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A MELEGÍTŐ MEGÖLHETI A SZERELMET

OLÁH IBOLYA LESZ AIDA

Valóban vágyölőnek tartják a férfiak a modern otthonkákat: a tréningruhát meg a régi kedvenc mesefigurás
pólót? Vonzó, ha otthon sminket visel egy nő?

Október 22-én 19 órától az újszegedi sportiramokban mutatják be az Aida musicalváltozatát, a címszerepben Oláh Ibolyával.
1miUio.delmagyar.hu

Oriásberuházás
Algyőn
16 tanterem,
étterem, európai
szintű tornacsarnok.
Jövő februárban
költözhet ide
az iskola. Más
településről is
számítanak
diákokra.
5. oldal

Az épületben 488 négyzetméteres aula fogadja
majd a betérőket, FOTÓ: FRANK YVETTE

Jön Breki, az új gyermekmagazin
CSONGRÁD MEGYE. A Délmagyarország és a Délvilág új gyermekmagazinja, a Breki 48 oldalas, színes, a 3 - 9 éveseknek
szól. A mutatványszámot november első hetében vehetik
kézbe. Sok-sok
„csemegét"
nyújtunk át benne: a legkiseb-

bek a meséknek és színes gyerekverseknek, a nagyobbacskák
a kifestőknek, foglalkoztatóknak, a kisiskolások pedig az izgalmas „felfedező" oldalaknak
és rejtvényeknek örülhetnek.
A havonta megjelenő gyermekmagazint decembertől fi-

zethetik elő - a hűséges Délmagyarországés
Délvilág-előfizetők nagy kedvezménnyel: ők a 330 forintos ár
helyett 290-ért kapják. Nem
szeretnénk
„zsákbabékát"
árulni: most ingyen kipróbálhatják Brekit. A mutatvány-

számért elérhetőségeink valamelyikén kell jelentkezni: telefonon a 80/821-821-es, munkanapokon ingyenesen hívható számon, az interneten keresztül a www.breki.delmagyar.hu weboldalon, vagy a
lapunk 14. oldalán található
szelvény visszaküldésével.
Jelentkezzen minél hamarabb, mert ez a béka biztosan
a család barátja lesz!

Sok a gomba, sok a mérgezés

60 éves Kása Ferenc mesteredző

A 60 éves Kása Ferencet egy motorral lepték meg a tanítványai és sporttársai.

FOTÓ: KARNOK CSABA

SZEGED. Alaposan meglepődött
Kása Ferenc, az EDF DémászSzegedi VE kenus mesteredzője,
amikor tegnap délután öt óra
körül, a tréning után belépett a
Felső Tisza-parti vízitelep Szent
Jupát klubjába. A helyiség tele
volt egykori és jelenlegi tanítványaival, sporttársaival. A szakember éppen tegnap ünnepelte
hatvanadik születésnapját, ebből az alkalomból jöttek össze
közel 150-en. Petrovics Kálmántól, a szegedi klub igazgatójától
előbb egy kisebb ajándékot kapott, majd tortával kedveskedtek neki, az igazi elérzékenyülés
azonban akkor következett,
amikor az őt ünneplők jóvoltából előkerült az ajándékmotor.
- Ilyen boldogan megéri hatvanévesnek lenni - mondta sugárzó arccal Kása Ferenc.

A sok eső miatt rengeteg a gomba, a Mars téri piacon bőséges
a kínálat. Frank Yvette fotóján látható: őzlábat, szegfűgombát, erdei sampinyont és fenyő tinórút is lehet kapni. Az árusok szerint
gyilkos galócából is sok van, de azt ők felismerik. Gyilkos galócától
halt meg kedden egy 61 éves nyírségi férfi. A Mars téri piac szakellenőre ingyenesen bevizsgálja a gombát. írásunk a 3. oldalon

Uj világmárka a Szeged Plazában!

rnsrp\

H&M-nyitás: október l-jén 11 órakor.
j i a z Szombaton 12 órától divatbemutató a Szeged Plazában.
Szeretnél manöken lenni? Nézd meg a divatbemutatót, és jelentkezz Te is! ^
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KONTINENSEN ATIVELO TÜNTETÉSSOROZAT - A MEGMOZDULÁS KÖZPONTI HELYSZÍNE BRÜSSZEL VOLT

ITTHON
Sukoró-ügy

Bajnai Gordon titkársága szerint
Budai Gyula miniszterelnöki megbízott ismét valótlan dolgokat állított. A volt kormányfő titkársága
szerdán az MTI-nek arra reagált,
hogy a miniszterelnöki megbízott
azt mondta, Bajnai Gordon és
Oszkó Péter volt pénzügyminiszter mindenről tudott a suRorói kaszinóberuházást érintően. Budai
Gyula egy levélre hivatkozott,
amely a Sukoróról készült belső
vizsgálatról szólt.

Az ügyész pere

Az ügyész űz év körüli börtönbüntetést, a védő javarészt felmentést indítványozott Varga
Gergely korrupcióval vádolt egykori ügyész, ügyészségi szóvivő
büntetőperében szerdán a Fővárosi Bíróságon. Az elsőfokú ítélet
kihirdetését novemberre tűzték ki.

Homlokon lőtték a diákot

Légpuskával homlokon lőttek
egy diákot kedden Békés városában; a fiú sérülése nyolc napon
belül gyógyuló - közölte a megyei rendőr-főkapitányság szerdán. A város egyik kollégiumának tetőterében egy nevelőtanár
szabadidős foglalkozásként légpuskalövészetet tartott, de a lövedékek a szabadba jutottak, s
az egyik eltalált egy fiút, aki a
szemközti épület ablakán nézett
ki. A diákot a homlokán érte a
lövés. A bőr alá fúródott lövedéket a békéscsabai kórházban távolították el.

Tiltakoztak a megszorítások ellen
Magyarországtól Portugáliáig
és Litvániától Ciprusig az egész
kontinensen átívelő tüntetéssorozattal tiltakoztak szerdán
szakszervezetek és baloldali
csoportosulások a szerte Európában tervezett vagy bevezetett kormányzati megszorítások
ellen.
BRÜSSZEL, BUDAPEST
MTI
Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) kezdeményezésé-

re meghirdetett demonstrációk
fő üzenete szerint a kormányok a
dolgozókkal kívánják megfizettetni a válság árát. A világméretű
recesszió munkahelyek millióit
semmisítette meg, a megszorító
politika miatt pedig ismét tömegesen szűnhetnek meg állások,
és tovább mélyülhetnek a társadalmi problémák - hangoztatták
a szónokok, akik szerint nagyobb részt kell vállalnia a stabilizációból a válság kirobbanásáért felelősnek tartott pénzügyi
szektornak.

A megmozdulás központi
helyszíne Brüsszel volt. Az Európai Unió végrehajtó szervének,
az Európai Bizottságnak (EB) otthont adó belga fővárosban a
kétezres évek eleje óta a legnagyobb szakszervezeti tiltakozó
akciót rendezték. A szervezők
szerint 30 országból több mint
100 ezren gyűltek össze. A rendőrség szerint 56 ezren vettek
részt a háromórás felvonuláson,
amelyet az EB pénzügyi szigort
fokozó javaslatainak bejelentéséhez időzítettek.

Sok tüntető az üzletembereket karikírozó öltözékben vagy
táblával jelent meg. A megmozdulások döntő többsége békésen
zajlott le, a rendőrségnek csupán néhány helyen kellett beavatkoznia.
Az ETUC felhívására Budapesten a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) irodája elé szerveztek tüntetést. A „NEM a megszorításokra! Növekedést és munkahelyeket!" jelszóval rendezett demonstráción körülbelül 6 0 - 7 0
ember vett részt.

K E G Y E T L E N Ü L Ö S S Z E V E R T E K , BELEHALT S E R Ü L E S E I B E

Ólommérgezés
Meggyilkolták a magyar
a hídfelújításnál?

származású lányt

BUDAPEST
MTI
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Késelés a kollégiumban

Egy késszúrással vetett véget a vitának egy diák a fonyódi kollégiumban még csütörtökön; a tizenéves fiú egy zsebkéssel a kezét
szúrta meg a társának - adta hírül
a sonline.hu tegnap. A fiú beismerte tettét Ellene súlyos testi sértés
kísértete miatt indítottak eljárást. A
sebet a kórházban varrták össze.

Ólommérgezést
szenvedett
több munkás a Margit híd ólmozott festékkel védett hídelemeinek bontása közben - értesült szerdán a TV2 Tények című
műsora. A híd felújítását végző
cég a műsorban cáfolta a mérgezés tényét, a TV2 híradója
azonban úgy tudja, hogy az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség jelenleg is
vizsgálatot folytat az ügyben.

CSÜTÖRTÖK

KÜLFÖLD
Romák kitoloncolásáról

BRÜSSZEL. A romák kitoloncolása miatt a mozgásszabadságot
biztosító európai előírásoknak a
francia jogrendbe történő átültetésére szólította fel Brüsszel a francia hatóságokat és kilátásba helyezte: e jogi kötelezettség elmulasztása miatt hivatalos figyelmeztető levelet küld Párizsnak.

Facebookon az EP-elnök

BRÜSSZEL. Élő üzenetváltást lehet folytatni Jetzy Buzek európai
parlamenti elnökkel csütörtökön
a Facebook közösségi portálon, a
http://www.lacebook.com/europeanpariiament dmen, délelőtt fél
tizenkettő és negyed egy között.

Törölné a büntetést

ján az érintett munkások fejfájással, hányingerrel, illetve vesefájdalommal fordultak orvoshoz, ahol egyikük vérében
az egészségügyi határértéket
meghaladó ólomszintet mutattak ki.
A beruházás kivitelezőjének
képviselője ezzel szemben azt
mondta, hogy csak az egészségügyi
határérték
körüli
ólomszinteket mértek a munkások vérében, s ez a cég szerint azok körében fordulhatott
elő, akik - a nyári melegben levették a számukra kiosztott
munkavédelmi maszkot.

cora

A televízió értesülései alap-

30.,

POZSONY. Knut Voüebaek, az
EBESZ kisebbségügyi főbiztosa azt
szeretné, ha a szlovákiai államnyetvtörvényből teljes mértékben
törölnék a pénzbüntetés lehetőségét .Szlovákia nem zárja ki, hogy
a Velencei Bizottság állásfoglalása
alapján további változásokat eszközöl a törvényben" - közötte
Bugár Béla, a szlovák parlament
alelnöke, a Híd párt elnöke.

Erős földrengés

JAKARTA. 12 erősségű földrengés volt Indonézia keleti részén. A
rengés megrázta a Maluku-szigeteken lévő Tual várost Később
egy második szintén 7,2 erősségű
földmozgást is regisztráltak. Ennek
nyomán az indonéz hatóságok cunamiriadót rendettek eL (mti)

Tömegsírt találtak

Tömegsírt tártak fel Miskolcon, a
Hermán Ottó Múzeum előtt, a
Pannon-tengernek elnevezett múzeumi részleg építési területén írta az Észak-Magyarország szerdán. Az eddigi vizsgálatok szerint
az 1919-es Tanácsköztársaság
vagy a második világháború idején temethették el a 22 embert,
akinek maradványait fellelték. Az
a legvalószínűbb, hogy katonai
kórház működött a területen, és
az ott elhunytakat temették itt el.

Öngyilkos lett a rab

Öngyilkos lett egy előzetes letartóztatását töltő férfi a vád börtönben; idén ez volt az ötödik eset a
büntetés-végrehajtási intézetben.
A férfi önakasztással vetett véget
életének kedd este. (mti)
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Il é n z v á l t ó

Szeged, Kölcsey u. 5. • Tel.: 62/319-347
Nyitva: mindennap 8-21 óráig.
Pénznem
1 egységre
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212,99
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Közületeket is kiszolgálunk.
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Diáktársai emlékeznek üzenetekkel a magyar származású Szendrei Laurára a Burnsview középiskola előtt a kanadai Brit Columbia tartománybeli Deltában, FOTÓ: MTI/AP/THE CANADIAN PRESS, DARRYL DYCK
A kanadai közvéleményben és
a sajtóban heves reagálásokat
váltott ki, hogy a hétvégén egy
vancouveri parkban meggyilkoltak egy 15 éves magyar
származású lányt.

év körüli, közepes termetű, fehér, rövid ujjú inget viselő, hátizsákos fiú mobiltelefonján beszélgetett vagy éppen SMS-t
küldött.

Helyi internetes lapok, többek
között
a
Vancouver
Sun
(www.vancouversun.com)
internetes oldalán megírta - és
többtucatnyi fotót is közölt - ,
hogy Laura Szendreit kegyetlenül összeverték. Barátai, akikkel korábban megbeszélt találkája volt, bukkantak rá súlyos
fejsérülésekkel, arccal a földre
borulva. Kórházba szállították,
ahol vasárnap sérüléseibe belehalt. A boncolás várhatóan napokon belül befejeződik.

Sharlene Brooks őrmester a
helyi rendőrségtől elmondta,
már számos jelzést kaptak a lakosságtól, de ezeknek tartalmát
nem kívánta a nyilvánossággal
megosztani. Nem számolt be arról sem, hogy a parkban, amely
vasárnap délutánig zárva volt,
milyen más tárgyakat találtak a
terület átfésülésekor. A kanadai
rendőrség nem gondolja, hogy a
mostani eset összefügg a parkban korábban
történtekkel,
mindenesetre óvatosságra intette a lakosságot a fákkal sűrűn
benőtt területen való áthaladáskor. Javasolta, hogy az emberek
csak a jól megvilágított helyeken közlekedjenek.

Egyes értesülések szerint a
lányt egy baseballütővel verték
meg, de ezt a hatóságok nem
erősítették meg. Keresnek egy
fiatalembert, aki láthatott vagy
hallhatott olyasmit, amivel segíthet a nyomozásban. A 16-25

A gyilkosság helyszínén a
lány iskolatársai és barátai virágokat helyeztek el. A Facebook
közösségi portálon pedig csoport alakult, hogy igazságot
szolgáltasson Laura Szendreinek.

BUDAPEST/VANCOUVER
MTI

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a szeptember 29-i kenószámok:
4, 8,10,11,17, 18, 21, 22. 31, 45,48. 49, 52, 55, 60, 61, 65, 72, 77, 78.
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1890"
Tefal
Palacsintasütő
25 cm

Cappy Ice Fruit
Gyümölcsital
áruházban kapható
összes ízben
1,51,130 Ft/l
Ajánlataink az akciós készlet
erejéig érvényesek!
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SZIGORÚAN ÉS INGYEN ELLENŐRIZ A MARS TÉRI GOMBAVIZSGÁLO
0

Sok a gomba,
sok a mérgezés

A szeptember gombaszezon. A szegedi Mars téren pöfeteget, őzlábat is áruinak. FOTÓ:
A sok eső hatására gomba módra szaporodnak a vadon termő kalaposok. Még a gyakorlott szedők is belefutnak mérgező példányokba. Tucatnyi gombamérgezés történt egy hét alatt. A szegedi Mars
téri piac ellenőre ingyenesen megvizsgálja mindenki gombáját.
SZEGED
DOMBAI TÜNDE
Belehalt a gombamérgezésbe
kedden az a 61 éves nyírségi
férfi, aki feleségével együtt
pénteken került kórházba. A
rendőrség adatai szerint a férfi
egy ismerősétől kapta a gombát, és maga főzött belőle reggelit. Az alapanyagot nem
vizsgáltatta meg, mert úgy
gondolta, ért hozzá. Utóbb bebizonyosodott, gyilkos galóca
keveredett a gomba közé. A
férfi csak két nap múlva került

orvoshoz, de már a speciális
eljárás - ami felgyorsítja a méreg eltávolítását a vérből sem tudta megmenteni az életét. Felesége jobban van, ő kevesebbet evett a galócából.
Egy hét alatt tucatnyi gom-

FRANK YVETTE

bamérgezésről tudósítottak; a
borsodi Abaújlakról, aztán Pomázról, Leányfaluról, Nagykanizsáról, Komlóról, Ajkáról
származó betegek szenvedtek
gyilkosgalóca-mérgezést. Hétfőn a vidékfejlesztési minisztérium hivatalos közleményben
figyelmeztetett: a szeptember
általában gombaszezon, idén
- az esőknek köszönhetően gomba módra szaporodnak a

Aki vadon szereti. Aki nem kísérletezik, és a jól ismert termesztett
sampinyont választja, tegnap 400 és 600 forintért kapta meg kilóját a
Marson. Vadon termőkért jóval többet kellett fizetni. A fenyő tinórú, rizike és pöfeteg kilója 1100, az őzláb 800, a nagy kalapos vargánya 1500
forintért kapható. Szegfűgombából 800-ért vihettek a vevők fél litert.
Legtöbben ragunak vagy pörköltnek szánták az erdők-mezők kincseit.

Nincs házi gyógymód
A gyilkos gomba leblokkolja az
anyagcserét: elsőként a májat
teszi tönkre, utána a vese következik - mondta egy tévériportban Zacher Gábor toxikológus. A mérgezés tipikus tünete
a szédülés, hányinger, hányás,
hasfájás, izzadás. Evés után
mindjárt a gombára tereli a
gyanút, de mivel gyakran csak
órák múlva jelentkezik rosszullét, nem biztos, hogy rögtön
gombamérgezésre következtetnek belőle. Ezért semmiféle házi gyógymóddal nem szabad kísérletezni, azonnal orvoshoz
kell fordulni, mert a gyorsaságon emberélet múlhat.

kalaposok. A gyűjtőknek ajánlatos minden egyes leszedett
gombát megvizsgáltatni.
Szegeden, a Mars téri nagycsarnokban Gönczöl
Sándor
szakellenőr nézi át tüzetesen a
bevitt zsákmányt. Ingyen ellenőriz keddtől vasárnapig, 6 és 11
óra között. Több mint tízéves
gyakorlattal azt mondja, még a
rutinos szedők kosarából is kerül elő alattomos mérges gomba, ami megtévesztően hasonlít
az ehetőre. Tegnap reggel szegedi családok vittek hozzá többvödörnyi gombát. Annak ellenére meg akartak bizonyosodni
a veszélytelenségéről, hogy az
egyik családfő
levizsgázott
gombaismeretből, és határozóval böngészik az erdőt, mezőt.
• - Sok a gyilkos galóca is az
idén, de azt mi messziről megismerjük - hallottuk a kisteleki
Ferencziné Csupor Iréntől, aki
fenyő tinórút, szegfűgombát,
erdei sampinyont és őzlábat
árult. Majoros Istvánné pöfeteget, ízletes rizikét szed délutánonként, hogy hajnalban frissen hozhassa a piacra. A szatymazi Frank István pedig ernyőméretű nagy őzlábról mutatott
hivatalos igazolást.

www.delmagyar.hu
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GONDA ZSUZSANNA
gonda.zsuzsanna@delmagyar.hu

Gimiből akkor mentem egyetemre, amikor elkészült az
új iskolaépület - az élővízcsatornán átívelő aranyos kis
fahíd vezet a bejáratához. A TIK akkor készült el, amikor befejeztem az egyetemet. Nem mondom, hogy a
szocreál gyulai Erkel giminek, vagy a Dugonics téri
egyetemi könyvtárban, a kávéautomata előtt élt közösségi életnek nem volt speciális bája, de el tudtam volna
képzelni kényelmesebb, dizájnosabb körülményeket is
- amit aztán rendesen irigyeltem is az utánam jövőktől.
Algyő februárra felépít egy 16 tantermes, 6 szaktantermes oktatási központot, ahol padlófűtéses a tornacsarnok. A kübek-
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szakmai, emberi natter
is megerősödik.

Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági
Társaság elnöke elmondta:
valóban „parádés szereposztással" készültek a rendezvényre, amely tradicionálisan a gazdaság, az államháztartás és az egyetem találkozója. A közel 500, az ország
minden pontjáról Szegedre
érkező közgazdász első kézből értesülhet a kormány
gazdaságpolitikai elképzelé-

seiről. Külön
érdekessége
a rendezvénynek, hogy az
SZTE rektora, Szabó
Gábor
is tart előadást Válságkezelés a kutatás-fejlesztésben
címmel.
A vándorgyűlés címe, a
Válságkezelés és váltóállítás
jelzi: szó lesz mindazon, gazdaságot érintő döntésekről,
amelyek már megszülettek a
tavaszi parlamenti választások óta, az eddigi válságkezelés eredményeiről, valamint
hallhatnak az érdeklődők a
kormány tennivalóiról, a tervezett gazdaságélénkítési lépésekről, a strukturális átalakításokról is.
A hazánk felemelkedését
szolgáló stratégia hosszú távú
követelménye, vagyis a válságkezeléssel egyidejű feladat
a gazdaság új pályára terelése, a „váltó" átállítása. De
sem a fejlesztési irányok kijelölése, sem a strukturális átalakítás lényegének és menetrendjének
meghatározása
nem nélkülözheti a társadalmi párbeszédet és együttműködést. A társadalmi párbeszédhez hasonlóan azonban a
szakmai viták is nélkülözhetetlenek - erre a közgazdász-vándorgyűlés plenáris és
szekcióülései bőven kínálnak
lehetőséget.

A szegedi Kálvária sugárúton, a
Vásárhelyi Pál utcai kereszteződésnél hétköznapokon reggel 7
és este 6 óra között rendőrök
irányítják a forgalmat, mert itt
építik a 3-as villamos vonalát.
Láttuk: néha az autóvezetést
oktató sem érti a jelzést.
SZEGED
SEGESVÁRI CSABA
Kilenc órakor érkeztünk tegnap
a Vásárhelyi Pál utca-Kálvária
sugárút kereszteződésébe. A
reggeli csúcs már levonult, a
napsütéses őszben a forgalomirányító rendőrpárossal együtt
szivtuk a kamionok, autók bűzét, és nyeltük a felvert port.
- A gyalogosok és a kerékpárosok egyáltalán nem ismerik a karjelzéseket - utalt a
KRESZ-oktatás hiányosságára
Mészáros
Edit,
a Szegedi
Rendőrkapitányság főtörzsőrmestere. - A másik probléma,
hogy az autósok kint felejtik
az irányjelzőt: nem arra kanyarodnak, mint amerre indexelnek. Az autósnak így még
segíteni sem tudok, hiszen
nem látok bele a gondolataiba
- jellemezte a kereszteződésen áthaladók egy csoportját.
- A rendőr jelzése minden
közúti szabályt felülír - tud-
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b e n e felújított iskolaban az emeleti

f0iy0són üiőgami

túrákon ücsöröghetnek szünetben
a gyerekek, az intézményben tévé- és rádióstúdiót, mozitermet is kialakítottak.
A megyét is érintő iskola-összevonások után kellemes
változatosság iskolaépítésekről hírt adni. Persze nem
minden önkormányzat számára járható az algyői vagy a
kübeki út. Az utóbbi esetben az önkormányzat mellett az
egyház volt a beruházó, Algyő pedig az iparűzési adóból,
némi uniós támogatással engedheti meg magának a milliárdos építkezést. De honnan lesznek diákok a kétségkívül irigylésre méltóan modern iskolákban?
Mindkét településen abban bíznak, hogy azok a szülők,
akik eddig Szegedre hordták a gyerekeiket, a helyi iskolát
választják, sőt: a szegediek közül is lesznek, akik elcsábulnak. Kübekháza tervez, Románia schengeni övezethez való
csatlakozása után az ottani magyar gyerekekkel is.
Kübeken az iskola - nem tudok jobb szót - személyes akar lenni. Ezt a polgármester úgy mondta: több
mint iskola. Algyő az ökoiskola-vonalon és a sportban
máris erős. Mindkét intézmény esti gimnáziumban is
gondolkodik, Algyőn beindulhat az ipari szakképzés.
Valamiben egyedinek és összességében modernnek
lenni, ettől szeretnének vonzóvá válni az új iskolák.
Magyarországon nem ez az általános, két községünk
gyerekei szerencsések. Lehet persze azt mondani, hogy
nem az új épületen, a tévéstúdión, a közeli uszodán,
hanem a tanárok szakmai és emberi teljesítményén múlik az iskola sikere. A tapasztalat mégis azt mutatja,
hogy a jobb körülményeknek köszönhetően a szakmai,
emberi háttér is megerősödik. A múlt század elején tömegével épültek új iskolák Magyarországon. Ezek
együtt egy olyan oktatási rendszerré váltak, amely Nobel-díjasokat adott a világnak, és amelyre mint hagyományra azóta is hivatkoznak az amúgy egymás oktatási
intézkedéseit, reformjait eltörölgető kormányok.

„Parádés szereposztás" Néha a forgalomirányító
a közgazdászgyűlésen rendőrt is elütik

SZEGED. Válságkezelés és váltóállítás - ez lesz a címe a Magyar
Közgazdasági Társaság (MKT)
pénteken, 14 órakor Szegeden,
a Forrásban kezdődő és szombaton, a déli órákban befejeződő 48. Közgazdász-vándorgyűlésének.
A magyar közgazdász-társadalom legnagyobb
éves
rendezvényén olyan előadók
képviseltetik magukat, mint
Varga Mihály, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár,
Bod Péter Ákos egyetemi tanár, az MKT egyik alelnöke,
Vértes András, a GKI Gazdaságkutató Zrt. elnöke, Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, Parragh
László, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke,
Vámosi-Nagy Szabolcs
adószakértő, Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter.

házi, idén szeptem
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A rendőr jelzése minden közúti szabályt felülír.

A SZERZŐ FELVÉTELE

Ha rendőr irányit. Ha a forgalmat irányító rendőr maga
elé mutat, akkor előtte; ha maga mögé, akkor mögötte kell a
kocsival elhaladni. Ha az autónkra merőlegesen áll a „közeg", az tilost jelent, ha velünk
párhuzamosan, zöldet.

a csomóponton - vette vissza a
szót Mészáros Edit. - Több
esetben a rendőrautóban várakozó kollégám eredt a szabálytalankodó autós nyomába: hiába sípoltam, mutattam neki,
nem lehet balra kanyarodni, a
keresztező forgalmat veszélyeztetve mégis befordult - magyarázta a fiatal rendőrnő.

tuk meg Szenti Szabolcstól,
a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság főhadnagyától.
- Szerencsére a hivatásos
sofőrök felismerik a jelzéseinket, de az autósok többsége
nem nézi a karjelzést, inkább
csukott szemmel próbál átjutni

Szenti Szabolcs azt mesélte: kollégái az Attila utcánál
irányították a forgalmat, és
egy busz majdnem elsodorta a
szolgálatot teljesítő járőrt.
Amikor a sofőrt kérdőre vonták, csak annyit mondott:
„Nem láttam ott senkit!"

HÍREK
Pénteken korlátozott
APEH-ügyfélszolgálat

OKTÓBER 1-JÉN az APEH
Dél-alföldi Regionális Igazgatósága valamennyi ügyfélszolgálatán és kirendeltségén
szünetel az érdemi ügyintézés. Például az adó-, jövedelem- és illetőségi igazolások
kiadása, bevallások javítása,
folyószámla-rendezés, adóés Start-kártya kiadás stb.
technikai okok miatt szünetel.
Nem működik a telefonos
ügyintézést szolgáló Contact
Center sem. Az ügyfélszolgálatok és kirendeltségek csak
szóbeli tájékoztatást adnak,
valamint befogadják az ügyfélkérelmeket. A kellemetlenségért az ügyfelek elnézését
kérik.

A Széchenyi-kártyáról

GAZDASÁGI FÓRUMOT RENDEZ a KA-VOSZ Zrt., a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Csongrád
Megyei Szervezete ma 11 órától a Széchenyi-kártyáról. A
Szegeden, a gazdasági kamara
Párizsi körúti székházában
rendezett tájékoztatón szó
lesz arról is, hogy miként segíti a program a kis- és középvállalkozások fejlődését, növekedését.
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KÖRKÉP
Ünnepség az időseknek

ÁSOTTHALOM. Idősek napi
ünnepséget rendeznek holnap
délelőtt 10 órától a Homokháti Szociális Központ ásotthalmi tagintézményének ebédlőjében. A rendezvényen külön
köszöntik Kispéter Ferencnét,
aki szeptember 4-én töltötte
be 102. életévét. Hebők Mihálynét, aki tavaly ünnepelte
97. születésnapját és a 98
éves Csehó Istvánt.

Kondor, Hargitay harcai

CSONGRÁD. Kondor Katalin
újságíró és Hargitay András
olimpikon, világbajnok úszó
volt a vendége a minap annak
a beszélgetésnek, amelyet az
Összefogás Csongrádért Egyesület rendezett (h)Arcok címmel a Csongrád Galériában. A
magyarságról, Unióról, sportról, gazdaságpolitikáról, államadósságról, vallásról és hitről
szóló eszmecsere levezetője
Murányi László önkormányzati
képviselő volt.

Fotóalbum
a fejlesztésekről

KÜBEKHÁZA. A település elmúlt nyolc évének fejlesztés i ; seit bemutató, 48 oldalas fotóalbumot adott ki a helyi önkormányzat, amelyből minden
háztartásba eljuttattak egyet.
Az elmúlt nyolc évben Kübekházán 2,2 milliárd forint értékű fejlesztés történt, amelynek eredményeként az önkormányzat megállította a leszakadást. Mára Szeged környékének egyik legdinamikusabban fejlődő települése lett a
hármas határ menti falu.

Fogadóóra, képviselők
bemutatkozása

SZEGED. Lukács János rendőr
dandártábornok, a Csongrád
Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetője ma délelőtt 9 és
10.30 között fogadóórát tart a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon (Kossuth Lajos
sugárút 22-24.).

- Apró Juhász János képviselőjelölt ma 18 órakor mutatkozik be az Alsóvárosi Kultúrházban (Rákóczi utca 1.).
- Márta József független képviselőjelölt tegnap tartotta Tápén,
a Heller Ödön Művelődési Házban rendhagyó kampányzáró
programját, amelyen beszélt a
településrész jövőjét érintő kérdésekről, lehetőségekről. Diaés filmvetítést tartottak a Tápai
Hagyományőrzőkről, vacsorára
bográcsban főtt pörkölttel kínálták a megjelenteket.

Botka László köszöntötte
a szépkorúakat Szegeden
Megduplázódott a nyugdíjasklubok, -szervezetek száma
Szegeden az elmúlt években:
mintegy 80-at tartanak nyilván, 12 ezer taggal. Tegnap az
önkormányzat köszöntötte a
szegedi szépkorúakat.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az idősek világnapja alkalmából tegnap Botka László polgármester köszöntötte az önkormányzat nevében a szegedi
szépkorúakat az IH Rendezvényközpontban. Örülök,
hogy hagyománnyá tettük az
idősek köszöntését ezen a világnapon. Tudjuk, hogy minden értéket, ami körülvesz minket ebben a városban, az önök
munkájának, dolgos kezének is
köszönhetjük - fogalmazott a
több száz résztvevő előtt.

Az idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepségen több százan hallgatták a polgármestert, FOTÓ: FRANK YVETTE
- Azt tapasztalom, a szegedi nyugdíjasok az elmúlt
években értékelték azt a munkát, amelyet azért folytattunk,
hogy Szeged dinamikus, fejlő-

dő pályára álljon. Gondolkodhatunk 170- ezerféleképpen,
de minden jó akaratú szegedinek segítenie kell a város fejlődését. Ki akarná ezt jobban,

Farkas Sándor:
A kormányzat
segít, ha jól
döntünk
SZENTES
MUNKATÁRSUNKTÓL
- A fejlesztéspolitika lehet
Szentes kitörési pontja, gazdaságélénkítéssel nyerheti vissza
hírnevét a város. A kormányzat
megfelelő támogatással segíti
Szentest, ha jól döntünk mondta Farkas Sándor országgyűlési
képviselő,
a
Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje, aki tegnap vendégül látta
Molnár Ágnest, a Nemzeti FejSONGRAD/
€6'It /
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Hadtörténeti kiállítás

ZSOMBÓ. A HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum Budavár a
miénk című történelmi vándorkiállítását nézhetik meg az
érdeklődők a József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban.

Értesítjük a termelőket,

hogy a kiskunfélegyházi székhelyű,
napraforgó-étolajat gyártó NT Kft.
MEGKEZDTE A 2010. ÉVI
TERMÉSŰ OLAJOS NAPRAFORGÓ
FELVÁSÁRLÁSÁT.
Érdeklődni a 06-30/417-0661,
illetve a 06-50/841-5651
_J

telefonszámokon lehet.
95282885
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AKCIÓS AJANLATUNK

2010. szeptember 30. • október 10.
Sertés húsoscsont
—
2 5 9 r«/k«
Sertés bőrös első csülökhús, csont nélkül
Sertés lapocka csont nélkül

6 9 0

Ft/kg

9 9 9

Ft/kg

2010. október 1. - 31.
PICK májpástétom süítííagymás vg. 150g 2 5 9 Ft/db

J

mint önök, szülők, nagyszülők, akik gyermekeik, unokáik
jövőjét tartják szemük előtt?
Szeged olyan, amilyenné a
szegediek teszik - hangsúlyozta Botka László, majd id.
Boros Gyulával, az Idősügyi
Tanács vezetőjével együtt átadta azokat a kitüntetéseket,
amelyeket a nyugdíjasklubok legaktívabb tagjai érdemeltek ki.

