amerikai akciófilm
23.40 Dipiomatavadász
0.55 Esküdt ellenségek. KUlönleges
0.05 Közelebb Kínához
Ügyosztály
0.30 Kikötő - Friss
1.50 Columbo. Fekete etűd
0.40 Vers, Himnusz
Amerikai krimi

20.05 KÉT ZSARU, EGY PÁR
A felügyelő otthonában egyre feszültebb a helyzet, mert az anyósa elemében érzi magát. Diegónak és Stellának
egy perc magánélete sem lehet. így
megtehetösen borús hangulatban fognak hozzá a nyomozáshoz Irene Mainetti pszichológusnő meggyilkolása
ügyében. Nemcsak Irene vőlegénye,
hanem az egyik páciense is gyanús,
Diego mégis úgy érzi. rossz nyomon
járnak. A helyzetet látszólag csak rontja, hogy Stella ismét túllő a célon és ezt
Lorenza is észreveszi. *

16.20 BŰVÖLET
Elenában érik a gondolat, hogy el
kellene költöznie a gyerekekkel Viviana lakásába. Umberto arra kéri
menyét, hogy a gyerekek érdekében tartsa egyben a családot. Aldo
és Luigi fel vannak háborodva, nem
tudják elviselni Carlotta új szerelmét. A helyzet csak rosszabbodik,
amikor a lány bejelenti, hogy össze
akarnak költözni. Úgy tűnik, hogy
egy váratlan beosztáscsere miatt
Leila nem tud elmenni a fogadásra.

V Telin
8.00 Szeged ma - hírek 8.15
Sportkoktél (ism.) 8.30 Receptvarázs 9.00 Deszki magazin
(ism.) 9.45 Lélektől lélekig (ism.)
10.35 Tudományegyetem 11.05
Könnyűzene
11.30
Képújság
15.00 Sportkoktél (ism.) 15.15
Egész életen át (ism.) 15.45
Csongrád megyei magazin 16.15
Határ-Látó-Határ 16.45 Receptvarázs 17.15 Könnyűzene 17.55
Képújság 18.00 Szeged ma - hírek 18.15 A határtérség K+F+l fejlesztése Csongrád megyei magazin 19.00 Szegedikumok (ism.)
19.30 Receptvarázs 20.00 Szeged ma (ism.) 20.15 Színház
(ism.) 20.45 SZÓ-TÉR extra: A gének tudománya 2. 21.10 Könnyűzene 22.00 Szeged ma (ism.)

S z e g e d - s z ő r e g i , 300 m;
igényes építésű, parkosított
udvarú M A G Á M H Á Z
kifogástalan környezetben,
több generáció lakhatására,
illetve vállalkozásra alkalmasan
ELADÓ.
Érdeklődni:70/380-4552
Irányár: 6 9 millió Ft
• D O M A S Z E K , Hóvirág utcai, 500 n. öl parkosított
kert lakható,
kétszintes
épülettel
eladó.
06-30/
94 3-89 59(095281804)
• F O R R Á S K Ú T O N kis c s a
ládi ház eladó, gáz, fürdőszoba. Irányár: 6 millió Ft.
06-30/934-2070.
(095261991)

VIASAT3

15.00 Optika
15.30 Circus Hungaricus
16.25 Híradó
16.35 Időjárás-jelentés, körzeti híradók
1650 Teadélután
1750 Mindig zöldebb
28/10. Hogy is van ez?

TÉVÉFILMSOROZAT

MAGANHAZ

A z apróhirdetések tartalmáért
a Délmagyarország Kiadó nem vállal felelősséget!

9.50 Körzeti magazin - Debrecen
10.45 Sorstársak
11.10 Mesélő cégtáblák
11.30 Most a Buday!
12.00 DéU harangszó
12.01 Hiróra
1255 Záróra
13.45 Aranymetszés
14.35 Sant'Angelo - Egy kórház hétköznapjai
28/13. Az igazságnak ára van, 1.
15.30 Egy lépés előre
68/59. Furcsa pár
16.20 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat.
240/97-98.
17.10 Magyar válogatott

AKCIÓVÍGJÁTÉK-SOROZAT

KÖNYV
• A K Ő R Ú T antikvárium vásárol használt könyveket,
könyvhagyatékokat,
magánkönyvtárakat, régi és új
kiadású könyveket. Tisza L.
krt. 59. Ingyen hívható:
80/820-82 0.(092622941)

I a . h U (094871544)

12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó délben
12.15 Időjárás-jelentés
12.18 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz
13.00 Összhang
13.30 Hrvatska krónika
14.00 Ecranul nostru
14.30 Átjáró

5.20 Hajnali gondolatok
5.23 Kárpát expressz
5.50 Ma reggel
8.00 Hiradó
8.02 Körzeti híradó
8.10 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Romamagazin
9.25 Domovina

• D E S Z K Község Önkormányzata pályázatot' hirdet
Deszk, Semmelweis u. 12/
A tetőtér 15. s z á m i ; ' 6 2
m 2 -es, költségalapú bérlakásra, 5 éves időtartamra.
Pályázat benyújtási határidő: 2010. október 11. Elbírálási határidő: 2010. október 18. Az idő rövidsége
miatt a pályázatban telefonos elérhetőség megjelölése szükséges. Érd.: 62/
571-580, J o ó Gabriellánál.
(095383699)

• FOGADJON
örökbe
egészséges (oltott, féregtelenített) kutyát, cicát! 0620/360-9846, www.zug.hu

5.20 Gazdakör
5.00 Sabrina, a tiniboszorkány
Amerikai ifjúsági sorozat
5.45 Váltó Gazdasági híradó
5.25 Alice új élete Francia sorozat
6.00 Hattól nyolcig
5.50 Aüce új élete Francia sorozat
8.00 Második esély
6.20 Columbo. Fekete etűd
8.50 Újrakezdés Olasz tévéflmsorozat
9.15 Újrakezdés Olasz tévéflmsorozat
Amerikai krimi
7.40 Gyilkos sorok
9.45 Magyar etsők
Magyar ismeretterjesztő sorozat
Amerikai krimisorozat
10.00 Család-barát Szolgáttatómagazin 8.45 A narancsvidék
1055 ízőrzők
Amerikai filmsorozat
11.30 Klvánságkosár
9.45 Doktor House
14.00 Hiradó - Nemzeti krónika
Amerikai filmsorozat
14.15 Kikötő - Friss Kulturális hirek
10.50 Cadillac Man
14.25 Tér-hatás
Amerikai vígjáték
13.10 Monk - Ftúgos nyomozó
1455 Családi kép tök jó helyen
15.10 .„„filléres emlékeim-."
Amerikai krimisorozat
1555 Vértanúink. hitvaUóink
14.05 Monk - Ftúgos nyomozó
15.05 CSI. New York-i helyszínelők
Magyar ismeretterjesztő sorozat
16.10 Nyelvőrző
Amerikai bűnügyi sorozat
16.00 AUce új élete Francia sorozat
16.45 Zorro Amerikai tévéfilmsorozat
16.30 AUce új élete Francia sorozat
17.15 Térkép
17.05 A kifutó
18.00 Híradó
18.35 Mese
Amerikai valóságshow
18.05 A narancsvidék
19.00 Újrakezdés Olasz tévéfilmsorozat
Amerikai filmsorozat
19.30 Újrakezdés Olasz tévéflmsorozat

5.20 Hajnali gondolatok
5.23 Kárpát expressz
550 Ma reggel
8.00 Híradó
8.02 Körzeti híradók
8.10 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Önök kérték
955 Nappaü

HIRDETMÉNY

• IDŐSEK
otthonában,
emelt szintű férőhelyen 1
ágyas szoba megváltható
azonnali költözéssel. 06-

születésnapodon

alkalmából rendezett kiállítás.

