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TOVÁBBRA IS NARANCSOS A MEGYE - BUDAPESTEN TARLÓS ISTVÁN LETT A FŐPOLGÁRMESTER

Botka maradt Szeged polgármestere
MAGYARORSZÁG. Fölényes győzelmet aratott a Fidesz-KDNP
tegnap országosan az önkormányzati választásokon. A
kormánypárti szövetség minden megyei
közgyűlésben
többségbe került. A Csongrád
megyei közgyűlésbe 12 fideszes, 6 szocialista és 2 jobbikos
képviselő jutott be.
Csongrád megyében a választásra
jogosultak
46,9
százaléka ment el szavazni,
amely m e g h a l a d t a az országos átlagot (46,51 százalék).
A legaktívabbak a kisebb településeken élők voltak. A
Makó térségi Királyhegyesen
csúcsot döntöttek a helyiek:
a szavazásra jogosultak 72,6
százaléka járult az urnákhoz. A legkevesebben Szatymazon szavaztak a megyében, itt a jogosultak 28,6
százaléka a d t a le a voksát.
Tíz városunk közül a mórah a l m i a k a t érdekelte legink á b b az önkormányzati választás: a polgárok 58,2 százaléka
nyilvánított
véleményt, míg a legkevésbé a
sándorfalviak
mozdultak
meg: a választók 37,7 százaléka zarándokolt a szavazófülkéig. Két megyei jogú városunk közül Hódmezővásárhelyen a polgárok 41,9 Szegeden
45,6
százaléka
voksolt.
A tíz városból két helyen
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választottak új polgármestert:
Mindszenten a független Zsótér Károly, Csongrádon pedig
Körösi

Tibor

(Fidesz-KDNP)

vezeti a települést az elkövetkező négy évben. A nagyobb

megyei városok közül HódmeLázár

zővásárhelyen

János

(Fidesz-KDNP),
Szentesen
Szirbik Imre (MSZP), Makón
Búzás Péter (MSZP), Szegeden
pedig - ahol a legszorosabb

volt a verseny - Botka László
(MSZP) maradt a polgármester. A 28 fős szegedi közgyűlésbe 14 fideszes, 12 szocialista, egy jobbikos és egy LMP-s
képviselő jutott be.
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Budapesten
a
FideszKDNP-színekben indult Tarlós
Istvánt választották főpolgármesternek. Szegeden
kívül
egyébként minden nagyvárosban a Fidesz győzött. Az MSZP
M

O

maradt a második legerősebb
párt. A Jobbik csak Tiszavasváriban nyert. A Lehet Más a Politika rontott a tavaszi országgyűlési választásokhoz képest.
Részletek a 2-5. oldalon
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A MEGYEBEN A VALASZTOPOLGAROK 46,9 SZAZALEKA VOKSOLT - BUZAS, LAZAR, SZIRBIK FOLYTATJA

Nagyvárosok: csak Csongrádon váltottak
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CSONGRÁD MEGYE. Tíz városunk közül a mórahalmiakat
érdekelte leginkább az önkormányzati választás: a polgárok
58,28 százaléka nyilvánított véleményt, míg a legkevésbé a
sándorfalviak mozdultak meg:
a választók 37,73 százaléka zarándokolt a szavazófülkéig. Két
megyei jogú városunk közül
Hódmezővásárhelyen a polgárok 41,97 - Szegeden 45,69 százaléka voksolt.
Leghamarabb a megye 10
városa közül Hódmezővásárhelyen hirdettek eredményt:
már 21 órakor kiderült, hogy
a voksok 66,75 százalékával
Lázár

János

(Fidesz-KDNP)

maradt a polgármester. A további három jelölt jóval kevesebb voksot kapott: a második helyen 12,73 százalékkal Molnár Lászlóné ( J o b b i k )