PICK löncs

1 0 4 9 Ft/kg

PICK chilis-zöldfűszeres párizsi

1 2 5 0 F»/kg

PICK Nosztalgia marhapárizsi

1 4 9 9 Ft/kg

PICK csemege debreceni

1 4 9 9 rt/kg

Míves csípős pároskolbász körcímkés

2 4 9 9 Ft/kfl

Szegedi csípős paprikás szalámi

3 1 4 9 Ft/kS

Váfárlólnk Igény* szarint vállaljuk az általunk kínált hú>réiz*k
ciontozáiát. puhítását. »z*l*t*lé»ét. darálását!
. Várjuk Önt Markaáruharainkban
/ PICK Kereskedők Háza, Szeged. Horgosi út 33. T: 567-34!
PICK Húsáruház. Szeged. Maros utca 21. Tel: 421-879

lesztési Minisztérium fejlesztési
és koordinációs államtitkárát.
A főtéren tett séta során kiderült, az államtitkár asszony a
70-es évek végén a szentesi kórházban volt gyakornok, így jól
ismeri a települést. Közös sajtótájékoztatójukon Molnár Ágnes
bejelentette, január 15-én indul
az új Széchenyi-terv: egyszerűsítik a pályázati rendszert, felgyorsítják a támogatások kifizetését, a közreműködő szervezetektől pedig megkövetelik a
szolgáltatói és segítőkész hozzáállást. Stratégiai szinten a
munkahelyteremtés és a kis- és
középvállalkozások fejlődésének támogatása élvez majd el-

Baleset
szemtanúit
keresik
SZEGED. Egy Rúzsa és Zákányszék között, augusztus 26-án
történt baleset szemtanúinak jelentkezését várja a Szegedi
Rendőrkapitányság. Egy fekete
Skoda Fabia Zákányszék felé
haladva áttért a menetirány szerinti bal oldalra. A vele szemben
érkező másik jármű vezetője
jobbra kormányzott, a vízelvezető árok partjának ütközött,
majd oldalára fordulva megállt.
A rendőrség kéri a Skoda vezetőjének, illetve a baleset szemtanúinak jelentkezését - személyesen munkaidőben a Szegedi
Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztályán (Szeged, Párizsi krt. 16-22.), telefonon pedig a 62/562-400-as szám
12-92-es, 14-37-es mellékén, illetőleg a 107-es, 112-es segélyhívón, valamint a telefontanú
06-80/555-111-es számán.

A rendezvényen elhangzott:
az elmúlt években megduplázódott
a
nyugdíjasklubok,
-szervezetek száma Szegeden:
mintegy 80-at tartanak nyilván, 12 ezer taggal. Az Apostol
együttes jó hangulatú koncerttel köszöntötte az időseket.
'SONGRAD/
MEGYE ,->

90 millió
forint
a belvíz
ellen

Molnár Ágnes és Farkas Sándor a
főtéren sétált. FOTÓ: KARNOK C S A B A
sőbbséget, de az egészségügy
sem marad ki a körből. Az államtitkár kiemelte, Szentesnek
is részt kell vennie ebben a gazdaságélénkítésben, a kormányzat és a város együttműködéséhez pedig biztos alapot nyújtana, ha a vasárnapi választáson
Farkas Sándort támogatná a
szentesiek többsége.

VÁSÁRHELY. A belvízelvezetés
egyik fontos lépése a Búvár utcai átemelő és a Szőlőhalmi
vízkormányzó - mondta Lázár
János vásárhelyi polgármester
a közel 9 0 milliós beruházás
avatásán tegnap. Az ünnepségen részt vett Fazekas
Sándor
vidékfejlesztési miniszter, aki a
példamutató városépítési törekvésekről isbeszélt. - Nem
hiába hívják Vásáhelyt a lehetőségek városának, hiszen itt
élnek is a kínálkozó alkalmakkal. Ezt bizonyítja a most avatott beruházás is. Most olyan
korszak kezdődik, amikor már
nem a kárelhárítással kell
küszködni, hanem az építkezéssel, fejlesztésekkel lehet
foglalkozni - jelentette ki. Hozzátette: a Vásárhelyi-terv megvalósítását szorgalmazzák, ennek nemcsak a víz elleni a védekezés, de a munkalehetőség
is fontos hozadéka.

Családi könyvtári
napok a Somogyiban
CSONGRÁD MEGYE. Hétfőn kez
dődik, egy hétig tart a szegedi
Somogyi-könyvtár hagyományosan októberre időzített rendezvénye, amely idén a családot állítja középpontba. De a
Somogyi-könyvtár és 13 fiókintézménye a hónap végéig gondoskodik
eseményekről
hangzott el Palánkainé
Sebők
Zsuzsanna
igazgató tegnapi
sajtótájékoztatóján. Tematikus
napokon népszerűsítik az olvasást; kedden például Janikovszky Éva Bolyai utca 19.
szám alatti szülőházánál. Október 14-én Czeizel Endre tart
előadást a gyerekvállalásról,
30-án a vámpírokról szól majd
a nap. A részletek elérhetők lapunk Programpont rovatában
és a könyvtár honlapján. Újdonság a Könyvtárát nevű,
gyalogosan és biciklivel telje.síthető kirándulás - könyvtárról könyvtárra Békéscsabától

Pécsig. Szegeden szerdán reggel 8-kor csatlakozhatnak a kirándulókhoz a zarándokok,
akik Domaszékig mennek.
- Folytatódik a Somogyi vezette héttagú könyvtári konzorcium együttműködése - hangsúlyozta Sikaláné Sánta Ildikó
igazgatóhelyettes. A szegedi
városi gyűjtemény, valamint a
vásárhelyi
Németh
László
könyvtár, az algyői faluház és
könyvtár, a szegedi Bibliotéka
Egyesület, a mórahalmi, a kisteleki és a mindszenti könyvtár
korábbi, összesen 96 millió forintos infrastruktúra-fejlesztését szoftvervásárlás követi,
amely lehetővé teszi adatbázisok és helyismereti anyagok internetes megjelenítését. Nyelvi
és szakmai képzéseket szerveznek, és népszerűsítik az olvasást. Erre a konzorcium több
mint 85 millió forintos támogatást nyert.

CSÜTÖRTÖK

A választási
bizottsághoz
fordul
a Jobbik
SZEGED. A helyi választási bizottsághoz fordul a Jobbik,
mert a Szegediek Civil Fóruma
a plakátjaival leragasztotta az
övéket - közölte tegnapi sajtótájékoztatóján Varga Antal, a
Jobbik alelnöke a városháza
előtt. Kijelentette: pártjuk elítéli a negatív kampányt, amit a
Szegediek Civil Fóruma folytat,
bíznak benne, hogy a rendőrség megtalálja azokat a plakátolókat, akik megvertek egy
szegedi férfit. (Erről lapunk tegnapi számában Megverték, fojtogatták a férfit a plakátolók
címmel írtunk.) A Szegedi Civil
Fórum képviseletében Német
János és Nógrádi Tibor fideszes
képviselőjelölt is részt vett a
sajtótájékoztatón. Német hangsúlyozta: bár a szeged.hu-n
összemosták a két szervezetet,
a Szegedi Civil Fórum és a Szegediek Civil Fóruma nem
ugyanaz, nekik „nincsenek verőembereik", ők csak civil
ügyekkel foglalkoznak. Rácz
Tibor, aki szintén a Jobbik városi alelnöke, egy Superman-pólót szeretett volna Botka László
polgármesternek a városháza
portáján hagyni, de nem vették
át tőle, ezért azt mondta, feladja csomagban. Emlékeztetett:
Nóvák Előd, a párt országos alelnöke kezdeményezte a Superman-díjat azoknak a „politikai
álláshalmozóknak, akik a közpénzt csapolják". Botka László
a Jobbiktól azért érdemelte ki a
díjat, mert országgyűlési képviselő, polgármester és az MSZP
megyei elnöke.

HÍREK
Almási István programja

AZ AGÓRA ÉS A TORNYAI JÁNOS VÁROSREHABILITÁCIÓS
PROGRAM a legfontosabb a
belvárost érintő fejlesztések
körében - tudatta Almási István vásárhelyi képviselőjelölt
tegnap a programismertetőjén. Elmondta: a következő
ciklus második felében szeretnék az Andrássy út Szent Antal utcáig tartó szakaszát is
felújítani. Hasonló beruházást
terveznek a Városház utcán,
annál is inkább, mert ide költözik Vásárhely új főiskolája. A
közeljövőben megújul a belvárosi bölcsőde, de szeretnék,
ha az egykori József Attila iskola és a Brunszvik-óvoda rekonstrukciójára is sor kerülne.

Szegedről vitáztak

KÉPVISELŐJELÖLTI VITÁT
szervezett a Szegedi Politológus Hallgatók Egyesülete. Tegnap az IH Rendezvényközpontban, az önkormányzati választásokhoz kapcsolódó fórumra
minden jelöltet állítani képes
párt elfogadta a meghívást. Ott
volt Balogh Tibor (Zöld Baloldal), Hűvös László (FideszKDNP), Málovics György (Lehet Más a Politika), Szentgyörgyi Pál (Magyar Szocialista
Párt) és Keresztúri Farkas Csaba (Jobbik). Minden jelölt megszabott időkeretben fejthette
ki véleményét Szeged jelenéről, fejlesztési lehetőségeiről. A
néhol parázs vitában szóba került például a villamosprojekt,
a hajléktalanok helyzete és a
munkahelyteremtés is.
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HÍREK
Megújult a Béke iskola

BEFEJEZŐDÖTT a szegedi Béke Utcai Általános Iskola két
éve tartó renoválása. Összesen
273 millió forintból újult meg
az intézmény, amelyet tegnap
adott át Szeged polgármestere,
Botka László. A felújítás első
üteme még 2008-ban indult.
Akkor 100 millió forintból kicserélték a nyílászárókat, szigetelték a homlokzatot, és lefedték a belső udvart. A teljes rekonstrukció most fejeződött be,
újabb 173 millió forintnyi ráfordítással. Idén nyáron egybenyitották a fedett belső udvart és
az épületet, létrehozva egy új
aulateret. Az iskolát teljes körűen akadálymentesítették, felújították a földszinti vizesblokkot,
az elektromos rendszert, megnövelték az esőelvezető csatornák kapacitását, valamint iskolai bútorokat és készségfejlesztő eszközöket vásárolnak. A 44
éves intézmény így tanévkezdéskor már sokkal modernebb,
szebb környezetben fogadta a
gyerekeket.

Sulyok Gabriella grafikái

42 ALKOTÁSSAL NYÍLIK MEG
a tavalyi Őszi Tárlat Tornyai-plakettese, Sulyok Gabriella kamara kiállítása október
10-én Vásárhelyen. Minderről
Nagy Imre múzeumigazgató
beszélt tegnap sajtótájékoztatón. Elmondta: Sulyok Gabriella 1960-70-es évektől napjainkig készült grafikái láthatók
majd az Alföldi Galéria két termében és folyosóján. Izgalmas
alkotásokkal találkozhat az érdeklődő, miután egy házasság
révén 1965-1970-ig Irakban, a
bagdadi múzeumban dolgozott
a grafikus, aki a kortárs művészet nyelvén fogalmazta meg a
sumér kultúrát, gondolkodást.

Október közepétől már
új helyükön rendelnek

MA DÉLELŐTT TARTJÁK az
ásotthalmi polgármesteri hivatalban a rendelőfelújítást bemutató projektnyitó rendezvényt. Beszédet mond Nógrádi
Zoltán országgyűlési képviselő.
Petró Ferenc polgármestertől
megtudtuk: az intézmény használatba vételi engedélyeztetése
zajlik, ha a szakhatósági eljárások lezárulnak, október közepén új helyükön rendelhetnek
a háziorvosok. A község önkormányzata 52 millió forintot költött a rendelők bővítésére és a
korszerűsítés első ütemére. 40
millió forintos uniós támogatást nyertek hozzá pályázaton.
A fejlesztés ezzel az első ütemmel nem fejeződik be, szükség
van egy újabb rendelő és a védőnői szolgálat létesítésére. Erre a második ütemre beadott
pályázat az idén nem nyert, de
jövőre újra beadható.

HŐKUTAK ÉS NAPELEMRENDSZEREK AZ EGYETEMEN

Zöld épület a mérnököknek

Az SZTE zöld egyetemi minősítése érdekében tett lépés a
TIK „zöld iroda" mozgalma
ugyanúgy, mint a megújuló
energiához kötődő fejlesztések. Az egyetem területén
már a 70-es évek óta működik hőszivattyú, illetve geotermikus energiával a földrajzi
tanszékek több kutatója is
foglalkozik. A gyakorlati tapasztalatok, az erős tudományos háttér indokolja, hogy a
legkorszerűbb geotermikus
kutak szolgálják majd a korszerűsítendő Dóm téri épületek hűtését és fűtését is.
Nemrégiben pedig benyújtották azt a pályázatot, amelynek
sikere estén 1 milliárd forint
értékben 26 egyetemi épület
tetején mini naperőműpark
szerveződne hálózattá.

Újszerű épülettel bővül a Szegedi
Tudományegyetem mérnöki kara. A laborok házával a Moszkvai
körúton a tervek szerint halad a
KÉSZ Zrt-- a decemberi műszaki
átadásra látható lesz a zöld épület minden érdekessége.
SZEGED
ÚJSZÁSZI ILONA
Szerkezetkész a több mint 3300
négyzetméter hasznos alapterületű új oktatási épület: a Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
új laboregyüttesének arányait
már
szemrevételezhetik
a
Moszkvai körút 9. szám előtt
közlekedők is. A kivitelezéssel
megbízott KÉSZ Építőipari Zrt.
munkásai a laborok válaszfalainak, illetve a külső és belső
nyílászárók elhelyezésén dolgoznak, az elektromos és gépészeti alapszerelést végzik. Az
építkezés befejezésére még 90
nap áll rendelkezésre.
- A nyári esőzések hátráltatták a mélygarázs alapozását. Az
akkori 28 napos csúszás miatt
december közepére tervezzük az
épület műszaki átadását - magyarázza Majó Zoltán. Az SZTE
fejlesztési igazgatója elárulta:
elkezdődött a laborok berendezésére kiírt közbeszerzési eljá-

Szerkezetkész az oktatási épület a Moszkvai körúton. FOTÓ: KARNOK CSABA
rás. A műszerek üzembe helyezése 2011 tavaszán várható.
Az első olyan szegedi, illetve
egyetemi épület lesz a Moszkvai körúti, ahol geotermikus
energia szolgálja a fűtést és a
hűtést is. Különleges fúróberendezésekkel már a „zöld ház"
alapozásakor elkészítették a

hőkutakat. Azért is példaértékű
lesz a Varga László tervei alapján készülő épület, mert nem
napkollektor, hanem napelemrendszer járul hozzá az ingatlan
energiaellátásához. A felhasznált alternatív energia nagy részét a napcsapdaként kialakított homlokzat segítségével

nyerik. A napcellarendszer
nem meleg vizet ad, hanem az
áramellátásba segít be. A tervező az épület geotermikus és gépészeti berendezéseit (még a
lift vezérlését is) láthatóvá, a
mérnökhallgatók
számára
megfigyelhetővé tette.
- Tudományos és használati

szempontból is gyűjtjük majd a
mérnöki kari új épület energiafelhasználásával
kapcsolatos
adatokat - jegyzi meg Majó Zoltán. A fenntartó, de az ottani laborgyakorlatokon megforduló,
mintegy 1200 hallgató számára
is hasznos, hogy a „zöld épület" internetes weboldalán is
közzéteszik az ingatlan energiatermelési és felhasználási
hatékonyságát. A zöld épület
működtetésének tapasztalatait
jól hasznosíthatja a 4 0 0 ingatlannal 300 ezer négyzetméteren gazdálkodó egyetem.

1,7 milliárdból oktatási központ Algyőn
Multifunkcionális oktatási és
sportközpontot építenek fel
februárra Algyőn. A nagyközség 1,5 milliárd forint önerőből,
200 millió forint uniós támogatással látott hozzá az országos
viszonylatban egyedülálló beruházáshoz.
ALGYŐ
MUNKATÁRSUNKTÓL
Négy egységből álló multifunkcionális épületegyüttesbe
költözik az Algyői Általános
Iskola 2011 februárjában. A
Borbála fürdő és a focipálya
szomszédságában
felhúzott
épületegyüttest 1,7 milliárd
forintból építik fel: az Európai
Unió és az Európai Fejlesztési

Alap 200 millió forinttal támogatta a beruházást.
Piri József polgármester a
nagy összegű önerőről elmondta: a nagyközség bevétele az
iparűzési adókból átlagon felüli. Algyőről manapság naponta
100 kisdiák utazik Szegedre tanulni. A polgármester és az iskolavezetés célja, hogy az algyőiek a nagyközségben járassák iskolába a gyerekeiket. Az
új oktatási komplexum - a tervek szerint - nemcsak helybeli,
hanem térségi feladatokat látna
el: Szegedről, Baktóból, Tápéról és Új-Petőfitelepről is számítanak új diákokra. Piri József elmondta: jövőre a bicikliút is
megépül a 47-es főúton, így
Szeged külső városrészeiből ke-

Fordulás közben ütköztek össze

rékpárral 10 perc alatt oda lehet
érni az algyői iskolába.
Jelenleg három épületben
folyik az általános iskolások
oktatása. A költözés után kiürülő
épületek
egyikében
szakképzést indítanának, a
másikban
iskolamúzeumot
terveznek, míg a harmadikból
idősek napközi otthonát.
Az új általános iskolában 16
tanterem, 6 szaktanterem, egy
488 négyzetméteres aula, étterem és büfé kap helyet, amihez

Vásárhely felé tartott tegnap az a személygépkocsi, amely egy teherautóval ütközött össze Szentes közelében. A kocsi sofőrje nem
sokkal dél után balra szeretett volna fordulni, ám nem vette észre, hogy
az őt követő teherjármű már elkezdte előzni, így nekiütközött. A balestben ketten sérültek meg. FOTÓ: KARNOK CSABA

50 parkoló és 39 kerékpártároló
tartozik majd. Az akadálymentesített, termálfűtésű létesítményben egy 1310 négyzetméteres sportcsarnokot alakítottak
ki, amely a kivitelező szerint felveszi a versenyt a szegedi sportcsarnokkal. Az öltözőkkel, tusolókkal, orvosi szobával, padlófűtéssel és lelátóval ellátott
csarnokban a legkülönbözőbb
- kosárlabda, kézilabda, táncverseny - sporteseményeket lehet majd megrendezni.

Szerkezetkész állapot. Az algyői szerkezetkész iskolaépületben jelenleg a belső vakolást, az aljzatbetonozást és az elektromos munkát
végzik - mondta Mészáros András kivitelező építésvezető. A hátralévő külső munkát még a tél beállta előtt befejezik.

800 milliós
kártérítés
az Erzsébetkórháznak
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MUNKATÁRSUNKTÓL

jótékony barátok
a gyerekekért

HETVEN, LAKÁSOTTHONBAN
ÉLŐ GYERMEKET ajándékozott
meg tegnap egy tízfős baráti
társaság Csongrád megyében.
Fébert István, a baráti társaság
„szóvivője" elmondta: 3 és fél
mázsa almát, illetve a 70 gyermeknek elegendő csokoládét,
ropit és üdítőt vittek el az újszegedi Csongrád Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgátat
és Gyermekotthonok Igazgatóságához. Az intézmény vezetője,
Szügyi János köszönettel fogadta az ajándékot. Az akciót folytatják, ahhoz bárki csatlakozhat:
október végéig játékot, ruhát és
tanszereket gyűjtenek. Az adományt a kürtőskalács-fesztiválon adják át a fiataloknak.

Mini naperöműpark

összesen 3 milliárd 50 millió forintot ajánl a kormány
négy önkormányzatnak kórház-finanszírozásra - jelentette be Nagy Anna
kormányszóvivő tegnap. A települések között van Hódmezővásárhely, amely várhatóan 8 0 0 millió forintos kártérítést kap a 2 0 0 6 - 2 0 0 7 - b e n
lezajlott
drasztikus
ágyszámcsökkentés és leépítés
miatt. A Fővárosi Bíróságon
zajlanak a perek, amelyeket
az
érintettek
indítottak,
a kormány viszont - a Nemzetgazdasági
Minisztérium
és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium javaslata alapján
- kompenzációt ajánl, ami
peren
kívüli
egyezséggel
járhat.

Gregor-portré
SZEGED. Az újszegedi Gregor József Általános Iskolában az intézmény névadója, a világhírű
operaénekes születésének 70.
évfordulója alkalmából ma 17
órakor Tóth Sándor
Munkácsy-díjas
szobrászművész
avatja fel tanítványa, Brzózka
Marék Gregor-portréját. A Magyar Képzőművészeti Egyetemen 2008-ban diplomázott fiatal szegedi szobrász felajánlásként készítette el a szoborportrét egykori alma materének. Az
alkotás Farkasné Pocsai Blanka
önkormányzati képviselő, a
Gregor József Emlékéért Alapítvány és az iskola támogatásával született meg.

HÍREK
Biciklitároló és öltöző

ZÁRT KERÉKPÁRTÁROLÓT és
tusolóval egybekötött öltözőt
adtak át tegnap Szegeden, a
Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben. A Csongrád Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményben a közel 7 millió forintos uniós beruházás lezárásaként játékos KRESZ-versenyt
tartottak a tanulóknak. A programban részt vett a Csongrád
Megyei Rendőr-főkapitányság
Baleset-megelőzési Bizottsága
és a Szegedi Városőrség is.

Időseket köszöntenek

ÖTTÖMÖS. Az idősek világnapja alkalmából ma délben a falu
szépkorúit ünneplik a művelődési házban. Az óvodások műsorát láthatják az érdeklődők,
majd Bata Ferenc polgármester
és Nógrádi Zoltán országgyűlési
képviselő mond köszöntőt.

Felavatták a rendelőt

RÚZSA. Befejeződött az egykori kisvasút épületének felújítása. A korhűen renovált állomást
és a benne működő orvosi rendelőket felavatták. A vidékfejlesztési program támogatásából
9 millió forintot költött rá a falu, az áfát kellett önerőként befizetni. A renoválás során nyílászárókat cseréltek, tetőt javítottak, homlokzatot vakoltak,
és helyreállították a verandát.

FRISS, KONYHAKÉSZ és/vagy
ÉLŐ PONTYOT vásárolhat
a SZEGEDFISH Kft. Fehértói Halgazdaságban
minden csütörtök-péntek: 8-16 óráig,
szombat: 7-12 óráig.

^ T F m p o i m ^ R A : 6 2 5 Ft/kg
A HALAKAT KÍVÁNSÁGRA MEGTISZTÍTJUK, KIFILÉZZÜK. I

Érdeklődni, előrendelni a 62/461-444 vagy 62/469-107-es telefonon lehet.
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MAKÓ ÉS TÉRSÉGE
HIÁBA A BONTÁSI KÖTELEZETTSÉG, NINCS, AKI VÉGREHAJTSA

Omlik a fal Verébék szomszédjában
MAKÓI kistérség:

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

HÍREK
Mi a pálya?

MAKÓ. Ma délelőtt 10 órától
Mi a pálya? mottóval továbbtanulási, pályaválasztási szakmai
napot tartanak a Makói Oktatási Központ Erdei-tagintézményének tornatermében. Köszöntőt Mágori Józsefné parlamenti képviselő, szakmai megnyitót pedig Solticzky József, az
1000 Mester TISZK Kft. ügyvezető igazgatója mond.

Finisben az edzőpálya

MAKÓ. Bár az idő folyamatosan akadályozta a munkát, elkészült a vállalkozó az új füves edzőpályával az Erdei Ferenc téri sportcentrum és a
Kelemen László utca közötti
területen. Az önkormányzat
saját cégével, a Makói Kommunális Nonprofit Kft.-vel végeztette el a munkát, amelyre
még az Önkormányzati Minisztériumtól 150 millió forintot nyert, 30 milliós önereje
mellé. A 8000 négyzetméteres pályához, amely megfelel
a FIFA szabályainak, drénrendszer és automata öntöző
is készült.

Kis magyar vidéki történet: düledezik egy ház. Hiába életveszélyes az ingatlan, hiába a
bontási kötelezettség, nincs
aki végrehajtsa. Ha hivatalból
bontanának, a számla is az államé maradna.

Megkerestük az apátfalvi
önkormányzatot, ahol megtudtuk: a községnek nincs
építési hatósága, az ügyet
Makó kezeli. - Sajnos a jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy lebontsuk a házat magyarázta Varga Péter apátfalvi polgármester. Az önkormányzatnak
meglehetősen
szűk a mozgástere: az elkerítésen túl nem tudnak mit tenni a düledező magántulajdonnal. - Sok az öreg, elhagyott
ingatlan,
állapotuk
gyorsan romlik. Nagy probléma ez az önkormányzatnak,
több százezer forintba kerül
egy bontás, amelynek költségét nem tudjuk a tulajdonoson behajtani.

APÁTFALVA
SEGESVÁRI CSABA
Az apátfalvi Veréb István és
családja története nem ismeretlen: évek óta küzdenek a
szomszédban düledező ház lebontásáért.
- Omladozik a ház, nincs
gazdája. Hiába fordultunk az
önkormányzathoz, azt mondják, tehetetlenek - panaszolta
a fiatal férfi. Az évtizedek óta
lakatlan ingatlan gazdája alig
kétutcányira található: hiába
keresték, nem tesz semmit az
életveszélyes épület lebontásáért. - Körülbelül egy hete
szakadt be a ház teteje, a leomló fallal együtt a kerítés is
kidőlt - vette át a szót a kert
végében István testvére. - Az
önkormányzat
egyméteres
körben bekerítette a házat,
úgy, hogy mivel a ház a telkünkkel határos, abból is egy
métert elzárt. De mit ér egy

Egy hete szakadt be a ház teteje, a leomló fallal együtt a kerítés is kidőlt, FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
ekkora védősáv a három méter magas fal ellen? Semmit értékelte az átmeneti megoldás hasznosságát István.
A Kölcsey utcára kilépve

anyagot keresnek. A beszakadt tetejű házban turkálók
az életükkel játszanak, elég
egy kis mozgás, és fejükre omlik a megmaradt mennyezet.

Elkészült a magán- 3,8 milliárd forint víztisztításra
zeneiskola épülete
MAKÓ. 3,8 milliárd forintba kerül a Makó térségéhez tartozó 16
településen, hogy az ivóvíz arzéntartalmát csökkentő tisztítóberendezéseket kell fölszerelni.
A beruházásra azért van szükség, mert az Unióban előírt határértéket, a literenkénti 10 mikrogrammot meghaladja a víz arzéntartalma. Decemberben Makó és a térségi önkormányzatok
ivóvízminőség-javító társulást
alapítottak, ennek Búzás Péter
makói polgármester az elnöke.
A társulás kötődik az egész
Dél-Alföld vízminőségének javítására létrehozott konzorciumhoz. Tervek készültek a tisztítók
fölszerelésére, a hálózatok re-

„Nem egyedi
a makói
fürdő esete"
MAKÓ
MUNKATÁRSUNKTÓL

konstrukciójára és a beruházás
pénzügyi lebonyolítására. Ha
hitelt vesznek föl, kevesebb uniós támogatás érkezik, emiatt
meghiúsulhat a terv - hitel nélkül viszont a forráshiánnyal
küszködő, hátrányos, illetve
halmozottan hátrányos helyzetűnek minősített önkormányzatok nem tudnak elég önerőt a
pályázathoz adni. Ezért - mint a
társulás ügyeit intéző munkaszervezettől tudjuk - a makói
kistérség az irányító hatóság segítségét kéri abban, hogy a kormány több támogatást adjon az
önerőhöz a településeknek. Ezt
a regionális fejlesztési ügynökség tudomásul vette. Olyan szá-

mítás is készült, amely kimutatja, milyen önerő-támogatás
mellett tudják vállalni a települések a beruházás elindítását.
Novemberben derül ki, tud-e segíteni a kormány az érintett délés észak-alföldi, dél-dunántúli
településeknek.
További kérdés, mennyiben érinti ennek a közös programnak a jövőjét az, hogy a
kistérséghez tartozó Csanádpalotán egy román cég által
szerelt tisztítót tesztelnek. Ez
harmadannyiba kerülne, mint
a térségi program keretében
tervezett, 700 milliós berendezés, de az ezután dől el, hogy
beválik-e.

Látványkonyha és koktél
a partnereknek

—

Késve érkezett tegnap Makóra a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium uniós beruházásokért is felelős államtitkára,
Molnár Ágnes, ezért elmaradt
az épülőben lévő fürdő bejárása. A meghirdetett sajtótájékoztatót is a Fidesz-irodában tartotta meg, nem az eredeti, Marczibányi téri helyszínen - pedig ott nemcsak
Fidesz-szimpatizánsok, képviselőjelöltek, hanem Búzás
Péter MSZP-s polgármester,
szocialista képviselőjelöltek
és városházi dolgozók is nagyon várták.
A sajtótájékoztatón Molnár Ágnes elmondta: nem
egyedi, hogy a makói fürdőberuházásnál fel kellett függeszteni a finanszírozást, a
korábbi kormány ideje alatt
sok szabálytalan projektnek
engedtek zöld utat. Ezeket
most szabályossá kell tenni.
Hogy ez a fürdő esetében mikorra sikerül, a projekt gazdáján múlik. Az államtitkár
vendéglátója, Mágori
Józsefné parlamenti képviselő, fideszes
polgármesterjelölt
hozzátette: a minisztériumból azt az ígéretet kapta,
hogy megválasztása esetén
ehhez minden szakmai segítséget megkap.

közelebbről is szemügyre vettük a gazzal benőtt ingatlant.
Megtudtuk: a kukoricagóré eladása óta csak a tolvajok járnak ide, fát és egyéb tüzelő-

- Csak a legvégső esetben
rendeljük el a kényszerbontást - közölte lapunkkal Varga Imre, a makói önkormányzat építésügyi hatóságának
osztályvezetője. Elmondta: a
tényállás rögzítésétől kezdve
a hatóság a tulajdonossal
egyeztet a felújításról vagy a
bontásról. Az osztályvezető
azt is elárulta, hogy a Makóhoz tartozó 16 településen tíznél is több hasonló, folyamatban lévő ügyről tudnak.

Búzás Péter polgármester és Csikota József igazgató a makói zeneiskola
diákjaival, FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
MAKÓ. Elkészült a makói magán-zeneiskola központi épülete egy 130 milliós beruházás
eredményeképpen. Az intézmény 5 évvel ezelőtt vette
meg vállalkozók, szülők segítségével a Szent János téri
öreg polgárházat. Teljes egészében - és kívülről eredeti
formájában - felújította, hozzáépített egy szárnyat, átalakította udvarát, úgy, hogy itt
is kamarakoncerteket lehessen tartani, de a portán álló
nagy fa is megmaradhatott.
Csikota József,
az iskola
igazgatója elmondta, az építkezés egy nyertes DAOP-pályázat révén valósulhatott

meg, de a szülők, a vállalkozások és az önkormányzat is
segített. A kivitelezővel elégedettek, a műszaki ellenőrrel is, a bútorokat - amelyeket a makói ASS-től vettek most szerelik be. Búzás Péter
polgármester az iskolában
tartott sajtótájékoztatón azt
emelte ki, hogy a zeneiskola
nonprofit szervezet létére a
város egyik
legsikeresebb
vállalkozása. Megtalálta a
helyét az önkormányzati zeneiskola mellett, és ahelyett,
hogy az önkormányzatra várt
volna, önállóan gondoskodott saját jövőjéről, olyan beruházással, amely az egész
Dél-Alföldön
példaértékű.
Köszönet jár az iskolának a
várostól azért is, mert felújított egy régi makói polgárházat - tette hozzá.

Látványkonyha, koktélshow szórakoztatta a vendégeket a Mercator Kft. és fő stratégiai partnere, az Unilever Magyarország
Kft. tegnapi partnertalálkozóján Szegeden. Nagyjából kétszázan töltötték meg a Forrás
Hotel egyik konferenciatermét.
- A rendezvény célja, hogy ne
a megszokott környezetben találkozzunk partnereinkkel. Vendé-

gül láthatjuk őket, megköszönv e a z eddigi e g y ü t t m ű k ö d é s t ,

népszerűsítve a termékeket,
megbeszélve a szakmai kérdéseket - fogalmazta meg a rendezvény célját Mágori Zoltán,
a Mercator Kft. ügyvezetője.