KONCERT ES BULI

EGESZSEGUGY

szeretettel köszöntünk!
Ji> egészséget,- .
boldogságot r Hr A
kívánunk:
I\ \
kis OS
/
V
/
nagy családod /
f

lem! - régi idők fegyverei című ki-

E r e d e t (feliratos): 18.30 óra,

V a r á z s l ó t a n o n c (m. b ): 18.30

GRATULÁLUNK

mű, a szakrális művészetek hete

GRAND CAFÉ

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Apróbörze

a Csongrád Megyei Közgyűlés al-

1.35 Tisztán és józanul
Amerikai filmdráma
3.35 Angyalok és démonok
Amerikai thriller
6.00 Képlet
Amerikai-angol-ausztrál thriller
8.00 Alzheimer-kór 3. - A tudomány állása szerint Amerikai
dokumentumfilm-sorozat
8.55 Könnyed erkölcsök Angol-kanadai romantikus vígjáték
10.30 A jane Austen-könyvklub

Amerikai romantikus filmdráma
12.15 Csokileckék
Olasz vígjáték
13.50 G-Force - Rágcsávók
Amerikai családi kalandfilm
15.15 Kardiofitnesz
Olasz vígjáték
16.40 Megint 17
Amerikai vígjáték
18.20 Első vasárnap
Amerikai krimivígjáték
20.00 Kutya egy év
Amerikai filmdráma

21.20 Éjszaka a múzeumban 2.
Amerikai-kanadai akcióvígjáték
Hol van már az az idő, arnkor Lany
még éjjeliőrkért kereste a kenyerét?
Azóta egy sfceres találmánynak köszönhetően menő vállalkozó lett belőle. Szerencsére azonban arégibarátait nemfeledifeyő is fölkapja a
fejét a híre, hogy a wasfú^toni Természettudomány Múzeum értékes
kiállítási darabjait átszállítják a Smithsonian Amerikai Nemzeti Történelmi
Múzeumba
23.05 Buliszerviz 3. - A gólyák éve
Amerikai vígjáték

V Á R O S I TV

S

Z

E

G

E

D

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi hirek 7.55 Verseny 8.25 SzemeSZTEr 8.55 Képújság 15.00 Önkormányzati választások 2010. Bemutatkoznak a 9., 10., 11. és 12.
egyéni körzet jelöltjei 1 6 . 0 6
Képújság 17.00 A megregulázott
fény, avagy lézer a napjainkban,
1. rész: Fény és lézerek 17.30
Képújság 18.00 Verseny 18.30
SzemeSZTEr 19.00 Szegedi hírek 19.25 Mese 19.30 Önkormányzati választások 2010. Listavezetők vitája 20.35 Hírháló
- az ország hírei 21.00 Gördülő
kungfu. Hongkongi akcióvígjáték 23.00 Szegedi hírek 23.25
Képújság

16.00 A Szélkiáltó együttes gyermekkoncertje 17.00 Delfy 17.30
Híradó 17.50 A nap kérdése 17.55
Csillagposta - napi horoszkóp
18.00 Önkormányzati választás
2010. Beszélgetés Molnár Lászlóné polgármesterjelölttel (Jobbik)
18.30 Nyugi-torna 18.35 Fogarassy-est 20.00 Híradó 20.20 A
nap kérdése 20.25 Csillagposta
20.30 Indaba - filmsorozat, 17.
rész (ism.) 21.00 Analízis 21.30
önkormányzati választás 2010.
Beszélgetés Molnár Lászlóné polgármesterjelölttel (jobbik) (ism.)
22.00
Rendvédelmi
magazin
(ism.) 22.30 Hiradó 22.50 A nap
kérdése
22.55
Csillagposta
23.00 Végletek-koncert
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STÜSZI VADÁSZ
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ÉTTEREM
AHOL NEM CSAK VADÉTEl VAN!
Szeged, Maros utca 37.

http://illespanzio-vadaszetterem.hu

Asztalfoglalás: 62/315-640

OKTÓBER 1—JÉTŐI
KIBŐVÜLT,
MEGÚJULT
ÉTLAPPAL
VÁRJUK
VENDÉGEINKET!

KÖZLEMÉNY

NOVENY
• K O K U S Z R O S T , egyszer
használt, kiváló javító kertépítőknek, kertészkedőknek, olcsón eladó. Tel.:
06-30/576-9871.
(095283054)
• S M A R A G D T U J Á K : 1 m/
1.300 Ft/db, gömbtüják,
díszfák, egyéb dísznövények széles választéka!
Bolgár
Díszfaiskola,
Szeged-Kecskéstelep, Ger a S . 18., 62/427-991. Nyitva: egész nap, vasárnap
délig. (094974511)
• S Z Ő L Ő T E L E P Í T Ő K , figyelem! Őszi, tavaszi telepítésre gyökeres-vessző igényét rendelje meg az Alföld
legnagyobb és legrégebbi
szőlőiskolájából.
06-30/
300-7733,
06-30/33068 69(095281005)
• TÖRÖKSZEGFÜPALÁNTAnagy mennyiségben több színben eladó: 10
Ft/db. Érd.: Üllés, 62/282134(095383664)

Az EDF DEMASZ
Partner Kft. értesíti í
SZEGED lakosságát,

MEZŐGAZD. GEP
• KOMBÁJN,
dobkosár
felújítása. Tel.: +36-30/
94 7-5 6 72. (094872792)
• MTZ traktorok teljes típusválasztéka akciós áron
kapható
(820,
820.2,
892.2,
1025.2,
920.3,
952.3, 1025.3, 1221.2,
1221.3)1 Munkagépek széles kínálata! Használtgépbeszámítás, hitel, ügyintézés! 62/221-126, 06-30/
4 88-2 6 06.(095383583)

SZAKKÉPZÉS

hogy

2010. szeptember 29-én
Szeged, Mars tér
és Hajnóczy u.
közötti közvilágítási
kandelábereket, kábeleit,
elosztószekrényeit
feszültség alá helyezi.

Az üzembe helyezést követően
érintésük tilos és életveszélyes!

MIOK

RÉGISÉGEK, ÉKSZEREK
• ANTIK-MŰHELY
RÉGI
képkeretek, régiségek restaurálása. Aranyozás. Szeged, Szentháromság útja
33. Tel.: 06-30/205-3085.
Munkafelvétel: szombat 912.00.(095076857)

SZOLGALTATAS

A KIDUGiTÓ Szász Péter.
Felnőttképzési nyilvántartási szánt 00508-2008.
Intézményaktoeditádős lajstromszám AL-2117. Duguláselhárítás garanciával,
mindennap. Érd.: +36-30/945• Kéz- és lábápoló, műkor ömépítő
7577,
62/533-999.
(094973543)
•Fodrász
• Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

„

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

•Ruházati eladó
• Kereskedő, boltvezető
tanfolyamokat indít.

RESZLETFIZETE5I

LEHETŐSEM

• KÉPKERETEZŐ
Kiszel
Attila, tel.: 62/422-853.
Szeged, Szentháromság u.
40. Nyitva: h-p. 9-17, szo.
9-12, ebédidő: 12-13 óráig. (094668002)

MIOK Dél-atfötdi Régió
Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft.

RUHAZAT
• O L C S Ó bőráruk, polárok
(kabátok, dzsekik, mellények, nadrágok) extra méretben is. Vásárlóinknak
ajándék plüssjáték. Nyitva:
10-18 óráig, vasárnap is!
Szeged, Brüsszeli krt. 15.
(095383711)

• ÉLELMEZÉSVEZETŐ,
szakács, cukrász, pincér,
vendéglátó-eladó,
élelmiszer-, műszakicikk-,
ruházati eladó, kereskedőboltvezető, ékszerbecsüs
tanfolyam indul a KIT-nél.
Szeged, S ó h o r d ó U 18. T.:
425-805,
06-30/8304136,
www.kit.hu.
(095281502)

6724 Szeged, Rigó u. 24/D

• KÖLTÖZTETÉS,
belső
pakolás, lomtalanítás csomagolóanyag biztosításával, igény szerint. 62/497358,
06-30/630-4690
(094565955)

Te/ 62/425-596,62/426-587,
06-20/247-1740,06-20/247-1704

E-miil: info(Smiokszeged.hu

^

Woflfo www.mtokszeged.hu ^

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

Gyaszkozlemenyek

TÓTH LÁSZLÓ
80 éves korában elhunyt. Temetése
október 4-én, 15 órakor a Kisteleki
temetőben lesz.
Gyászoló család

SZEGED
GYÁSZHÍR

Megrendülten tudatjuk,

hogy szeretett édesanyánk,

1

„Messze mentem, nagyon messze, ahonnan már
visszaút nincsen. Beteg voltam, de nem búcsúztam, elmentem. Azt gondoltam, meggyógyulok, de
a halál könyörtelen volt, el kellett indulnom.
Búcsúzom így mindenkitől, akit ismertem és szerettem. Isten veletek!"

'nagymamánk és dédnagymamánk,
DR. MILASSIN LÁSZLÓNÉ
LÁSZLÓ ETELKA

tő Istenéhez. Istentiszteletet, búcsúz-

tatását 2010. októberi-én, pénteken, ti órakor tartjuk a Szeged-Kál-

vin téri református templomban.

BALOGH JÁNOS
volt Volán-dolgozó és Füszért-nyugdijas

istentiszteletre egy szál virágot hoz-

Részvételük esetén kérjük, hogy az

zanak.

Gyászoló család,

6726 Szeged, Fő fasor 132.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
BÉNÁK JÓZSEF
59 éves korában elhunyt. Temetése
októberl-jén 12 órakor lesz a Zákányszéki temetőben. Gyászmise 11 órakor.
™«k
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
HORVÁTH GYÖRGY

76 éves korában elhunyt. Temetése
október 1-jén 14 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
95383528

Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
VINCZE JÓZSEFNÉ
KELEMEN ÉVA
életének 80. évében, rövid szenvedés
után elhunyt. Végső búcsút vettünk
tőle 2010. szeptember 28-án.
95383305

Gyászoló szerettei

m

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
ÖZV. TÖRÖK ISTVÁNNÉ
MÉNESI MÁRIA

életének 89. évében elhunyt. Temetése 2010. októberl-jén 11 órakor lesz
a Belvárosi temetőben.
Gvászoló család
95282848
'
„Búcsú nélkül mentem el én tőletek,
nem búcsúzom, ma is élek köztetek."
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
HORVÁTH ISTVÁNNÉ
JULISKA NÉNI
Sándorfalva, Béke utcai lakos, életének 83. évében végleg elaludt. Végső
búcsúztatására október 4-én 15 órakor kerül sor a szegedi Alsóvárosi
temetőben.
Drága emléke szívünkben él!
95282322 Gyászoló családja, Szatymaz
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

Megrendülten tudatjuk, hogy szerettünk,

KOVÁCS JÓZSEFNÉ

TÓTH ISTVÁNNÉ

életének 83. évében elhunyt. Temetése október 4-én 11 órakor lesz a
zsombói temetőben. Gyászmise 10
órakor.