Botka László megérkezett az ifjúsági házba. Szerinte a szegediek csodát tettek. FOTÓ: KARNOK CSABA

végzett. Itt tarolt a Fidesz-KDNP: mind a 10 egyéni választókerületi képviselői helyet megszerezte, a
Jobbik 2, az MSZP és a Zöld
Baloldal l-l jelöltje a kom-

penzációs listáról került a 14
fős közgyűlésbe.
Maradt Szegeden is az eddigi
polgármester:
Botka
László (MSZP/Összefogás Szegedért) a voksok 52,51 százalékát szerezte meg. Kihívója, a
Fidesz-KDNP-támogatott
B.
Nagy

László

a

szavazatok

45,84 százalékát kapta. A 28
fős közgyűlés összetételét némi jobboldali többség jellemzi, mivel 14 képviselő a Fidesz, 1 a Jobbik színeiben jutott a testületbe. A 20 egyéni
választókerületi
mandátum
közül 11 a Fideszé, míg 9 az
MSZP/Összefogás
Szegedért
szervezet aspiránsaié. A 8
kompenzációs listáról megszerezhető hely közül 3-3 a Fideszé, és az MSZP/Összefogás
Szegedé, l-l a Jobbiké és az
LMP-é.
Az eddigi polgármesternek
szavaztak bizalmat a kisebb városok többségében, a 10 ezer
fősnél nagyobb három városunk közül kettőben is.
Folytatás az 5. oldalon
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TIZENEGY IDŐKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST KELL TARTANI, ENNYI TELEPÜLÉSEN ALAKULT KI SZAVAZATEGYENLŐSÉG A JELÖLTEK KÖZÖTT

Orbán: 2010 adja meg 1990 értelmét
Mától Budapest ismét a nemzet
fővárosa - mondta vasárnap késő
este Orbán Viktor, aki szerint az
emberek az önkormányzati választáson azt nyilvánították ki,
hogy helyes irányba fordult az ország szekere. Mesterházy Attila
szerint az MSZP a vártnál jobb
eredményt ért el az önkormányzati választáson. Vona Gábor azt
mondta, a Jobbik hatalmas lépést
tett előre vasárnap.

ugyanis 1990 értelmét. „Most teljesedett be az, ami akkor és azóta
a mai napig nem tudott." Húsz
évvel ezelőtt a magyarok egységesek voltak abban, hogy mit
nem akarnak, de húsz éven keresztül nem tudtak megegyezésre
jutni abban, hogy mit akarnak.
„Húsz éven át csak vitatkozni
tudtunk, hogy hogyan akarunk
élni" - vélekedett, hozzátéve
azonban, hogy ez a vita vasárnap
este nyugvópontra jutott.
Ezt a sikert „mi, magyarok
magunk teremtettük meg magunk számára" - fogalmazott

BUDAPEST
MTI^
ORBÁN: ISMÉT BUDAPEST A
NEMZET FŐVÁROSA. A kor-

mányfő a Fidesz-KDNP eredményváró központjában, Budapest belvárosában tartott sajtótájékoztatóján kijelentette: Magyarország a vasárnapi összefogással lett igazán egységes, hiszen visszaszerezte a fővárosát.
Szavait nagy taps fogadta. Mint
mondta, Budapest az elmúlt
húsz évben mindig vitában állt
az ország többi részével, vasárnaptól azonban Budapest az
egység része, „mától ismét Budapest a nemzet fővárosa".
Álláspontja szerint a vasárnapi választáson az emberek igent
mondtak a nemzeti együttműködés rendszerének politikájára és
céljaira, az új, arányos adórend-

Orbán Viktor, aki szerint Magyar-

Orbán Viktor miniszterelnök gratulál Tarlós István újonnan megválasztott budapesti főpolgármesternek a Fidesz-KDNP eredményváró rendezvényén. FOTÓ: MTI - KOSZTICSÁK SZILÁRD

szerre, az együttműködés gazdaságpolitikájára, arra, hogy Magyarországnak új alkotmányra
van szüksége, valamint a magyar érdekek határozott érvényesítésére itthon és a nemzetközi világban egyaránt.
A miniszterelnök úgy véli, azt
talán senki sem vitatja, hogy egy
ország számára az a legnagyobb
siker, ha nemzeti összefogás valósul meg valami mellett, valami