Ahhoz is igyekeznek kedvet
csinálni a termékbemutatóval
a vendéglátósoknak, konyhá-

soknak és élelmezésvezetőknek,
hogy a Mercatorral kössenek üzletet. így a figyelmes résztvevő
számos megrendelésnek is fültanúja lehetett tegnap.
- Jelezni akarjuk, hogy elkötelezettek vagyunk gasztronómiai
partnereink felé. Bármilyen
igényt ki tudunk elégíteni. Alapkövetelményünk a minőség és
pontosság. Házhoz szállítást is
vállalunk Csongrád és BácsKiskun megyében - fogalmazott az ügyvezető.
Kitettek magukért a Mercator
beszállítói: ínycsiklandó húsokat, tejfölöket, tejtermékeket,

savanyúságokat, gyümölcsöket,
zöldségeket mutattak be, a vendégek pedig lelkesen vizsgálták
a kínálatot, almabefőttől a gluténmentes felvágottig. Hatalmas sor állt a koktélospult előtt,
a kóstolásra felkínált hús- és
sajtfalatkák is gyorsan fogytak.
A rendezvény meglepetésvendége Rokker Zsolti volt.
Elérhetőség:
MERCATOR KFT.
6725 Szeged, Kenyérgyári út 2.
62/491-555, 06-30/251-4051

www.mercator-szeged.hu
~ " " " " —
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Oláh Ibolya
lesz Aida
Újszegeden

A SIMÁNDY- ÉS DÖMÖTÖR-DÍJAS TENORISTA AZ ANYEGINBEN LÉP FEL LEGKÖZELEBB SZEGEDEN

László Boldizsár Pozsonyban énekel

SZEGED. A Szuntus Produkciós
Iroda a Szegedi Szabadtéri Játékokkal együttműködve mutatja be október 22-én 19 órától az
újszegedi sportcsarnokban Eltöri John és Tim Rice Aida című
musicaljét. A népszerű Verdi-opera nyomán írt musical
1999-ben született, hazai bemutatóját Szurdi Miklós rendezésében 2007-ben tartották
Székesfehérvárott. Xantus Judit, a produkció menedzsere a
REÖK-ben tartott tegnapi sajtótájékoztatón elmondta: megújulva, áthangszerelve, élő zenekarral, tánckarral és tűzvarázslókkal mutatják be Szegeden a zeneirodalom egyik legszebb
szerelmi
történetét,
amely a hatalommegragadás
technikáiról is szól. Aida szerepét Oláh Ibolya, Amnerist Xantus Barbara, Radamest Szerényi László alakítja. Herczeg Tamás, a szabadtéri igazgatóhelyettese úgy fogalmazott: a
fesztiválszervező
nonprofit
kft.-nek feladata az is, hogy az
országban megjelenő kulturális értékeket elhozza Szegedre.
Azt reméli, az operaként közkedvelt történet musicalváltozatára is sokan kíváncsiak lesznek. A szabadtéri elsősorban a
produkció kommunikációját és
a jegyek értékesítését vállalta,
hiszen egy színvonalas, professzionális, kész előadásról
van szó. Jegyek - akár üdülési
csekkért is - 3700 forinttól
6300-ig kaphatók; többek között a szabadtéri Reök-palotában található jegyirodájában.

tette etalonnak, de rájött, nem
biztos, hogy más alkattal neki
is ugyanazt az énektechnikát
kell erőltetnie. Megtanult lágyabban,
„belcantósabb"
hangon énekelni. Úgy véli, az
operaéneklés olyan, mint egy
olimpiai sportág, tréningben
kell hozzá lenni. Ez nem jelenthet gondot, hiszen teli van
feladatokkal, a pozsonyi és a
szegedi fellépések mellett Kassán az Adriana Lecouvreurben
és az Álarcosbálban, Pécsett
Donizetti Anna Bolenájában
énekel. Az Őszi Kulturális
Fesztiválon Erkel a segítség
címmel ad koncertet hétfőn 19
órától a Dugonics téri Katolikus Házban.

Amíg a Cotton Club Singers
frontembere volt, másfél évtized alatt nem kapott annyi elismerést László Boldizsár, mint az
utóbbi két évben, amióta operát
énekel. Gyüdi Sándor fedezte
fel, Szegeden aratta első sikereit
- most Pozsonyban ünneplik.
POZSONY, SZEGED
HOLLÓSI ZSOLT
- A világhírű tenorista, Peter
Dvorsky tavasszal, amikor még
Kassán volt zeneigazgató, meghívott, hogy énekeljem el az
Adriana Lecouvreur bemutatóján a tenor főszerepet. Szegedi
elfoglaltságaim miatt ez nem
jött össze, de a nyáron elmentem hozzá meghallgatásra. A
legjobbkor: épp kinevezték a
pozsonyi operaház igazgatójává, és rögtön remek szerepeket
ajánlott - beszél pályája újabb
fordulatáról László
Boldizsár,
akire egy meghallgatáson két
évvel ezelőtt Gyüdi Sándor színidirektor figyelt fel; szerződtette, és nagy főszerepek sorát
bízta rá. Először az Adriana Lecouvreur Mauriziójaként és
Berlioz operájának Faustjaként, majd a Bohéméletben Rodolfo, az Álarcosbálban Riccardo szerepében aratott sikert rövid idő alatt dzsesszénekesből tenoristává avanzsált.
- A szegedi színházzal
egyeztetve
elvállaltam
Po-

WlDEÓaneten!
www.delmagyar.hu

A pozsonyi várba jár
mobilozni
László Boldizsár Cavaradossi szerepében a pozsonyi Toscában.
zsonyban Cavaradossi szerepét és Verdi ritkán játszott operájában, A két Foscariban a tenor főszerepet. Fellépéseim
mellett egész nyáron ezeket tanultam. Mindössze két részpróbával és egy összpróbával a
múlt héten mutatkoztam be a
pozsonyi Toscában, ami a Marton Éva fellépésével megrendezett évadnyitó ünnepi gálakoncert után a szezon első előadása volt. A díszletet a kezdés
előtt láttam először, a szerepformálással
kapcsolatban
szinte mindent rám bíztak, így
az esélytelenek nyugalmával
léptem a színpadra, hiszen soha nem játszottam még Cava-

FOTÓ: DM/DV

radossit. Szerencsére minden
rendben ment, nagy sikerünk
volt - meséli László Boldizsár,
akit esti zenekari próbája után
Skype-on értünk el Pozsonyban. Eredetileg három előadásra hívták meg, végül további kilencre is felkérte Peter
Dvorsky. Ráadásul újabb szép
feladatokat is ajánlott neki:
Des Grieux szerepét a Manón
Lescaut tavaszi bemutatóján,
majd a Bajazzók és a Parasztbecsület tenor főszerepét. Szegeden is hallhatja majd a közönség: Lenszkijt énekli Pál
Tamás rendezésében az Anyeginben. Ha játssza a társulat az
Álarcosbált, abban is fellép.

Amíg a Cotton Club Singers
frontembere volt, László Boldizsár másfél évtized alatt
nem kapott annyi elismerést,
mint az utóbbi két évben, amióta operát énekel. A múlt évad
végén először a Dömötör-díjat,
majd a Szegedi Operabarátok
Egyesületének elismerését és
a Vaszy-díjat vette át, az évadnyitón pedig megkapta a Simándy-díjat. Mégsem tökéletesen elégedett: mindkétszer
megbetegedett,
amikor
az
Operaházba kellett mennie
próbát énekelni. Nem próbálkozik újra, megvárja, amíg
hívják. Sokáig Franco Corelli
felvételeit hallgatta, őt tekin-

Boldizsár szeretett volna Pozsonyban a hazai mobilszolgáltatója hálózatához csatlakozni, mint ahogy az osztrák
hálózatok könnyen elérhetők.
Az egész városban nem talált
magyar hálózatot, végül a pozsonyi királyi vár egyik kiugró
várfokán sikerült csatlakoznia.
Azóta összeköti a kellemest a
hasznossal: mindennap görkorcsolyával végigszáguld a
várhoz vezető sétányon, felsétál levegőzni és belföldi tarifával telefonálgatni, közben élvezi a pazar pozsonyi panorámát. Szlovák kollégái kedvesen fogadták, sorra kiderül,
hogy sokan tudnak egy kicsit
magyarul.

OKTOBER 3-AN SZAVAZZON
AZ MSZP ÉS AZ ÖSSZEFOGÁS SZEGEDÉRT JELÖLTJEIRE!
Dr. Botka László
polgármesterjelölt
Dr. Szentgyörgyi Pál

Nagy Sándor

Felsőváros

Rókus

Belváros I.

Kormos Tibor

Dr. Solymos László

Tóth Károly

Újszeged I.

Északi város

Belváros II.

Hegyeshalmi Tibor

Dr. Kozma József

Virág András

Újszeged II.

Makkosháza

Alsóváros, Klebelsberg telep, Gyálarét

Iványi Aurél

Gila Ferenc

Katona Gyula

Szőreg, Marostő

Petőfitelep, Baktó

Móraváros, Kecskés István telep, Szentmihály

Dr. Szőke Péter

Molnár János

Fábián József

Belváros III.

Tápé, Új-Petőfitelep

Hekáné
Dr. Szondi Ildikó

Dorozsma I.
Hódi Tamás

Dorozsma II., Béketelep
Ménesi Imre

Kálvária sugárút - Újrókus körzet
Kónya Gábor

Felsőváros - Fodor-Kert
Dr. Révész Mihály

Tarján I.
Dr. Kenyeres Lajos

Tarján II.
MSZP
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LÁZÁR JÁNOS SZERINT NINCS PÓTOLHATATLAN EMBER

Privatizáció, baloldal,
„Egyetlen munka elől
fürdő, rendvédelem

sem tértem ki"

A szegedi polgármesterjelöltek vitáján, a Délmagyarország hétfői
rendezvényén nem jutott idő arra, hogy a politikusok minden olvasói kérdésre válaszoljanak. Most a személyre szabott kérdések
közül közlünk egyet-egyet, az érintett polgármesterjelölt válaszával együtt.

A kórház mellett a laktanya és
a mezőgazdasági kar sorsát is
rendezni kell - mondta lapunknak adott interjújában a Fidesz-KDNP vásárhelyi polgármesterjelöltje. Lázár János harmadik ciklusára készül, és úgy
tervezi, 2014-ben már nem méreti meg magát, mert a városnak meg kell találnia azokat az
embereket, akikre rajta kívül
számithat.

SZEGED
MUNKATÁRSAINKTÓL
B. Nagy László (Fidesz-Magyar
Polgári
Szövetség):
„Miért beszélt több interjúban
is városi cégek privatizációjáról, ráadásul megemlítve az
egészségügyet
is?"
Soha,
egyetlenegy műsorban sem
beszéltem erről, és nem is lesz
privatizáció Szegeden. Az Este
című tévéműsorban egy kérdésre szakértői választ adtam,
ezt minden hájjal megkent politikusok próbálták meg kiforgatni. Az egészségügyi turizmusról beszéltem,
amiben
Szegednek nagy lehetőségei
lennének, csak eddig nem
használták ki. Mi arra vállalkozunk, hogy rendbe hozzuk
és stabilizáljuk a költségvetést, megteremtjük a közbiztonságot, és munkahelyeket
teremtünk Szegeden.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
SZÖGI ANDREA
- Szokatlanul csendes a kampány
Vásárhelyen. Mi ennek az oka?
- Az elmúlt négy évben sikerült olyan együttműködési
kultúrát kialakítani a helyi
politikai erőkkel, hogy mindenki igyekszik tiszteletben
tartani a másikat.
- Három ügyet sorol rendszeresen
a legégetőbb problémák között. A
kórház kártérítése már sínen van,
de mi lesz a laktanyával és a mezőgazdasági főiskolai karral?
- A kórházzal kapcsolatban
a kártérítésnél is fontosabb,
hogy a kormányzat elismerje:
hibát követett el 2006 telén,
amikor a leépítésről döntött.
Az intézménynek újabb lehetőségeket kell kapnia, hogy javuljon az ellátás színvonala az már biztos, hogy sürgősségi
betegellátó épül, és kórház-rekonstrukció lesz. A honvédség
jövőjét most vizsgálják felül,
és a vezérkar arról tájékoztatott, hogy még az ősszel a vásárhelyi laktanyát is érintő
döntés születik. Konszolidálni
kell a hadsereget, ennek pedig
a helyi laktanya fejlesztése lehet a következménye. Ez 500
új munkahelyet is jelenthet.
Ami a főiskolát illeti, két vasat
tartunk a tűzben. Támogatjuk
a budapesti kommunikációs
főiskolát, amely kihelyezett
tagozatot indít a városban. Azt
pedig várjuk, hogy az SZTE
mit tervez a mezőgazdasági
karral. Egy biztos: nem engedjük, hogy megszüntesse vagy
leépítse.
- Az élményfürdő nem készült el
Mikorra várható, hogy átadják?
- Aláírt támogatási szerződésünk van, de a gazdasági
folyamatok hatására változtatni kellett a koncepción.
Még tárgyalunk, hiszen eredetileg 2 milliárdos beruházást
terveztünk, most 1 milliárdnál

Lázár János: Abból, hogy polgármesterként frakcióvezető is
vagyok, szerintem a város csak profitálhat. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
tartunk. Jövő tavasszal elkezdődhet az építkezés, egy év
alatt elkészül, és elsősorban a
helyi igények kiszolgálását
célozza.
- A kampányban divatos kifejezés lett a látványberuházás.
- A vásárhelyi élményfürdő éppen az előbbiek miatt
nem lesz a szó negatív értelmében
látványberuházás.
Olyat kell építeni, ami fenntartható, és az emberek számára megfizethető. Ma a vásárhelyi strand a legolcsóbb a
régióban, és az a célunk, hogy
az élményfürdő is a legolcsóbb legyen a Dél-Alföldön.
- Öt hónapja vezeti a Fidesz óriásfrakcióját a parlamentben. Jut
elég ideje Vásárhelyre?
- Sok munkával összeegyeztethető a kettő. Nekem
kell többet dolgozni, hogy
megfeleljek az elvárásoknak.
Egyetlen munka elől sem tértem ki az elmúlt 15 évben,
amióta a városházán dolgozom, és úgy látom, Vásárhely számára ez egy komoly
lehetőség. Arról pedig a választóknak kell dönteniük,
hogy megválasztanak-e parlamenti képviselőket polgármesternek.

Dr. Balogh Tibor Zoltán
(Zöld Demokraták-Zöld Baloldal-Zöldek
Szövetsége):
„Ha baloldalinak vallja magát, miért kampányol Botka
ellen?" Számunkra, baloldali
értékrenddel rendelkezők számára, elfogadhatatlan az elmúlt években képviselt, „baloldalinak" minősített politika, amelyet Botka László is

- Több rendezvényen elmondta:
ha most bizalmat kap, négy év
múlva már nem jelölteti magát
polgármesternek. Hogyan jutott
erre a döntésre?
- Nem tartom egészségesnek, hogy valaki évtizedekig
egy város polgármestere legyen, mert lehetőséget kell
biztosítani a fiataloknak! Vásárhelynek meg kell találnia
azokat az embereket, akikre
mellettem tud építeni. Félreértés ne essék, én vásárhelyi voltam, vagyok és maradok, nem
megyek el innen, továbbra is
közügyekkel szeretnék foglalkozni, és a jövőben is Hódmezővásárhelyért szeretnék dolgozni, csak ehhez nem kell feltétlenül polgármesternek lennem. Ez nem one-man-show,
hanem csapatmunka!

További információ kérhető munkanapokon 8-12 óráig a 06-30/440-4575
telefonszámon (Fekete József).
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 15., 15 óra.

- A családja várja a pillanatot?
- A családom arra a pillanatra vágyik, hogy végre többet legyek otthon. Abból, hogy polgármesterként frakcióvezető is
vagyok, szerintem a város csak
profitálhat. A helyzetnek egyetlen kárvallottja van, és az nem
Vásárhely, hanem a családom.
Hozzáteszem, ha nem lennék
polgármester, akkor sem tudnék otthon ülni!

A Tisza Volán Zrt. bérbeadásra hirdeti:
Makó, autóbusz-állomáson lévő büfé. valamint nyilvános
illemhely üzemeltetését, amely 2 0 1 0 , n o v e m b e r é r e
felújításra kerül.
Érdeklődés, ajánlat leadás: 2010. október 20-ig
a kereskedelem a tiszavolan.hu e-niail címen.

Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.
Üdülési csekket elfogadunk!
'(Az árak a foglaltság függvényében
változhatnak.)

Szobafoglalás: Tel.: (06-83) 342-895, (06-83) 341-580 Fax: (06-83) 340-485
E-mail: hoteEhelios@hunguesthotels.com hotelpanorama@hunguesttiotels.coin
www.hotelhelios.hunguesthotels.CQmwww.hotelpanorama.hunguestholels.com
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NYÍLT A SZEGEDI
PIACCSARNOKBAN!

FRISS CSIRKE-HÁTSÓNEGYED
533 Ft/kg helyett 490 Ft/kg
FRISS PECSENYEKACSA- '
FARHÁT MELLCSONTTAL |
150 Ft/kg helyett 99 Ft/kg "
FRISS PECSENYEKACSA-FARHÁT
MELLCSONTTAL, SZÁRNNYAL
219 Ft/kg helyett 149 Ft/kg
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Nyitási akciónk a készlet erejéig tart.
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2010. október 2-3-án
nyitási akcióval
várjuk kedves vásárlóinkat!

INGATLAN BERBEADAS

(2010.09.21.-10.31. között)

napi háromszori étkezéssel
(büfé reggeli és vacsora,
délben leves), fürdőjeggyel
a hévízi tóra, ingyenes
parkoló használattal.

százalék a Hunguesté. A tulajdonrészért a Hunguest teljes készfizető kezességet vállalt a beruházásért, így a későbbiekben az önkormány-

PÁLYÁZAT FELTÉTELEI:
• Élelmiszer-ipari szakképesítés • Büfé-, illetve boltvezetői képesítés igazolása
• Legalább két referenciaforrás megjelölése • Nemleges köztartozási igazolás
(APEH, vám, önkormányzat stb.) • A büfé üzemeltetésével kapcsolatos,
áruösszetételre is kiterjedő szakmai terv rövid ismertetése
• A bérleti díjra vonatkozó ajánlat m2-enként

ŐSZ 11 Szuper^Akciój < E 3 >
aiHunquestjHotelsiheviziiszallodaiban!i

napi háromszori étkezéssel
(büfé reggeli és vacsora,
délben leves), korlátlan
fürdő és wellness részleg
használattal, ingyenes
parkolóval.

Dr.
Keresztúri
Farkas
Csaba (Jobbik Magyarországért Mozgalom): „Szegeden is tervezik rendvédelmi
telepek létrehozását?" Nem.
Szegeden föl sem merült
ilyennek a gondolata. A közrendvédelmi telepek a Jobbik
Magyarországért
Mozgalom
miskolci szervezetének terve.
Dr.
Botka
László Szegeden a cigányság aránya
(MSZP/Összefogás
Szege- körülbelül 3,5 százalék, míg
dért): „Az élményfürdő nyi- Miskolcon vannak olyan vátása óta mennyi vesztesége rosrészek, ahol 3 0 - 4 0 százalék. A közrendvédelmi
f f Az élményfürdő működtetése
telep egyéba városnak egyetlen fillérjébe
ként sem a
Jobbik ötlete,
sem kerül. A Ligetfürdő Kft.-ben
az
Európai
Szeged 80 százalékos tulajdonos, Unió több országában al20 százalék a Hunguesté.
kalmazzák a
Botka László polgármester
közrendet veszélyeztetőkkel
szemben.
Okkeletkezett a városnak a
gyenge látogatottság miatt?" tatási rendszerünk jelenleg
Az élményfürdő működtetése képtelen szocializálni a cia városnak egyetlen fillérjébe gány gyermekeket. A cigánysem kerül. A fürdőt működte- ság addig nem tud felemeltő Ligetfürdő Kft.-ben Szeged kedni és integrálódni, amíg
8 0 százalékos tulajdonos, 20 maga is nem akar.

Az MTA Szegedi Biológiai Központ-(6726 Szeged, Temesvári krt. 62.)
PÁLYÁZATOT HIRDET a székhelyén található vegyes termékkörű,
hidegkonyhás, III. osztályba sorolt BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE
2010. november 1-jétől kezdődően 3 évi, határozott időtartamra.

• • • • •

ÍHONGOEST HOTEL HUNGUEST HŰTEL
8np6rior
-ban
PANORÁMA***-ban HELIOS***
mar 8900 Ft-tol/fo/ej' már 9900 Ft-tól/lö/éj*

képviselt. Ez a politika nem a
szolidaritásról, az esélyegyenlőségről szólt, sokkal inkább a
gazdasági érdekcsoportok, a
multinacionális tőke képviseletéről. A baloldalinak titulált
MSZP elengedte saját bázisa,
a bérből, fizetésből élők, a kisemberek kezét, cserbenhagyta
őket. Fennhéjázó, gőgös, kirekesztő baloldal lett. Ez számunkra elfogadhatatlan.

zatnak sem a beruházás önrésze, sem pedig a működtetése
nem kerül pénzébe. (Amikor
a Gomba és a SZUE kizárólagos önkormányzati fenntartásban működött, több száz
millió forintba került évente
a szegedi adófizetőknek.)"

Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy

ti.'---'

a Szeged-Belvárosi, Gyálaréti, Tápéi és
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Kiskundorozsmai temetőben lévő lejárt

és újra meg nem váltott, különböző típusú temetkezési helyeket társaságunk

folyamatosan elkezdi kiüríteni, újra értékesíteni 20)0. december 31-től. A Szeged'

H

H

K

• M l
mm'

S

I

^

h

I

ém

Sife? ''f^Bw

Belvárosi, Tápéi, Gyálaréti temetőben
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6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7.

• Telefon: 549-570 • Fax: 549-575 • ebaruhaziielsobeton.hu

6800 Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 160-162.

• Telefon: 534-145 • Fax: 534-146 • hodmezovasarhely®elsobeton.hu

található sírhelyek újbóli megváltásáról,
részletfizetésről tájékoztatás kérhető a
Szeged-Belvárosi temető irodájában s z e -

mélyesen vagy telefonon a 62/543-745
és 62/543-746 telefonszámokon 8-15 óra
között; a Kiskundorozsmai temetőben

található temetkezési helyekről a Kiskundorozsmai temető irodájában személye-

sen vagy a 62/463-035 telefonszámon
8-15 óra között.
www.testamentum.hu

"¥
'
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AZ ORSZÁGOS ÁTLAGNÁL GYAKRABBAN JÁTSSZÁK A HAZAI ELŐADÓK DALAIT SZEGEDEN

Kevés a magyar zene a rádiókban
Folyamatosan csökkent az elmúlt években a magyar elő-

adók számainak aránya a hazai
rádiókban - derült ki az Artis-

jus magyar dal napja alkalmá-

ból készített országos felméréséből.

KISS GÁBOR GERGŐ
Többmilliós

mintából

készí-

tette el a m a g y a r z e n é k p i a c i
1 0 0 é v e v e l ü n k é b r e d ! DÉLMAGYARORSZÁG

A Rembrandt-kiállításra belépőt nyertek:
Gila Kálmán
Török Antalné
Tóth Szilvia
Széles István
Veszelka Pálné
Kurucsai Ferencné
Gilicze Imréné
Király János
Sebesi Istvánná
Karácsonyi Ilona
Tanács István
Abel Tibor
Cserkúti Zoltán
Szögi Krisztina
Szirákné Veres Margit
Szekeresné Dr. Makra Ibolya
Faragó István
Káity Károly
Maczelka László
Révész Erika Julianna

i

éves a D É L M A G Y A R O R S Z Á G

M

A r t i s j u s M a g y a r Szerzői Jogvéd a l n a p j a a l k a l m á b ó l . A felmérést

hagyományteremtő-

nek szánják, és ezután

min-

den évben elkészítik majd.
Míg a h a z á n k b a n a d o t t é l ő
zenés

koncertek

előadóinak

t ö b b m i n t 75 s z á z a l é k a

^

lékban sugároz hazai zenét

s z e k é n t a D u g o n i c s téri z e n é l ő

t o n r a v a g y az R-GO s z á m a i r a

m a g y a r á z t a Molnár

szökőkutat

szokott

magyar

zeneszá-

a d ó n is k i e m e l t e n

az

lenni

a

talt h a n y a t l á s után az e m b e r e k
kezdenek visszatalálni a magyar

- E g y é b k é n t is n a g y figyel-

nyát írja elő, akkor - mivel a

előadókhoz. - Ez a Petőfi rádió

met fordítunk a hazai zenére

rádióadók a legkisebb kocká-

hazai zenéket előtérbe helyező

- óránként 3 szám, az egész

zatot akarják majd bevállalni

új struktúrájának is köszönhető.

évben

- a z o k n a k az e l ő a d ó k n a k fog

A régen alternatívnak számító

kedvezni,

dalait

előadók m á r a populárisak let-

m á r m o s t is t ö b b e t j á t s s z á k a

tek. Korábban elképzelhetetlen

30

százalék

az

nyuk. A szegediekkel

arákészí-

tett z e n e i t e s z t e k b ő l a z o n b a n

akiknek

9 9 A12 esztendeje kötött
műsorszolgáltatási szerződésben
kellett minimum 20 százalék
magyar zene sugárzását
vállalniuk a rádióadóknak.

tavaly.

imby-ig

-

teljes

év a d a t a i h o z k é p e s t f o l y a m a -

zenét - mesélte.

ki a f e l m é r é s b ő l .
Norbert,

A

a

szen más egy
koncertre

a Rádió 8 8

zenei igazgatója elmondta:

a

c s a t o r n a i d é n c s a t l a k o z o t t elő-

el-

menni,

mint

rádiót

hallél-

zenei

magyar

lehet

összekeverni

-

A 12 é v e k ö t ö t t

szolgáltatási

szerint

sikkes

ciki-

l a l n i u k az a d ó k n a k . Az Artisjus

például Amerikában

hogy a negyedéves

a fiata-

százalék

magyar zene sugárzását vál-

nek tartani a hazai zenét, míg
l o k is m e g ő r ü l n e k a c o u n t r y -

műsor-

szerződésben

kellett minimum 2 0

igazgató

-

mondta.

mértékben

kortárs

Magyarországon

több-

nem

Bori-szám

a kereskedelmi c s a t o r n á k o n , d e
mára bekerült a kínálatba.

ni, h o g y e g é -

ményeket

elutasítja

Nacsa

hangsúlyoz-

g a t n i . Az

U t ó b b i a r á n y a az e l m ú l t k é t
tos c s ö k k e n é s t m u t a t - d e r ü l t

lett v o l n a egy Péterfy

Fontos

Molnár Balázs

s é g - a TNT-től k e z d v e a Qu-

repertoárból

a

csatornák.

kiderült, hogy a nagy

a

A Rádió Plusz műsorigazgatója úgy látja, a pár éve tapasz-

Ha az ú j m é d i a t ö r v é n y

ma-

játszottak

magyarázta

-

Balázs.

m a g y a r s z á m o k n a g y o b b ará-

gyar volt, a hazai rádiók alig
százalékban

-

a

N a c s a Norbert.

foglalkoz-

21

nemzeti

Mind en nyertes 2 db belépőt kap!
A kiállítás 2010. szept. 2-okt. 31. között tekinthető meg. • Helyszín: Szeged, Tisza Lajos krt. 56.
A jegyeket az Önhöz legközelebb eső ügyfélszolgálati irodánkban veheti át a mai naptól.
Információ: 06-80/821-821
^
.*

l e g n a g y o b b h a n g u l a t a Neo-

h e l y z e t é r ő l s z ó l ó j e l e n t é s é t az
d ő Iroda E g y e s ü l e t a m a g y a r

6800 Hódmezővásárhely, Mikszáth K. u. 20.
6726 Szeged. Temesvári krt. 36. XII/87.
6724 Szeged, Szatymazi u. 27/B
6900 Makó. Sas u. 20.
6726 Szeged. Kertész u. 25.
6724 Szeged, Szatymazi u.7/8 111/14.
6800 Hódmezővásárhely, Arviz u. 2.
6792 Zsombó. Andrássy út 40.
6640 Csongrád. Zsinór u. 58
6767 Ópusztaszer. Felszabadulás u. 40.
6723 Szeged, Bimbó u. 3.
6760 Kistelek, Diófa u. 83.
6721 Szeged, Zárda u. 6/c.
6725 Szeged. Ballagi-tó sor 22.
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Széchenyi u. 31.
6723 Szeged, Tápai u. 26.
6723 Szeged, Űrhajós u. 13/A3/6.
6771 Szeged. Újvilág u. 7.
6600 Szentes, Páva u. 8.1/5.
6756 Tiszasziget, József Attila u. 42.

ré-

tak a hazai előadók műveivel.

MAGYARORSZÁG, SZEGED

'

ért. -

ramsorozathoz, amelynek

mokkal töltötték meg, és

Pedig a diszkókban

n a , a m e l y l e g a l á b b 3 0 száza-

ször a m a g y a r d a l n a p j a prog-

nemrégiben

bevezette,
jogdíjból

k e d v e z m é n y t k a p az a c s a t o r -

Tévé, online, CD

-

A televíziós zenei műsoridő-

u

nek tavaly 39, két éve 37, három éve 48,5 százalékában

szólt magyar muzsika. Az online és mobil távközlési hálóza-

ton történt zeneforgalmazás

adatai szerint az elmúlt három
évben a felhasználók 45-48

százalékban töltöttek le ma-

gyar zenét. A CD-kereskede-

lemben az emberek 56,5 szá-

zalékban hazai előadók albumait vásárolták meg tavaly.

CSÖKKENŐ SZEMÉTHEGYEK!

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
Szeged Megyei J o g ú Város Önkormányzata
a Nemzeti E r ő f o r r á s M i n i s z t é r i u m m a l e g y ü t t m ű k ö d v e
a 2011. évre kiírja a B u r s a H u n g a r i c a F e l s ő o k t a t á s i
Ö n k o r m á n y z a t i Ösztöndíjpályázatot
jelenlegi é s l e e n d ő f e l s ő o k t a t á s i hallgatók s z á m á r a .
A pályázati kiírás megtekinthető é s a pályázati c s o m a g elérhető a w w w . s z e g e d v a r o s . h u h o n l a p o n . A részletes p á l y á zati kiírás, valamint a teljes pályázati d o k u m e n t á c i ó b e s z e rezhető - 2 0 1 0 . október 1-jétől - ügyfélszolgálati i d ő b e n
S z e g e d M e g y e i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r i Hivatal Általán o s I g a z g a t á s i Iroda Ügyfélszolgálati Irodáján ( S z é c h e n y i
tér 11. földszint - hétfőn, k e d d e n , c s ü t ö r t ö k ö n 8 - 1 5 óráig,
s z e r d á n 8 - 1 7 . 3 0 óráig é s p é n t e k e n 8 - 1 2 . 3 0 óráig), valamint a S z o c i á l i s , C s a l á d v é d e l m i é s E g é s z s é g ü g y i Iroda
Ügyfélszolgálati Csoportjánál ( H u s z á r u. 1. - hétfőn, k e d d e n
8 - 1 5 óráig, s z e r d á n 1 2 - 1 7 . 3 0 óráig é s p é n t e k e n 8 - 1 1 . 3 0
óráig).
A p á l y á z a t b e n y ú j t á s á n a k határideje: 2010. o k t ó b e r 29.
Benyújtás módja: s z e m é l y e s e n a Szociális, C s a l á d v é delmi é s E g é s z s é g ü g y i Iroda Ügyfélszolgálati csoportjánál
ügyfélszolgálati időben.
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OM 2 0 0 3 5 8 k ó d d a l m ű k ö d i k t o v á b b .

Felhívjuk figyelmüket, h o g y
fejlesztőiskolánk k i h a s z n á l t s á g a n e m teljes,
így m é g v a n s z a b a d k a p a c i t á s u n k .
E z é r t v á r j u k a z o n ( 7 - 2 3 é v közötti) d i á k o k j e l e n t k e z é s é t ,
a k i k n e k s z ü k s é g ü k v a n a z általunk biztosított
speciális nevelésre.
Emellett hatékony segítséget tudunk nyújtani fejlesztő
felkészítést igénylő tanulóknak is, valamint
a Szeged környékéről érkezők be- és hazaszállítását
meg tudjuk oldani támogató szolgálatunk gépjárműveivel.