KOVÁCS MÁRIA

81 éves korában elhunyt. Búcsúztatása
október T j é n 13 órakor lesz az Újszegedi temetőben.
Gyászoló család
„Annyira akartam élni, a betegséget
legyőzni. Búcsúztam volna Tőletek, de
erőm nem engedett. így búcsú nélkül,
szívetekben tovább élhetek."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett Férj, édesapa, nagyapa,
KISZÍ JÁNOS
65 éves korában rövid, súlyos betegség után elhunyt. Temetése október
T j é n 16 órakor lesz a Balástyai temetőben.
Gyászoló család

OTTIIK IRÉN

95,8,27,

^JJ

Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
10. SCHULDER
JÁNOSNÉ

KOVÁCS JULIANNA
életének 87. évében hosszan tartó
betegségben elhunyt. Temetése 2010.
október 4-én 15 órakor lesz a Dugonics
temetőben. Gyászmise 2010. októberijén 9 órakor lesz a Felsővárosi templomban.
953837879

GyáSZOl° CSalád

?

95383883

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett édesanyánk,

• E S Z P E R A N T Ó nyelvtanfolyam Szegeden! 06-70/
415-1338,
eszperanto.iweb.hu.
FNYTSZ.:
00 1 62-2 0 09.(095282494)

Míg éltél, nagyon szerettünk, érted
mindent elkövettünk. Atehetetlen fájdalom iszonyú, csak egy dolog szolgál
vigaszul. Talán csillagként ragyogsz
felettünk, onnan is vigyázva minden
lépésünk. ígérjük, míg élünk, reád
emlékezünk.

• NAGY bálás szalma és
fúszéna eladó. 06-30/5815937(095180249)

TEGLAEPITESU LAKAS
• D O M A S Z É K központjában, 4 lakásos társasházban 104 m2-es, szélső lakás
lakható melléképületekkel,
garázzsal, pincével eladó.
Érd.: 62/284,145, 06-30/
521-30 2 5.(095282897)

Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
ÖZV. ROVÓ ANDRÁSNÉ
PAMUK ETELKA

81 éves korában elhunyt. Temetése
októberl-jén 15 órakor a dóci temetőben lesz.
Gyászoló család,
Dóc, Szatymaz
'

J

MEGEMLEKEZES
Fájó szívvel emlékezünk szeretett
édesanyánk:
KOVÁCS JULIANNA
halálának 2. évfordulóján.
95383377
Szerető családja,
Szeged
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
CSANÁDI JÓZSEF
(CUCUS)
halálának 5. évfordulóján:
gyászoló felesége, fia és párja,
952S23,,
lánya, veje és unokái

• TÁRSKERESÉS
másképp, sikeresen. Web: szeged.ctk.hu Tel.: 06-20/
406-9 2 50.(095383774)

_

TÜZELŐANYAG

A K Á C tűzifa eladó szállítással.
06-30/855-5260
(095282308)
• B I O B R I K E T T , keményfából, akciósan, házhoz szállítással eladó. 06-20/98520 06(094872992)
• TŰZIFA 8.000 Ft/m-től,
október 3-ig. 06-30/3641576(095383292)
• TŰZIFAolcsón, szállítással eladó. 06-20/270-7433
(095282988)
• TŰZIFA, vegyes keményfa: 1.600 Ft/q, puhafa: 900
Ft/q.
Érd.:
06-70/9413837.(095383426)
• T Ü Z E L Ő A K C I Ó : akác és
tölgy 8.500 Ft/m-tól. 0620/6 1 2-92 1 2 (095282303)
HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor
Miklós Zsuzsanna

• T I S Z A Lajos krt. 7-9., I.
emeleti, 57 m2-es lakás
eladó.
06-30/9438-959
(095281803)

62/591-080,
06-20-262-1277.

Az apróhirdetések tartalmáért
a Délmagyarország Kiadó nem vállal felelősséget!

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szerettünk,

búcsúztatásán megjelentek, együttérző szeretetükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, részvétüket bármilyen formában kifejezték.

temetésén megjelentek és fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

CSÁNYI JÁNOS

ZSARKÓ EMMA

95383389

Köszönetet mondunk a közeli és távoli
rokonoknak, a jó szomszédoknak,
ismerősöknek, akik

Gyászoló család

GYÁSZHÍR

temetésén gyászunkban osztoztak.
Külön mondunk köszönetet a Kite Rt.
vezetőinek, munkatársainak, a debreceni Star Invest vezetőinek, dolgozóinak, a Róna Kft. vezetőinek, a szőlő
dolgozóinak, hogy utolsó útjára elkísérték. Köszönjük a részvétnyilvánítások minden formáját.
A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett
nagymamánk, dédimamánk,
ID. NAGY KOVÁCS JÁNOSNÉ
Búvár utcai lakos, küzdelmes életének
97. évében csendesen elhunyt. Temetése 2010. október 1-jén 10.30 órakor
a Dilinka temetőben lesz.
95383702

Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet a
rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek és mindazoknak, akik szerettünk,
|
MULADI LÁSZLÓNÉ
temetésén részt vettek, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család

SZENTES
GYÁSZHÍR
„Nem dobog már szív,
mely a jóság tükre volt,
ajka sosem szól többé,
mert lezárt, néma, holt.
Megállott a két kéz, mely mindig csak adott,
soha semmit sem kért, és el nem fogadott.
Ne emlékezz rám búsan család, rokon, barát.
Add meg a könnyet, de élj és szeress tovább.
Addig vagyok, míg élek szívetekben, Bennetek,
ember voltam mindig, ezért szeressetek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ÖZV. PITI JÓZSEFNÉ
MOLNÁR MÁRIA
Szegvár, Kurca u. 29. szám alatti lakos, 89 éves korában elhunyt. Temetése
szeptember 29-én, szerdán 15 órakor lesz a szegvári Öregfalusi temetőben.
Gyászoló családja

MAKÓ
GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

Tudatjuk, hogy szerettünk,

Tudatjuk, hogy szerettünk,

VANDRÁSIK MIHÁLY

KISS JÁNOSNÉ

79 éves korában elhunyt. Temetése
október 1-jén 10 órakor lesz a református ótemetőben.

HORVÁTH MÁRIA

Gyászoló család

„Küzdelem - Reménység Csalódás - Bukás,
A sírig tartó, nagy versenyfutás.
Keresni a jót, a szépet,
s meg nem találni, ez az élet."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
ERKI KISS JÁNOS
makói lakos, 59 éves korában
elhunyt. Temetése szeptember 30án 15.30 órakor lesz az Újvárosi
református temetőben.
QSTKTSQfi

TERMÉNY, TAKARMÁNY

MISKOLCZI ISTVÁN
életének 69. évében elhunyt. Temetése, 2010. október 1-jén, 12-órakor
lesz a Belvárosi temetőben.

H TÁRSKÖZVETÍTÉS

• M I X E R T A N F O L Y A M in
dul a Bols Mixer Akadémián
Szegeden, nemzetközi képesítéssel. Ha szeretnél
igényes környezetben bártenderként dolgozni, jelentkezz, hogy keverhess!
www.mixertanfolyam.hu.
Tel.: 06-30/677-0514; 0630/9 7 3-5981 ,(095078403)

VÖRÖS GYULÁNÉ

ÖZV. HUSZTA ISTVÁNNÉ

95383763

• KERESKEDŐB O L T V E Z E T Ő , ruházati, illetve élelmiszer-eladó OKJs képzések indulnak Szegeden 89.000 Ft-tól. +36-30/
367-9217,
www.2007kapos.hu. Kérje
ingyenes tájékoztatónkat!
(095281484)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk

IK3939AI

Szomorúan tudatjuk
mindazokkal, akik szerették
és ismerték, hogy
LÁSZLÓ ENDRE
(ny. tanár)
82 éves korában súlyos betegségben
elhunyt. Hamvait október 4-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a Belvárosi temetőben.