A köztársasági elnök szerint vasárnap minden egyes leadott szavazat
erősítette a demokrácia eszményét. Schmitt Pál arra kérte honfitársait, hogy
a választás demokratikus végeredményét tartsák tiszteletben. Schmitt Pál
szerint az áprilisi országgyűlési és a mostani önkormányzati választás után
egy hosszú kampányidőszak végére ért az ország.

ellen ugyanis mindig könnyebben születik összefogás, mint valami mellett. Vasárnap Magyarország elérte a legnagyobb sikert:
képes volt egységesen kifejezni
azt, hogy mit akar - emelte ki.
Közölte: Magyarország átlépte saját árnyékát, hiszen immár nemcsak abban elszánt és egységes,
hogy „merre ne menjünk, hanem
abban is, hogy merre menjünk".
Ezért szerinte legalább akkora siker a vasárnapi eredmény, mint
az áprilisi győzelem volt.
A mai nap 2010-et a nagy történelmi dátumok közé emeli - jelentette ki, hozzátéve, hogy mostantól 1990-et 2010-zel együtt érdemes említeni: 2010 adja meg

Megnövekedett terrorveszély?
EURÓPA. A brit külügyminisztérium megnövekedett terrorveWashington figyelmeztet. Potenciális terrorveszélyre figyelmeztette
szélyre figyelmeztette tegnap a
a washingtoni külügyminisztérium az Európába utazó amerikai államFranciaországba és Németorpolgárokat, és felszólította őket, hogy tanúsítsanak éberséget a nyilvászágba utazó állampolgárokat.
nos helyeken, egyebek között a turisztikai nevezetességeknél és a
A veszély szintje eddig „általáközlekedési csomópontokon. A figyelmeztetés komolysága csak egy
nos" volt, és ez módosult „magas" fokozatra. Theresa May brit fokozattal marad el attól, amely már az utazás elhalasztására szólít fel.
belügyminiszter az otthoni fenyegetettség szintjét „komolyA német belügyminisztérium letre, és nincs ok arra, hogy mónak" minősítette, de nem emel- szóvivőjének vasárnapi közlése dosítsanak a veszélyfokozaton.
te meg. A külügyminisztérium szerint Németországban semmi
Hasonlóan nyilatkozott az
konkrét okot nem jelölt meg.
sem utal küszöbönálló merény- osztrák belügy szóvivője, Rudolf
Gollia, megjegyezve, hogy 2001.
szeptember 11. óta számolnak
Megkétszerezték Harry herceg személyi védelmét, miután a brit elhá„lappangó fenyegetéssel".
rítás arra a következtetésre jutott, hogy az uralkodó unokája lehet a
A cseh rendőrség az amerikai
terroristák első számú nagy-britanniai célpontja. A News of the World,
figyelmeztetés hatására fokozta
a legnagyobb vasárnapi brit bulvárlap értesülése szerint a 26 éves
a biztonsági intézkedéseket PráHarryt - aki apja, Károly trónörökös és bátyja, Vilmos herceg után a
ga nemzetközi repülőterén, és
harmadik a brit trónutódlási sorban - a Scotland Yard különleges mű„néhány stratégiai intézményveleti ügyosztályának hat fegyveres testőre kíséri mindenhova.
nél" az országban, (mti)
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Decemberben kezdődik
újra a Kulcsár-per