10 év - 1 0 milliárd forint!
Kis túlzással igaz lehet ez a hangzatos
szlogen a Szeged környéki hulladékgazdálkodási fejlesztések esetében,
hiszen a Szegedi Környezetgazdálkodási Non-profit Kft szakmai munkájának köszönhetően 1999 és 2010
kötött 9 milliárd 642 millió Ft értékben került sor a korszerű, európai
színvonalú hulladékkezelés infrastruktúrájának megteremtésére. Ebből
8 milliárd 791 millió külső pályázati
forrás, főleg európai uniós támogatás,
amely a teljes beruházási költségek
91%-a. A saját forrás, amely a térség
önkormányzatait terhelte, összesen
valamivel kevesebb mint 10%.
A legutóbbi pályázat támogatási szerződésének aláírására 2010.
március 19-én került sor. Ennek
keretében 27 Szeged környéki környezetszennyező települési hulladéklerakó rekultivációs munkálatainak megvalósítására kerül sor
a következő két évben. A megítélt
támogatás összege 2 milliárd 790
millió Ft, amely fedezi a beruházás
teljes költségét. A kormány és az Európai Unió megállapodása szerint
ezt a projektet az EU a Környezet és
Energia Operatív Programon
(KEOP) keresztül 100%-ban támogatja, ezért önkormányzati saját
forrást nem igényel.
A pályázat kedvezményezettje
a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, amely - a Nonprofit Kft. közreműködésével - az
Új Magyarország Fejlesztési terv
KEOP programjából nyerte el a forrást 26 település 27 (Öttömösön
kettő) régi hulladéklerakójának rekultivációjára. A hulladéklerakók
két kivétellel helyben történő rekultivációval kerülnek ártalmatlanításra. A baksi és dóci hulladéklerakó Natura 2 0 0 0 - e s területen
fekszik, ezért ezek rekultivációja
teljes elszállítással, illetve a hulladék rostálásával fog megvalósulni.
A helyben történő rekultiváció
során, az egységes hulladéktest kialakítását követően, egy mesterséges, egy méter vastag szigetelési
rétegrend kerül megvalósításra,
amely a hidraulikus gát funkcióját
betöltve megakadályozza, hogy a
csapadékvizek hatására bármiféle
szennyezőanyag kimosódjon a lerakóból és eljusson a környező talajba és talajvizekbe.
A lerakók tájba illesztésénél
elsősorban a tájképvédelmi és környezetvédelmi szempontok kerül-

tek előtérbe. A depónia felületének füvesítését követően a lerakó
környezetében - őshonos fafajokból és cserjékből - egy véderdősáv
kerül kialakításra.
A rekultivációs munkálatok
során megközelítőleg 5 0 0 . 0 0 0 m J
lakossági kommunális hulladék
ártalommentes kezelése, elhelyezése történik meg. Ezzel a régió
környezetminősége már rövid
távon jelentős mértékben javulni
fog, ami a térségben élők életminőségének érzékelhető pozitív
változását eredményezi.
A 27 db hulladéklerakót érintő
rekultivációs munkálatok közbeszerzési eljárása megkezdődött, a
beérkezett ajánlatok értékelése és
kivitelezők kiválasztása folyamatban van, és előreláthatólag december 31-ig befejeződik. A tényleges
munkálatok közbeszerzési eljárás
lebonyolítását követően kezdődhetnek meg, várhatóan 2011 tavaszán, a program befejezésének
határideje 2012. október 31.
A korszerű közszolgáltatási
infrastruktúra működtetése
Az elmúlt 10 évben több mint
tízszeresére növekedett közszolgáltatói vagyon kezelése, működtetése és az európai színvonalú
hulladékgazdálkodási közszolgáltatások ellátása a Szegedi Környezetgazdálkodási Non-profit Kft.
feladata. A magasabb szintű szolgáltatások ellátásához szükséges,
jelentősen bővült infrastruktúra, a
megnövekedett feladatok, főleg a
szelektív hulladékgyűjtés és ezen
belül a hulladékudvar-hálózat
működtetése, valamint a többszörösére növekedett járműpark és
munkagépek üzemeltetése csak
jelentős többletlétszámmal valósítható meg. Elsődlegesen ez az
oka annak, hogy a beruházások
következtében 2 0 0 új munkahely
jött létre a régióban.
A Non-profit Kft. nem csak az
üzemeltetési feladatokból veszi ki
részét. Meghatározó szerepet vállal a fejlesztési elképzelések, koncepciók, stratégiák kidolgozása, az
egyes projektek tervezése, előkészítése és megvalósítása területén
is. A 2 0 0 0 - 2 0 0 8 között európai
uniós támogatással megvalósult
projektek (ISPA/Kohéziós Alap) bonyolítását, az önkormányzati projektmenedzsment feladatait is teljes egészében a társaság végezte el.

Fejlesztési tervek
Az utóbbi években az Európai
Unión belül jól megfigyelhető hulladékgazdálkodási szemléletváltásnak lehetünk tanúi. Egyre inkább előtérbe kerül a hulladékok
energetikai célú hasznosításának
lehetősége, szemben a korábbi
„újrahasznosítást bármi áron"
(recycling) filozófiájával. Ezért a
Non-profit Kft. javaslata alapján a
szegedi önkormányzat jóváhagyta a térségi hulladékerőmű-projekt
előkészítésére vonatkozó előterjesztést. Ezt követően a társaság
idén nyáron megkezdte a megvalósítási tanulmány előkészítését. Az
Európai Unió 2013-ban kezdődő új
pénzügyi ciklusára előkészített 25
milliárd Ft-os fejlesztési program
hosszú távon megoldaná a Dél-Alföldön keletkező települési szilárd
hulladékok elhelyezésének és hasznosításának problémáját. A beruházás következében 150.000 tonna
hulladékból jelentős mennyiségű
villamos energia előállítására kerülhetne sor, amely jelentősen csökkentené a térség energiafüggőségét is.

A társaság regionális szerepe
A Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. regionális szerepe jelentősen megnövekedett az elmúlt 15
évben. A korábban csak a szegedi
közszolgáltatást ellátó társaság ma
összesen 14 települést szolgál ki
közvetlenül. A társaság többségi tulajdonában lévő Településtisztasági Kft.-vei együtt összesen 39 településre terjed ki az európai szintű
hulladékszállítási közszolgáltatás,
amelyet együttesen közel 270.000
lakos részére biztosítanak. A cégcsoport ezzel és a Környezetgazdálkodási Non-profit Kft. korábban kezdeményezett fejlesztéseivel
jelentősen hozzájárult a térség környezetminőségének, az itt élők
életminőségének javításához, a
régió megtartóerejének növeléséhez. A jövőben tervezett fejlesztések végleges megoldást kínálnak
a teljes körű és gazdaságos hulladékhasznosítás megvalósításához,
és ezzel együtt a hulladékok által
okozott környezeti terhelés minimálisra csökkentéséhez.
(x)

Összefoglaló táblázat a Szeged térségi hulladékgazdálkodási fejlesztésekről
Projekt
sorszáma

Projekt

megnevezése

Támogatási
szerződés
éve

Külsőforrás

Elnyert

Beruházás

(milUóFt)

(millió Ft)

külsőforrás

összege

1.

Regionális
hulladékválogató
üzem megépítése

1999

Központi
Környezetvédelmi
Alap (KKA)

163

300

2.

Szeged regionális
hulladékgazdálkodási
programja (ISPA)

2000

ISPA/hazai
kormánytámogatás

5.676

6.318

2002

KöM-BM

54

90

2003

KvVM-BM

84

120

2008

KEOP
Környezetés
Energia Operatív
Program

24

24

2010

KEOP
Környezetés
Energia Operatív
Program

2.790

2.790

8,791

9,642

3.

4,

Szelektív
hulladékgyűjtéshez
szükséges
szállítójárművek
beszerzése.
Speciális szelektív
hulladékgyűjtő,
-szállítójármű
beszerzése zöldhulladék gyűjtésére
és szállítására,

5.

27 Szeged
környéki települési
hulladéklerakó
rekultivációs
pályázatának
előkészítése

6.

A 27 települési
hulladéklerakó
rekultivációs
munkálatainak
megvalósítása

Összesen (milliárd Ft)
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Hétfő

Kalendárium, A hét témája,
Lakberendezés

Kedd

Gyógy-ír

Szerda

Légy-ott
Bizalmasan

Péntek

Délmadár

Szombat

Szieszta
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A GYEREKEK ALIG OLVASNAK

ÁTVÁLTOZÁSOK - AVAGY MIRE FIGYELNEK

2005 óta aggasztóan csökkent a gyerekek körében az olvasási kedv. 2009-ben a megkérdezett
brit fiúk 28 százaléka olvasott naponta, míg a lányok közül 34,7 százalék. 2005-ben a fiúk 38,7, a
lányok 42,2 százaléka olvasott nap mint nap.
2005-ben a megkérdezett fiúk ötöde soha nem olvasott, egy évvel ezelőtt pedig már 28,4 százalékuk. A lányoknál ez az arány 2005-ben 12,4, most
pedig 18,5 százalék. A megkérdezett lányok 58
százaléka vallotta azt, hogy nagyon szeret olvasni, a fiúk körében 43 százalék mondta ugyanezt.
A lányok közül 24 százalék, a fiúk közül 13 százalék tartja az olvasást unalmas elfoglaltságnak.
Verset a fiúk 12, a lányok 21 százaléka olvas.

A való
e

9f

A lányok közül 2005-ben
12.4 százalék
nem olvasott
soha, manapság pedig

a

A szakértők rámutattak arra, ami az olvasást
illeti, a nemek különbsége mindig is nyilvánvaló
volt, de lehangoló, hogy a gyerekek ennyire nem
érdeklődnek az olvasás iránt.

18.5 százalékuk.

w
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ODA A BARÁTSÁG?

Amikor meghívó érkezett, hogy vegyek részt az idei
Hajas Cut & Color Competition médiazsűrijében, sejthető
volt, hogy a feladat közel sem könnyű: a „metamorfózis'
kategóriában közel száz átváltozást kellett pontoznunk.
Hajas László megerősítette a pályaművekből leszűrt
tapasztalatomat: a trend egyre kevésbé számít, a lényeg
az igazi egyéniség.
T
y> * N
Szinte egyöntetű döntést hozott a zsűri, az első helyen Szabó Ferenc vibráló színű munkája végzett (a nagy fotón). A leglátványosabb átváltozásnak járó Metamorfózis-díjat Kaluczki Anikó egyik munkájának ítélték a média képviselői (alsó képünk).

DIVAT

BURKUS ZOLTÁN
t)9

Nem véletlenül hívják hajszobrásznak is a fodrászokat, mert
aki komolyan veszi ezt a hivatást, annak ez bizony alkotás.
Akárcsak az anyaggal dolgozó
művésznek, a szakma minden
csínját-bínját felsőfokon kell ismernie - és ez csak az alap. A
többit megpróbáltuk megtudni
magától Hajas Lászlótól.
- Szinte az elmútt száz év minden
korszakából látok irányzatokat, a
legtöbbet ötletesen modernizálva.
A szőke sokféle árnyalata mellett
ez a sokszínűség a mai trend?
- Ezért vagyunk most itt, hogy
bemutassuk, mire képes a fodrászat, és az a szakember, aki már
alkotni tud. Fő irányok természetesen mindig vannak, de a
fodrász számára elsődleges,
hogy pontosan felismerje az
egyéniséget. Akárcsak a színeknél, ahol minden árnyalat kikeverhető a piros, a sárga és a kék

segítségével, számunkra is három fő típus létezik. Aki betér a
hajszalonba, alapvetően a három
közül
valamelyik.
Ennek

vélik. Nekik soha nem fog jól
állni egy neonszínű csík a hajban, bármennyire szeretnék is.
Az elegáns típus maximalista,
ezért
kihí-

Sztárokkal: Harsányi Levente, Hajas László és jáksó László az eseményen.
határozása
a
mesterfodrász
munkájának első lépése.
- Milyenek vagyunk az önök szemében?
- Az első típust naturálisnak hívom. Ök a természetes anyagokat, az egyszerű eleganciát ked-

A Hajas Cut & Color Competition: Hajas László közel húsz éve

rendez versenyt a szalonjaiban dolgozó és tanuló fodrászok számára. Igazi
glamourhangulat, a Symbol Galéria exkluzív helyszíne, sztárok, hírességek
részvétele tette emlékezetessé az idei versenyt is, amelyre 96 nevezés érkezett. A fodrászok kategóriánként egy-egy frizurával neveztek, melyről 5
fotót kellett beküldeniük. Az első képen megörökítették, milyen volt a modell előtte, majd a végeredményt négy különféle beállításban exponálták.
Szakmai szempontból a legnevesebb fodrászok zsűrizték az elkészült frizurák fotóit, míg a legigényesebb vendégek ízlését népszerű sztárok (többek
között Jáksó László, Gönczi Gábor, Herczeg Zoltán, Geszti Péter, Fésűs Nelli,
Harsányi Levente, Vásári André és Brasch Bence) képviselték. Abban mindannyian egyetértettek, hogy világszínvonalú munkákat alkottak a Hajas Szalonok fodrászai és tanulói. A 9 szakmai kategórián belül 3-3 helyezett vehetett át díjakat, 7 kiválasztott pedig elutazhat a Sálon London kiállításra.

jelent számunkra a hibátlan haj
megalkotása, a rebellis, lázadó
karakterekhez pedig egyértelműen az extrém frizurák paszszolnak. Akkor lehet egy fodrászt szakmailag jónak nevezni,
ha a külső jegyek, valamint a
smink és a ruha alapján egyértelműen meg tudja határozni,
hogy az adott divatirányok között melyik stílusban induljon el
a frizurával.
- Ahogy az első látogatáskor szokás, kicsit elbeszélget a vendéggeL
árnyalja a képet, mielőtt végleges
javaslatot tesz?

Jáksó László: Csak a lányok

- A jó fodrásznak olykor az
igények ellenében, józanul,
a tények alapján is meg kell
győznie az „ügyfelet" arról,
ami valójában jó neki. Mint
egy eladónak, aki tudja, kinek
áll jól a rövid szoknya, kinek
kevésbé. A divat világában is
előfordul, hogy jön egy trend,
mégsem fogja mindenki azt
hordani, ha az alkatához nem
illik. Ugyanez igaz a hajformákra, színekre is.
- A képeken sok átlagosnak tűnő
hölgyből igéző, magabiztos
szépség vált, mire a fodrász
letette az ollót. Ennyit
számít a személyiséghez
illő frizura?
- Ennyit számíthat. Ha valakinek nem illik az alaptermészetéhez a hajviselet, az bizony meglátszik rajta. Az is
megesik, hogy sem a megrendelő, sem a fodrász nem követ
el kapitális hibát, de a közepes
vagy a jó megjelenés is fokozható még jobbá vagy tökéletessé. Az idei versenyen szerencsére számos példát láttam az
utóbbi esetre - büszkén mondhatom, meg vagyok elégedve a
kollégáimmal. Csodálatos a mi
szakmánk, és személy szerint
fontosnak tartom, hogy évről
évre. egyre szélesebb körben
mutathassuk meg a bennünk
rejlő kreativitást.

Nem tudok igazán elvonatkoztatni az arcoktól, a lányok tekintetétől. Gyönyörű modellek voltak, szívesen
látnám őket leendő gyermekeim anyjaként. Nincs kedvelt frizuratípusom
vagy favorizált hajszínem. Az én toplistámon olyan pályaművek szerepeltek, amik mellett nem tudnék elmenni az utcán."

ŐSZI SZÍNEK

Egy szenvedélyes új kapcsolat kevés időt hagy a régi
barátokra; a szerelembe esés átlagosan két közeli barát elvesztésével jár. Egy felmérés szerint az átlagosan öt barátból álló belső kapcsolati mag kettővel
csökken, amikor a szerelem belép a képbe. Szakemberek szerint 150 körül van a maximális barátszám, amennyit még reálisan kezelni tud valaki. A
legbelső körbe általában 4-6 ember tartozik, ők
azok, akikhez baj esetén fordulunk, vagy akikkel
heti rendszerességgel találkozunk. Ennél nagyobb
kör a „szimpátiacsoport". Velük legalább havonta
találkozunk és a kutatók szerint ők azok, akiknek
a halála felzaklatna, hiányt jelentene számunkra.
Legutóbbi tanulmányukban az antropológusok 540
felnőttet kérdeztek meg kapcsolataikról és azok változásáról egy új romantikus elkötelezettség kezdetekor. Az eredmény igazolta a közkeletű elképzelést: az új partnerrel együtt is átlagosan ötről négyre csökkent a belső mag létszáma, két barát valahol
kicsúszott belőle.

DEPI ELLEN AKTÍVAN
Azok, akik bánatukban hajlamosak egy szép kanapén lustálkodni, csak ártanak maguknak, figyelmeztetnek kutatók. Ráadásul az, aki nem
csinál semmit, vagy épp értelmetlen és felesleges
feladatokkal próbálja elütni az időt, egyre mélyebben süllyed bánatába, depressziójába. Tudósok azt ajánlják: akinek valamilyen lelki fájdalma van, ne lustálkodjon, ne sajnálja magát a karosszékben üldögélve, hanem foglalja le magát,
így sokkal könnyebben túljut majd a nehéz időszakon. Christopher Hsee viselkedéskutató 98
önkéntes bevonásával végzett vizsgálatokat.
Először ki kellett tölteniük egy kérdőívet, majd
a professzor a csoport felét elküldte sétálni, a
másikat pedig leültette egy kanapéra. Egy idő
után újra ki kellett tölteniük ugyanazt a kérdőívet. Kiderült: akik aktívan töltötték a két kérdőív
kitöltése közötti időt, kevésbé voltak lehangoltak, rosszkedvűek a másodikra való válaszok
adásánál. A diákok a séta után sokkal jobban
érezték magukat, míg azok, akik csak üldögéltek, még rosszkedvűbbek lettek.
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SZERKESZTI SZABÓ CSILLA

Oscar Wilde a nőkről:
Egy asszony csak akkor elégedett teljesen, ha legalább tíz
évvel fiatalabbnak néz ki, mint a saját lánya.
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r

A melegítő
megölheti
a szerelmet

AZ IGAZI SZEMPILLA

Mosogatás
közben
TÁRCA
DARVASI LÁSZLÓ
Ősidők óta foglalkoztatja a tudományt az a problémakör, hogy mi a lényeges különbség férfi és nő mosogatása között. Mi úgy látjuk, ha van is különbség - van - ,
akkor az nem egyetlen lényegi jellegzetességben ragadható meg, hanem több apró momentumból áll össze.
Máris soroljuk.
A férfi szeret hangzavarban mosogatni. Rádió, magnó
szól, vagy ő üvölt valami százötven éves, dél-balkáni slágert, természetesen olyan hamisan, hogy a szomszéd bernáthegyije vele vonyít fájdalmában. A nő ritkán kapcsolja
be a rádiót, CD-lejátszót, hangosbemondót. Őt lefoglalja a
mesés vízcsobogás, a koccanó borospoharak zenéje, a tányérkák muzsikája.
A férfinek többnyire mindegy, milyen ruhában van, ő
az esküvői öltönyében is nekiáll a körömpörköltes házibub edényeit kisuvikszolni. Teszi mindezt egészen a hitvestársa velőtrázó sikoltásáig, amelyet először elismerésnek
és bátorításnak vél, csak aztán döbben rá az igazság kegyetlenségére, de már késő, addigra a palacsintasütővel
verik a fejét, pedig még el sincs mosva. Ruházkodás terén
a nő jóval előrelátóbb. Többnyire helyes kis köténykével
óvja a derekát, hasát, a melleit. Vagy konyharuhát terít
maga elé. Néha bikiniben mosogat, ami az évek előrehaladtával egyre érdekesebb konstelláció. Az is előfordul,
hogy az operabálra készülődvén veszi észre a tornyosuló
mosatlant, és bizony rögvest neki is áll, hogy eltüntesse.
Tíz perc múlva jön a taxi. És a nő, tökéletes öltözékben,
nyolc perc alatt eltünteti a hegynyi mosatlant, és egyetlen
vízcsepp, annyi sem kerül a drága estélyi ruhára. Bingó.
A férfi számára a mosogatás mindig mellékfoglalkozás. A poharak csilingelése közben is képes azon gondolkodni, hogyan robbantsa ki a világháborút, milyen
módon rabolja ki a sarki takarékszövetkezetet, ki legyen
a legújabb szeretője.
A nő számára a mosogatás főfoglalkozás. Mindig erősen koncentrál a tisztítómozdulatok helyes kivitelezésére.
Mégis! Mindeközben gondol
arra is, hogyan akadályozza meg a világháborút, a bankrablást és a férje félrelépését.
És
amikor a nagy,
virágmintás levesestál kerül a
kezébe, az is
eszébe jut, hogy
esetleg ő is félreléphetne. Bingó.

Babahoroszkóp^
Babahoroszkóp rovatunkba
várjuk olvasóink 0-3 éves korú
gyermekeinek és unokáinak
portréfotóit, illetve születési
adatait a születési hely, év,
hónap, nap, óra és perc pontos
megadásával, hogy segítségükkel elkészítsük a
picik rövid asztrológiai elemzését.
Neparáczki Tamara
Makó, 2 0 0 9 . január 14., 7.05
Erős, racionális egyéniség.
Nagyon értelmes, szorgalmas, jó a megfigyelőképessége. Megfigye
lésének hangot is ad,
ami lehet, néha egy
kissé
túl
kritikus.
Őszinte és egyenes /
természetű. A cél- /
szerűség mozgat- í
ja cselekedeteit.
Amit egyszer elhatároz, azt következetesen és kitartóan végre is hajtja. A szabályokat mindenekfelett betartja, sőt, szüksége is van rá, hogy érezze a
korlátokat, amelyek között biztonságban tudhatja magát. Saját sorsát önmaga irányítja,

Valóban vágyölőnek tartják a férfiak a
modern^otthonkákat: a tréningruhát meg a
régi kedvenc mesefigurás pólót? Vonzó, ha
otthon sminket visel egy nő? A pszichológus
szerint érdemes mindig topon lenni, Horváth
Éva modell, műsorvezető nem szokott otthon
sminket viselni, és a tréninget sem veti meg.
,JÁTSZÓS" RUHA VAGY TŰSARKÚ?

NAGYTAKARÍTÁS
Természetesen a nagytakaritást nem
nagyestélyiben, tűsarkúbanés
gyöngysorban kell csinálni, de azt
a hölgyeknek
sohasem szabad figyelmen kívül
hagyniuk,
hogy ha néha-néha el is
hagyják magukat, ennek
az állapotnak
nem szabad
állandósulnia.

PÁRKAPCSOLAT
KANCSÁR TÍMEA
Hajcsavarók, „mamazokni" vagy
költőibben: „vágyölő" zokni és lepukkant fehérnemű. Lepattogzott
körömlakk, ápolatlan frizura és hiányos szőrtelenítés - rövid, nem reprezentatív közvélemény-kutatásunk
eredményeként ismét megerősítet-

A FEHÉRNEMŰ ÉKSZER

- Már elődeink is megmondták: a
szerelem művészet, és egy nő ruhatárában a legszebb, legszexisebb daraboknak a fa » Egy nő mindig legyen egyszerre királynő, hérneműknek
kell
lenniük.
szerető és úrinő, legyen erotikus és pikáns,
Soha nem szabad egy kicsit
de legalábbis rendezett jelenség.
több pénzt sajtük azt a tényt, hogy a legtöbb férfi nálni az alsóneműre, mert egy nő soezekre a dolgokra vágyölőként te- hasem értékelheti le annyira önmakint. Érdekes, de a különböző arcpa- gát, a kapcsolatát, sem a férje libidókolásokat nem említették az erőseb- ját, hogy erre ne adjon kellőképpen.
bik nem képviselői „szerelemgyil- Inkább legyen a fiókban csak három
kosként", inkább viccesnek, bizo- szép darab - érvelt Rusz Edit szexunyos esetekben - uborkás arcpako- álpszichológus. Elmondta: nem véletlen, hogy mindenhol azt hangozlás - ehetőnek vélik.
tatják, egy nő mindig legyen egyszerre királynő, szerető és úrinő, legyen erotikus és pikáns, de legalábbis rendezett jelenség. Nem szabad azt gondolni: „A kapcsolatunk
már húsz éve lejátszott meccs, együvé tatozunk, a férjem úgyis engem
szeret." Ez a fajta lazaság - ma már
nem a kifakult otthonka, hanem a
póló és az agyonhordott melegítőnadrág - igenis vágyölő, és hosszú
távon elronthatja a kapcsolatot.

KEVÉS VAGY TÚL SOK SMINK?

A férfiak nézetei eltérők e tekintetben, mindenesetre a finom, alig látszó természetes make-up csak jót tehet a látszatnak, nem beszélve arról,
hogy észre sem veszik, mert nem értenek hozzá. A legtöbb nő azzal rontja el a varázst, hogy reggelente,
munka előtt hosszú perceken át szépítkezik, majd mikor hazaér egy fárasztó nap után, megszabadul a
sminktől - levetkőzi csinosabb én-

amit a környezete is elismer.
Nehezére esik, hogy kontrollálatlanul hagyja a körülötte zajló eseményeket. Szereti, ha
kikérik
a
véleményét.
Ugyanakkor segítőkész és
együtt érző. Érzékenyen
reagál
környezetének
változásaira,
ideges,
nyugtalan légkörben
még enni sem
tud.

A NŐ FELADATA A VÁGY ÉLETBEN TARTÁSA

- Színesebb viselkedési elemekkel
rendelkeznek a gyengébbik nem
képviselői, mint a férfiak, így nonverbális módon képesek fenntartani,
a szexuális energiát. Ilyen a testbe^
széd, az érintés, a pillantások, és,
persze az öltözködés is egyfajta kommunikáció - magyarázta Rusz Edit.
Figyelmeztetett: egy nőnek el kell
tudni érnie, hogy egyszerre legyeírí
szende szűz és kurtizán a szeretett
férfi szemében, hogy az úgy gondolja, semmiképpen nem hagyja ki a kínálkozó helyzeteket.

VÁGYLOHASZTÓ A GYEREKNEVELÉS?

Amikor egy nő éppen ideges, mert
a gyermek kihozta a sodrából, az a
férfinak nem túl vonzó jelenség,
csakúgy, mint a most divatos, fenéktájon túl trottyos nadrágok.
Sok férfi szerint a veszekedés is
vágylohasztó, de a kibékülés már
igencsak növeli a libidót. A nők
szerint a férfiak kevésbé vonzók,
ha lusták: ahelyett, hogy húznák a
szekeret, ráülnek és visszatartják
azt. A gyengébbik nem képviselői
nemigen kerülnek izgalmi állapotba, ha párjuk széthagyja a szeny- orí
nyesét vagy nem cserél zoknit
annyiszor, ahányszor kellene. A
nők szaglása ugyanis nagyon kifinomult, minden apróságot rögtön
kiszúr.

A XXI. SZÁZADI NŐ NEM TUD MINDIG TOPON LENNI

jelentkezzen! A kan

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

És mi a helyzet a tréningnad- 1
rággal, a „játszós" ruhákkal? •
Valóban kiábrándítónak tart|
ják a férfiak a nők otthoni öltözékét, amit egy fárasztó nap ,
után, megváltásként húznak I
magukra? Az intimitás jele, ha I
nem mindig a legszebb arcát \ '
mutatja egy nő a kedvesének,
vagy a túlzott lezserséget a kapcsolat iránti trehányságnak, nemtörődömségnek tekintik a férfiak?

jét. Na ez az, amit a férfiak állítólag úgy értékelnek: másoknak
tetszeni
akar,
csak nekem nem.
A szakember figyelmeztetett:
nem
elég, ha csak néha öszszekapják magukat a
hölgyek, mert a férfi
vágyát
folyamatosan
életben kell tartani. Normális esetben nekik a feleségük a leggyönyörűbb, a legdekoratívabb és a
legjobb illatú nő - az erotikus kisugárzást folyamatosan ápolni kell.

^MNi

- Azt gondolom, szép, hogy a férfiak elvárnák, hogy a nők napi huszonnégy
órában topon legyenek, de ez a mai. világban, amikor a nők háziasszonyként,
anyaként, szeretőként és dolgozó nőként is helyt kell hogy álljanak, kivitelezhetetlen - érvelt határozottan Horváth Éva modell, műsorvezető. Még a gondolat sem jutott soha eszébe, hogy otthon sminkben flangáljon a párja előtt,
és egy igényes tréningruha sem öli meg szerinte a szexualitást - legalábbis
neki ezek a tapasztalatai. - A hódítás időszakában és amikor egy romantikus
estét töltünk együtt a szerelmünkkel, akkor természetesen lehet tupírozni a
dolgokat, de hétköznapokon sokkal fontosabb, hogy egy nő saját magát adja
otthon és levetkőzze a külsőségeket.
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Douglas Pagels a gyógyításról:
Semmi sem gyógyít úgy, mint a mosoly és a nevetés. Ha könnye
debb lélekkel éljük a világot, azt mutatja: szívünk a helyén van.

A segítő eljárások dzsungelében
sokan szereznek kalandos
tapasztalatokat, amelyek aztán
munkát adnak a pszichológusnak
is. Levélírónkhoz hasonlóan
sokan keresik
tiszteletre méltó
elszántsággal,
kitartással
bajaik,
problémáik
orvoslását.

Megmondani vagy
megbeszélni?

i
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CSÜTÖRTÖK

transzperszonáiis pszichológus
E-mail: info@noiseg.hu és info@egyuttlegzes.hu

Magánügyben egy nehéz helyzetbe kerültem, aminek megoldása nagyon sok energiámat és időmet elviszi. Érdeklődni
szeretnék, hogy megmondjam-e a főnökömnek?
(S.J., Szeged)
Vezetőink, főnökeink a szüleinkkel való kapcsolatunkat
tükrözik számunkra. Azt kérdezi, hogy megmondja-e a
magánjellegű problémáját a főnökének? Érdemes azon
elgondolkoznia, hogy milyen volt a viszonya a vezetőjével azonos nemű szülőjével. A „megmondjam" esetén
ön nem érzi úgy, hogy felnőttstátusban van. A „megbeszélni" már egyenlő erőket sugároz ön és főnöke között.
A magánjellegű krízise mögött talán pont a szülőjével
való kapcsolatán, viszonyán tud javítani, továbblépni
egy magasabb, felelősségteljesebb szintre az egyéni fej-,
lődése során.

Amikor kinyílunk valaki előtt, egy addig elnyomott
érzést, blokkot engedünk fel, amely, ha tudatosan figyelünk és megértjük a helyzetünk okát, más életterületünkön jelen lévő nehéz helyzetünket is megoldhatja.
Ha megbeszéli szakmai vezetőjével
a magánjellegű problémáját és elinnt utasítást kap, érdemes elgondol6VF koznia azon, hogy melyik szülőjével nem tud még felnőtt,
felelősségteljes kapcsolatban
lenni? Hány éves korában,
milyen életeseménynél állt
meg az érzelmi fejlődés?
Ha továbbra is fennáll a
probléma, érdemes ennek oldására egyéni
terápián részt venni.

Ötven felett
a valóságban

Gyógyítás és csodaipar
FODOR DÉNES

_
A PSZICHOLÓGUS
Csodálatosan
>es
szép ez a hivatás. A pszichológus az
emberismeret,
a segítés, a
pszichoterápia
tudományában tanult
személy, aki
szerencsés,
mert azzal
foglalkozhat,
ami a világon
a legérdekesebb: magával
az emberrel.

A tiniknek öregek, az igazán idősek szerint még
előttük az élet. Milyen igényeik vannak az 50
felettieknek, mit olvasnak, mit vásárolnának
szívesen - és milyen a képük a reklámok világában?
ötven felett a fogyasztás nem szűnik meg, csak átala!5 U ;".
kul. Fontos tudni,
hogyan alakul át,
ne
hiszen
Magyarországon a legtöbb európai országhoz ha•
^
sonlóan öregszik a
társadalom.
Egyre
több 50 feletti áll alkalmazásban, és ez meghatározza életmódját, jövedelmét, szokásait. Magyarországon 10 évvel ezelőtt ez az arány még csak 16
százalék volt, azóta egyenletesen emelkedik és 2008-ban elérte a
25 százalékot. A KSH adatai szerint az 55-59 éves korosztály közel fele, a 6 0 - 6 4 évesek 13 százaléka dolgozik.
A reklám világában és a médiában szinte alig látni idősebb embereket. Ha mégis, szerepeltetésük, környezetük csupa félreértés,
hamis sztereotípia - mondta Nemes Júlia, az egyik legnevesebb
kreatív szakember. Elképesztő, lejárt közhelyek láthatók, hallhatók: ma az az ember lesz esetleg tagja egy nyugdíjasotthonnak, aki
imádta a Beatlest és Woodstockot, ennek ellenére menüettel, halk
zongoraszóval és cirkalmas betűkkel írott reklámüzenetekkel próbálják őt meggyőzni - miről is? Idősotthonba vonulásról, inkontinenciabetétről vagy prosztatagyógyszerről. Holott a fogamzásgátlókon és a menstruációs betéteken kívül minden más terméknek ugyanúgy célcsoportjai, mint a többi korosztály.
Egyes márkatulajdonosok azért nem hirdetnek az idősebbek
számára, mert meg vannak róla győződve, hogy erősen márkafüggők. Pedig korántsem azok - ha kínálnának nekik más terméket, mint amit megszoktak, szívesen kipróbálnák.
Az idősebb emberek még csak-csak feltűnnek a tévéreklámokban, de a színes magazinokban már nem: 50 feletti emberek alig
szerepelnek az újságokban látható reklámokban.

-a&Lb.

Webmagazinok. A hazai pozitív kezdeményezésekről is lehetett hallani: ezek között vannak azok a webmagazinok, amelyek kifejezetten az
időseknek szólnak és amelyek hamar népszerűek is lettek. Az egyik
webmagazin ma már országos klubhálózattá nőtte ki magát: egyre több
városban jönnek létre Öreg a nénikéd! klubok.

SEGÍTHET Ü N K ÖN-

NEK IS!

Ha bántja valami és megoldást, tanácsot szeretne
a szakembertől, írjon nekünk és segítünk. Várjuk
hozzászólásaikat a bizalmasan@lapcom.hu címre.

KLINIKAI
SZAKPSZICHOLÓGUS

Egy 34 éves, elvált nő leveléből:
Az én étetem balszerencsésen alakult.
Nem sikerült a házasságom. Kapcsolati
próbálkozásaim azóta is kudarcba fulladnak, mindig olyanokkal találkozok, akik
végül becsapnak, kihasználnak. Atelketaz
tartja bennem, hogy egy jósnő megmondta: valahol vár rám a boldogság, szeretem.
Néha borzasztóan magam alatt vagyok.
Ilyenkor kiújulnak a gerincfajdalmaim, előjönnek a nőgyógyászati tüneteim. Szedtem
antidepresszánst, meg homeopátiás szereket Iszom ezt a dél-amerikai teát Mondták sokan: kevés az önbizalmam, az a baj.
Voltam kiiiéziológusnáL asztrológusnál,
akupunktúrásnáL reikikezelésea Részt
vettem újjászületés-tréningen, sámánterápián, jártam tűzön. Sőt egyszer bejelentkeztem egy pszkhoanalitikushoz
is, de aztán nem mentem
többet, mert nem volt
szimpatikus. Eddig
nem hozott tartós
eredményt semmilyen módszer,
de most már
^
nem adom fet,
?r
hiszek a bol- dogságban.
Csak hát rájöttem, nem
jó így vaktában próbálkozni. Ezért
kérem az ön
tanácsát ajánlaná
nekem,
hogy befizessek
egy reinkamációs
tanfolyamra?