TANFOLYAM

• MŰANYAG nyílászárók,
párkányok,
könyöklók, • F E L S Ő F O K Ú tűzvédelmi
redőnyök, szúnyoghálók. képesítést adó tűzvédelmi
Hondela-Ablak Kft., Sze- főelőadó O K J - s tanfolyaged, GáborÁron. u. 14.Tel.: mot indít a NOVIT BT. Érd.:
06-70/339-1825,
06-70/ 06-20/966-4279.
'(095280894)
339-1822,
www.hondela.hu (094976027)
• GYÓGYSZERTÁRI
asszisztens,
ingatlan• REDŐNY, reluxa, szúközvetítő-értékbecslő
és
nyogháló javítása, készítétársasházkezelő
OKJ-s
se.
Érd.:
+36-30/639képzések indulnak Szege6131,
Horváth
Sándor.
den.
06-70/209-0541,
(094361092)
www.2007kapos.hu. Kérje
ingyenes tájékoztatónkat!
• REDŐNYÖK,
reluxák, (094974599)
szalagfúggönyök, harmo• A C S O N G R Á D megyei
nikaajtók,
szúnyoghálók.
TIT induló tanfolyamai: Tele
Tel.: 62/640-603, 06-30/
angol, német középfokú
945-7 2 01.(093851119)
nyelvvizsga-felkészítők,
eszperantó
nyelvtanfo• ROLLÓ-MR Kft. - ablak- lyam. Jelentkezni lehet:
gyártás- árnyékolástechni- Szeged, Kárász u. 11. Tel.:
ka: redőny, szúnyogháló, 62/426-733,
426-090.
reluxa, műanyag nyílászá- Honlap:
rók.
Tel.:
62/407-133,
www.titszeged.hu. E-mail:
www. rollo-mr. hu (0951 78748)
info@titszeged.hu.
Nyt.
SZ.: 06-00 4 5-06. (095383463)
• SZŐNYEG
javítás-szegés-tisztítás. Szőttesbolt, • SVÉD- és gyógymasszőr
Szeged, 06-30/395-5950. O K J - s képzések indulnak
(095078492)
szeptemberben Szegeden,
gyakorlattal 76.000 Ft-tól.
• Ü V E G E Z É S , képkerete- Kérje ingyenes tájékoztazés. Kovács Üveg, Magyar tónkat! +36-30/377-7797,
u.
207.,
62/414-140. www.2007kapos.hu
(095179314)
(094974585)

életének 86. évében hazatért Terem-

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

életének 77. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Búcsúztatása 2010. október 4-én 11 órakor lesz a Dugonics temető ravatalozójából.
Gyászoló család

• REDŐNY, reluxa, szúnyogháló készítése, faredőny javítása. Tel.: 62/
457-562,
06-30/9436411,
Török
Tibor.
(093543829)

Gyászoló család
J

(CICA MARI)
62 éves korában elhunyt. Temetése
október 1-jén 15 órakor lesz a református ótemetőben.
Gyászoló család
IX7V7444

•*

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, volt munkatársaknak, akik
BALÁZS JÓZSEFNÉ
SÍPOS ETELKA
temetésén megjelentek, virágaikkal,
részvétnyi Ivánításaikkal gyászunkban
osztoztak. „, S „ 7 B 9

Gyászoló család

ÖZV. KOROM LÁSZLÓ PÁLNÉ
MÁJER ILONA

szentesi lakos, életének 71. évében
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 1-jén, pénteken 10 órakor lesz a Kálvária temető ravatalozójából.
953837M

Gyászoló családja

Fájdalommal tudatjuk, hogy
STABARECZ JÁNOS
67 éves korában elhunyt.
Köszönetet mondunk a Főorvos
Úrnak, a doktornőnek és az onkológiai osztály nővéreinek. Búcsúztatása szűk családi körben történik.
9538.3694
Gyászoló család

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE: AMBRUS JÓZSEF, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24.
Tel.: 62/252-515; BERG HENRIKNÉ, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382; CS. M.-l KEGYELETI KFT., 6791 Szeged. Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6900 Makó, Verebes u. 2 Tel • 62/212840; 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197; 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1. Tel./lax:
62/534-985,62/534-986 MÁRVÁNY KFT. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597-360; ÉGISZ '90
TEMETKEZÉSI KFT., 6600 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162; TOURINFORM CSONGRÁD.
Csongrád, Szentháromság tér 8. Tel.: 63/570-325, 6640 Csongrád, Fó u. 17-19. Tel.: 63/483-975;
ORHIDEA TEMETKEZÉS, Csongrád, Erzsébet u. 32.63/471-121; FLÓRA CENTER KFT., 6722 Szeged, isza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869; PIETAS TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS, 6722 Szeged, Bartók tér 10.
62/424-992; REKVIEM TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.; 20/9436544; REKVIUM TEMETKEZÉS, 6900 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514 SZEGEDI TEMETKEZÉSI
KFT,"6722 Szeged, Attila u. Tel.; 62/543-747; SZÖGI ÉS TÁRSA TEMETKEZÉSI IRODA Szeged, Török
u. 11/8 Tel.: 62/425-847; GYEVIÉP KHT. Algyö, Kastélykert u. 16. Tel.. 267-567, BOROSTYÁN
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLAT, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. TI. Tel.: 62/238-866; MÉCSES 2001. TEMETKEZÉSI BT. 6600 Szentes, Sima F. u. 31. Tel./lax: 63/400-889.
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NEM HIBÁZOTT A CHELSEA A MARSEILLE ELLEN

Hárompontos Real-hajrá

EURÓPA. A labdarúgó Bajnokok
Ligája csoportkörének második
fordulóját rendezték meg tegnap. A nagycsapatok általában
sikerrel jártak, az angolok közül a Chelsea hazai pályán, az
Arsenal pedig idegenben szerezte meg mindhárom pontot.
Nem hibázott a Real Madrid sem, Jósé Mourinho csapata a hajrában szerezte a győztes gólt az argentin Di Maria
révén, és a német Bayern
München is az utolsó percekben szerezte meg a mindent
eldöntő gólt a svájci Basel ellen - Schweinsteiger
duplája
mentette meg a bajorokat a
pontvesztéstől.

A Szeviép-Szeged 2010/2011-es női kosárlabdacsapata. A lányok ma 18 órától a Baja ellen mutatkoznak be hazai pályán. FOTÓ: FRANK

YVETTE

A név változhat, a célok nem
Bár a névadó cég ellen jelenleg felszámolás zajlik, a működtető Szeviép-Szeged Kosárlabda Sport Kft. miatt egyelőre továbbra is Szeviép-Szeged néven szerepel a tavalyi bronzérmes női kosárlabdacsapat az NB I A csoportjában. Az együttes, amely ma 18 órától a Baja ellen először lép pályára hazai
környezetben a bajnokságban, már keresi az új névadó
szponzort.
SZEGED
GYÚRÓS ISTVÁN
- Sajnálatunkra a Szeviép
Zrt. elmúlt időszakbeli gazdasági gondjait a mi csapatunk is megérezte. Mivel
azonban az együttest működtető cég a Szeviép-Szeged Kosárlabda Sport Kft.
nevet viseli, és a szurkolók
is ezzel a névvel azonosítják
a csapatot, az elnökség döntése értelmében az együttes
a most zajló bajnokságot is
változatlanul
Szeviép-Szegedként kezdte - mondta el
érdeklődésünkre
Domokos
Mihály, a csapat ügyvezető
igazgatója.
KERESIK A NÉVADÓT. A klubnál folyamatosan zajlik a háttérmunka, igyekeznek minél
szélesebb alapokra helyezni a
jövőt.
- Már keressük az új névadó szponzort, azt, amelyiknek legalább annyira fontos
a női kosárlabda, mint eddigi egyik főtámogatónknak
volt. Annyi biztos, hogy név-

ván Vaida Sipaviciute
és a
horvát Iva Ciglar távozása
után a nyáron más utat választott a csapat, tehetséges
magyar fiatalokkal töltötte
meg a keretet.
- A gazdasági nehézségek
minket is rosszul érintettek,
adónknak
rengeteget
kö- éppen ezért úgy döntöttünk,
szönhetünk, nélküle nem va- olyan hazai játékosokat igalósulhatott volna meg, hogy zolunk, akik a korosztályos
a szegedi női kosárlabda 20 válogatottakban már bizoéve folyamatosan a magyar nyítottak, és más csapatokélvonalban szerepeljen, tíz ban vezéregyéniségek voltak
éve pedig töretlen fejlődést - remélem, nálunk is megmutasson, sikereket elérve határozók tudnak lenni. Kühatáron belül és az európai lön örülök, hogy egy egyetekosárlabdázásban egyaránt, mi város csapataként nyolc
ezzel méltóképpen képvisel- egyetemi hallgató játszik náve a régiót és Szeged város lunk, és azt gondolom, a fiatalos lendület
kiegészülve a
99 Már keressük az új névadó
Németh,
Kelszponzort, azt, amelyiknek
ler, Laczi hárlegalább annyira fontos a női
mas
rutinjával
eredmékosárlabda, mint eddigi egyik
nyes
lehet.
főtámogatónknak volt.
Célunk a haDomokos Mihály, a Szeviép-Szeged ügyvezetője
zai
bajnokságban
továbbra is az eddigi sikerek
nevét is. Remélem, ezek a sifolytatása, tehát a nemzetkökerek méltók ahhoz, hogy tozi szereplést biztosító hevábbi támogatókra találjunk
lyek, az 1-5. pozíció elérése,
- fogalmazott Domokos Miés szeretném, ha a lényegehály.
sen jobb anyagi kondíciókkal rendelkező csapatokkal
MAGYAROSÍTÁS. Az együttesis fel tudnánk venni a verben tavaly még három légisenyt, meglepetéseket is tudós szerepelt, ám az ukrán
nánk szerezni, örülnék, ha
Olena Zserzserunova,
a lit-