BUDAPEST. December elsején

k e z d ő d i k ú j r a Kulcsár Attila és

társainaik büntetőpere a Fővárosi Bíróságon (FB) - közli honlapján a bíróság. A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla május
27-én megalapozatlanság és súlyos eljárási hibák miatt hatályon kívül helyezte az FB két évvel ezelőtti ítéletét, és új elsőfokú eljárásra utasított a 2003-ban

kipattant brókerbotrány ügyében. Az ítélőtábla az új eljárás
elrendelésekor Kulcsár Attilát
kiengedte az előzetes letartóztatásból, a bróker azóta a főváros
területére vonatkozó lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. Az ügyben egyébként 1998 és 2003 közötti cselekmények miatt emelt
vádat az ügyészség Kulcsár Attila és társai ellen, (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az október 2-i kenószámok:
1, 5, 6, 20, 24, 27, 31, 32, 33. 38,43, 49, 50, 53, 62, 64,67, 71, 75,77.
Az október 3-i kenószámok:
3, 4, 5, 9,10,14.15, 27, 29, 35, 47. 52, 57, 58, 64, 65, 68, 75, 77, 78.
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ország saját magát húzta ki az
egyet nem értés csapdájából.
Áprilisban a magyarok úgy döntöttek - folytatta - , kormányváltás kell, vasárnap pedig azt nyüvánították ki, helyes irányba fordult az ország szekere.
MESTERHÁZY: A VÁRTNÁL JOBB

EREDMÉNY. A szocialisták elnökének értékelése szerint az MSZP
a vártnál jobb eredményt ért el a
vasárnapi önkormányzati választáson. Mesterházy Attila vasár-

nap este, sajtótájékoztatón azt
mondta, a választás bebizonyította, hogy az MSZP az ellensúly
a politikai közéletben, hogy az
MSZP az ország második legerősebb pártja és az ellenzék legerősebb pártja. A pártelnök gratulált
a választáson ismét polgármesteri tisztséghez jutott jelöltjeiknek,
többek közt Szeged, Makó, Ajka,
Tiszaújváros, Szentes, Ercsi és
Celldömölk újraválasztott polgármesterének. Horváth Csaba, az

MSZP főpolgármester-jelöltje szerint pártjának több budapesti
polgármesterjelöltje is jó eredménnyel zárt - gratulált Tarlós
Istvánnak a főpolgármesteri tisztség elnyeréséhez.
Az MSZP szerint a választók a
távolmaradásukkal mondtak véleményt a kormányról a vasárnapi önkormányzati választáson. Török.Zsolt ú g y értékelte, a

kormánypártok
megfélemlítő
politikája és átverései miatt
mentek el jóval kevesebben szavazni, mint négy évvel ezelőtt.
Hangsúlyozta: a szocialisták továbbra is az emberek képviseletét tartják a legfontosabbnak.
VONA: HATALMAS LÉPÉST TETTÜNK ELŐRE. Vona Gábor szerint

a Jobbik hatalmas lépést tett előre a vasárnapi önkormányzati
választásokkal. Az ellenzéki párt
elnöke az előzetes eredményeket
értékelve tegnap este közölte,
egy nagy küzdelem végpontjához érkeztek: a három európai
parlamenti, majd a 47 parlamenti képviselő megválasztása után
most több száz jobbikos képviselő kezdheti meg a munkát az önkormányzatokban és a megyei
közgyűlésekben. Vona külön
gratulált Tiszavasvárinak, ahol
várhatóan nemcsak a polgármester lesz jobbikos, hanem a
képviselő-testület tagjainak többsége is: „Tiszavasvári a Jobbik fővárosa lett" - mondta.
KARÁCSONY:
AZ
ALACSONY
RÉSZVÉTEL ROSSZ JEL. Az ala

Tasnádi házi őrizetben
nádi Péterrel s z e m b e n - közölte
Skoda Gabriella, a Fővárosi Fő-

ügyészség szóvivője tegnap. A
másik gyanúsítottal szemben
semmilyen
kényszerintézkedést nem rendeltek el, ő szabadlábon maradhat. Az ügyészség megfellebbezte a döntést,
mivel álláspontja szerint mindkét gyanúsítottal szemben feltétlenül szükséges a legszigorúbb kényszerintézkedés részben a szökés, részben pedig a
tanúk befolyásolása, {negfélemlítésének veszélye miatt. A
végzés tehát nem jogerős.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság szombaton négy órán át
tartó meghallgatás után halasztotta másnapra a döntést a
még csütörtökön őrizetbe vett
Tasnádi Péter előzetes letartóztatása ügyében.
Tasnádi Pétert és egy társát
zsarolás bűntett és más bűncselekmények elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt
vette őrizetbe a Budapesti
Rendőr-főkapitányság szervezett bűnözés elleni osztálya, és
a rendőrség pénteken kezdeményezte az előzetes letartóztatást, amelyet az ügyészség is
indítványozott, (mti)