Nagyon örülök ennek a levélnek, mert alkalmat ad elmondanom
egy-két közérdekű gondolatot. Ugyanis nem egyedi problémáról van szó. A
segítő eljárások dzsungelében sokan
szereznek kalandos tapasztalatokat,
amelyek aztán munkát adnak a pszichológusnak is. Levélírónkhoz hasonlóan sokan keresik tiszteletre méltó elszántsággal, kitartással bajaik, problémáik orvoslását. Miért éri őket annyi
frusztráció, csalódás, miért a sok félreértés, a rossz szájíz?

AZ ALAPVETŐ FÉLREÉRTÉS

Merkantilista világunkban a humán
szolgáltató szektor sem „dajkaanyu"
immár. Kérjen valaki kötelet vagy irreális pénzkölcsönt, nem fogják azt
mondani, hogy: „ember, ne tegye, az
élet szép", hanem udvariasan leszállítják neki az árut. Az alapvető félreértés akkor jön létre, amikor a segítséget kereső fél gyermeki naivitással
azt hiszi, hogy a magát segítőnek feltüntető személy majd olyan érzékeny lesz az ő rejtett szükségleteire,
mintha szeretné őt, mintha az ő jó
anyja lenne. így aztán meglepi az eltérés, ami aközött van, amit keres, és

amit kap valójában. Keres: társat kap: társkereső szolgálatot; keres:
gyógyulást - kap: kezelést; keres:
tisztánlátást - kap: „tisztánlátót".
Sajnos nem elég tudatosan, de keres: jobb önismeretet és valóságismeretet - kap jóslatokat; keres gyermekien
tiszta
boldogságérzést,
vagyis „csodát" - kap: „meseszolgáltatást" (esetleg drogot); keres:
életmegújulást - kap: reinkamációs
hétvégét.

MÁGIKUS SZÜKSÉGLET

Az ember hinni akar a csodákban. Ez
olyan makacs emberi vágy, amit még
Mózes, a próféták és maga Jézus Krisztus is kénytelen volt tudomásul venni!
A fejlődéslélektan részletesen leírja,
hogy a gyermeki gondolkodás 3 éves
kor táján jut el egy új szakaszba, az
úgynevezett „mágikus gondolkodás"
szakaszába. Ezt a meseszerű, képi, ér-

gunk vagy szeretteink betegsége. Fantáziánkban ilyenkor vágyunk rá, hogy
befolyásoljuk a természet erőit, titkos
kapcsolatba lépjünk velük. (Ezért szereti hinni a beteg, hogy orvosa valójában egy hatalmas varázsló.)

A CSODAIPAR

Abból többnyire nem lesz baj, ha az
ember óvodás-mágikus énállapotában örülni, szórakozni akar. Ennek kiszolgálására születtek a szórakoztató
és játékipar leleményei, a mágikus,
misztikus,
horrorisztikus
filmek,
könyvek, erre vannak a vidámparkok,
kaszinók. Abból viszont mindig baj
lesz, amikor az ember az óvodás-mágikus énjével akar megoldani valós,
felnőttproblémákat, mágikus úton
akar kikerülni a bajból, a krízisből, a
betegségből. Igen, sajnos az ember baj
és nyomorúság miatt is visszacsúszhat ebbe a gyermeki énállapotba,

Az alapvető félreértés akkor jön létre,
nem korlátozza amikor a segítséget kereső fél gyermeki
dási módot még 99

areáiisvaifeág- naivitással azt hiszi, hogy a magát segítőnek
ismeret; ebben feltüntető személy majd olyan érzékeny lesz
a mágikus világ a z 5 rejtett szükségleteire, mintha szeretné

ban még van- ...
...
....
. .
nak tündérek és ot, mintha az o jo anyja lenne.
boszorkák, jó és
gonosz varázslatok, titkos erők és ha
amelyben kiszolgáltatottnak, tehetettalmak, amelyek a természeti törvé- lennek érzi magát és a csodára vár.
nyekre fittyet hánynak. Az óvodás eb- Aki ilyenkor leszállítja, szolgáltatja
ben az érzelmileg színes, zajló világ- neki a „csodát", mint a drogot, az vaban él, amelyben természetesen a lójában meghosszabbítja a szenvedő
szülei is bűvös hatalommal rendel- ember nyomorát, esetleg ront is rajta.
keznek. Mindannyian voltunk ilye- Ám a piac nem Teréz anya, a piac pinek, csak aztán kinőttünk belőle, acszerűen reagál: ha csodára van ke„megokosodtunk", racionálisabbak, reslet, akkor a csodát gyártani, forgallogikusabbak, elvontabbak lettünk. mazni, szolgáltatni fogja. És dőlnek a
Igen ám, de ez az óvodás, mágikus vi- csodaszerek, csodatévő hangok, szílág nem veszett el, ott van bennünk nek, „energiák" kavalkádja, „szellemi
legbelül a felnőttfelszín alatt, és gyak- iskolák", önjelölt „mesterek"; beavató
ran vissza is térünk, alámerülünk eb- tréningek, tanfolyamok sokasága, az
be a régi énállapotba. Például amikor alternatív üdvözülés internetes progjátszunk, amikor mulatunk, alkotunk ramjai. „Ne akarjuk már megmondani
vagy átéljük a műalkotást, felnőtt- felnőtt, szabad embereknek, hogy mit
vagy gyerekmesét hallgatunk, né- ne fogyasszanak!" - hangzik a cinikus
zünk. Amikor nagy dolgok érnek ben- érvelés. Lesz, aki sosem fogja megérnünket, nagy jó vagy nagy rossz, bol- teni: a gyógyítás erkölcsisége ennél
dogság vagy szerencsétlenség: önma- magasabb.

ISMERD MEG ÖNMAGAD!
Ez egy becsületes jósda falfelirata az ókorból. „Lépj ki a gyermeki álmo
dozásokból, bátorsággal és szorgalommal kutasd, hogy ki vagy valójában
és jó esélyed lesz alakítani a jövődet." Kedves levélíró! Tényleg nem érdemes vaktában, koncepció
~
nélkül, kiszolgáltatottan keresgélni. Mint a has
fájás esetén: az ember először elmegy a háziorvosához, és csak utána a specialistához.
Lelki problémák esetén is előbb egy
átfogó, pszichológiai beszélgetésre
van szükség, és csak aztán jön szóba
terápiás módszer. A „reinkarnációsnak" nevezett, hangzatos nevű technikáról pedig csak annyit, hogyha
nem magasan képzett pszichoterapeuta (orvos, pszichológus) végzi,
akkor veszélyes is lehet.
Ilyen a világ. Vigyázzunk magunkra!
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Csörög a telefon

MEGKÉRDEZTÜK SZENTESI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 3. OLDALON

Ismeri a rendőri karjelzéseket?

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Kancsár Tímea újságíróval oszthatják meg.
Az ügyeletes újságíró hétfőtől péntekig 9 és 16 óra kőzött
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!

PÁLDI FERENC
nyugdíjas juhász:
- Ismerem, de bevallom, hogy
évek óta nem találkoztam szentesi kereszteződésben rendőrrel,
aki kézzel irányította volna a forgalmat. Régebben, amikor vidéken jártam autóval, előfordult,
hogy ilyen forgalomirányításba
botlottam - nem okozott gondot.

VIG FERENC
nyugdíjas raktáros:
- Nagyjából ismerem. Ha jól emlékszem, akkor nem hajthatok át
egy kereszteződésen, ha a rendőr kinyújtott karokkal áll velem
szemben. Ha a vállai vonala és
az én haladási irányom párhuzamos, akkor mehetek. Ez megragadt, de már régen vezettem.

KISS ADRIENN
tanuló:
- Nem. Igazából még nem is találkoztam forgalomirányító rendőrrel.
Biciklizni is ritkán szoktam, autót
még nem vezetek, és egyelőre jogosítványt sem szeretnék. Úgy
gondolom, anélkül is tudok biztonságosan közlekedni, hogy nem ismerem a rendőri karjelzéseket.

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.

TERNAI LEVENTE,
a szentesi Hajléktalan Segítő
Központ vezetője:
- Ez a fejezet KRESZ-tudásom
leggyengébb láncszeme. Szerencsére már sokkal több körforgalommal találkozik az ember egy
kereszteződésben, mint rendőrrel. Számomra az előbbi megoldás kedvezőbb.

ÜGYELETEK SZEGEDEN

Szüreti kóstoló

Baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u.
6.). Járó betegek: traumatológiai
szakrendelés 7—19-ig (Tisza L. krt.
97.). Sebészet, nem baleseti: sebészeti klinika A részlege (Pécsi u.
4.). Felnőtt sürgősségi betegellátás és urológia: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt.
57.). Baleseti sebészet, 14 év
alattiak: gyermekgyógyászati klinika (Korányi fasor 14-15.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi fasor 10-11.). Gyermek és
felnőtt orvosi ügyelet: 16 órától
7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17.
Tel.: 62/433-104. S. 0. S. Lelkisegéty-szolgálat: 80/820-111.
Gyógyszertár: Platán Gyógyszertár (Mérey u. 15/B, tel.: 420-077),
hétköznap 22-7-ig.
TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET
DENTHA FOGÁSZAT

KAMPÁNY
Dr. Nagy Gábor e-mailben írta: „Etikai kódexre hivatkozva nem lehet
közölni egy párt lejáratására irányuló véleményt, de most - jogi szóval
- ismeretlen tettes ellen emelek
szót! Valakik kedd hajnalra teleragasztották a város oszlopait, a Stefánia padjait a polgármestert lejárató, igen jó minőségű plakátokkal.
Ezek darabszámát több ezerre becsülöm, költségét több millióra. Vajon kinek az érdeke? - kérdezné
Poirot, vagy a többiek. A válasz elég
egyértelmű, a stílus minősíthetetlen.
Remélhetőleg rágalmazás miatt az
érintett feljelentést tesz - a köztéri
kamerák képei segíthetnek. Ezt a
hangnemet Szegeden eddig elképzelhetetlennek tartottam, mi jön
ezek után?!" Takács János szintén
felháborodásának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy kedd reggelre a belvárost ismeretlenek teleplakátolták.
POLGÁRMESTERJELÖLTEK VITÁJA
Olvasónk a 30/812-7463-as számról azt mondta: nagyon jó ötletnek
tartja a szegedi polgármesterjelöltek vitáját, érdeklődéssel nézték a
műsort.

Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532

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

Az SZTE Juhász Gyula gyakorló óvodájában az egészséges életmódra nevelés jegyében a gyerekek által behozott szőlőt kipréselték. Kicsik és nagyok élvezettel kóstolgatták a vitamindús szőlőlevet. FOTÓ: KOSTYÁL KÁROLY

MEGJÖTTÜNK

E-MAIL

Szabad választások
A demokrácia'egyik vívmányához

szeretnék hozzászólni pár szót, a
szabad választásokhoz.
Magyarországon 20 éve szabad
választások vannak, azaz 4 évenként az aktuálisan győztes párt
alakíthat kormányt.
Hála Istennek, hogy így van, és
nem a 98 százalékos arányban
győztes MSZMP gyakorolja a hatalmat. A most hatalmat gyakorló
kormánypárt igen jeles képviselői
az elmúl időszakban több ízben
kifejezésre juttatták: Szeged jövője szavazásának mikéntjétől függ,
azaz attól, hogy a kormánypárt jelöltjére szavazunk vagy nem.
Szeretném kihangsúlyozni, hogy a
szavazófülkében mindenki arra
szavaz, akire akar. Csak kiemelném azt, hogy Szeged bizony egy
nagyon is élhető város szerintem.
Mivel egyetemi város, új munkahelyeket is leginkább innen várhatunk, azaz a tudományos munka
bővítésével. Ami a 3000 új munkahelyet illeti, remélem, nem kell
majd utánaszámolnom. A közbiztonság javítása egy folyamat, amiért a város már eddig is sokat
tett, nem eleget. A város egészségesebbé tételének pedig egyik
fontos eleme a nem autóbusz alapú közösségi közlekedés, azaz a
villamos- és a trolibusz-közlekedés szélesítése. Bizony, ez hellyel-

közzel felfordulással jár, mint otthon is, ha felújítunk egy lakást.
Hát ez nem egy leányálom!
Badényi úr hozzászólásával tökéletesen egyetértek, valóban ez a
demokrácia, azaz a kormány dönt
az országot meghatározó kérdésekben. No de kedves Badényi úr,
tán az ellenzéket is meg kellene
hallgatni, és bizony volt az elmúlt
100 napban sok olyan döntés,
amely nem hasznos volt, hanem
ártalmas az országra nézve.
Ami pedig Keller úr rendőrségi
kezdeményezéseit illeti, mindketten tudjuk, miért nem jutott el egy
sem még ügyészségi szakaszba
sem.
A szombati Csörög rovatban Szavazás cím alatt egy telefonáló kifogásolja, hogy sok jelenlegi ellenzéki szavazó kifogásolja az erőszakos beavatkozást Szeged szavazóinak belügyébe. Talán érdemes lenne elgondolkodni azon,
hogy az elmúlt négy évben az önkormányzatokban döntő többségben az ellenzék volt hatalmon, és
tessék mondani, hány ellenzéki
önkormányzat kapott uniós támogatást, amihez állami segítség is
kellett? Persze most is kell.
Akkor most tessék mondani, miről
is beszélünk?
Róna Mária,
Szeged

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
DRATSAY ZSÓFIA
Szeptember 26., 21 óra 14 perc,
4840 g. Sz.: Szivilia Arjéró és
Dratsay Géza (Vásárhely).
MAKÓ
SZALAY KRISTÓF
Szeptember 24., 15 óra 35 perc,
3550 g. Sz.: Major Edit és Szalay
Gábor (Makó).
KEREKES TÍMEA CSENGE
Szeptember 25., 6 óra 35 perc,
2510 g. Sz.: Tisza Edina és Kerekes Béla (Apátfalva).
GERA ZSÓFIA BOGLÁRKA
Szeptember 24., 20 óra 2 perc,
3700 g. Sz.: Csontos Hajnalka és
Gera József (Makó).
APFEL ÁRMIN TIBOR
Szeptember 23., 7 óra 30 perc,
2560 g. Sz.: Papós Aranka és Apfel László (Makó).
SZEGED
ZALLER ATTILA
Szeptember 24., 6 óra, 2770 g.
Sz.: Megyik Ágnes és Zaller Attila
(Szeged).
KOVÁCS KEVIN
Szeptember 27., 17 óra 40 perc,
2810 g. Sz.: Molnár Ibolya Erzsébet és Kovács Róbert (Szentes).
PÁLINKÁS MÁRK
Szeptember 27., 22 óra 32 perc,
3650 g. Sz.: Máté Anasztázia és
Pálinkás Zoltán (Rúzsa).
SZÁSZ HENRIETT
Szeptember 28., 1 óra 7 perc,
3460 g. Sz.: Rácz-Fodor Ildikó és
Szász László (Petőfiszállás).
GRATULÁLUNK!

KERÉKPÁRÚT
A 70/227-2802-es számról szegedi
olvasónk hiányolja a Csongrádi sugárúton a kerékpárutat a Rózsa utcától. Nem jó, hogy a járdán kell biciklizni, mert ez a megoldás balesetveszélyes a gyalogosokra és a társasházakból autókkal kiállókra nézve is.
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 nem magyar szavak szerepeljenek, így a centert szerinte ki
kell javítani központra. A rendelet természetesen nem érinti a külföldi márkaneveken Magyarországra bevezetett termékeket.
NEM ADJÁK ÁT A HELYET
A 70/368-4753-as számról jegyezte
meg olvasónk: nagyon sajnálatos,
hogy a szegedi tömegközlekedési
eszközökön a fiatalok annyira fáradtak, hogy képtelenek az időseknek az
ülőhelyet átadni. Talán gyermekkorukban kellett volna őket erre megtanítani! Kivételek persze vannak, nekik
köszönet érte!

ELVESZETT, KÖSZÖNET

KÉZITÁSKA
Olvasónk a 30/212-0376-os számról mond köszönetet a Szegedi
0LVAS0INKNAK
Közlekedési Kft. ügyfélszolgálati
Tisztelt olvasóink! Szerkesztőséirodája munkatársának, aki a múlt
günk továbbra is fenntartja a jogot ar- héten a villamoson felejtett kézira, hogy a beérkezett észrevételeket, táskáját a taralmával együtt viszolvasói leveleket rövidítve, szerkeszszajuttatta hozzá úgy, hogy kinyotett formában közölje. Olvasói levele- mozta, hogyan érhetné el telefoket csak teljes névvel aláírva jelente- non. Olvasónk nagyon hálás a betünk meg.
csületes, segítőkész ügyintézőnek.

TARSOLY
Olvasónk a 20/584-7945-ös
számról jelezte: szeptember 24-én
hajnalban elveszett 25*185x10
centiméteres dombornyomású tarsolylemez mintázatú barna bőrtáskája benne lévő pénztárcájával,
irataival, kulcsaival együtt. Kéri a
becsületes megtalálót, hogy jutassa vissza hozzá, akár pénzjutalom
ellenében is.

KERESZTREJTVENY - ALAPFELTETEL
Rejtvényünk számozott soraiban Márai Sándor örök érvényű gondolata olvasható.
Előző rejtvényünk megfejtése: Próbálj meg szabad lenni! Éhen fogsz veszni.
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Ősz a mártélyi holtágnál

50 éves a lézer - pályázat
1960. május 16-án sikerült Theodore
Harold Maiman amerikai fizikusnak
elsőként lézerműködést megvalósítania egy általa megépített rubinlézerrel. Az azóta eltelt 50 évben a lézerek
robbanásszerű fejlődésen mentek át,
kitörtek a tudomány elefántcsonttornyából, s mára már nagyon sok háztartásban lehet valamilyen lézert vagy
lézer közreműködésével készült tárgyat találni. Igen hamar betörtek az
iparba, távközlésbe, de komoly szerepet játszanak a gyógyításban, oktatásban, művészetekben, szórakoztatásban is, és még bőven lehetne tovább folytatni a listát. Megérdemli tehát, hogy felköszöntsük 50. születésnapja alkalmából. Ennek megfelelően
a novemberi Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretén belül a Szegedi Akadémiai Bizottság Fizikai Munkabizottsága, az SZTE Optikai
és Kvantumelektronikai Tanszék és a
LaserSkill Kft. pályázatot hirdet általános és középiskolai tanulók részére:

Ősszel mutatja Mártély a legszebb arcát. A holtágat az elszaporodott rucaörömtől félti vásárhelyi olvasónk.
Mint írta: évek óta nincs megoldás a védett, de itt nem őshonos, káros növény gyérítésére. Az üdülőterülettől
elrabolta a vizet - pedig ez a legnagyobb vonzereje a holtágnak. A természetet nem védeni kellene, hanem
harmonikusan együtt élni vele. FOTÓ: VARGA ANDRÁS

1. A lézer - Mi jut eszembe a lézer
szóról? című rajzpályázat felső tagozatos általános iskolai tanulók részére
szól Nevezni lehet legalább A4-es,
legfeljebb A3-as méretű rajzokkal,
festményekkel. A beérkezett alkotásokból egy előzsűri kiválaszt húszat,
amelyek kiállításra kerülnek a József
Attila Tanulmányi és Információs Központban (JATIK), ezek közül a végső
sorrendet a látogatók szavazatai alapján állapítjuk meg.
2. A lézer ma és holnap címmel
10-15 oldalas pályamunkákat várunk középiskolás tanulóktól,
amelyekben arról írnak, hogy mire
használják napjainkban a lézert
(elsősorban közvetlen környezetükben), és fantáziájukat szabadjára engedve „megjósolják", milyen alkalmazási lehetőségeket
tudnak elképzelni a jövőben.
3. Lézerkard készítése - ezen pályázat keretében középiskolás tanulóktól, tanulócsoportoktól azt várjuk,

Száz éwel ezelőtt, 1910-ben nyitotta
meg kapuját a hódmezővásárhelyi
Csomorkányi Templomromi Állami
Elemi Népiskola. A centenárium megünneplésére gyülekeztek a volt csomorkányiak augusztus 28-án délelőtt.
Indulatos emberek idegesek lesznek, semmi sem örök. A politikai rezsimek lomnak hívhattuk. Mindezt azért
A közel nyolcvanfős lelkes csapatot
végét is ki lehet várni. Nekem ebben mondom, hogy a politika „új-veszteha mellettük valaki más, ellenkező
nem tudta elriasztani a borongós, hűpolitikai nézeteket merészel hangoz- nem volt nagy szerencsém, mert évti- seit" egy kis türelemre intsem. Hasonlóan tett II. József: 1781-ben meg- vös idő, a sokszor szitáló esős sem. A
tatni. A világnézeti türelmetlenség ma zedekig vártam, tűrtem, nyeltem,
már nevetséges. A modem ember pe- amíg végül eljött egy felemás, felülről hozta „türelmi rendeletét". A politikai megemlékezési ünnepséget Gojdár
kezdeményezett módszerváltás,
rezsimek nem hónapok, de évek, évti- Lajos, Herczegh Mihály tanító úr,
dig mosolyogva élvezi a véleményCsankiné Mocsári Zsuzsika és Kiss
amelyben - sajnos - ugyanazok ma- zedek után buknak. Ne sürgessük!
nyilvánítási szabadságot, amit az alImre szervezte. Herczegh Mihály,
radtak az urak. Igaz, hogy időközben Magától is leesik a fáról a gyümölcs,
kotmány 61. paragrafusa mindenkiHódmezővásárhely díszpolgára, volt
kínkeservesen és nyögvenyelősen
ha megérett.
nek egyformán biztosít. Ma már nem
csomorkányi
tanító az iskola történetettek jelentéktelen engedményt. A
tilos a másság.
Idő előtt - zölden - ráncigálni tertéről és saját oda kötődő emlékeiről
legvégén a „felszabadítást" megszál- mészetellenes!
Az ideges és türelmetlen embereket
beszélt.
segítheti a tudat, hogy a világ változó, lásnak, az „ellenforradalmat" forrada- Kövér Károly, Szeged

Kószó Péter alpolgármester ünnepi
köszöntőjében méltatta a tanyai iskolában dolgozó tanítók áldozatos, erőfeletti munkáját, és felsorolta a csomorkányi iskola fennállása alatt ott
tanítók névsorát.
A résztvevők azzal búcsúztak,
hogy jövőre ugyanígy, ugyanitt találkozunk.
Sajnos az urbanizáció, az erőszakos
városiasítás a Csomorkányi Állami
Templomromi Elemi Népiskolát sem
kerülte el. Az 1968-69-es tanév végén a diákok csekély létszáma miatt
az iskolát bezárták. Ebben a tanévben
az utolsó kis csapat egy elsősből, egy
másodikosból, négy harmadikosból

Novemberben megjelenik
a Délmagyarország/Délvilág
új, havi gyermekmagazinja!
Kifestok, mesek, fejlesztő- es
foglalkoztató feladatok 4 8 oldalon.
Próbálja ki most INGYENESEN, kérje

gyermekének a Breki magazin mutatványszámát!

Hogyan igényelheti a Breki magazint?

e? 1I

© 1r ^

Személyesen:
adja le a szelvényt
ügyfélszolgálati
irodáinkban!

Telefonon:
hívja a

06-80/821-82 l-es
zöldszámot!

A Breki magazint kézbesítői hálózatunk házhoz szállítja.

X

Név:

Irányítószám:

Település:

Utca, házszám:
Telefonszám:

i

Interneten:
jelentkezzen
a www.breki.
delmagyar.hu
weboldalon!

mutatványszám

Hány (14 év alatti)
gyermek van a
családban?
Gyermekek
születési éve;

E-mail cím:
• Beküldési cím: Délmagyarország Kiadó, Szeged, Pf. 153., 6701
• Határidő: 2010. október 20. A borítékra írja rá: „Breki".

•

hogy megépítsék saját tervezésű lézerkardjukat. Elsősorban a saját ötleteket, a kész „termékben" fellelhető
saját fantáziát, a „valósághűséget" díjazzuk. A boltokban kapható, gyári
kardokat nem értékeljük. Nevezni a
kész kardról szóló rövid leírással,
fényképpel lehet. Az ezek alapján legjobbakat behívjuk az eredményhirdetési ünnepségre, ott élőben bemutatásra kerülnek, s a végső sorrendet
ennek alapján, helyben állapítjuk
majd meg.
Beküldési határidő mindhárom pályázat esetén: 2010. október 31., beküldési cím: dr. Hopp Béla, SZTE Optikai
és Kvantumelektronikai Tanszék,
6720 Szeged, Dóm tér 9. Az eredményhirdetési ünnepség november
végén várható, az érintetteket külön
értesítjük. A díjazottak lézerrel kapcsolatos értékes könyveket, tárgyjutalmakat kapnak.
Dr. Hopp Béla, a SZAB Fizikai
Munkabizottságának titkára

Csomorkányi iskolai találkozó

POSTABONTÁS

Postán:
küldje vissza kitöltve az alábbi
szelvényt!

CSÜTÖRTÖK

Igen. hozza,járulok, hogy a Lapcom Kft. (9021 Gyöt Újlak u. 4/A) személyes adataimat arra használja, hogy termékeiről, promócióíról postai
úton, elektronikus levélben vagy telefonon tájékoztasson. A Lapcom Kft kötelezettséget vállal arra, hogy adataimat bizalmasan kezeli,
és azt harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.
^

ÜGYFELSZOLGALATI IRODAINK: Szeged, Gutenberg u. 5.
Szeged, Szabadkai út 20. • Makó, Szegedi u. 9-13.
Szentes, Kossuth u. 8. • Hódmezővásárhely, Kinizsi u. 27.

és egy negyedikesbői állt. Ezért nem
működhetett tovább. Szívbemarkoló
látványt nyújtott a tanyai embereknek az elhagyott iskola látványa. A
végleges pusztítás 1973 nyarán következett be, amikor az épületet lebontották. Szerencsére teljesen nem
kallódott el, a városban több iskola
kapott az építőanyagából.
Ma már csak egy emlékoszlop figyelmezteti az arra járókat, hogy itt állt a
csomorkányi iskola, a tudás háza. Az
egykori diákok hálával emlékeznek
az itt töltött évekre és tanítóikra.
Köszönjük a szervezőknek a szép
napot!
Csanki János

2010. SZEPTEMBER 30.,

PROGRAMPONT - NAPI KULTURÁLIS AJÁNLÓ ÉS TÉVÉMŰSOR

CSÜTÖRTÖK

KIÁLLÍTÁS
SZENTES

SZEGED

alkalmából rendezett kiállítás.

24.-BEN LEVŐ KLUBHELYI-

tekinthető meg,

14 óra: Egészségeséletmód- és

Mindkét kiállítás december 19-éig

SÉGBEN

BELVÁROSI MOZI

A TOKÁCSLI GALÉRIÁBAN

Állandó kiállítások: Patikatörténeti

táplálkozási tanácsadás, ingyenes

Sammy nagy kalandja - A titkos

Andjelija Blagojevic festőművész

Csak egy Földünk van - termé-

A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN

Tőzsdecápák - A pénz nem al-

A KOSZTA-MÚZEUMBAN

az állandó festészeti bemutatóval,

KOSSUTH TÉR 1.)

város... néprajzi kiállítás. A kiállí-

tól Szőnyiig - Modern magyar

10-17 óráig tekinthetők meg.

(KOSSUTH TÉR 5., I. EMELET)

ZSIGMOND VILMOS TEREM
átjáró - 3D: 14,16.18 óra,
szik (m. b.): 20 óra.

kiállítása október 2-áig látható.
(A MEGYEHÁZI ÉPÜLETBEN,

BALÁZS BÉLA TEREM

kiállítás, Móra Ferenc-emlékszoba,

állapotfelmérés.

szettudományi kiállítás, Díszterem

19 óra: Rapid sakkverseny.

Lucs-gyűjtemény, Szöged hírős

ALGYŐ
ALGYŐ NAPJA

Tőzsdecápák - A pénz nem al-

16.30 órakor nyílik a Csontváry-

tások hétfő kivételével naponta

Nők férfiak nélkül (feliratos):

művészet - Válogatás a miskolci

A HELLER ÖDÖN MŰVELŐDÉSI

CSÖKE JÓZSEF TEREM

című kiállítás, amely december

ANTAL U. 2 0 - 2 2 . )

17.19.30 óra.

bat 10-17, vasárnap 13-17 óráig

réné vasdiplomás tanító életmű-

megnyílt a Fehérlófia című kiállí-

vatartási idejében.

Tetro (feliratos): 21 óra.

megnyílt a Butellák, szilkék, tá-

I. EMELETI KIÁLLÍTÓTERMÉBEN

PLAZA Cl NÉMA CITY

mia című időszaki kiállítás, amely

október 22-éig várja látogatóit ifj.

AZ EMLÉKPONT ELŐADÓTERMÉ-

átjáró - 3D: 14.30,16.30,18.30

szeptember 30-áig várja látogatóit

állítása, naponta 10-18 óráig.

17 óra: Kis magyar világ - 70 éve

Tőzsdecápák (m. b.): 15,17.30,

állami főgimnáziumig kiállítás a

Pancser police (m. b.): 14.15,

um történetéből,

szik (m. b.): 15.30 óra,
18.15, 20.15 óra.

Hermann Ottó Múzeum anyagából

Mese a szerelemről (feliratos):

GRAND CAFÉ

22-éig, kedd-péntek 9-15, szom-

október 3-áig látható Molnár Im-

tart nyitva,

kiállítása, a művelődési ház nyit-

tás.

Irodalmi Jelen-est: 19 óra,

HÁZBAN (TÁPÉ, BUDAI NAGY

A SZÁZSZORSZÉP GYERMEKHÁZ

nyérok - a szentesi mázas kerá-

(KÁLVIN TÉR 6.)

Sammy nagy kalandja - A titkos

szeptember 30-áig látható,

Szirtesi Zoltán India arcai című ki-

óra.

A református algimnáziumtól az

150 éves Horváth Mihály gimnázi-

20 óra.

állandó: Susanna című zene-

13.15,15.30,17.45, 20.15 óra.

ros évszázadai, Legelők, szántók,

Hétmérföldes szerelem (m. b.):

gép-történeti kiállítás. Szentes vá-

A kaptár - Túlvilág - 3D (m. b.):

vadvizek, Céhek, iparosok és fes-

tásának megnyitója.

A FALUHÁZ EMELETI KLUBTERMÉBEN

18 óra: Könyvbemutató - az Algyő népélete az 1900-as évek

elején című újonnan megjelent kötet bemutatója.

A szentesi Koszta József Múzeumban ma 16.30-kor nyílik a Csontvárytól Szőnyiig című képzőművészeti kiállítás, amelyet Ibos Éva
művészettörténész nyit meg. A tárlat legismertebb alkotása Csont-

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
BEN (ANDRÁSSY ÚT 34.)

váry Koszka Tivadar Öreg halász című festménye (képünkön). Az Öreg

halász a Csontváry-életmű kiemelkedő darabja, külön érdekessége az a
mód, ahogyan megjelenik benne a jó és a gonosz kettőssége.

rekasztal-beszélgetés és a Nagy

KOZELET

Magyarország történelmi lap bemutatója.

A Közéleti Kávéház rendezvénye
A ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN

17 óra: Fontos Sándor festőmű-

14,18, 20.30 óra.

tők, Koszta-terem.

iratos): 13.45,17.45 óra.

SZEGED

17.30 óra: Vendégek: Kardos Gá-

FIÓKINTÉZETÉBEN

A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI

vész emlékezete (1920-1991).
A KORZÓ ZENEHÁZBAN

Adélé és a múmiák rejtélye (fel-

(BÚVÁR U. 5.)

17 óra: Boldizsár Mária fotókiállí-

történt a II. bécsi döntés című ke-

SZEGED

16.15,18.15, 20.30 óra.

A FALUHÁZ GALÉRIÁJÁBAN

KONCERT ES BULI
SZEGED
A SZOTE-KLUBBAN

22 óra: Fogászavató Patkós doktorral.

A karatekölyök (m. b.): 14,16.45,

A BUDAPESTI RKI SZEGEDI

bor és barátai.

Ragadozók (m. b.): 17.15 óra.

18 órakor nyílik NOÉ - Te mit

HÁZBAN (TEMESVÁRI KRT. 42.)

óra.

tal marosvásárhelyi képzőművész,

3. negyedév névnapjai. Vendég: a

2 0 óra: Bulizz a legújabb zenék

na és Molnár D. Dénes közös tár-

jasklub.

A FÉSZEK KLUBBAN

A GREGOR JÓZSEF ÁLTALÁNOS

dasi Péter főiskolai tanár, karnagy. Barátok: Gyüdi Sándor, Herczeg Ág-

tés (m. b.): 13.30 óra.

A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN

ISKOLÁBAN (FŐ FASOR 61.)