az Európa-kupában a csoportkörből
továbbjutnánk,
hiszen ez egy eredményes jövő kezdetét jelenthetné mondta el az ügyvezető.
LÉGIÓSKÉRDÉS. Bár jelenleg
csak magyar játékosok alkotják a keretet, nem kizárt,
hogy az átigazolási időszak
végéig légiós érkezik a Szeviéphez.
- Mint mondtam, első
számú célunk a pénzügyi
stabilitás megteremtése, ha
ez már sikerült, elkezdhetünk külföldi igazolásokban
gondolkodni. Csapatunk a
felkészülési találkozókon és
a Cegléd elleni nyitófordulóbeli siker során is bizonyította, van benne spiritusz, ha
pedig légiósokat is tudnánk
szerződtetni, akkor
reális
céljainkat is át lehetne értékelni. Ebben azért még nagyon sok a bizonytalansági
tényező - mondta Domokos
Mihály.
Németh Bernadették ma
mutatkoznak be hazai közönség előtt, a bajnokság
második
fordulójában
18
órától a Baja csapatát fogadják az újszegedi sportcsarnokban.
- Bízom benne, hogy hazai
pályán is sikerrel tudjuk kezdeni a szezont - tette hozzá az
ügyvezető.

Szivárványos EHEEBF^I Barcelonai reváns?
MAGYAR ' » í
Eb-érmek
György
VARSÓ. A hódmezővásárhelyi
Szivárvány Szakosított Szociális Otthon lakói közül a Szivárvány Sportegyesület több
tagját - tavalyi kiemelkedő
teljesítményének köszönhetően - beválogatták a Magyar
Speciális Olimpiai Szövetség
Európa-bajnokságra
utazó
csapatába.
A lengyelországi Varsóban szeptember 15. és 25.
között rendezett megmérettetésen remekül szerepeltek
a szivárványosok.
Csillikné
Kotré Judit teniszben egyéniben
arany-,
párosban
ezüstérmet szerzett.
Mucsi
Ildikó atlétikában állt rajthoz, 100 méteres síkfutásban és távolugrásban sem
talált legyőzőre.
Marosvölgyi István a tollaslabdások
között bizonyított: egyéniben második, párosban harmadik lett.

a Makó FC játékosa
- Nem tagadom, az angol foci
elkötelezett híve vagyok, a
Manchester United a kedvenc
csapatom, bár most mintha kisebb gödörben lenne. A Valencia viszont szárnyal, inkább
csak a szívemre hallgatva
mondom azt, hogy Naniék
1-0-ra nyernek Spanyolországban. A Barcelona alaposan megszenved majd Kazanyban. Kérdéses, hogy Guardiola
pályára meri-e küldeni a sérüléséből talán még nem teljesen felépült Messit. Valami azt
súgja, hogy 1-1 lesz a végeredmény. Az Inter 2-0-ra veri a Brement, miként a Tottenham, a Schalke, a Glasgow és
a Panathinaikosz is kihasználja majd a hazai pálya előnyét
A Hapoel-Lyon mérkőzésen
viszont megosztoznak a felek
a pontokon.

EURÓPA. A labdarúgó Bajnokok
Ligája csoportköre 2. fordulójának második napjából kiemelkedik a Valencia-Manchester
United találkozó. A spanyol
csapat erejéről mindent elárul
az a tény, hogy bár a nyáron két
világbajnokát (Villa, Dávid Sil-

va) is eladta, 5 forduló elteltével mégis az első helyen áll a
Primera Divisiónban.
A Manchester sem kapott
még ki a Premier League- ben,
ám a három győzelmük mellett
-soknak tűnik a szintén három
döntetlen. A BL-címvédő Inter a
hétvégén kikapott a Romától, ez
nem feltétlenül jött jól a Bremennek, képzelhetető, hogy a
németeken állnak majd bosszút.
A két évvel ezelőtti győztes
Barcelona kazanyi vendégjátéka is érdekesnek ígérkezik.
Ha egyesével végigmegyünk a
két csapat játékosainak tudásán, egyértelmű a katalánok
fölénye, de a meccset Oroszországban rendezik... Arról nem

beszélve, hogy a legutóbbi kiírásban is találkoztak már a
felek: Kazanyban gól nélküli
döntetlen született, Barcelonában viszont hatalmas meglepetésre 2-l-re nyert a Rubin.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló, mai meccsek (20.45), A csoport Tottenham (angol)- Twente
(holland), Inter (olasz)-Bremen
(német). B csoport: Schalke (német)-Benfica (portugál), Hapoel
Tel Aviv (Izraeli)-O. Lyon (francia).
C csoport: Valencia (spanyol)Manchester United (angol), Rangers (skót)-Bursaspor (török). D
csoport: Panathinaikosz (görög)Köbenhavn (dán), Kazany (orosz)Barcelona (spanyol), 18.30!
Vidi-siker. Az éllovas Videoton
fordulatos mérkőzésen 2-1-re
legyőzte a hazai környezetben
játszó ZTE együttesét a labdarúgó NB I hetedik fordulójából
elhalasztott mérkőzésen.

E3SBSMÍ
KELLER

Mihály

a Csongrád edzője

L * J

Jmjf

- Az Ajax-féle futballgyár találkozott a Milán sztárjaival. Mindkét csapat felvállalta a nyílt sisakos futballt, látványos, jó iramú meccset játszottak, amelyen megérdemelten osztoztak
meg a pontokon.
A nap egyik leginkább várt
meccsén a két korábbi győztes,
a holland Ajax és az olasz Milán 1-1-es döntetlent játszott.

Eredmények, Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló, E csoport Basel (svájci)-Bayern München (német) 1-2 (1-0), gólszerzők: Frei
(18.), ill. Schweinsteiger (56., 89.). AS Roma (olasz)-CFR Ctuj (román)
2-1 (0-0), gsz.: Mexes (69.), Borriello (71.). ill. Rada (79.). A csoport
állása: 1. Bayern 6,2. Cluj 3 (3-3), 3. Roma 3 (2-3), 4. Basel 0. F
csoport: Szpartak Moszkva (orosz)-Zilina (szlovák) 3-0 (1-0), gsz.:
Ari (34., 61.), Ibson (89.). Chelsea (angol)-Olympique Marseille (francia) 2-0 (2-0), gsz.: Terry (7.), Anelka (28. - büntetőből). A csoport
állása: 1. Chelsea 6 (6-1), 2. Szpartak 6 (4-0), 3. Marseille 0 (0-3),
4. Zilina 0 (1-7) góllal. G csoport: Auxerre (francia)-Real Madrid
- (spanyol) 0-1 (0-0), gsz.: Di Maria (81.). Ajax (holland)-AC Milán
(olasz) 1-1 (1-1), gsz.: El-Hamdaoui (23.), ill. Ibrahimovic (37.). A csoport állása: 1. Real 6,2. Milán 4.3. Ajax 1.4. Auxerre 0 ponttal. H
csoport: Partizan Beograd (szerb)-Arsenal (angol) 1-3 (1-1), gsz.:
Cleo (38. - büntetőből), ill. Arsavin (15.). Samak (71.). Squillaci (82.).
Braga (portugál)-Sahtar Donyeck (ukrán) 0-3 (0-0), gsz.: Adriano
(56., 72.) Douglas (90. - büntetőből). A csoport állása: 1. Arsenal 6
(9-1), 2. Sahtar 6 (4-0), 3. Partizan 0 (1-4), 4. Braga 0 (0-9).