Német újraegyesülés:
hazánkat méltatták
NÉMETORSZÁG
MTI

A keletnémet polgárjogi aktivisták mellett a kelet-középeurópai nemzetek, köztük Magyarország szerepét is méltatta
az újraegyesülés huszadik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen mondott beszédében a
német államfő. A vasárnap Brémában tartott ünnepi megemlékezés szónokaként Christian
IVuí/f kiemelte: Mihail Gorbacsov

új politikája, a lengyelországi
Szolidaritás szakszervezetbe tömörült munkások és a nyugati

az LMP k a m p á n y f ő n ö k e . Karácsony Gergely megjegyezte azt is,

hogy furcsa módon éppen a legkisebb településeken a legmagasabb a részvétel, pedig a parlamenti választásokon ennek az
ellenkezőjét szokták tapasztalni.
Kitért arra is, hogy a parlament
megváltoztatta az önkormányzati választás szabályait. Meglátása szerint emiatt a városokban, ahol elsősorban a pártok
jelöltjei indulnak, a szavazók
úgy érzik, hogy nincs igazi politikai verseny.
Rosszulléteit, fura esetek
Több rosszulléthezriasztottáka
mentőket az önkormányzati és a
kisebbségi választáson, míg volt
olyan szavazókör, ahová rendőrt
kellett hívnirandaírozásmiatt.
Mindezek mellett fura esetek is
történtek: egy kisgyerek beleesett
az urnába Tiszabőn (a megsérült
gyűjtőládát leragasztották), .megszólalt" a szavazóuma Terézvárosban (azaz egy mobiltelefon,
amelyből Gyurcsány Ferenc őszödi
beszéde hallatszott). Volt szavazó,
aki ittasan jelent meg a szavazókörében, később felesége beismerte, férje helyett ő töltötte ki a
lapokat (érvénytelennek minősítették a szavazatokat), leszakadt és a
szavazatszámláló bizottságra hullt
a mennyezet vakolata Somogyhatvanban - senki sem sérült meg.

csony választási részvétel min-

NEM JOGERŐS - AZ ÜGYÉSZSÉG FELLEBBEZETT

BUDAPEST. Egy hónapra házi
őrizetet rendelt el a bíróság Tas-

dig rossz jel a demokráciának értékelte a kampánycsend lezárulta után újságíróknak a részvételi arányokról szóló híreket

határokat a keletnémet menekültek előtt megnyitó magyar
kormány nélkül nem valósulhatott volna meg a német állami
egység. Az utóbbi húsz esztendőben végbement társadalmi
változásokról szólva a szónok rámutatott: ezeknek terheit túlnyomórészt a keletnémetek viselték. Teljesítményük azonban
mind a mai napig nem talált kellő mértékben méltatásra.
A szövetségi elnök az ország
előtt álló fontos feladatnak nevezte a bevándorlók integrációját, hangsúlyozva: a jövő azon
nemzeteké, amelyek nyitottak a
kulturális sokszínűségre.

KÜLFÖLD
Ma temetik Tony Curtist

USA. Tony Curtist, Hollywood
eltávozott, magyar származású
legendáját ma helyezik örök
nyugalomra Las Vegasban, a
Palm Green Valley Temetőben; a
magyar kormány nevében Bokor
Balázs Los Angeles-i főkonzul
nyilvánítja részvétét a családnak.
A filmsztár 85 éves korában,
szerda éjjel hunyt el otthonában.
A színész haláláról valamennyi
jelentősebb amerikai napilap és
tévéállomás beszámolt.