2 0 óra: Bermuda Rock Band és

17 óra: Gregor József szoborport-

A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN

Vajda Juli, Zalánki Rita. A névsor még nem teljes, de részben a közre-

óra.

megnyílt Ha vitéz vagy, jer vélem!

ré-avatás, egyúttal emlékeznek a

Zoltán és zenekara. Táncot tanít:

19.30 óra.

A JATE-KLUBBAN

Step up 3 - 3D (feliratos): 16, 20

mentenél meg? címmel három fia-

16 óra: Szeptemberi vigasság - a

Varázslótanonc (m. b ): 15.45,18,

Bantta Annamária, Molnár Kriszti-

Petőfitelepi „Jóbarátság" Nyugdí-

Csingiling és a nagy tündérmen-

lata.

20.15 óra.

Nagyfiúk (m. b ): 15.45,19.45

(ROOSEVELT TÉR 1-3.)

Eredet (m. b.): 14.30,19.30

- régi idők fegyverei című kiállí-

világhírű operaénekesre születé-

megnyílt a Válogatás Bálint Sán-

A portrét felavatja: Tóth Sándor

óra.

tás,

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

dor szakrális gyűjteményéből cí-

Eredet (m. b.): 18.30 óra.

mű, a szakrális művészetek hete

sének 70. évfordulója alkalmából.
szobrászművész.

A TISZA LAJOS KRT. 83., I. EM

22 óra: BTK-s és ZMK-s est. Házi-

gazda: DJ Egon.

AZ AFRICA CAFÉBAN
mellett.

Szegeden, a Korzó zeneházban 17.30-tól Kardos Gábor karmester-

rel (képünkön) és barátaival találkozhat a közönség. Házigazda: Or-

Lucifear-koncert.

19 óra: Mérai Bál. Zenél: Patyi

működőket is tartalmazza.

g o

Deák Veronika és Varga Sándor.

A SILVER MOON CAFFÉBAN

2 0 óra: „Jazz+Bluezz+Azz...". A

zene doktora Plesi.

ASZTALFOGLALÁS ( 6 u ) 4 . 3 2 - 1

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VAN!

Gőry P i n c e & T e r a s z ,
6733 Szeged, Liszt u. 9.

••••••NMRHMMi

DUNA
5.20 Hajnaü gondolatok
5.23 Kárpát expressz
5.50 Ma reggel
8.00 Híradó
8.02 Körzeti híradók
8.10 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Üdítő
9.55 Nappaü
12.00 DéU harangszó
12.01 Híradó délben
12.15 Időjárás-jelentés
12.18 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz
13.00 Összhang
13.30 Slovenski utrinki
14.00 Együtt
14.30 Átjáró
15.00 Majd a DNS A tettes nyomában
15.30 A zseniális Darwin - Richárd
Dawkins kalauzolásával
Az élet, Darwin és a mindenség
16.25 Híradó
16.35 Időjárás-jelentés, körzeti híradók
16.50 Teadélután

5.20 Hajnali gondolatok
5.23 Kárpát expressz
5.50 Ma reggel
8.00 Híradó
8.02 Körzeti hiradó
8.10 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Srpski ekran
9.25 Unser Bildschirm
9.55 Körzeti magazin - Sopron
10.45 Kul-túra Utazási magazin
11.10 Egymillió fontos hangjegy
11.30 Most a Buday!

Utána: Boszorkánykonyha
16.25 Marina Amerikai-mexikói romantikus filmsorozat, 4. [12]
17.30 Árva angyal Mexikói romantikus
filmsorozat. 63. [12]
18.30 Tények Hírműsor [12]
19.05 Édes négyes
A TV2 randiműsora [12]
20.10 Aktív A TV2 magazinja [12]

5.30 Topshop
6.00 ittHON
Belföldi utazási magazin
6.25 Fókusz
Közszolgálati magazin [12]
6.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor [12]
9.05 Te vagy az életem
Argentin filmsorozat, 68. [12]
10.05 Topshop
12.00 RTL-híradó - Déli kiadás
12.15 Asztroshow
13.30 Fél kettő Magazin a legjobb történetekkel [12]
14.35 jópofa kofa
Amerikai vígjátéksorozat, 2.
évad, 4. Senki sem tökéletes [12]
15.00 Celeb vagyok, ments ki innen!
Reality-kalandjáték [12]
16.20 A szerelem rabjai
Argentin filmsorozat. 61. [12]
17.25 Döglött akták
Amerikai krimisorozat. 1. évad.
14. Súlyos titkok [12]
18.30 RTL-híradó - Esti kiadás

20.45 Jóban-rosszban 1275. [12]
21.10 jóban-rosszban 1276. [16]
21.40 40 nap és 40 éjszaka Amerikai-angol-francia vígjáték [16]
Közben: kenósorsolás
23.30 Megamánia
Megasztár-talkshow [12]
0.00 Bostoni halottkémek
50. Élve vagy halva [16]
0.55 Tények este
1.25 Ezo TV 06-90/602-022
220 Az alelnök végveszélyben
Amerikai akciófilm [16]
3.45 Segíts magadon! (ism.)
4.10 Animációs filmek [12]

19.05 Vacsoracsata Gasztroreatity [12]
20.05 Fókusz
Közszolgálati magazin [12]
20.40 Barátok közt
Magyar filmsorozat, 5357-5358.
[12] Közben: RTL-hírek
21.20 B13 - A bűnös negyed
Francia akciófilm [16]
Utána: RTL-hírek
23.05 Házon kívül
Heti magazin [12]
23.35 Schwarzkopf Elité Modet Look
Összefoglaló [12]
0.35 Reflektor Sztármagazin [12]
0.50 Infománia [12]

17.50 Mindig zöldebb
28/11. Haláleset a családban
18.40 McLeod lányai
32/12. Bosszantó apróságok
19.30 Híradó este
19.55 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 jelfogó Közéieti-pottikai mapzin
21.05 Az este
21.35 Elmeállapot
Angol-ausztrál film [16]
23.20 A Szent Hajdan gyöngyeiből
Id. Markó Károly képei
23.55 Prizma
0.05 Hírek, sporthírek
0.25 Ma reggel

18.05 Átjáró
20.30 Hello, good bye!
18.35 Esti mese
Francia játékfilm
22.10 Diplomatavadász
19.00 Don Matteo 24/23. A gyermek
Magyar tévéfilmsorozat
20.00 Híradó
22.35 Diplomatavadász
20.25 Sporthírek
20.29 Időjárás-jelentés
Magyar tévéfilmsorozat
20.30 Don Matteo 24/24. Három lövés 23.05 Sport - Esti
a sötétben
23.10 Váltó Gazdasági híradó
23.25 Vörös utca
21.30 A nyomozónő 12/12. [16]
22.25 Záróra
Amerikai játékfilm
23.15 McLeod lányai
1.05 Etnoklub
0.00 Mindig zöldebb
2.15 Kikötő-Friss
0.45 Mafalda
Kulturális hírek
0.48 Elmeállapot
2.25 Vers
2.30 Himnusz
Angol-ausztrál film [16]

S.2S Teleshop
6.00 Segíts magadon!
625 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája
9.10 Babapercek
9.20 Telekvíz Telefonos játék
10.30 Teleshop
11.50 Nevetséges Napóleon
Amerikai vígjáték [12]
13.25 Kvízió Telefonos játék
15.00 Egy tini naplója Német vígjátéksorozat, 69. Csendes éj [12]
15.30 Rex felügyelő Osztrák-német
krimisorozat, 1. A végállomás
Bécs [12]

12.00 DéU harangszó
12.01 Hiróra
12.55 Záróra
13.45 Sírjaik hol domborulnak?
14.10 Körhinta
14.40 Sant'Angelo - Egy kórház hétköznapjai
28/14. Az igazságnak ára van, 2.
15.30 Egy lépés előre 68/60. A hős
16.20 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat,
240/99-100.
17.10 Magyar retró

5.20 Gazdakör
5.45 Váltó Gazdasági hiradó
6.00 Hattól nyolcig
8.00 Második eséty
8.55 Derrick
Német tévéfilmsorozat
10.00 Család-barát Szolgáltatómagazin
11.00 Európai kóstoló
11.30 Kívánságkosár
14.00 Híradó - Nemzeti krónika
14.15 Kikötő - Friss Kulturális hirek
14.30 A (kótos tót és az utolsó mohikán
15.05 Bábuk az unverzunban - Dekn
Pál 75 éves
15.50 „Megilük az új a régivel"
16.45 Zorro Amerikai tévéfilmsorozat
17.15 Térkép
18.00 Hiradó
18.35 Benedek Elek: Szóló szőlő,
mosolygó alma, csengő barack
18.55 Quo vadis?
Olasz tévéfilmsorozat
20.00 Híradó - Esti
20.05 Közbeszéd
Aktuális háttérműsor

••iMM
VÍGJÁTÉK

21.40 40 NAP ÉS 40 ÉjSZAKA
Hogy kiheverje utolsó, komoly barátnőjét, Matt Suliivan a szexbe fojtotta bánatát - méghozzá jó sok
szexbe. De Matt rájön, hogy ennél
tovább kell mennie, oda, ahol férfi
még nem járt korábban. Vagyis
semmi szex. Egyáltalán semmi. 40
napig! Ez többnyire nagyon kemény feladat, de Matt számára lehetetlennek tűnik: most ismerkedett meg ugyanis álmai asszonyával és jó eséiy van arra, hogy nem
jár sikerrel. Vajon kibírja?

AKCIÓFILM

21.20 B13 - A BŰNÖS NEGYED
Párizs, 2013. Fá különíb el az elgettósodott külvárosokat Nincs többé jog, nincsenek szabályod nincs törvény, csak a
bandák korlátlan uralma. Damien a rendőrség elitjéhez tartozik, egy különleges
bevetési csoport tisztje, szakértő a harctudományokban, de mestere a beépülési
technikáknak is. Most pályafutása legmeredekebb megbízatását kapja a kormánytól: a 13-as körzet legnagyobb hatalommal bíró bandája, a rettegett Taha és emberei megszereztek egy tömegpusztító
fegyvert.

FILM

21.35 ELMEÁLLAPOT

Grace Hazlett kriminál-pszichológusnőnek nemcsak magánéleti válságával kell megküzdenie, hanem
egy felettébb szokatlan baleset indítóokait is neki kell megtalálnia. A
baleset kapcsán számtalan hazugságra, családi titokra derül fény,
ahogy Grace egyre közelebb jut az
igazsághoz.

BŰNÜGYI SOROZAT

19.00 DON MATTEO
Évtizedekkel ezelőtt Gubbióban
szép és kényelmes otthont építettek az idősek számára. A ház helyét adományként kapta a város
egy gazdag embertől, aki most
meghalt. Fia és örököse igényt jetentett be az elajándékozott területre, mert a (öld átadását anno
nem foglalták írásba. A világ egy
távoli pontjáról hazaérkezik Amelia
nővér, aki hajdan az építkezést vezette. Szeretné rávenni az új tulajdonost, hogy elálljon szándékától.

|

nes, Kerek László, Molnár László, Pál Tamás, Rákai András, Szonda Éva, jgj

©

VIASAT3

5.00 Sabrina, a tiniboszorkány
Amerikai ifjúsági sorozat
5.25 Alice új élete Francia sorozat
550 AUce új élete Francia sorozat
6.20 Columbo. Melegházi dzsungel
Amerikai krimi
8.00 Gyilkos sorok
9.00 A narancsvidék
955 Doktor House
Amerikai filmsorozat
10.55 Noé bárkája
Magyar filmdráma
13.10 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai krimisorozat
14.05 Monk - Flúgos nyomozó
15.05 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
16.00 Alice új élete Francia sorozat
16.30 AUce új élete Francia sorozat
17.05 A kifutó
Amerikai valóságshow
18.00 Greek, a szövetség
Amerikai filmsorozat
19.00 Doktor House
Amerikai filmsorozat

0.45 A szabadság útjai
Amerikai-angol romantikus filmdráma
2.45 Dalok ismerkedéshez
Amerikai romantikus vígjáték
4.15 Égető bizonyíték
Amerikai krimivígjáték
6.00 G-Force - Rágcsávók
Amerikai családi kalandfilm
7.25 Kardjofltnesz
Olasz vígjáték
8.50 Megint 17
Amerikai vígjáték
10.30 Első vasárnap
Amerikai krimivígjáték
12.05 Dragonball - Evolúció
Amerikai fantasztikus akciófilm
13.25 A tökétetten trükk
Amerikai vígjáték
1455 Az utolsó óra
Amerikai dokumentumfilm
16.25 Volt
Amerikai animációs film
18.00 Hajrá, boldogság!
Angol vígjáték

20.00 jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
20.30 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
21.30 CSI. Miami helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
22.30 CSI. New York-i helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
23.30 Öldöklő vágyak
Amerikai thriller
1.40 CSI. Miami helyszínelók
Amerikai bűnügyi sorozat
2.35 CSI. New York-i helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
3.25 Gigamad Autósmagazin

1955 Hívatlan vendég
Amerikai-kanadai-német horror
R.: Thomas Guard, Chartes Guard.
Fsz.: Maya Massar. Arielle KebbeL
Dávid Strathairn, Etizabeth
Banks. Emily Browning
21.20 Tudorok
ír-kanadai-amerikai filmsorozat
22.15 Tudorok
ír-kanadai-amerikai filmsorozat
23.15 Láthatatlan húrok - A tehetséges Pusker nővérek
Magyar dokumentumfilm
R.: Sós Ágnes. Fsz.: Pusker Júlia,
Pusker Ágnes

MHHHHMM

V Telin

0.00 Képújság 8.00 Szeged ma hírek 8.15 A határtérség K+F+l fejlesztése 8.30 Csongrád megyei
magazin
9.00
Szegedikumok
(ism.) 9.30 Interjú Orbán Viktor
miniszterelnökkel 9.45 Színház
(ism.) 10.15 SZÓ-TÉR extra: A gének tudománya 3.10.40 Könnyűzene 11.30 Képújság 17.35 Interjú
Orbán Viktor miniszterelnökkel
1750 Könnyűzene 17.55 Képújság
18.00 Szeged ma - hírek 18.15
Deszki magazin 19.00 Mórahalmi
magazin 19.30 Tudományegyetem 20.00 Szeged ma (ism.)
20.15 Csongrád megyei magazin
(ism.) 20.45 Interjú Orbán Viktor
miniszterelnökkel 21.00 Könnyűzene 22.00 Szeged ma (ism.)
22.15 Könnyűzene

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 hírek
7.55 Artista 8.25 önkormányzati
választások 2010. Listavezetők
vitája 9.25 Képújság 15.00 Önkormányzati választások 2010.
Bemutatkoznak a 13., 14., 15. és
16. egyéni körzet jelöltjei 16.06
Képújság 17.00 A megregulázott
fény, avagy lézer a napjainkban,
2. rész: Különleges lézerek 17.30
Törzsasztal - gasztronómiai magazin 18.00 Önkormányzati választások 2010. Listavezetők vitája 19.00 Szegedi hírek 19.25 Mese 19.30 Kapcsoljuk Magyarországot,
kapcsoljuk
Szegedet!
21.00 Harc az életért. Amerikai
akciófilm 23.00 Szegedi hírek

16.00 Az Alma együttes koncertje
17.00 Delfy - rajzfilmsorozat, 18.
rész 17.30 Híradó 17.50 A nap
kérdése 17.55 Csillagposta - napi
horoszkóp 18.00 Önkormányzati
választás 2010. Beszélgetés Kis
Anikó
polgármesterjelölttel
(MSZP) 18.30 Nyugi - torna
18.35 Kankalin-est 20.00 Híradó
20.20 A nap kérdése 20.25 Csillagposta - napi horoszkóp 20.30
Látogatóban Nagybányán 21.30
Önkormányzati választások 2010.
Beszélgetés Kis Anikó polgármesterjelölttel (MSZP) (ism.) 22.00
Tükör - ismeretterjesztő- film
22.30 Hiradó 22.50 A nap kérdése 2255 Csillagposta - napi horoszkóp 23.00 NRG-táncest
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ALBÉRLETET KERES
• SZEGEDEN
keresek
egyetemista ügyfeleim számára 2-3 szobás, bútorozott vagy bútorozatlan, kiadó lakásokat. Ár: 40-100 E
Ft. Tel.: 06-30/231-4871,
DH
Szentháromság.
(095282409)

ALBÉRLETET KÍNÁL
• S Z E G E D , Dugonics utcai, 128 m2-es, 3 szobás,
irodának kiválóan alkalmas, bútorozatlan, polgári
lakás kiadó. Ár: 130 E Ft.
Tel.:
+36-30/742-7168,
Molnár Ottó, Kaas Ingatlang a l é r i a . (095383282)

• S Z E G E D , Szilléri soron,
2+2 szobás, IV. emeleti,
átlagos panellakás kevés
bútorral, 5-6 diák részére
kaucióval kiadó: 40.000 Ft
+ rezsi. Kocsis Zsuzsanna,
06-20/570-4343, J & L Saf e . (095283040)

• SZEGED-BELVÁROS,
Hajnóczy utcai, 2 külön
nyíló szobás, II. emeleti,
bútorozott lakás azonnal
elfoglalhatóan,
kaucióval
kiadó. Ár: 55.000 Ft + rezsi.
Érd.: Laczkó Irma, 06-30/
466-7460,
J&L
Safe.
(095283035)

• SZEGED-BELVÁROSHOZ, egyetemekhez közel
kétszobás, erkélyes, bútorozott albérlet kiadói Diákoknak vagy fiatal párnak.
Ár: 59.000 Ft + rezsi +
kaució. Érd.: Pósa Melinda:
06-70/615-5849, J & L Saf e . (095283031)

• SZEGED-ÚJSZEGEDI,
40 m2-es, 1+1 szobás, erkélyes, 10 éves téglalakás 1
személynek vagy egy párnak kiadó Ár: 48.000 Ft +
rezsi. Érd.: 06-30/7427168,
molnar.otto
©kaas.hu, Kaas ingatlang a l é r i a . (095383261)

• SZEGEDI
egyetemekhez, vasútállomáshoz közeli, új építésű, amerikai
konyhás, 2 szobás, II. emeleti lakás kaucióval kiadó!
60.000 Ft/hó + rezsi. Érd.:
Komlósi József, 06-30/
871-1230,
J&L
Safe.
(095283033)

EPITESI TELEK
• ROMÁNIA, Hargita megye,
Gyimes-völgyében
26.122 m -es építési terület, 2 db gyimesi parasztházzal, csűrökkel, síelésre
alkalmas területrésszel eladó. Irányár: 1,5 euró/m2.
Tel.: 30/299-3929, LIMIT,
Kun-Szabó
Mária.
(096282066)

• S Z E G E D , Sándor utcában jó adottságokkal rendelkező építési telek 21
méteres utcafronttal eladó.
Ár: 26,8 M Ft. Tel.: 06-30/
442-4061, Kaas Ingatlangaléria. (095383245)

FÖLDTERÜLET
• SZEGED-PETŐFITELEPEN, a Szilléri-dombon eladó egy 1.200 m2-es,
hosszú téglalap alakú, gyümölcsfákkal telepített kert.
Ár: 4.000.000 Ft. Érd.: Tápai Ilona: 06-30/206-7081,
'6-20/590-2019.
5283030)

MAGÁNHÁZ
• APÁTFALVA, Szabadság
31.
parasztház
eladó,
azonnal beköltözhető, központi fűtés, fürdőszoba,
gáz van: 3.790.000 Ft. 62/
2 1 3-632(094974430)

• BELVÁROSI, 3 generációs, akár irodaháznak is
alkalmas, igényes ingatlan
eladó.
06-30/9158-567
—(094667975)

• D E S Z K elején, négyszobás, 1995-os magánház,
! tavaly teljesen felújítva, ga| rázzsal, gyönyörű kerttel,
igényesnek,
21.000.000
Ft-ért eladó. 06-30/5089 0 06.(095179618)

• E L A D Ó családi házat, lakást, nyaralót, termőföldet
keresek. Szűcs Imre, 06-

3 0 / 2 3 9 - 9 1 97.(095179800)

• MAKÓN, Erdélyi püspök
utcában 2,5 szobás családi
ház eladó.
06-70/341-

6 7 1 4(0953840131

MAGÁNHÁZ
• FORRÁSKÚTON kis családi ház eladó, gáz, fürdőszoba. Irányár: 6 millió Ft.
06-30/934-2070.
(095281991)

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
Fáncsy utcai, 90 m2-es,
kétszobás, felújítandó ház
nagy telekkel, vállalkozás
céljára, 8.500.000 Ft-ért
eladó.
06-30/628-4614.
(095384372)

IriGatlan

BÖRZE

• S Z E G E D , Budapesti krt.i, 74 m2-es, 2+2 szobás,
zárószinti,
panelprogramon átesett panellakás ötszintes
társasházban
sürgősen
eladó.
Ár:
8.600.000 Ft. Tel.: +36-30/
742-7168, Molnár Ottó, Kaas
Ingatlangaléria.

(095281829)

(095282918)

(095383279)

• LŐWY Sándor utcai, 61
m2-es, háromszobás magánház eladó (15.800.000
Ft-ért), kétszobás panellakást II. emeletig beszámítunk.
06-30/9784-339

• S Z E G E D - T Á P É N , csendes
utcában
tetőtérbeépítéses, 4 szobás, nappalis, masszív, téglacsaládi
ház nagy kerttel, garázzsal,
melléképületekkel eladó.
Ár: 21,9 M Ft. Tel.:+36-30/
231-0936, DH Szentháromság. (095282404)

• S Z E G E D , József A. sgt.i, 60 m2-es, 2+1 fél szobás,
loggiás, VIII. emeleti, panelprogram keretén belül felújított lakás sürgősen eladó, Ár: 6.900.000 Ft. Tel.:
06-70/321-9960.

• KLEBELSBERG-TELEPI
5 szobás, hőszigetelt, kétszintes, garázsos, kertes
ház eladó, vagy 2 szobás,
alsóvárosi, I. emeleti társasházi lakásra cserélem
(26 M Ft) értékegyeztetéssel. Érd.: 06-30/654-0874.

(095384085)

• SZATYMAZ központjához közel, 1995-ben épült,
jó elosztású, felújított, parkosított udvarú ikerházrész
eladó. Irányár: 16,9 M Ft.
Tel.: 30/625-2531, LIMIT
Bozsó Orsolya. Internetszám: 3094. (096282072)

• S Z E G E D E N , a Mars térhez közel eladó egy 194
m2-es, kétszintes, felújított
családi ház. Irányár: 32 M
Ft.
Érd.:
+36-70/4542052.(095281964)

• SZATYMAZ, Kossuth ut- • S Z Ő R E G , iskola utcában
cai, 3 szobás, garázsos 100 m2-es, 3 szobás, igécsaládi ház gáz- és vegyes nyesen felújított családi ház
központi fűtéssel, nagy- 30 m2-es garzonházzal, gakerttel
eladó.
Irányár: rázzsal, tárolóval, 746 m29.500.000 Ft. Érd.: 06-30/ es telken eladó. Irányár:
25.800.000Ft. Érd.:06-70/
9 0 3 - 6 7 9 4 . (0953B3642)
• SZATYMAZI, nappalis, 3
szobás, 130 m2-es magánház 80 m2-es melléképülettel, dupla garázzsal, ffOO
rrr-es telken eladó. Irányár:
25.5 M Ft. Tel.: 30/2993929, LIMIT Kun-Szabó
Mária. (095282076)
• S Z E G E D , Kapu köz 3.
alatti, igényes környezetben lévő kétszintes, teraszos, hatszobás, 2 konyhaétkezős, 2 fürdőszobás,
garázsos,
alápincézett,
kertes magánház 700 m2es telken eladó. Tel.: 62/
4 9 5-080.(095281187)

• S Z E G E D , Kecskés telepi,
Adai utcai, 3 szobás magánház 1.087 m2-es telken
eladó: 1-5 M Ft. 62/640-658
(095178908)

• S Z E G E D , PulZ utcai, 140
m2-es, 4 szobás, polgári
jellegű családi ház 562 m2es telken, sürgősen eladó.
Irányár: 36 M Ft. 30/4565776, Bátyiné Mester Zsuzsanna, LIMIT. (095282080)
• SZEGED-ALSÓVÁROS
legszebb részén, műemlék
templommal szemben eladó egy 9 szobás, egyedi
kialakítású magánház, a
kertben medencével, pavilonnal. Ár: 65 M Ft. Tel.:
+36-30/231-5693,
DH
Szentháromság. (095282408)
• SZEGED-BELVÁROS
mellett, Veres ács utcai, 55
m2-es, 2 szobás, 455 m2-es
telken családi ház eladó.
Ár: 12,9 M Ft. Tel.: 06-30/
742-7168.
E-mail:
molnar.otto@kaas.hu, Kaas
ingatlangaléria.
(095383258)

• SZEGED-MAROSTŐN,
2005-ben épült, földszint +
tetőteres, 258 m2 hasznos
alapterületű, igényes lakóház eladó. Irányár: 68 M Ft.
Tel.: 30/625-2531, LIMIT
Ingatlaniroda, Bozsó Orsol y a . (095282081)

• SZEGED-MÓRAVÁROSON, Korda utcai, háromszintes, 180 m2-es, 4,5
szobás, dupla garázsos
ikerház egyik fele jó állapotban eladó. Irányár: 28,5 M
Ft, Tel.: 30/299-3929, LIMIT
Kun-Szabó
Mária.
(095282077)

• SZEGED-SZENTMIHÁLYI, 4 szobás, 140 m2-es,
tetőteres, új építésű családi
ház kerttel, terasszal eladó,
elcserélhető szegedi lakásra. Ár: 22.900.000 Ft. Tel.:
06-30/906-0690,
Egedi
Sándor,
Ingatlan
24.
(095282628)

• S Z Ő R E G E N 100 nr'-es,
felújítandó téglaház 637 m2
telekkel eladó.
Irányár:
10.500.000 Ft. 62/485208(095384125)

4 5 4 - 2 0 93.(095281969)

• SÁNDORFALVÁN, 1080
m2-es telken 132 m2-es,
3+2 tél szobás, YTONG
családi ház terasszal, garázzsal eladó. Szegedhez
legközelebbi
utcában.
Irányár: 22,5 M Ft. Érd.:
06-70/454-2080.
(095281980)

• TISZASZIGETEN vegyes
építésű, komfort nélküli,
felújításra szoruló családi
ház
eladó.
Irányár:
6.500.000 Ft. 06-30/3588 5 46(095076655)

• Ú J S Z E G E D , Fő fasor
melletti, 290 m2-es, hétszobás, kétlakásos, igényes
magánház kisebb cserével
Is eladó. 30/508-9006.

5 5 0 0 0 Ft + rezsi

szobás

7 0 0 0 0 Ft + rezsi

1+2 s z o b á s

8 0 0 0 0 Ft + rezsi

1EVEN BELÜL TORTENO LAKASVASARLAS ESETEN
A BÉRLETI DÍJ FELÉT BESZÁMÍTJUK A VÉTELÁRBA!
ÉRDEKLŐDNI: 6 2 / 4 9 9 - 8 1 4 , 0 6 - 7 0 / 3 7 2 - 0 0 1 4

(095282921)

• S Z E G E D , József A. sgt.on 61 m2-es, erkélyes lakás
eladó. Irányár: 6.500.000
F t . 6 2 / 4 6 5 - 2 08(095384132)

• S Z E G E D , Kemes utcai,
53 m2-es, 2 szoba-hallos,
klím'ás, vlzórás, hőmennyiségmérős, V. emeleti panellakás ötszintes épületben
sürgősen, áron alul eladó.
Ár: 6,5 M Ft. Érd.: 06-20/
9 7 6 - 0 9 4 5.(095078368)

• S Z E G E D , Kereszttöltés
utcai, panelprogramon átesett, 50 m2-es, 2 szobás,
felújítást igénylő lakás liftes
házban
eladó.
Ár:
5.600.000 Ft. Tel.: 06-70/
321-9960,
www.dh.hu.
(095282904)

• S Z E G E D , Lomnici utcai,
ötszintes „kockaházban"
lévő, 1. emeleti, 61 m2-es, 2
szobás,
ebédlős,
nagy
fürdőszobás, erkélyes panellakás eladó. Tel.: 06-30/
5 5 2 - 3 6 2 2.(095078410)

• S Z E G E D , Lugas utcában
hőszigetelt, új műanyag ablakos, belső felújításra szoruló, 35 m2-es, III. emeleti,
1 + 1 szobás panellakás eladó. 4,9 M Ft. Tel.: +36-30/
231-4752, DH Szenthá-

r o m s á g . (095262418)

• Ú J S Z E G E D , Fő fasori,
ötszobás, kétszintes, igényesen felújított magánház
nagy
melléképülettel,
36.000.000 Ft-ért, azonnali átadással eladó. 06-30/

• S Z E G E D , Lugas utcában
I. emeleti, 35 m2-es, 1+1
szobás, esztétikailag felújítandó panellakás panelprogramon átesett házban
elödó. Ár: 5,5 M Ft. Érd.:
06-70/454-2074, Zámbó
Marian. (095281947)

• ÚJSZEGED-MAROSTŐI
városrészen ötéves, 178
m2-es, földszinti magánház
garázzsal, 750 m2 telken,
parkosítva, igényesnek eladó.
06-20/473-8998

• S Z E G E D , Retek utcai, 53
m2-es, I. emeleti, 1 egész, 2
félszobás, felújítandó lakás
panelfelújításon túli, tízemeletes házban eladó: 6,8
M Ft. +36-70/454-2051,
Gál Judit. (095281976)

(095179633)

5 0 8 - 9 0 06.(095179620)

(095179995)

• Ü L L É S E N , 880 m2-es telken lévő, 2+4 szobás családi
ház
melléképülettel
együtt eladó. Ár: 11 M Ft.
Tel.:
06-70/454-2086.
(095281984)

PAN ELLAKAS
• BUDAPEST-UJPALOTA
központjában 66 m2-es, 2
szoba-hallos, felújított, erkélyes, III. emeleti lakás
cseréptetős házban, jó közlekedéssel eladó. Érd.: 0670/375-5809, 17 óra után,
e-mail:
bertokkati
©gmail.com. (095077758)
• CSONGRÁDI sgt.-i, 1,5
szobás, felújított lakás ötszintesben, 4,9 M Ft-ért
eladó. Tel.: 06-30/2839604,(095384370)

• CSONGRÁDI
sugárúti,
47 m2-es, 1,5 szobás, erkélyes, szép lakás 5,8 M Ft-ért
eladó.
06-30/628-4614.
(095384374)

• MAKÓ-BELVÁROSI,
I.
emeleti, 56 m2-es lakás
bérleti jogát szegedire cserélem.
62/485-208
(095384117)

• S Z E G E D , Alsókikötő sori, 1 +2 szobás, Tisza-parti,
panorámás lakás csendes
helyen, jó közlekedéssél
(hideg-melegvíz órás, redőnyös), beköltözhetően eladó. Diákoknak kiváló. Ár:
7.000.000 Ft. Tel.: 06-20/
9 7 6 - 0 9 4 5.(095078414)

TISZA PALOTABAN KLIMATIZALT LAKASOK KIADOK
1+1

ÉTTEREM

• SZEGED-TÁPÉ
elején,
frekventált környéken 178
m2-es, kétszintes, nappalis, 4 szobás, étkezős, felújított magánház üzlethelyiséggel, 798 m2-es teleken,
garázzsal, melléképületekkel eladó. Ár: 24.990.000
Ft.
+36-20/463-8122

ALBERLETET KINAL
1 szobás

IgVII STÜSZI VADÁSZ

• S Z E G E D , Budapesti krt.i, 52 m2-es, 2 szobás, II.
emeleti, kifizetett panelprogramos, erkélyes, parkettás, lapradiátoros, hőfokszabályozós,
hőmennyiségmérős lakás ötszintesben
eladó.
Ár:
6.500.000 Ft. 06-30/8601424,
Ingatlan
24.
(095282631)

• S Z E G E D , Szamos utcai,
felújított, 64 m2-es, erkélyes lakás eladó: 6.200.000
Ft. 62/48 5-208(095384130)
• S Z E G E D , Sás utcai, 35
m2-es, 1,5 szobás, gyönyörűen felújított, főzőfúlkés,
VI. emeleti panellakás eladó. Ár: 5.800.000 Ft. Tel.:
06-70/454-2094.
(095281945)

• S Z E G E D , Tabán utcában
I. emeleti, 55 m2-es,- 2
szoba-hallos,
erkélyes,
szép állapotú lakás kész,
kifizetett panelprogramos
házban eladó! 7,7 M Ft.
+36-30/230-8943,
DH
Szentháromság. (095282413)
• SZEGED-TARJÁN
városrész csendes utcájában
eladó VII. emeleti, 64 m2es, erkélyes, 2+1 szobás,
részben felújított lakás. A
panelprogram tavasszal indul. Ár: 6.200.000 Ft. Tel.:
06-70/454-2083.
(095281941)

• SZEGED-TARJÁNBAN
felújított, 2+2 szobás, erkélyes lakás eladó. Irányár:
8.200.000 Ft. 62/485-208
(096384128)

• SZEGED-TARJANI, befejezett panelprogramos, 3
szobás, 63 m2-es, erkélyes
lakás liftes panelház ötödik
emeletén alkalmi áron,
sürgősen eladó! Irányár:
5.300.000 Ft. Tel.: 06-30/
654-0874,
HidroépK O V á C S K f t . (095282857)

• S Z E G E D E N , József Attila
sugárúton 60 m2-es, erkélyes, kifizetett panelprogramos, szépen felújított panellakás eladó. Irányár: 8,5
M
Ft.
06-70/454-2087
(096281979)

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

TANYA
• R Ö S Z K E I , 2 hektáros tanya 400 m2-es, I. osztályú
istállóval és mezőgazdasági gépekkel eladó. Ár: 15,9
M Ft. Tel.: +36-30/7427168, Kaas Ingatlangalér i a . (095383275)

TEGLAÉPITBU LAKÁS
• A BELVÁROSBAN 54 m2
es, II. emeleti, 2 külön
szobás, gázfűtéses, kocsibeállós, tégla öröklakás eladó. Érdeklődés: 06-20/
589-1769,
06-1/3166382.(095383254)

• ALFÖLDI utcai, 1,5 szobás, jó állapotú téglalakás
7,9 M Ft-ért eladó. 06-30/
6 2 8 - 4 8 32.(095384360)

• BELVÁROS, Honvéd térnél 1,5 szobás, I? emeleti,
teljesen felújított téglalakás
eladó 9,5 M Ft-ért. 06-30/
6 2 9 - 0 3 60.(095384356)

• BELVÁROSHOZ közeli,
amerikai konyha, nappalis,
erkélyes, felújított téglalakás kocsibeállóval 6,9 M
Ft-ért eladó. 06-30/6284 8 32.(095364366)

• BUDAPESTEN
tanul
gyermeke? Diáklakás szegedi áron eladó! Megújuló
környék, kitűnő közlekedés, 3 szoba, 90 m2, egyedi
központi
fűtés.
Ár:
17.000.000 Ft. Tel.: 06-70/
321-9977,
www.dh.hu.
(095282906)

• DUGONICS tér melletti,
46 m2-es, erkélyes, II. em.i, 1,5 szobás lakás eladó,
egyetemistáknak
ideális
megoldás.
06-30/9784339(095384072)

• K E C S K E M É T I utcai, II.
em.-i, 48 m2-es, kéterkélyes lakás garázzsal együtt
eladó. Irányár: 12.500.000
Ft. Tel.: 06-30/9784-339.
(095384092)

• RENDKÍVÜLI akció! Szeged, Dankó P. u. 26. sz., I.
emeleti 44 m2-es és II.
emeleti 70 m 2 -es lakás
szerkezetkészen, 199.000
Ft/m2 áron eladó. 62/442385,
06-30/938-0931.
<095282082)

• S Z E G E D történelmi belvárosában teljesen felújított, 2 szobás, 74 m2-es,
egyedi központi fűtéses,
klímás lakás liftes házban
eladó. Ár: 15.900.000 Ft.
Tel.:
06-70/321-9960.
(095282917)

• S Z E G E D , Bodzafa utcában eladó 76 m2-es, nappalis, két hálószobás, erkélyes, II. emeleti, újabb építésű társasházi téglalakás eladó. Ár: 16,9 M Ft. Érd.:
06-70/454-2081.
(095281955)

• S Z E G E D , Bécsi krt.-i, VI.
emeleti, 56 m2-es, 1,5 szobás, felújításra szoruló,
konvektoros lakás liftes
házban eladó. Irányár: 8,9
M Ft. 30/456-5776, Bátyiné
Mester Zsuzsanna, LIMIT.
(095282041).