Középpontban
AKI VÁLASZOL:

Kandó Róbert, a HFC edzője

Sorozatunkban aktualitásokkal - sikerekkel, kudarcokkal
- foglalkozunk. A labdarúgó
NB III Alföld csoportjában
szereplő Hódmezővásárhelyi
FC három vereséggel kezdte
az évadot, a soron következő
három meccsén viszont 7
pontot gyűjtött. Kandó Róbert (képünkön) edző szerint
a sikerek hatására visszatért
játékosai önbizalma.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

- Az első három meccs után,
amikor még nem volt pontja a
HFC-nek, mit érzett, mire gondolt?
- Természetesen csalódott voltam, de pánikról szó
sem volt. Biztos voltam benne, hogy a felkészülés alatt
elvégzett munkának előbb
vagy utóbb meg kell mutatkoznia az eredményekben,
valamint abban is, hogy a
támadószekciónk is rátalál
majd a góllövő cipőjére. A
legutóbbi két meccsünkön tízszer vettük be
a vetélytársak kapuját. Ennek borzasztóan
örültem,
ugyanakkor azt is látom, a védekezésünk
még
egyáltalán
nem az igazi,
sok gólt kapunk.
- Úgy látszik,
a
kezdeti
gyászos
időszak1
ban hozott
szankciók
megtették a hatásukat...
- Tény, aki nem
értette meg, mit

akar a klub, milyen áldozatot kell hozni az eredményességért, az kikerült a keretből. Muszáj volt ezt meglépni, a többieknek is intő
példaként szolgált, tanultak
belőle.
- Most már minden szép és jó
a HFC-nél, teljesen kiegyenesedtek?
- Soha nem szabad megelégedettnek lenni. Mindig
többre kell vágyni, csak ez a
szemlélet viszi előre a szekeret. A srácok önbizalmának
mindenesetre jót tett, hogy
a vereségek után Gyuláról
ponttal tértek haza, majd a
két hazai meccsünkön a Jánoshida és a Szarvas ellen is
5-5 gólt szereztek. De, és ez a
lényeg, az elmúlt hetek jobb
eredményeit, sikereit a helyükön kezeljük, nem csapjuk be magunkat, hiszen a
kiesés ellen harcoló együttesekkel szemben
voltunk
eredményesek. A hétvégén
megyünk a Szabadkígyóshoz, aztán pótoljuk a Jászberényben elmaradt mécsesünkét, majd október
16-án fogadjuk a szintén
mögöttünk
található
Szolnoki Spartacust. A
célunk, hogy ezeket az
összecsapásokat
6-7
ponttal
zárf ) juk. Amenynyiben sikerül,
igazából
csak
akkor
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Toborzó az SZVSE-nél
SZEGED. Az SZVSE sportegyesülete október l-jén (péntek) 14
és 17 óra között nyílt toborzónapot tart a Vasutas-stadionban. A fiatalok négy sportággal - atlétika, tájékozódási futás, birkózás és labdarúgás -

ismerkedhetnek meg. Az ingyenes rendezvényre nagy
szeretettel várnak minden érdeklődőt, az edzők, a versenyzők segítségével pedig mindenki bepillantást nyer a
sportágak alapjaiba.

//

/

/
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Drávuczék hazai vízben
vnsxgu

UTC: pont a rajton
A futsal NB II Keleti csoportjának rajtján mindössze egyetlen
pont jutott a Csongrád megyei
csapatoknak: az UTC idegenben ikszelt, az SZTE-EHÖK otthon kikapott, míg a Szentes
mérkőzése elmaradt.
SZEGED, BUDAPEST
MUNKATÁRSUNKTÓL
Soroksár-UTC 5-5 (2-3)
Futsal NB II, Keleti csoport, 1. forduló. Soroksár, 100 néző. Vezette:
Szőts, Patócs.
UTC: TOMBÁCZ - HEGYESI ZS., Simon I., Pataki S., DÜRGŐ. Csere:
Béry (kapus), Bogdán, SZABÓ L„
BITÓ A., Daróczi, Laudisz. Vezetőedző: Brinszky Adrián.
A szegedi gólszerzők: Diirgő (4.,
9.), Pataki (17., 39.), Laudisz (23.).
A fiatal szegedi csapatok közül az UTC zárhatta jobb szájízzel a játéknapot, hiszen Budapesten a Soroksár vendégeként
sikerült egy pontot szereznie.
Az első félidőben 2-0-ra és
3-1-re is vezetett a cseppet sem
megilletődött
vendéggárda,
ám a második játékrészben
már az időközben felébredt hazaiak álltak jobban, 5-4-re. Az
utolsó előtti percben a kapus
helyett mezőnyjátékost beküldő UTC húzása bejött, hiszen
Pataki sakk-matt helyzet után
kiegyenlített.
Brinszky Adrián: - Bemutatkozásunk sikeresnek
mondható.
Azt kaptam, amit vártam: őszinte támadófutballt mindkét fél részéről, izgalmas
végjátékkal

SZTE-EHÖK-Gödöllő 1-7 (1-2)
Futsal NB II, Keleti csoport, 1. forduló. Szeged, Csonka-szakközépiskola,
50 néző. Vezette: Hegyesi G., Orosz.
SZTE-EHÖK: BAKOS SZ. - BULLÁS,
VASTAG, juhász I., Nagy S. Csere:
Degovics, Tóth B„ Kalános, Tóth P„
Herczeg, Türk. Edző: Szűcs Sándor.
A szegedi gólszerző: Juhász I. (1.).
A szintén újonc SZTEEHÖK a szegedi Csonka-szakközépiskolában fogadta a Gödöllő csapatát, amelyben egykori válogatottak és NB l-es
játékosok sora (Schrancz, Kovacsics, Ughy, Szente) szerepelt. Álomszerűen indult a
meccs hazai szempontból, hiszen Juhász Imre révén az első
percben
vezetettaz
SZTE-EHÖK. A szünetig egészen jól játszott a hazai alakulat, ám a második játékrészben már kidomborodott a nagyobb rutin és tapasztalat.
Szűcs Sándor: Kevés
időnk volt rendesen
felkészülni a rajtra, és ez meg is látszott a csapaton,
de csak a
második
félidőben.
Addig
ugyanis jól tartottuk
magunkat, így azzal a
produkcióval
elégedett
vagyok.
A Szentesi VSK együttese a
Miskolc II.-t látta volna vendégül, ám a vendégek busza
lerobbant, így a találkozó elmaradt.
További eredmény: Salgótarján-Monor 6-7. A Berettyóújfalu II.-Nagykáta találkozót elhalasztották.

Izgalmas KM-duatlon
SZEGED. A nemzeti kajak-kenu
központban rendezték meg a
KM-duatlont. A rossz idő, a viharos szél ellenére izgalmas
versenyt vívtak a résztvevők.
A győztesek, I. kcs.: Kovács
Fruzsina
(Csongrád,
Alapfokú)

és

Wolf

Milán

(Hmvhely,
Kertvárosi).
II.
kcs.: Csenki Orsolya (Szeged,
Alsóvárosi), és Balla Bálint
(Szeged, Tisza-parti). III. kcs.:
Csenki Dóra (Szeged, Alsóvárosi) és Bereczki Kristóf (Sze-

ged, Ságvári). IV. kcs.: Ormos
Petra (Csongrád, Batsányi) és
Nagygyörgy Gergő (Csongrád,
Alapfokú). V. kcs.: Wirth Eszter (Szeged, Deák) és Lengyel
Gábor (Szeged, Vásárhelyi).
VI.
kcs.:
Szabó
Rebeka
(Hmvhely,

Eötvös) és

Stefán

Márk (Szeged, Dugonics). Felnőttek: Lippai Mária (Szeged)
és Csányi Róbert (Hmvhely).
Seniorok:
Péntek
Andrea
(Szeged) és Ferencz Ferenc
(Szeged).

Hibátlan Első Beton
SZEGED. Az újszegedi Kisstadionban zajló Török György városi
veterán
kispályás
labdarúgó-bajnokság 4. fordulójának
eredményei. A osztály: Lokomotiv-Pláza O'Neill 4 - 4 , büntetőkkel a Pláza nyert, Szegedi
Vízmű-Első Beton 2-3, AltaxCharlton 1-9, Bokafogó-Ficak
6 - 8 , Piac Kft.—Fit World 3-14.

1-1, Pláza O'Neiil-Lokomotiv 4-4)
a büntetőrúgásokat megnyerő csapat (a Pláza O'Neill kétszer, Fit
World) plusz egy jutalompontot kap.

Az A osztály állása
1 Első Beton
4 4 0 0 23- 612
4 3 1 0 34--1111
2 Fit World*
4 3 0 1 36 - 5 9
3 Charlton
4 2 1 1 14 14 7
4 Ficak
4 2 0 2 17 -11 6
5. Sz. Vízmű
4 1 2 1 11--14 5
6 Lokomotív
1 Altax
4 1 0 3 12 -33 3
4 1 0 3 8 35 3
8 Piac Kft.
9 Pláza O'Neill* 4 0 2 2 10 -14 4
10 Bokafogó
4 0 0 4 12--34 0
'Döntetlen esetén (Pláza 0'NeillFicak 3-3, Fit World-Lokomotív

A B osztály állása
1. Ságvári*
4 3 1 020-1011
4 3 1 011- 4 10
2. SZAK
4 3 0 1 16- 8 9
3. Dózsa
4 2 0 2 11- 9 6
4. Lanerossi
4 2 0 2 7- 7 6
5. Metálpont
4 1 0 3 11-10 3
6. Sándorfalva
4 1 0 3 10-24 3
7. Együtt Sz.
4 0 0 4 8-22 0
8. Piros-Kékek
•Döntetlen esetén (Ságvári-SZAK
3-3) a büntetőrúgásokat megnyeró csapat (Ságvári) plusz egy jutalompontot kap.

B
osztály:
LanerossiEgyütt Szegedért 5-1, Metálpont-SZAK 0 - 1 , Piros-KékekDózsa 0 - 3 , Ságvári-Sándorfalva 5-3.