• S Z E G E D , Cserzy M. utcában 89 m2-es, 4 szobás
lakás felújítottan eladó. Ár:
18.000.000 Ft. Tel.: 06-30/
442-4061, Kaas Ingatlangaléria. (095383253)

• S Z E G E D , Dankó P. utcai,
kétszobás, I. emeleti, egyedi fűtésű téglalakás újszerű
társasházban,
autóbeállással, tulajdonostól eladó.
Irányár: 10.800.000 Ft.
Érd.:
06-70/388-7141.

Szeged, Maros utca 57.
http://illespanzio-vadaszetterem.hu

Asztalfoglalás: 62/315-640
GRATULÁLUNK
CSENGELÉRE.

SZABÓ BETTINÁNAK
18.

szülinapja

alkalmából

gratulál és jó egészséget kíván
apu,

(095282059)
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• S Z E G E D , Francia utcában, új építésű társasházban téglalakások eladók.
Ár: 220.000 Ft/m2. Tel.:
06-30/834-5795.
(095383286)

• S Z E G E D , Kálvária téri, 64
m2-es, téglaépítésű, cirkófútéses, 2 szobás lakás
paneláron eladó. Fantáziadús, vállalkozó kedvű tulajdonosa kellemes otthont
varázsolhat. Ár: 8.800.000
Ft.
06-70/321-9977,
www. dh. hu/szeged/
ingatlanok. (095282911)
• S Z E G E D , Mars téren 75
m2-es, I. emeleti, 2 szobás,
egyedi fűtéses, felújított lakás udvari kocsibeállási lehetőséggel eladó. Ár: 11 M
Ft. Érdeklődés: 06-70/4542058, Németh Gabriella.
(095281977)

• S Z E G E D , Mátyás tér közelében 2 szobás, 56 m2es, étkezős, egyedi fűtésű,
parkettás lakás egyetemekhez közel, jó tömegközlekedéssel eladó! Irányár: 10.900.000 Ft. 06-30/
654-0874,
HidroépKOváCS Kft. (095282860)
• S Z E G E D , Nemestakács
utcai, egyetemektől pár
percre lévő, nappalis, hálószobás téglalakás újabb
társasházban,
gépkocsibeállási lehetőséggel eladó. Ár: 6.800.000 Ft. Tel.:
06-30/906-0690,
Egedi
Sándor,
Ingatlan
24.
(095282625)

• S Z E G E D , PulZ utcai, 3
szobás, I. emeleti, nagy
nappalis, amerikai konyhás, gardróbos, nagy teraszos, exkluzív lakás eladó.
Ár: 26,5 M Ft. +36-30/7427168, Molnár Ottó, Kaas
Ingatlangaléria. (096383269)
• S Z E G E D , Római körúton
eladó egy liftes, nappali
plusz 3 szobás, 97 m2-es
luxuslakás 23 m2-es erkéllyel. 2006-ban épült. Ár:
26 M Ft. Érd.: 06-70/4542 0 99.(095281989)

• S Z E G E D , Szilléri sgt.-on
épülő társasházban 49-93
nt2-ig téglalakások eladók.
Ár: 220EFt/m 2 .Tel.: 06-30/
4 4 2 - 4 0 6 1 .(095383289)

• S Z E G E D , Sándor utcai,
59/47 m2-es, 2 szobás,
erkélyes, exkluzív, III. emeleti, erkélyes, féltetőtéri lakás fedett autóbeállóval eladó. 10.800.000 Ft +
5Q0.000 Ft. 06-70/4542 0 5 5(095281957)

• S Z E G E D , Sík Sándor utcában igényes, 2+2 szobás, földszintes lakás jó
elosztással eladó. Ár: 21,3
M Ft + garázs. Tel.: 06-30/
442-4061, Kaas Ingatlang a l é r i a . (095383249)

• S Z E G E D , Vasas Szent P.
utcai, magasföldszinti, 61
m2-es, 2 szobás, étkezős
téglalakás igényes felújításokkal, pincével, udvari tárolóval,
autóbeállóval.
Irányár: 10.990.000 Ft.
Tel.:
06-70/321-9960,
W W W . d h . h U . (095282914)

• S Z E G E D , Cserzy Mihály
utcában 76 m2-es, nappalis, 3 szobás, III. emeleti,
beköltözhető
téglalakás
beépített bútorokkal, kocsibeállóval
eladó.
Ár:
15.800.000 Ft. Érd.: +3670/454-2058,
Németh
Gabriella. (095281967)

• S Z E G E D , Veresács utcai,
15 éves, I. emeleti, 2+1
szobás, 67 m2-es, napfényes lakás kitűnő állapotban, autóbeállóval eladó.
Irányár: 11.990.000 Ft.
Tel.:
06-70/321-9960,

• S Z E G E D , Csorba utcában, kívülről hőszigetelt
épületben, zöldövezeti környezetben III. emeleti, 1,5
szobás, felújított, konvektoros téglalakás eladó.
Irányár: 7,9 M Ft. Tel.:
30/685-4602, LIMIT Simon
Györgyi. (095282040)

• S Z E G E D , Vitéz utcai .igényes, nappalis, 3 szobás,
műszakilag és esztétikailag
felújított, polgári lakás garázzsal
eladó.
Ár:
25.000.000 Ft. Tel.: 06-30/
532-4174,
e-mail:
wentzel.zsanett
@ingatlan24.info, Ingatlan

• S Z E G E D , Damjanich utcai, 85 m2-es, 1 +2 szobás,
II. emeleti, felújított, 2 erkélyes, igényes téglalakás eladó.
3D:
www.3dingatlanpiac.hu/
b2249. Ár: 19,9 M Ft. Tel.:
+36-30/742-7168,
Kaas
Ingatlangaléria. (095393265)

AHOL NEM CSAK VAOÉTEL VAN!

W W W . d h . h u . (095282898)

24.(095282636)

• S Z E G E D , Árvíz utcai, 116
m2-es, kétszintes, 2 fürdőszobás, 3 erkélyes, hétéves
téglalakás gyönyörű kilátással, parkosított udvarral
eladó. Ár: 21.000.000 Ft.
+36-30/742-7168, Molnár
Ottó, Kaas Ingatlangaléria.
(095383272)

Az apróhirdetéseit tartalmáért
a Délmagyarország Kiadó nem vállal felelősséget!

TEGLAÉPÍTÉSÜ LAKÁS
• S Z E G E D , Ősz 27. új társasházban 62 m2-es, földszinti lakás garázskapcsolattal eladó. 06-20/946-

0 0 8 3(095281339)

• S Z E G E D , ősz utcában,
újabb társasházban III.
emeleti, amerikai konyhás,
háromszobás,
erkélyes,
igényes társasházi lakás
autóbeállási lehetőséggel
eladó. Irányár: 16,6 M Ft.
30/685-4602, LIMIT Simon
Györgyi. (095282071)
• S Z E G E D , Öthalom utcában, új építésű társasházban téglalakások eladók.
Ár: 220 E Ft/m2. Tel.: 06-30/
8 3 4 - 5 7 95.(095383283)

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

• SZEGED-BELVÁROSHOZ közeli, I. emeleti, gyönyörű lakás padlófűtéssel,
udvari beállási lehetőséggel eladó. Ár: 11.200.000
Ft. Érd.: Szeged, Gutenberg u. 24., tel.: 06-30/5324112,
Ingatlan
24.
(095282634)

• SZEGED-ÚJSZEGED,
Védőnő utcai, 67/48 m2-es,
2+1 szobás, IV. emeleti,
bútorozott, igényes, panorámás téglalakás eladó. Ár:
13.400.000 Ft. Tel.: 06-30/
742-7168,
e-mail:
molnar.otto@kaas.hu, Kaas
Ingatlangaléria.
(095383255)

• SZEGED-BELVÁROSI,
felújított, II. emeleti, 2 külön
bejáratú szobás, egyedi cirkófútéses, erkélyes lakás
klímával, új fürdőszobával
eladó. Irányár: 11.300.000
Ft. Tel.: 06-70/321-9960,
W W W . d h . h u . (095282912)

• S Z E G E D E N , Ady térhez
közeli, III. emeleti, 55 m2es, felújított, akár befektetésnek is alkalmas lakás
sürgősen eladó. Irányár:
11,4 M Ft. Tel.: 30/6252531, LIMITBozsó Orsolya.
(095282065)

• SZEGED-BELVÁROSI,
98 m2-es, első emeleti lakás
bérleti joga átadó. Irányár:
4.500.000 Ft. 62/485-208
(095384134)

• S Z E G E D E N , a Nagykörúton belül 1 + fél szobás,
egyedi fűtéses, erkélyes,
összkomfortos lakás eladó.
Ár: 7.890.000 Ft. Tel.: 067 0 / 3 2 1 - 9 9 7 7.(095282908)

• S Z E G E D E N , Hét vezér
utcában, 1970-ben épült
társasház 4. emeletén nappalis, 2 szobás, 62 m2-es,
erkélyes lakás autóbeállási
lehetőséggel
eladó:
10.500.000 Ft. 06-70/4542064,
Hajdú
Olga.
(095281972)

• S Z E G E D I , TIK-től 2 percre, 2 külön bejáratú szobás,
igényesen felújított, kicserélt nyllászárójú, egyedi fűtéses lakás sürgősen eladó!
Irányár: 10.700.000 Ft.
Tel.:
06-30/654-0874,
Hidroép-Kovács
Kft.
(095282853)

• TÓ utcai, négyszobás, jó
elosztású,
erkélyes,
II.
emeleti, 91 m2-es téglalakás garázzsal, tulajdonostól eladó. 06-20/344-4466.
(095282193)

• ŐSZ utcai, I. emeleti, 58
m2-es, kétszobás, kiváló
adottságú, jó minőségű,
szép lakás eladó. 06-30/
9 7 84-339(095384080)

• Ú J S Z E G E D , Marostői városrészen, 96 m2-es, új
lakás teljesen kész állapotban, azonnal beköltözhetően eladó. 06-20/4738998.(095179997)

• Ú J S Z E G E D , Temesvári
krt.-i, 1+1 szobás, földszinti, felújított, lodzsástéglalakás sürgősen eladó. Ár:
10,3 M Ft. Tel.: +36-30/
742-7168, Kaas Ingatlang a l é r i a . (095383277)

ÜZLETH., MŰHELY, IRODA
• S Z E G E D I képzési központban tanfolyamok részére tantermek kiadók.
Tel.:
30/636-7975.
(095281380)

UZLETHELYISEG, MŰHELY, IRODA
KIADÓ ÜZLETHELYISÉG
A szegedi Szent István téren kiadó

egy 45 nf alapterületű üzlethelyiség, elsősorban
zöldség-gyümölcs árusítására.
A helyiség alkalmas hús- és hentesáru értékesítésére,
vendéglátóegység kialakítására, esetleg egyéb profilú
kereskedelmi tevékenység végzésére.
További információ: a Szegedi Vásár- és Piaciizemeltető Kft. irodájában

(Szeged, Mars tér, M pavilon),

illetve telefonon: 6 2 / 4 7 2 - 2 0 4

KIADÓ

ÜZLETHELYISÉG

A felújított szegedi Víztorony téren kiadó négy üzlethelyiség,

kizárólag trafik (12,5 m2), virágüzlet (29 m 2 ),
élelmiszerüzlet (66 m 2 ),
büfé (66 m2) üzemeltetésére.

További információ: a Szegedi Vásár- és Piaciizemeltető Kft. irodájában
(Szeged, Mars tér, M pavilon), illetve telefonon:

62/472-204

T I S Z A P A L O T Á B A N KLIMATIZÁLT Ü Z L E T E K
E L A D Ó K , KIADÓK 7 0 - 2 2 9 m 2 között.
Bruttó eladási ár már 2 6 0 0 0 0 Ft/m 2 -től
Bérleti díj: bruttó 2 5 0 0 Ft/m /hó + rezsi
Érdeklődni 62/555-821, 06-70/312-1914
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LÉALMA felvásárlás a Franciska és Judit Kft-nél, kamionos tétáltben. Áfás ár: bruttó
30,- Ft/kg. őstermelői ár: bruttó 28,- Ft/kg. Tel.: 30/2991633. ( 0 9 5 3 8 4 0 2 6 )

GRATULALUNK
Szegeden

Szokolai Juditot 32.,
kislányát, Kardos Zoét 3.

AUTÓ
• EREDETISÉGVIZSGA,
ÁTÍRÁS, biztosításkötés,
Fiat-szalon, Fonógyári út.
8.
06-70/331-4465.
(095282091)

• MULTINACIONÁLIS kozmetikai cég területi képviselőt keres értékesítési tapasztalattal.
Fényképes
önéletrajzot az alábbi email
címre
kérjük:
relinda_gyimesi

• KÓKUSZROST, egyszer
használt, kiváló javító kertépítőknek, kertészkedőknek, olcsón eladó. Tel.:
06-30/576-9871.

• MÓRAHALMI
vállalat
nemzetközi fuvarozásra, C,
E jogosítvánnyal, nemzetközi árufuvarozói szakvizsgával rendelkező gépjárművezetötkeres. Érdeklődni: 62/580-000. (095383748)

A KIDUGÍTÓ Szász Péter.
Duguláselhárítás garanciával,
mindennap. Érd.: +36-30/9457577.
62/533-999.

Az ET-Trend
ÉTLAPSZERKESZTŐT
keres!
FELADATOK
- Étlapszerkesztésben az aktuális

(095384302)

trendek követése
- H A C C P magas szintű ismerete
- számítógép magas fokú ismerete
- termelésirányítói tapasztalat

ÁLLÁST KINAL

- kreativitás, nyitottság
a változtatásokra

„

ELŐNY:

• AZ ALFA-KLÍMA Kft. felvesz, önállóan dolgozni tudó és akaró, tapasztalt,
klímaszerelőt fiatal csapatába.
Jelentkezni:
allashirdetes. szeged
©gmail .com (095384250)
• ALAPOZD meg a jövődet
külföldön! Személyre szabott elérhető munkalehetőségek, kiemelkedően magas jövedelmek. Jelentkezz
most!
www.hajopincer.hu,
06-30/3014 0 88.(095178847)

- dietetikus végzettség
Pályázatokat a

szenielyzetfelvetel@gmail.com
címre várjuk.

• B E S Z E R Z Ő T keres a Maus Kft! Jelentkezz, ha gyors
és pontos vagy, szeretsz
számolni, használni tudod
az Excel függvényeit, képleteit és nem áll távol tőled a
frissáru
kereskedelem.
Fényképes önéletrajzod, a
munkakör megjelölésével a
szemelyzet@maus.hu címre Várjuk. (095384397)
DUGULÁSELHÁRÍTÓ mun-

• AZ ALFA-KLÍMA Kft. felvesz, műszaki értékesítésben tapasztalt,
idegen
nyelvtudással rendelkező,
megbízható, értékesítő kollégát.
Jelentkezni:
allashirdetes. szeged
©gmail.com (095384235)

kakörbe, azonnali munkakezdéssel keresünk szakmai gyakorlattal rendelkező munkavállalót! Rövid bemutatkozó levelet
"Duguláselhárító
095383909" jeliére kérjük a
Délmagyarország szegedi ügyfélszolgálatára. (Gutenberg u.
5.) (095383918)

• EGÉSZSÉGÜGYI
vég
zettséggel,
referenciával
házi betegápolást vállalok
24 órában. Alacsony áron!
06-62/636-037(095383817)

Azonnali belépéssel, é j s z a k a i é s nappali
m u n k a v é g z é s r e törökbálinti s z é k h e l y ű
f u v a r o z ó c é g szegedi illetőségű

GÉPKOCSIVEZETŐT KERES
Az alábbi feltételek szerint:• B kategóriás jogosítvány
• belföldi árufuvarozói engedély • PÁV alkalmassági igazolvány
• fedhetetlen múlt erkölcsi bizonyítvány • a szakmában szerzett
tapasztalat • referencia az előző munkahelyekről.
ADR (veszélyes áru száll.) bizonyítvány előnyt jelent.
A felvétel alapja nevezett feltételeink mindegyikének a teljesülése.
Fényképes önéletrajzokat az

info@zotalogisztika.hu

e-mail címre várjuk.

2712.(095383266)

KISÁLLAT
• B O X E R kiskutyák, 8 hetesek, sárga-fehér jegyesek, oltva, féregtelenítve
eladók. Tel.: 06-30/495-

1626.(095384416)

• CLASSIC ÜVEG. Üvegezés, képkeretezés. Pulcz u.
46., 62/499-111 .(095179309)

SGS

Mosl még jelentkezhet
a 2010. októberben induló
• PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI s
ÜGYINTÉZŐ
s
•ADÓTANÁCSADÓ
• KÖZBESZERZÉSI REFERENS S
• MUNKAVÉDELMI
TECHNIKUS
• MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ 5

• TÁRSASHÁZKEZELŐ
képzésekre

Tel : 62/420-652

• ELADÓ tisztított, rostált
búza, gyommentes, vetni
való.
06-30/296-1981
(095078141)

• FŰSZERPAPRIKASZÁRÍTÁST, -őrlést, -felvásárlást végez a Hamar
Gabriella Kft. Tel.: 06-30/
7 42-70 1 9.(095280955)
• S M A R A G D T U J Á K : 1 m/
1.300 Ft/db, gömbtuják,
díszfák, egyéb dísznövények széles választéka!
Bolgár
Díszfaiskola,
Szeged-Kecskéstelep, GeraS. 18.,62/427-991.Nyitva: egész nap, vasárnap
délig. (094974511)

asisn.

• OLASZ
nyelvtanfolyamok indulnak október elejétől az Olasz Kulturális
Központban.
Érdeklődni:
6 2 / 4 2 3 - 2 55.(095077375)

TARSKOZVETITES
• TÁRSKERESÉS
szak
értői segítséggel. Tel.: 0620/406-92 50.(095383820)

UDULES

SZÉLES SKÁLÁN, ÁTTEKINTHETŐ
LHET
I
CSONGRÁD HEGYE
PROGRAMJAI KÖZÖTT.
KERESSE A POSTALÁDÁJÁBAN!

• Ü D Ü L É S I jogát mi valóban eladjuk. Hívjon! +36-

9 4 9 7 4 3 7 5

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak,

Köszönetet mondunk mindazoknak a

akikszerettünktől,

rokonoknak, szomszédoknak és jó
ismerősöknek, akik szerettünk,

Lídiának és Baja Évának, akik ápolá-

Ükkel, virágaikkal fájdalmunkat eny-

GULYÁS FERENCNÉ

sában segítségünkre voltak, valamint

híteni igyekeztek.
Gyászoló család, Sándorfalva,
9528(727

Gyászoló szerettei

SZe8ed. DflSZk

Köszönetet mondunk mindazoknak a

71 éves korában elhunyt. Temetése október 4-én 11 órakor lesz a Rúzsai temetőben. Gyászmise 10 órakor.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

ölel át és a szeretet. Csak az hal meg,

FÖDI ISTVÁN

(volt erdőgazdasági dolgozó)
70 éves korában elhunyt. Temetése
október 4-én 14 órakor lesz a Rúzsai

KOMOCSIN VINCE

BODÓ ANDRÁS

temetésén megjelentek, sírjára virágot,

temetésén megjelentek és mély fáj-

koszorút helyeztek, fájdalmunkat eny-

dalmunkban osztoztak.

híteni igyekeztek.

95282174

Gyászoló család

95282300

Gyászoló szerettei

rút, virágot helyeztek, fájdalmunkat

95,84,54

Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
„Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó
nap, de szívünkben örökké élsz, és
örökre ott maradsz."
Fájó szívvel emlékezünk'
SIMON SÁNDORNÉ
K Á L M Á N ÁGNES
halálának 7. évfordulójára.
9,,84v„

Gyászoló család

mindazoknak a barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, volt munkatársaknak, húga munkatársainak,
akik testvérem,

9,384^

Köszönetet mondunk mindazoknak,

Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik szerettünk,

akik szerettünk,

—

H A N K A GYÖRGY

enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja

temetésén

megjelentek,

sírjára

koszorút, virágot helyeztek, gyászomban velem együtt éreztek.
Gyászoló testvére, Márti

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR

MAKÓ

„Hajó anyával áldott meg az, ég, csókkal halmozd el mind a két kezét."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
PÁSZTOR JÁNOSNÉ

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

FERENCFALVI KORNÉLIA

FARKAS MIKLÓS

B O R S I ANNA

temetésén megjelentek, részvétükkel,

temetésén megjelentek, részvétükkel,

Mindszent, Kinizsi u. 32. (volt szék-

virágaikkal gyászunkban osztoztak.

virágaikkal gyászunkban osztoztak.

kutasi lakos) 77 éves korában elhunyt.

TÓTH J U L I A N N A

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2010.

81 éves korában elhunyt. Temetése

október 6-án 10 órakor lesz a székku-

október l-jén 14 órakor lesz a Kiszom-

tasi temetőben.

bori temetőben.

95,84,9,

Gyászoló szerettei

Gyászoló család

temetőben. Előtte gyászmise.

GyáSZ°10 CSalád

temetésén megjelentek, sírjára koszo-

Hálás szívvel mondok köszönetet

rősöknek, akik drága szerettünk,

akik szerettünk,

VETRÓ J Ó Z S E F

elhunyt. Temetése október 4-én 14

HAJDÚ ILONA

rokonoknak, szomszédoknak, isme-

édesapa, nagyapa, testvér,

órakor lesz a Mórahalmi temetőben.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,

Köszönetet mondunk mindazoknak,

hogy egyszer majd találkozunk veled."

váratlanul

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

búcsúztatásán megjelentek, részvét-

«52«o83i

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj,

évében

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

netet mondunk Vassné Zsigmond

zójának a lelkiismeretes ápolásért.

Egy reményünk van, mi éltet és vezet,

S Z E K E R E S MIHÁLY

SZENTES

RÓVÓ FERENC

főorvosnőjének és valamennyi dolgo-

de ha már abban nem, legalább a csodában.

CSONGRÁD

velünk együtt búcsúztak. Külön köszö-

csodásat és szépet,
Bíztunk, hittünk a gyógyulásban,

68.

AP05^mBAN!

CSONGRÁD
MEGYEBEK:
MÁR 1 4 0 . 0 0 0
PÉLDÁNYBAN!

°

www.peTfekl.hu/csongradsecged@perfekt.hu

II. Kórház II. emeleti Krónikus Osztály

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

A DÉLMAGYARORSZÁG
ÉS DÉLVILÁG
PROGRAMPONT
LEGÚJABB S Z Á M A !

CSONGRÁD MEGYEI
KÉPZÉSI KÖZPONT

„Álmodtunk egy öregkort,

drága szerettünk,

&S&SS#\\

• L A K S P E D ! Költöztetés
igény szerint. 62/497-358,
06-30/630-46 90(094565968)

ÖZV. BULLÁS IMRÉMÉTŐL

szerettek."

\ MEGJELENT

992(094973286)

3912.(095281387)

de a kegyetlen betegség mindent összetépett.

95384285

• ASZFALTOZÁSI i unkák:
telephelyek, utak, udvarok,
autóbejárók, járdák aszfaltozása és kátyúzása: 2.300
Ft/m2. Érd.: 06-70/243-

TANFOLYAM

ingyen elvi06-70/370-

GYÁSZHÍR

életének

(094973543)

GAZDIT KERES
• KISCICÁK
hetőkl Tel.:

OLVASSA

a (^iir-^fegfin)
blogjait!
Nekünk fontos
a véleménye!

SZOLGALTATAS

335.(095383290)

SZEGED

akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon

• TÖLGY-BÜKK-AKÁC!
Hasítva is! Szállítással! 0630/999-78 1 6(094975378)

ELVESZETT

Gyászközlemények

„Küzdöttél, de már nem lehet, a csend

• MINŐSÉGI tűzifa: vegyes
11.000 Ft/m3, akác 12.000
Ft/m3.
06-20/268-7223
(095282941)

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

• ŐSZI redőnyakció! Hőszigetelt redőny: 4.700 Ft/
m2-től! Napellenző, reluxa,
szúnyogháló, garázskapu
• FEHÉR-VÖRÖS foltos, 3 készítése-javítása. 5 év gaéves kandúrcicánk a Bol- rancia. Redőnyszerviz 97
Tel.:
62/769-047.
dogasszony sgt.-on elve- Bt.
szett. Hívható: 62/310- (095078072)

NÖVÉNY

ÁLLÁST KINAL

3780.(095076961)

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
csatornakamerázással, 17
éve, éjjel-nappal. 62/499-

EGÉSZSEGUGY

ELVÁRÁSOK:

• B I O B R I K E T T eladó, kukoricacsutkából
készült,
36 Ft/kg. Tel.: 06-70/329-

(095283054)

© C O t y i n C . C O m (095384281)

• Ü Z L E T V E Z E T Ő munkatársat keresünk Csongrád
megyébe, üzemi konyhavezetésére, azonnali kezdés!
Jelentkezni: 20/362-7106,
20/401-7163. Eng.szám:
49763-1/2008-5100644.

TÜZELŐANYAG

TÜZELŐANYAG

TERMÉNY, TAKARMÁNY

MEGEMLEKEZES

95,8,76,

„Olyan csend van így nélküled, Csillagom, hogy
szinte lehet hallani, amit még utoljára akartál
mondani..."
Mély fájdalommal emlékezünk drága Édesapánk,

Gyászoló család

J A N I GYÖRGYNÉ

95,84437

Gyászoló családja

GYASZKOZLEMENYEK F E L V E T E L E :
Cs. M.-i Kegyeleti Kft..
6800 Hódmezővásárhely, Dr Imre József u. 1. Tel./fax: 62/534-985, 62/534-986
Borostyán Temetkezési Szolgálat
6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 11. Tel.: 62/238-866

FARKAS J Á N O S
halálának 10. évfordulóján.
Örök szeretettel gyermekeid: Tamás, Mesi.

Tisztelt Hirdetőink! Gyászközleményeket a megjelenés előtti
munkanapon 9 óráig tudunk elfogadni.
Gyászközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

SPORT
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Kísérletezve is nyertek
Hiába vezetett a meccs elején a
Baja, a Szeviép-Szeged hamar
fordított a bajnokin, és végül
hat ponttal, Laklóth Anna szép
kosaraival győzte le 71-65-re
riválisát a női kosárlabda NB I
A csoportjának második fordulójában.

Szeviép-Szeged-Baja

71-65
(16-22,21-8,17-10,17-25)

SZEGED
GYÚRÓS ISTVÁN

Női kosárlabda NB I A csoport, 2. forduló. Szeged, 120
néző. Vezette: Király, Fodor.

Bár még csak néhány hét telt
el a szezonból, már másodszor találkozott tegnap a Szeviép-Szeged a Baja együttesével a női mezőnyben. A két
együttes szeptember 8-án is
összecsapott, akkor a Heppkupában magabiztos, 9 0 - 6 9 es sikert arattak Némethék.
Ilyen sima győzelemre nem
lehetett számítani a bajnokság második fordulójában, és
a Baja az elején meg is mutatta, nyerni jött Szegedre. Bozóki és Szepsi kosaraival a vendégek szereztek vezetést, egyegy nehezen kiharcolt hazai
kosarat könnyű duplákkal oltottak ki. A második negyed
elején aztán összeállt a szegedi védekezés, így elöl is több
lehetőségük volt a lányoknak,
Németh Bernadett, Laczi Edit
és Laklóth Anna dobálta ekkor
a kosarakat, amivel először a
14. percben, 23-22-nél szerzett
vezetést a Szeviép. Ettől kezdve már a Szegednél volt az irányítás, a félidőre hétpontos
előnnyel vonulhattak a csapatok - az egykori Szeviép-edző,
a bajaiakat irányító Peresztegi
Nagy Ákos nem is volt túl nyugodt.
A harmadik negyed Fejes
Réka két kosarával indult, ám
Fürtös egy perc alatt dobott
hat pontjával ismét közelebb

Szeviép-Szeged: NÉMETH 10,
LAKLÓTH 17/3, Rasheed 8/3,
Farkasinszki 2, Keller 5. Csere:
Laczi 10, FEJES 14, Lengyel 4,
Kováts 1. Vezetőedző: Bencze
Tamás.
Baja: FÜRTÖS 15/9, Szepsi
10/3, BÁLINT 19/3, Bozóki
12/3, Budimir 6. Csere: Theodorán 3, Szabó P., Gorjanácz.
Vezetőedző: Peresztegi Nagy
Ákos.
Kipontozódott: Keller (38.).

Keller öt pontot szerzett. FOTÓ: KARNOK
férkőztök a bajaiak: 44-38-nál
szegedi szempontból iparkodni kellett. Laklóth Anna vette
hátára ekkor a csapatot, úgy

CSABA

dobott hét pontot, hogy közben Laczi is értékesített egy
ziccert, így amikor a negyedik
negyed elején Lengyel
Dalma

16 pontosra növelte az előnyt,
a győzelem már nem, csak a
különbség volt kérdéses - ez a
végére Fejes újabb kosarai ellenére is hat pontra olvadt,
ám Bencze
Tamás
csapata
megérdemelten szerezte meg
a győzelmet.
Bencze Tamás: Több
szerkezetet
is kipróbáltunk
a
meccsen,
de nem
mindegyik
volt sikeres, ám kísérletezni
az
ilyen mérkőzéseken
kell. Egy
percig sem forgott
veszélyben
a sikerünk.
További
eredmények:
ZTE-BSE 79-70, Sopron-BEAC-Újbuda 8 0 - 4 6 , Győr-Vasas-Csata 9 0 - 4 8 , SzekszárdSzolnok 91-92.