Nagy reményekkel készül az évadra a Taylor&Nash Universitas Szeged. Balról: Datmády Petra, Dalmády Szandra, Árkosy Lilla, Drávucz Rita,
Godova Gábor vezetőedző, Varga Zita, Gundl Diána, Tóth Ildikó. FOTÓ: FRANK YVETTE
A hétvégén bemutatkozik hazai
közönségének a Taylor&Nash
Universitas Szeged női pólócsapata. A Tisza-partiak olyan
kiváló riválisok ellen ugranak a
SZUE medencéjébe, mint a
Szentes, az Eger, valamint az
olasz Imperia és Messina.
SZEGED
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
Már nagyon várták a szegedi pólós lányok, hogy teljes létszámban tudjanak készülni. A Taylor&Nash Universitas Szeged
ugyanis két válogatottal képviseltette magát a közelmúltban
befejeződött
zágrábi
Európa-bajnokságon. A Tisza-partiak
közül a nemzeti csapatban szerepelt a kapitány Drávucz Rita,
valamint Tóth Ildikó.
- Hosszú volt a nyár, a rengeteg felkészülési mérkőzés, a
Világliga, Világkupa, Európa-bajnokság, jó újra itthon
lenni - mondta a Napfényfürdő Aquapolisban tegnap tartott sajtótájékoztatón
Drávucz. - Alakuló, formálódó
válogatottunk egyik eseményen sem vallott szégyent, a
Világkupán kiharcoltuk a világbajnoki részvételt, és azt
gondolom, az Eb-ötödik hely
miatt sem kell szégyenkeznünk. Igaz, a négy közé szerettünk volna jutni...

Tóth Ildikó is azt emelte ki,
hogy a magyar női pólóválogatott tulajdonképpen sikeres
idényen van túl.
- A legjobbak közül többen
különböző okok miatt nem lehettek ott Zágrábban, így azt
hiszem, nem lehet rossznak
minősíteni az 5. helyünket
- nyilatkozta a center. - A
csoportmeccsen elszúrtuk a
spanyolok elleni mérkőzést,
kikaptunk, a helyosztón ellenben simán legyőztük őket.
Ha fordítva van, a négy között
vagyunk, és lehet, hogy éremmel térünk haza.

A szegedi nemzetközi torna programja. Péntek: Taylor&Nash Universitas Szeged-Hungerit MetalCom-Szentes, 10; Eger-Messina
(olasz), 11.30; Taylor&Nash Universitas Szeged-Eger, 15.30; Messina-lmperia (olasz). Szombat: Eger-lmperia, 10; Hungerit MetalCom-Szentes-Messina, 11.30; Taylor&Nash Universitas Szeged-lmperia, 15.30; Eger-Hungerit MetalCom-Szentes, 17. Vasárnap: Taylor&Nash Universitas Szeged-Messina, 10; Imperia-Hungerit MetalCom-Szentes, 11.30.

tunk először, legalábbis önbizalom-növelő. Az első találkozónkat Drávucz Rita, Tóth Ildi
és a Dalmády
testvérek,
Szandra és
Petra
nélkül
12-9-re nyertük, aztán a váloA két válogatott pólós az gatottjai nélkül szereplő baj15-8-ra
elmúlt hétfő óta gyakorol új nok Dunaújvárost
csapatával, a Taylor&Nash győztük le, a döntőnek beillő
Universitas
Szegeddel.
A mérkőzésen viszont kikaphétvégén Egerben rendezett tunk a házigazda Egertől
Csapatom
játéka
tornán már ők is ott voltak a 14-12-re.
nem volt rossz, és az is tetvízben.
szett, hogy a
nyitott Bárány
9 f Szeretném, ha minél
eredményesebbek lennénk, de ez uszodában sokan voltak kía torna is a felkészülésünkhöz
váncsiak a tornára. Még Szetartozik.
gedről is utazGodova Gábor vezetőedző
tak szurkolók.
- A négycsapatos viadalon Bízom benne, hogy a mi viaa második helyet szereztük dalunkra is legalább annyian
meg - közölte Godova
Gábor lesznek kíváncsiak, mint az
vezetőedző - , amitől ugyan egrire - mondta.
nem kell hasra esni, de ahhoz
képest, hogy a felkészülésünk
alatt ezen a tornán kétkapuz-

Péntektől vasárnapig mindenképpen érdemes lesz kilátogatni (a napijegyek egysé-

gesen 6 0 0 forintba kerülnek
majd) a Napfényfürdő Aquapolisba, nívós csapatok mutatják be tudásukat. A bajnoki
ezüstérmes Szentes a nyáron
erősödött, miként a bronzérmes Eger is. Az olasz Imperia
hazája bajnokságában a harmadik helyen végzett, soraiban tudja a világ- és Európa-bajnok Stieber
Mercedest,
aki a válogatottnál másodedzőként dolgozik, az olasz
élvonal újonca, a Messina pedig a válogatottunk első számú centerével, Bujka
Barbarával érkezik.
- Helyezésben nem gondolkodom, természetesen szeretném, ha minél eredményesebbek lennénk, de nem szabad elfelejteni, még ez a torna
is a felkészülésünkhöz tartozik - jelentette ki Godova.
A női OB I október 9-én
kezdődik, a Taylor&Nash Universitas Szeged első ellenfele
a BVSC lesz idegenben.

Iskolák a határon

%

^határtalanul!

A MIOK Szegedi Szakképző Iskola
diákjai 2010. szeptember 17-19. között
a szabadkai Bosa Milicevic Közgazdasági Középiskola tanulóival közös
projekt megvalósításába fogtak.
A szakmai együttműködés keretében
a hat szegedi idegenforgalmi és reklámszervező szakon tanuló diák a Szabadkán
eltöltött három nap alatt olyan promóciós
anyagot állított össze a határon túli városról, amelyben kortársaik érdeklődését
szeretnék felkelteni
Szabadka iránt. A szabadkai magyar tannyelvű oktatásban
részt vevő diákok végigkísérték a szegedieket, bemutatták
hétköznapjaikat, érdekes információkkal
egészítették ki a szakmai idegenvezetést.
A szabadkai iskola irodalmi esttel várta
a szegedi diákokat, amelyben Kosztolányi Szabadkájára emlékeztek dallal,
verssel, zenével, Szegedet'pedig Juhász
Gyula, Bene Zoltán, Pintér Zoltán művei
segítségével idézték meg. A délután cfifie
„Találkozás" volt, amely utal a közös

történelmi, kulturális gyökerekre, arra
irányítja a figyelmet, hogy a tanulók
szakmájukban a regionális szemléletre
törekedjenek.
Mindazt, amit a diákok elsajátítottak
az elméleti oktatás segítségével, a projektmegvalósítás során átültették a gyakorlatba. Lehetőségük nyílt közvéleménykutatásra, problémafeltárásra, idegenvezetésre, képi anyag elkészítésére, feldől
gozására, kiadványszerkesztésre.
A szakmai idegenvezetést külső szakmai szakértő, Mihály Illés, a szegedi
Tourinform Iroda vezetője vállalta fel, a
képi anyag rögzítésében, vágásában pedig
a Szegedi Egyetem
televíziójának két fiatal munkatársa nyújtott segítséget.
A program megvalósítása az Apáczai Közalapítvány
.Határtalanul!" programjának keretében jöhetett létre: A MIOK Szegedi szakképző Iskola 602.000 Ft-ot nyert el a pályázaton, amely lehetővé tette, hogy hat
diák, ill. két kísérője három napot
eltöltsön Szabadkán, és erősítse a szakmái együttmíilcödést a középfokú szakképzésben.
(x)

i

. Szondi u. 9. sz. alatti,
4 lakásos sorházban kulcsrakész
lakás eladó:

• 1 db 94 m z -es, garázzsal, 60 m z -es
kerttel 28,5 M Ft helyett

25,9 M Ft!

\ LAKÁSHOZ A KLÍMABERENDEZÉST AJÁNDÉKBA ADJUK!
A kedvezmény október 5-ig érvényes.

Érd.: 0 6 - 2 0 / 9 9 9 9 - 0 8 1 , 0 6 - 3 0 / 8 6 4 9 - 6 3 0
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KÉZI AUTÓMOSÓ 0-24. MELEGKONYHA: H-P.J 100 ÉV - 100 IDÉZET
MELEGÉTKEZÉSI UTALVÁNYOKAT ELFOGADUNK.
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„A kor uralkodó eszméje,
a demokratizmus
megkívánja, hogy ne szövevényes, hanem érthető
közintézményeink
legyenek, mert nemcsak abból
áll a demokrácia, hogy a
választójogot
kiterjeszszük, hanem abban, hogy
minden közintézményünket közelebb hozzuk a nép
lelkéhez. Szükséges, hogy
a közigazgatást is a demokratikus szellem hassa át."

VALTOZO FELHŐZET

A térben é s időben változó felhőzet mellett mindenütt várható több-kevesebb
napsütés is. A keleti határ mentén helyenkéntkísebbzáporelőtordulhat.