Pariban voltak
BAJA. Felkészülési mérkőzést
játszott tegnap „félúton", Baján az NB IA csoportjára készülő két férfi kosárlabdacsapat, a
DélKonstrukt SZTE-Szedeák és
a Kaposvár. A szegediek a
meccs elején sok ziccert kihagytak, ennek köszönhetően
az első negyed ötpontos kaposi
vezetéssel zárult. A második
negyedben Drahos triplájával
20-21-re jött fel a Szedeák,
majd a 16. percben újabb hármasokkal már a Tisza-partiak
vezettek, 29-28. Wilson büntetőivel fordított ugyan a Kaposvár, de jöttek McKenzie pontjai,
így a nagyszünetben három
pont volt ide, 39-36.
A harmadik játékrészben
1:10 perc alatt 8 - 0 - s rohamot
indított a Kaposvár, sőt Kutast triplája után hétre nőtt az
előnye, és onnantól a mérkőzés hátralévő részében csak a
somogyi alakulat vezetett.
Egyszer még feljött hatra a

térzajokból kiderült, éppen
edzést tartott a Félix Promotion versenyzőjének, a Svájcból hazatelepült Szili Istvánnak. Miatta, valamint a professzionális boksz világába
visszatérő menedzser,
Rácz
Félix és korábbi világbajnokunk, Kótai Mihály miatt kapta a gála a visszatérés nevet.
A bunyós hétvége azonban
nem szombaton kezdődik a

SZEGED. A közelmúltban elhunyt búvárúszó-világbajnok,
Savanya Norbert búcsúztatása
október 2-án (szombat) 16 óra-

kor az újszegedi, Torontál téri
templomban lesz. A család arra
kér mindenkit, hogy ne hozzon
virágot a szertartásra.

ÚTINAPLÓ PENTEKTOL A BL-TURÁRÓL

Minszki fellépés
A Pick Szeged férfi kézilabdacsapata szombaton 16.30-kor
(magyar idő szerint 15.30) a
fehéroroszországi Minszkben
lép pályára a Bajnokok Ligája
második fordulójában.
SZEGED
SÜLI RÓBERT
A sikeres BL-rajt után a játékosok legnagyobb örömére a
héten nem kellett hétközi
meccset játszania a Pick
Szeged férfi kézilabdacsapatának, „csak" az edzések jelentették a délelőtti és délutáni elfoglaltságot. Leginkább azért jött jól ez a
meccsmentes időszak, mert
a Bajnokok Ligája második
fordulójában, idegenben, a
fehéroroszországi
Minszkben lép pályára szombaton
16.30-kor (magyar idő szerint 15.30-kor) a Tisza-parti
alakulat.
A csapatból szerencsére
mindenki egészséges,
így
Skaliczki
László
vezetőedző
együttese az első meccsre
nevezett 16 játékossal veszi
fel a küzdelmet.

A Pick péntek hajnalban
fél négykor indul az újszegedi sportcsarnok elől, majd
Ferihegyről 7.05-kor száll fel
a gép. Mivel nincs közvetlen
Budapest-Minszk járat, így
frankfurti átszállással 13.40kor landol a repülő a fehérorosz fővárosban. A hosszú
út miatt Skaliczki László
csak szombat délelőtt tart
majd egy átmozgató tréninget, az első nap séta és taktikai értekezlet szerepel a
programban.
A delmagyar.hu olvasói
megszokhatták, hogy a Pick
külföldi
túráiról
útinapló
formájában számolunk be. A
háromnapos útról most a
legfrissebb hírekkel, interjúkkal és fotókkal jelentkezünk, így érdemes lesz majd
keresni a beszámolót.
A második
BL-meccsen
cseh bírók tevékenykednek. A
C csoportban a következő öszszecsapásokra
kerül
sor,
szombat, 18 óra: Valladolid
(spanyol)-Csehovszki Medvegyi (orosz). Vasárnap, 15.50:
AaB Handball (dán)-Kadetten
Schaffhausen (svájci).

Tollaslabda a Gellértben
SZEGED. Szombaton 9.30-tól
tollaslabdaversenyt rendeznek
az újszegedi Gellért Szabadidőközpontban. A Kőműves család
szervezésében zajló viadalra
több kategóriában várják a
sportolni vágyók jelentkezését.

A torna svájci rendszerben zajlik majd. Hobbi, kezdő, haladó és vegyes páros
kategóriában iehet nevezni,
e-mailben: kedi@okszi.net,
vagy a 30/229-0421-es telefonszámon.

Murénás szeniorérmek
EGER. Kiválóan szerepeltek a
Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub szenior versenyzői az
Egerben megrendezett
XI.
Bitskei Aladár Nemzetközi Senior Úszóemlékversenyen. Az
egyéni indulók közül kiemelkedik a 4 6 éves Kómár
Lajos,
aki 100 méteres pillangóúszásban ért el országos csúcsot (1:05,03), illetve szintén
említésre méltó Csonka
Csaba
összetett versenyben
elért
harmadik helyezése. A csapatversenyben a szegediek az

előkelő negyedik helyen végeztek, míg a váltóversenyekben egy arany-, két ezüst- és
három bronzéremmel lettek
gazdagabbak. A versenyzőket
Kanyó Dénes készítette fel.
A szegediek eredményei, Erdős
Ildikó: 1 ezüstérem. Balassa Judit: 2 arany, 2 ezüst. Slízné Gedó
Andrea: 2 ezüst, 1 bronz. Vas Balázs: 2 arany, 1 ezüst. Csonka
Csaba: 2 ezüst, 4 bronz. Kómár
Lajos: 2 arany, 1 ezüst. Nagy
Zsolt: 1 arany, 1 ezüst, 1 bronz.

Pingpongmaraton
reggeltől reggelig
McKenzie a nagyszünet előtt igen eredményes volt.

FOTÓ: KARNOK CSABA

Matolcsi is ringbe lép Szentesen
SZEGED. Újabb klasszissal gazdagodott a szombati „A viszszatérés" ökölvívógála, amelyet 18 órától a Dr. Papp László
Városi Sportcsarnokban rendeznek Szentesen. Kötelek közé lép Matolcsi József (középsúly, Lauri Promotion), akinek egy szerb riválissal kell
megküzdenie - mondta el Bertók Róbert, az esemény egyik
főszervezője, aki, mint a hát-

Savanya búcsúztatása

KOMAR ORSZÁGOS CSÚCSOT ÚSZOTT

DélKonstrukt SZTE-Szedeák-Kaposvár 79-88 (14-19, 25-17,
20-30,20-22)
Férfi kosárlabda felkészülési mérkőzés, Baja, 100 néző. Vezette:
Kiss L„ Vétek.
DélKonstrukt SZTE-Szedeák: Vi
da 12, Rubin 22/9, Kiss Zs., Dukics
10/3, McKenzie 16. Csere: Drahos
11/9, Nyilas 6/3, Tanács 2, Molnár
M. Edző: Fodor Péter.
szegedi csapat (66-72), de a
válogatott Soós ekkor győzelmet jelentő pontokat dobott,
79-88.
A szegedi együttes legközelebb felkészülési mérkőzésen
szombaton 18 órától Kecskeméten lép újra pályára.
Fodor Péter: - Jól szolgálta felkészülésünket
a mérkőzés, hiszen még
alakulóban
van a csapatunk. Nem játszottunk jól, de így is
„pariban"
voltunk egy jóval
összeszokottabb ellenféllel
szemben.

CSÜTÖRTÖK

Kurca-parti városban. Holnap
16.30-kor rendezik a sportcsarnok emeleti részén a mérlegelést és a nyilvános edzést,
amelyre minden érdeklődőt
várnak. Az autogramvadászok
aláírásokat gyűjthetnek kedvenceiktől, a rendezvény főszereplőitől, és pár belépőt is
kisorsolnak a helyszínen a
megjelent drukkerek között. A
korábban már beharangozott

sztárok (Erdei „Madár" Zsolt,
Kovács „Kokó" István, Dzsudzsák Balázs, Babos
Tímea)
mellett elképzelhető, hogy
Winkler Róbert is ellátogat a
szentesi gálára. Jegyek szombaton 16.30-ig elővételi áron
(1500 forint) vásárolhatók a
Dr. Papp László Városi Sportcsarnok portáján, csak utána
kezdik a teljes, 2 0 0 0 forintos
áron adni.

SZEGED. Tíz év után rendezi
meg ismét az ATSK Szeged a 24
órás asztalitenisz-maratonját
október 2-án, szombaton 10
órától vasárnap 10 óráig az
ATSK
asztalitenisz-teremben
(Csillag téri barakk).
- Utoljára 2 0 0 0 - b e n rendeztünk 24 órás pingpongot,
óriási sikerrel és nagy érdeklődés mellett. Most is várunk szeretettel mindenkit,
a kötött programok mellett
kifulladásig lehet majd játszani, ingyenesen, bárkinek.
Az érdeklődő fiataloknak a
család többi tagjával együtt,
edzők irányításával lesz lehetősége megismerkedni a
sportággal, illetve a rend-

szeres sportolás lehetőségeivel, feltételeivel - mondta
Márki Ernő szervező.
A program, 10-14 óráig: ATSK Szeged-Szentkirályi Szőnyeg ASK NB
l-es asztalitenisz-mérkőzés. 14-16
óráig: családi pingpong - játéklehetőség családok számára. Közben: ATSK sportági bemutató a
„Tanfolyamtól az NBI-ig" címmel és
kerekes székes asztalitenisz-bemutató mozgássérült sportolók
részvételével. 16-18 óráig: szabadidős diákverseny. Közben: „Régi idők forgója". 18-20 óráig: családi pingpong. 20-22 óráig: faütős
nosztalgia pingpongverseny. 22
órától reggel 10-ig: folyamatos
szabadjáték, éjszakai pingpong.
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CSÜTÖRTÖK

Büntetők napja volt
kesítettek 11-est a játékosok. Az
olasz Inter kameruni támadója,
Sámuel Eto'o eközben mesterhármast szerzett a német Bremen ellen - ebben az A jelű csoportban az Inter mellett az angol Tottenham is négy találatig
jutott. A nyolc mérkőzésen öszszesen huszonegy gól esett.

EURÓPA. A labdarúgó Bajnokok
Ligája csoportkörének második
fordulójában a második játéknap a büntetőké volt. Kazanyban a hazai Noboa, illetve a barcelonai Villa, Londonban a Tottenham játékosa, Pavljucsenko,
míg Tel-Avivban a hazai Enyeama és a lyoni Bastos révén érté-

Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló, A csoport: Tottenham
(angol)-Twente (holland) 4-1 (0-0), gólszerzők: Van der Vaart
(47.), Pavljucsenko (50., 64. - mindkettő 11-esből), Bale (85.), ill.
Chadli (56.). Inter (olasz)-Bremen (német) 4-0 (3-0), gólszerzők:
Eto'o (21., 27., 81.), Sneijder (34.). A csoport állása: 1. Inter 4
(6-2), 2. Tottenham 4 (6-3), 3. Twente 1 (3-6), 4. Bremen 1 (2-6)
ponttal.
B csoport: Schalke (német)-Benfica (portugál) 2-0 (0-0), gólszerzők: Farfán (73.), Huntelaar (85.). Hapoel Tel Aviv (izraeli)—
Olympique Lyon (francia) 1-3 (0-2), gólszerzők: Enyeama (79. 11-esből), ill. Bastos (7. - 11-esből, 36.), Pjanic (90+4.). A csoport
állása: 1. Lyon 6, 2. Schalke 3 (2-1), 3. Benfica 3 (2-2), 4. H.
Tel-Aviv 0 ponttal.

C csoport: Valencia (spanyol)-Manchester United (angol) 0-1
(0-0), gólszerző: Hernandez (85.). Glasgow Rangers (skót)-Bursaspor (török) 1-0 (1-0), gólszerző: Naismith (18.). A csoport állása: 1. Manchester United 4 (1-0) és Rangers 4 (1-0), 3. Valencia
3,4. Bursaspor 0 ponttal.
D csoport: Rubin Kazany (orosz)-Barcelona (spanyol) 1-1 (1-0),
gólszerzők: Noboa (30., 11-esből), illetve Villa (60., 11-esből), Panathinaikosz (görög)-Köbenhavn (dán) 0-2 (0-2), gólszerzők:
N'Doye (28.), Vingaard (37.). A csoport állása: 1. Köbenhavn 6, 2.
Barcelona 4, 3. Kazany 1,4. Panathinaikosz 0 ponttal.
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Puyolék (hátul) szenvedtek Martinsék ellen Kazanyban. FOTÓ:

MTI

Két magyar
HANTI-MANSZIjSZK. A magyar
férfi és női válogatott is döntetlent játszott az oroszországi
Hanti-Manszijszkban
zajló
sakkolimpia szerdai, nyolcadik fordulójában. A forduló
előtt harmadik férfiaknál két
remi és Almási Zoltán veresége
után Balogh
Csaba
sötéttel
nyerve egyenlített. A nőknél
mind a négy párosítás remivel
ért véget.
Eredmények, 8. forduló,

férfiak: Magyarország-Azerbajdzsán 2:2, Lékó Péter-Mamedzsarov döntetlen, Radzsabov-Almási Zoltán 1:0, Polgár
Judit-Mamedov
döntetlen,
Guszejnov-Balogh Csaba 0:1.
Nők: Magyarország-Bulgária
2:2, Hoang Thanh Trang-Stefanova döntetlen, NikolovaMádl Ildikó döntetlen, Vajda
Szidónia-Videnova
döntetlen, Velcseva-Rudolf Anna
döntetlen.

Szegeden játssza első
meccseit a Hungerit
SZENTES. A 2009/2010-es szezonban a bajnokságban ezüst-,
a magyar kupában bronzérmet
szerzett Hungerit MetalComSzentesi VK OB l-es női vízilabdacsapata augusztus 2-án kezdte a felkészülést az új idényre.
Zantleitner Krisztina vezetőedző
elmondta: eddig főként fizikai
jellegű, alapozó munkát végzett
tanítványaival; egy-két hete
„került elő" a játékszer, és kaptak nagyobb hangsúlyt a labdás
gyakorlatok. A keret még nem
teljes, az Európa-bajnokságon a
válogatottat erősítők közül Takács Orsolya még pihen, az
egyik új igazolás, a kapus Gyöngyössy Anikó már részt vett
egy-két edzésen.
Első meccseiket a szegedi
nemzetközi felkészülési tor-

Boszorkányos futballisták
Négy női labdarúgócsapatot is
működtet a Szegedi AK Boszorkányok egyesülete. A futsalosok már most a honi élvonalban szerepelnek, mig a nagypályás együttes az idén jutna
fel az NB l-be - jelenleg veretlenül vezetik a második ligát.
SZEGED
GYÚRÓS ISTVÁN
Két győzelemmel kezdte meg
szereplését a Szegedi AK Boszorkányok női labdarúgócsapata. Mivel Hódi
Zsuzsanna
együttese az NB Il-ben szerepel,
jelenleg Szeged legmagasabb
osztályban játszó futballklubjának számít, ám a „boszorkányok" még tovább jutnának idén már az élvonal a céljuk.
- Tavaly sem sok hiányzott, másodikak lettünk az NB
II-ben - mondta Szil Zsolt, az
egyesület alelnöke. - Az idei
szezonban előbb a Pécset vertük idegenben 2-1-re, majd a
Landorhegy csapata ellen is
nyerni tudtunk 1-0-ra, így a jó
kezdés megvan. Reméljük, a
lendület kitart a bajnokság
végéig, és az ötfős Nyugati
csoportból mi lehetünk majd
a feljutók - fogalmazott.
Nem elírás, tényleg a Nyugati csoportba sorolták a szegedieket, ám ez csak az elnevezés,
a bajnokság valójában északidéli felosztás szerint zajlik. A
csapat leghíresebb játékosa talán a korábban egy évet a Boszorkányok között játszó felnőtt
válogatott Vágó Fanny (róla
lásd keretes írásunkat), míg je-
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nán játsszák a Kurca-partiak,
az elsőt (pénteken 10 órakor)
éppen
a házigazda
Taylor8<Nash Universitas Szeged
ellen, de a riválisok között
szerepel az Eger, valamint az
olasz Imperia és Messina is. A
Hungerit nem teljes kerettel
(Takács hiányozni fog, Gyöngyössy talán egy-két negyedre
száll be) vesz részt a megmérettetésen, amelyen az eredményesség nincs is célkeresztben. Zantleitner Krisztina
úgy fogalmazott: a gyakorlásra helyezik a hangsúlyt, és
már azzal elégedett lesz, ha
mérkőzésen, éles helyzetben
viszontlátja azokat az elemeket, amelyeket a tréningeken
eddig sulykoltak. A pontvadászat október 27-én kezdődik.

Genovában
a Debrecen

SZEGED. Alaposan megfogyatkozva várja a csütörtöki (kezdés: 19 óra) Európa Liga-mérkőzését a Debreceni VSC labdarúgócsapata, amely ezúttal
az olasz Sampdoria - a magyar
válogatott Komán
Vladimír
csapata - vendége lesz.
A
magyar
bajnoknak
amúgy is kevés az esélye a
pontszerzésre Genovában, úgy
viszont különösen, hogy Kabát Péter eltiltás miatt nem
játszhat, Komlósi Ádám és Farkas II. Balázs sérüléssel bajlódik, Máté Péter pedig beteg.
Amiben bízhat a Loki, az
az, hogy riválisa is gyengén
kezdte az otthoni bajnokságot. A genovaiak öt forduló
során mindössze hat pontot
gyűjtöttek, pedig többre hivatottak.

várakozás

Gábor

az FK Szeged edzője
- Az Európa Liga-meccset leginkább Komán Vladimír miatt
várom. A magyar játékos remek csapatban futballozik, jó
helyen van, és bízom benne,
hogy hamarosan meghatározó
szerepet tölt be a „Sampnál".
Mint a magyar futballt szerető
ember tiszta szívemből szurkolok a Lokinak, remélem,
hogy szoros eredményt ér éi
Genovában. Sajnos nyáron a bajnok rossz játékospolitikát
választott, több kiváló játékosa távozott, akiket nem sikerült pótolnia.
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A szegediek játékosa, Hajka Hajnalka (fehérben, középen) sok gondot okozott a pécsi védőknek. FOTÓ:
lenleg az U19-es nemzeti csapatban szereplő 18 éves Horváth Hanna és az U17-esek között villogó 16 esztendős Szil
Tünde számít a legnagyobb tehetségnek. Az együttes a Felső
Tisza-parti stadionban rendezi
meg meccseit, legközelebb október 9-én, 14 órától fogadják
hazai pályán a Somogyjádot.
Ami a nagypályás csapatnak még csak álom, a futsalosoknak sikerült: a Szegedi AK
az NB I-ben szerepel, tavaly
az előkelő ötödik helyen végeztek a lányok. A gárda tulajdonképpen a nagypályás
csapatra
épül,
nagyrészt
ugyanazok jutnak szerephez
a meccseken, edzőjük Szél
István - nekik a bajnokság

még csak most kezdődik, vasárnap 14 órától a Salgótarjánt fogadják. A futsalosok a
3 - 6 . helyen szeretnének végezni a bajnokság végén.
A csapat rendelkezik U15-ös
gárdával is (őket Szil Zsolt edzi),
amelyben a legtehetségesebbnek tartott Nagypál Fatima, Mészáros Dalma, Nagy Dzsenifer,
Hartai Krisztina és Madarász
Réka játékával három sikerrel
kezdték az évet, de nem panaszkodhat a Bács-Kiskun megyei
keresztpályás
bajnokságban
szereplő együttes sem: a főként
a fiatalok és a már szenior korosztályhoz tartozó játékosok alkotta csapat négy meccséből
hármat sikerrel zárt.
Aki kedvet érez magában

mm

DM/DV

ahhoz, hogy leányként is kipróbálja magát a futballpályán, az jelentkezhet Vincze
Attila technikai vezetőnél a
20/473-8912-es telefonszámon.

Vágó Fanny a Bayernnél? ,j9
Remek hírek láttak napvilágot a
Szegedről induló magyar válogatott futballistáról, Vágó
Fannyról: a még mindig csak 19 2 9
éves tehetség felkeltette a német sztárcsapat, a Bayern München érdeklődését. A jelenlegi S 9 V
szolnoki edző, Vágó Attila leánya az MTK-ban játszik, ám
nem lenne számára ismeretlen
a Bundesliga, hiszen 16 évesen
szerepelt a németeknél.
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Terápiás foglalkozásokat
támogat a Mol
A Mol Gyermekgyógyító Program élmény- és művészetterápiás programokat támogat. Az
idén hatodik alkalommal meghirdetett pályázati felhívásra
olyan nonprofit szervezetek
nyújthatták be programjaikat,
amelyek krónikusan beteg, fogyatékkai élő vagy veszélyeztetett gyerekek rehabilitációjával
és fejlesztésével foglalkoznak.
Idén 31 szervezet kapott támogatást, összesen 43 millió forint
értékben. A pályázatokról a
végső döntést a Mol Új Európa
Alapítványának kuratóriuma
hozta meg.
A krónikusan beteg gyermekeket a művészeti és élményterápiás programok hozzásegítik a kórházi kezelés okozta
negatív hatások feldolgozásához, és elősegíthetik gyógyulásukat. A fogyatékkal élő gyermekek esetében a fejlesztés
életprogramjuk részét alkotja.
Egyes esetekben az önkifejezés, a kommunikáció segítése, az érzelmek tudatosítása
lehet cél, máskor a mozgáskoordináció javítása. A veszélyeztetett gyermekek és fiatalok ésqtéb'en a drámajátékok, niűvé'szefii foglalkozások
segítenek az önismeret fejlesztésében és a társadalmi beilleszkedésben.

A Mol Gyermekgyógyító Program, amely szándéka szerint
nem a gyógyító eszközök beszerzését, hanem a terápiás
programokat karolta fel, 2005
óta összesen több mint 180
rehabilitációs programot tudott támogatni a gyermekegészségügy területén. A támogatás nagysága meghaladja a 2 3 0 millió forintot.
Ebben az évben új kezdeményezésként jelent meg a Mosoly Alapítvány meseterápiája, amelyet
beszédzavaros
és látássérült
gyermekek számára szerveznek Győrött és
Debrecenben.
A meseterápia
abból indul ki,
hogy minden
élethelyzetnek
megtalálható a
mesebeli leképeződése,
a
gyermekek pedig szívesen
azonosulnak a
mesék egyes
szereplőivel. A
mesékben
ugyanakkor
mindig megoldódnak a nehéz helyzetek,
ezek pedig a

lAd
aléi

é

gyermekek segítségére lehetnek saját problémáik megoldáP
sában.
A békéscsabai Aut-Pont Alapítvány autizmussal élő gyermekek számára biztosít fejlesztő foglalkozásokat. Színes
programkínálatuk egyik eleme l V
a gyógylovaglás, amelynek segítségével a mozgáskoordinációban és a kommunikációs 17
készségek fejlesztésében tudnak jelentős eredményeket elérni.
(x) ;

MOZAIK

2010. SZEPTEMBER 30.,

Eimii (Aqip) benzinkút

IJDONSAG! BIOETANOL: E85
318,9 Ft/i

330,9 Ft/l

244 Ft/l

LPG 192 Ft/l

100 EV - 100 IDEZET
„Szeged sz. kir. város
székhellyel alakíttatnék
egy vármegye, mely állana Csongrád vármegye
tiszáninneni járásaiból,
Csongrád megye központi járásából, Makó r.-t
városból és nagylaki járásból, Torontál vármegye
törökkanizsai,
nagyszentmiklósi és törökbecsei
járásaiból,
Magyarkanizsa és Zenta
rendezett tanácsú városokból"
(1918. szeptember 3.)
Kelemen Béla, Csongrád
vármegye és Szeged sz. kir.
város főispánja

A paprikafűzés fortélyait adták tovább a röszkei hagyományőrző asszonyok a Csongrád Megye Szépe
indulóinak, FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Paprikába csomagolt szekér

100 éves
a DÉLMAGYARORSZÁG

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

6.40
18.27
22.27
14.00

rád Megyei Paprikasót harangozták be - a rendezvény pénteken
kezdődik:
14.30-kor
nagy csinnadrattával vonul
majd végig a nyitómenet lovasokkal, dobosokkal, néptáncosokkal a megyeházától a
Dugonics térig, ahol vasárnapig számtalan érdekes program várja a látogatókat. Pénteken például 20.30-kor koncertezik a Holdviola együttes,
szombaton Benke László mesterszakáccsal rendeznek bográcsos versenyt, és a csantavéri mesemondó, Utasi Árpi is

fellép. A Dugonics téren 7
paprikás kínálja majd a fűszernövényt, amit megkóstolhatnak és meg is vásárolhatnak az érdeklődők. Közel 55
kézműves portékájából válogathatunk, és megízlelhetjük
majd egy felvidéki méhész
mézeit, valamint a hargitai
áfonyalekvárt is.
A paprikasó programjaihoz
kapcsolódik a Csongrád Megye Szépe Alpok-Adria
Szépségverseny döntője is,
amit szombaton 19 órakor rendeznek a megyeházán.

ORVOSMETEOROLOGIA

KOS (III. 21.-IV. 20.): Egyedi ötleteit ma sikeresen alkalmazhatja
munkája meggyorsítására, és ezzel az egyedi munkastílussal hamar felhívja magára néhány befolyásos ember figyelmét. Használja
ki ezt a remek alkalmat.

RÁK (VI. 22.-VII. 22.): Ne csak
várjon az elismerésre, tegyen is
valamit érte. Ha főnökei látják,
hogy teljes erőbedobással küzd,
nem lesznek hálátlanok. Egyik ismerőse bemutatja egy rendkívül
vonzó személynek.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Unalmas napnak néz elébe, komolyabb
kihívások és érdekes feladatok
nélkül. Mivel most bőven van ideje, érdemes rendet raknia iratai
között. Régi barátja üzleti ötlete
megragadja a fantáziáját.

BAK (XII. 22.-1.20.): Szeretne
újfajta kihívásokkal szembenézni,
de úgy érzi, jelenlegi munkahelyén
erre nincs lehetősége. Remek érveivel ma bárkit meg tud győzni
saját igazáról, és ennek nagy
hasznát veheti tárgyalásain.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Legyen
óvatos, ha ismeretlen emberekkel
dolgozik együtt, nehogy valaki kihasználja a jóhiszeműségét. Délután háztartási teendőkkel kell
foglalkoznia, amelyek kissé kifárasztják.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.): A
mai napon nem találja a közös
hangot másokkal, így könnyen
összetűzésbe kerülhet kollégáival
vagy szeretteivel. Este otthon marad, és megpróbál új üzleti terveket kidolgozni.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Barátja, aki tartozik némi pénzzel, újra
kölcsönt kér, és ha most nem
mond nemet neki, ez az eset még
többször megismétlődhet. Az estét romantikus hangulatban tölti
kettesben kedvesével.

VÍZÖNTŐ (I. 21.—II. 20.): Egy
rendkívül profi üzletemberrel tárgyalva nagyon oda kell figyelnie,
különben az illető könnyedén csőbe húzhatja. Fiatal barátja révén
délután megismerkedik egy rendkívül vonzó személlyel.

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Délelőtt
senkivel se találja a közös hangot,
ezért számos vita robbanhat ki,
amelyek miatt nem tud feladataira
koncentrálni. Az estét töltse otthonában, és próbálja kipihenni
magát.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Gyorsan
befejezi rutinmunkáit, így jut ideje
új üzleti terve finomítására. Ne aggodalmaskodjon karrierje, jövője
miatt, legyen optimista. Egy háztartási probléma sok fejtörést
okozhat.

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Egyik
kollégája délelőtt rengeteg segít,
így időben elkészülhet nagyszabású munkájával. Találja meg a módját, miként hálálhatná ezt meg
neki. Este maradjon otthon szeretteivel.

HALAK (II. 21.—III. 20.): Kreativitásának köszönhetően rekordidő
alatt végezhet mai feladataival.
Ha vásárolni indul, előtte feltétlenül nézze át pénzügyeit. Kedvese közös programot szervez estére.

SZEGED

BOBKÓ ANNA

Egy régi, patinás paraszti szekeret „csomagoltak" paprikába tegnap a szegedi Dugonics
téren a röszkei Hagyományőrző Nyugdíjas Klub dalkarának
tagjai.
Az asszonyok lánykorukban a hasítóban dolgoztak paprikafűző tudományukat a
Csongrád Megye Szépe verseny résztevőivel is megosztották. A programmal a Szegedi Paprikafesztivál és Csong-

ISTEN ÉLTESSE!
JEROMOS, MÉDEA
A Jeromos görög eredetű név,
a Hieronümosz névből származik. Jelentése: szent nevű.
A Médea görög eredetű női
név. Jelentése: okos nő.
Ma ünnepel még: ZSÓFIA.

Hidegfronti hatás várható.

H0R0SZK0P

A napos oldalról

EZT IRTUK

VÍZÁLLÁS

1 ÉVE: Próbaperre mennek a
43-as úti forgalom miatt károsodott házak tulajdonosai. Egy
szőregi ház falán akkora a repedés, hogy át lehet látni rajta.
5 ÉVE: Horgászbázis épül a
csongrádi Holt-Tisza partján.
10 ÉVE: A sportág történetében
először jutott az olimpiai döntőbe a magyar női kézilabda-válogatott.

A TISZA Csongrádnál 175
cm, Mindszentnél 225 cm,
Szegednél 229 cm (hőfoka
15,6 °C).
A MAROS Makónál 2 cm.

LOTTOSZAMOK
SKANDINÁV LOTTÓ
A: 11,12,16,19, 27, 32, 34
B: 7,10,15,18,19, 31, 35,

HUVOS IDO
Készítette:

Erősen és gyengébben felhős időszakok váltakoznak, több-kevesebb napsütés várható. Csak északkeleten, keleten lesz erősen felhős az ég, főként ottvalószínűzápor.
Szeged

14°

Mórahalom

14°

Hódmezővásárhely

13°

Mindszent

13°

Szentes

14°

Békéscsaba

13°

Makó

14°

Szolnok

13°

Csongrád

13°

Kecskemét

14°

Kistelek

14°

Orosháza

13°

További kilátások
Többnyire sok lesz felettünk a felhő, de emellett hosszabb-rövidebb napos időszakok is válhatok. Kezdetben még kisebb csapadék lehet. Jóval a sokévi átlag alatt
marad a hőmérséklet, lassű (avulás csak a jövő hét elejétől valószínű.
Péntek

Szombat

Vasárnap

Hétfő

Max:15
Mbi:4°
Zápor

Max:15°
Mln:6°

Max:17°
Mln:6°
Napos

Max:18°
Mln:7°
Változó

^

PÁLYÁZATOT HIRDET

A18 éves Beregszászi Gabriella Szegeden, a Fodor József szakközépiskolában tanuL Mérnöknek készül. Hobbija a vásárlás. Fülbevalókat gyűjt.
Példaképe Audrey Hepburn. Mottója: „Azt akarom, hogy az egész életem
egyetlen őrült ötlet legyen!" FOTÓ: NÉMETH NORBERT

GENERÁLI
Hódmezővásárhely, Makó és környékére:
(JRl'PPE
• Nyugdíj- és gyermekjövő programirtékesitő
Feltétel: felsőfokú v é a a ^ ^ Ö n Y Y T ® 1
• GépygíiCXreíÓŰ^^uv'tóFÖW % értékesítő
Feltetel: ^VioTO^*
Bővebb információ Jakabné Kurusa Mária ügynökségvezetőnél:
a 06-20/579-2782-es telefonon. A pályázatokat
maria.jakabne-kurusa(jpgenerali.hu e-mail címre várjuk.

o

AUTOSOK! INGYENES ÁTVIZSGÁLÁS ES MOSÁS!
SZERVIZHÉTVÉGE SZOMBAT-VASÁRNAP
OKTÓBER 2-3.
9.00 -13.00

BEJELENTKEZÉS:
62/558-400

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

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
Ma
ünnepli
35. születésnapját
Marion
Cotillard (képünkön a Piaf című
filmben)
Oscar-díjas
francia
színésznő.
Párizsban született
1975-ben.
2008-ban vált nemzetközi hírű filmcsillaggá, amikor a Piaf
című film főszereplőjeként
egymás után elnyerte a legjobb színésznőnek járó Gol-

den Globe-díjat, BAFTA-díjat,
César-díjat
és
Oscar-díjat.
Anyja színésznő, apja színházi rendező. Szülei révén kisgyermekkora óta művészi körökben forgott, ugyanúgy,
mint két iker öccse, az 1977.
november 6-án született Quentin (festő- és szobrászművész) és Guillaume (író).
Környezetvédő
aktivista,
2001 óta tart szoros kapcsolatot a Greenpeace nemzetközi
szervezet francia központi irodájával. Főbb filmjei: Taxi,
Közellenségek, Kilenc.

A NAP VICCE
- Mi a különbség a valaha és közöttem?
- Szebb vagyok, mint valaha.

S Z E G E D , S Z A B A D K A I U T 5 4 . ALATTI
KULCSRAKÉSZ, VÉGLEGES HASZNÁLATBAVÉTELI
ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ, 4 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ
+ PORTÁLOS ÜZLETHELYISÉG RAKTÁRRAL
TELEPHELY, PANZIÓ, IRODA, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT,
|
VENDÉGLÁTÓHELY (KÉSZ ENGEDÉLLYEL) CÉLJÁRA 1

ELADÓ
LAKÁSOK:

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

A GENERALI-PROVIDENCIA ZRT. Hódmezővásárhelyi Ügynöksége
(6800 Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3.)

CSÜTÖRTÖK

144 m2 + 3.4 m2-es
raktár
CLEANSTAR
COMPLEX KFT.

06-20/9999-081
Irányár:

98,5 M Ft