(1917. szeptember 13.)
Wekerle Sándor
miniszterelnök
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Orosháza

100 é v e s

a DÉLMAGYARORSZÁG
Faragásra készen sorakoznak a tökök Dávid Bowman farmjának raktárában. FOTÓ: DAILY MAIL

A brit tökkirály termése
NAGY-BRITANNIA
DAILY MAIL
Európa legnagyobb töktermését
takarítják be a napokban
Nagy-Britanniában: Dávid Bowman farmján hárommillió sütőtök terem. A változékony időjárás ellenére elképesztően jó a
termés, jegyezte meg a brit gaz-

dálkodó-üzletember, aki a tökök zömét halloween előtt fogja
értékesíteni. A narancsszínű tökök betakarításán száz ember
dolgozik éjjel-nappal, hogy a
munkát még október 31. előtt
befejezzék. Emberfeletti munkát végeznek: naponta 100 ezer
tököt kell felszedniük, hogy időben elkészüljenek.

• f t NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM
AKCIÓ!

5 légkamrás, műanyag nyílászárók K = 1.41 W/nfK üvegezéssel:
90 x 120 cm, b-ny
44 800 Fi 3 0 . 4 5 0 Ft Akci«:apusam25-

• 120 x 150 cm, b-ny. .57.750 Ft 3 9 . 3 0 0 Ft
• 150 x 150 cm, b-ny. ..64.938 FI 4 4 . 1 5 0 Ft
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lartalmazzák

Szaktanácsadás, beépítés, szerviz, ÉMI-, ISO-, MABISZ-minősítés!

Telephely:

TÁPAIU.

56.

TEL.: 06-30/824-9176

Bemutatóterem: SZEGED, KÁLVÁRIA SGT. 50.

TEL./FAX: 62/444-435

www.raczeskiss.hunyilaszarocentrum@invitel.hu

MIWMt

A napos oldalról

A 62 éves farmer, Dávid Bowman 37 éve foglalkozik töktermesztéssel. Azt mondta: az
idei meglehetősen átlagos év
volt a farmján, a hárommillió
tök náluk megszokott mennyiség. A brit férfi a tök egy részét
a brit szupermarketeknek adja
el, emellett szállít Hollandiába
és Spanyolországba is.

17°

További kilátások

6.38
18.29
21.25
13.07

Csütörtök

gs,

ORVOSMETEOROLÓGIA
Hidegfronti hatás miatt fejfájás, nyugtalanság, vérnyomás-ingadozás léphet fel.
Azoknál, akik reumás betegségekben szenvednek, erősödhetnek a panaszok.
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AUTÓSOK! INGYENES ÁTVIZSGÁLÁS ÉS MOSÁS!

I

SZERVIZHÉTVÉGE SZOMBAT-VASÁRNAP
OKTÓBER 2-3.
9.00-13.00

BEJELENTKEZÉS:
62/558-400

RUPESKY AUTÓSZERVIZ KFT. - SZEGED - FONÓGYÁRI ÚT 2-4.

HOROSZKÓP
KOS (III. 21.—IV. 20.): Valaki értelmetlen vádakkal próbálja megsérteni, de úgy érzi, az egész nem
ér annyit, hogy amiatt elvonja figyelmét munkáiról. Az estét romantikus hangulatban tölti el kedvesével.

RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Teljesen
kétségbe esik egy otthoni probléma miatt, pedig nincs is akkora
gond, mint gondolja. Legyen körültekintő, ha szerződést ír alá, ellenőrizzen minden részletet, nehogy csapdába csalják.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Egy kora reggeli hír teljesen felborítja napirendjét, ezért a mai napon nagyon oda kell figyelnie, hogy ne
feledkezzen meg valamiről. Az estét egy különleges helyen tölti
kedvesével.

BAK (XII. 22.-1.20.): Remek ötlete támad a reggeli órákban, és
egész nap az jár a fejében, hogy
miként tudná megvalósítani azt.
Fiatal barátja szeretné, ha segítene neki megoldani egy bonyolult
üzleti problémát.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Valaki bizalmas információt súg meg önnek, amelyet ügyesen kihasználva
nagyot lendíthet karrierjén. Estére
szervezzen tartalmas programot
kedvesének, és próbálja kényeztetni egy kicsit.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Kisebb problémák merülnek fel új
vállalkozásával kapcsolatban,
ezért megpróbál változtatni eredeti elképzelésein. Egy őszinte beszélgetés során sikerül kibékülnie
régi barátjával.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Változtatni szeretne távoli célkitűzésein, ehhez azonban át kell dolgoznia üzleti terveit is. A mai napot a színfalak mögött tölti, mert
úgy érzi, ott sokkal nyugodtabban
intézheti ügyeit.

VÍZÖNTŐ (1.21.—II. 20.): Kerülje
a pénzügyi témákat, amikor kedvesével beszélget, különben egy
komoly vitát robbanthat ki. Felettesei ma nyitottak az újításokra,
ezért most érdemes bemutatnia
nekik egyedi elképzeléseit.

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Az üzleti
események nem úgy alakulnak,
ahogy azt várta, ezért át kell dolgoznia hosszú távú terveit. Szakítson időt rá, hogy meglátogassa
rég nem látott rokonait. Ne hanyagolja el szeretteit.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Csak
olyan barátokkal ossza meg üzleti
elképzeléseit, akikben feltétlenül
megbízik. Egy otthoni probléma
nem fog magától megoldódni, és
ha most nem foglalkozik vele,
egyre komolyabbá válhat a dolog.

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Nem
látja tisztán karrierje jövőjét, és
ettől kissé elkedvtelenedik. Legyen optimista, bízzon a képességeiben. Egy őszinte beszélgetés
során rendkívül közel kerülhet
kedveséhez.

HALAK (II. 21.—III. 20.): Egy korábbi célkitűzése, amelyről eddig
csak álmodozott, lassan elérhető
közelségbe kerül, ezért el kell
gondolkoznia azon, milyen lépésekkel szeretné elérni azt. Legyen
határozott!

A NAP VICCE

ISTEN ÉLTESSE!

A tanár magyarázza a vérkeringést:
- Ha fejen állok, akkor a vér a
fejembe folyik, és a fejem vörös lesz. Meg tudja valaki magyarázni, hogy ha a lábamon
állok, a vér miért nem folyik a
lábamba?
Erre Pistike a hátsó padból:
- Mert a tanár bácsi lába nem
üres!

MIHÁLY

EZT ÍRTUK

A 18 éves Vass Ildikó a Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és
Vendéglátóipari Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézményébe
jár vendéglátás szakra. Emellett egy cukrászdában dolgozik. Ha leérettségizik, szeretne Franciaországban élni, ahol egy éttermet vagy pubot nyitna. FOTÓ: NÉMETH NORBERT

£ 0

A hét további részében a többször erősen felhős ég mellett minden nap valószínű
többórás napsütés is. Csak kis valószínűséggel fordulhat elő kisebb eső, zápor.

KALENDARIUM
A Nap kél:
A Nap nyugszik:
A Hold kél:
A Hold nyugszik:

Békés-

SZEGED, SZABADKAI ÚT 5 4 . ALATTI

KULCSRAKÉSZ, VÉGLEGES HASZNÁLATBAVÉTELI
ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ, 4 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ
+ PORTÁLOS ÜZLETHELYISÉG RAKTÁRRAL
TELEPHELY, PANZIÓ, IRODA, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT,
VENDÉGLÁTÓHELY (KÉSZ ENGEDÉLLYEL) CÉDÁRA 8

A Mihály héber eredetű bibliai név, a Mikaél magyar formája. jelentése: Ki olyan,
mint az Isten? Istenhez hasonló.
Ma ünnepel még: JEROMOS.

ELADÓ.

VÍZÁLLÁS
A TISZA Csongrádnál 187
cm, Mindszentnél 239 cm,
Szegednél 240 cm (hőfoka
15,8 °C).
A MAROS Makónál -7 cm.

1 ÉVE: Egy hónapja kezdték az
1-es villamosvonal felújítását, a
Boldogasszony sugárúton már
alapoznak az új sínpárnak.
5 ÉVE: Az országgyűlés elfoBŐRKABÁT
MINŐSÉGI JUHNAPI
gadta a Románia és Bulgária
NŐI-FÉRFI BŐRKABí
EU-csatlakozásáról szóló szer(extra méretekben is
ződést.
Női-férfi irhák,
szőrmehundák,
10 ÉVE: Nem lehet már
irhamellények,
megmenteni a szegedi Keszeg
férfiirhasapkák,
haltartó bárkát, amely tavalyig
szőrmekucsmák
óriási választékba:
a várkertet díszítette: a tervek
Könyvtár
szerint a darabo|<»^í^gyÜlá
l törölve B 6 |
bárka méretafOTy^^ftg$tyáb< Szeged, Zákány u. 41. —.
szállhatna vízre.
(Damjanich u. felől)
Ny.: h-p. 9-18, szo. 9-13.

LAKÁSOK:

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

144 m2 + 34 m2-es
raktár
CLEAN STAR
COMPLEX KFT.
06-20/9999-081
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Irányár:

98,5 M Ft
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