Az IMF Ukrajnát dicsérte

UKRAJNA. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója,
Dominique Strauss-Kahn a hét
végén megdicsérte Ukrajnát a
szerinte kitűnő teljesítményéért
a költségvetés és a gazdaság
rendbehozatalában, és biztosra
mondta, hogy az Ukrajnával kötött készenlétihitel-megállapodás első, most esedékes felülvizsgálata sikeres lesz.

Megszüntetné
a módosításokat

SZLOVÁKIA. Ivan Gasparovic
szerint a szlovák-magyar kettős
állampolgárságról szóló vitában
az lenne a legjobb megoldás, ha
Magyarország és Szlovákia is
megszüntetné az állampolgársági
törvényeikben eszközölt módosításokat. Magyarázatul hozzátette: nem látja semmi okát annak,
hogy fokozódjon a feszültség
egy olyan területen, amely a jövőben nagy valószínűséggel nem
lesz meghatározó, (mti)
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TÍZBŐL NYOLC HELYEN AZ EDDIGI VEZETŐ NYERT CSONGRÁD MEGYEBEN

Két új városi polgármester
CSONGRÁD MEGYE 161 ezer 148 választójoggal rendelkező állampolgár járult tegnap az
urnákhoz, ez 46,90 százalékos részvételi
arányt jelent (ezt az adatok 91 százalékos
feldolgozottságánál jegyeztük fel, éjjel fél
11-kor). Eszerint valamivel többen mentek

el lakóhelyük és megyéjük önkormányzatáról dönteni, mint négy évvel ezelőtt. A megye tíz városának lakói többnyire úgy határoztak, hogy kitartanak az eddigi polgármester mellett: így történt ez Csanádpalotán, Hódmezővásárhelyen, Kisteleken, MaMINDSZENT

CSANÁDPALOTA
t. Kovács Sándor független
(810 szavazat/57,98%), 2.
Nyergesné Kovács Erzsébet Fidesz-KDNP (326/23,34%), 3.
Perneki László független
(261/18,68%).

Kovács Sándor: - Örülök,
hogy végre vége van a kampánynak, bár hangsúlyozom,
az enyém elsősorban a szeretetről szólt, és tudatosan nem
volt semmiféle negatív eleme.

A választás
végeredménye igazolta
az előző négy
évet, az elért
eredményeket
és azt, hogy
lehet Csanádpalotát más stílusban is vezetni, mint korábban.
Munkahelyteremtésre, a helyi
vállalkozások
támogatására
kell koncentrálni.

CSONGRÁD
1. Körösi Tibor Fidesz-KDNP
(4075/62,33%), 2. Bedö Tamás
Albert (2463/37,67%)

Körösi Tibor: - Köszönöm a
választóknak a részvételt, és a
megelőlegezett bizalmat. Azokért is dolgozni fogok, akik
nem rám szavaztak. A programunkhoz hűen csapatmunkát
és átláthatóságot szeretnék
megvalósítani a csongrádi önkormányzatban. Első feladata-

Lázár János: - Megköszönöm
mindenkinek, aki elment szavazni, a részvételt illetően előkelő helyen végzett Vásárhely a
megyei jogú városok között.

ink
egyike
lesz, hogy a
polgármesteri
hivatal munkáját, szolgáltatását lakosságbarátabbá
tegyük. A folyamatban lévő beruházásokat befejezzük, amelyik fejlesztéseknél problémák,
késedelmek merültek fel, azokat pedig kivizsgáljuk.

Nagy Sándor: - Elvem volt,
hogy nem kampányolok, hanem az elvégzett munka legyen a teljesítményem fokmérője. Köszönöm a szava-

Stabil, világos
viszonyokat
akartak a választók,
hiszen a 10
egyéni körzetben is a Fidesz-KDNP és szövetségeseink
nyertek. Gratulálok annak a
négy képviselőnek is, aki a
kompenzációs listán került be a
közgyűlésbe.

Búzás Péter: - Nagyon boldog
vagyok, köszönöm ezt a győzelmet mindazoknak, akik rám
szavaztak, és mellettem álltak.
Jó érzés, hogy az országgyűlési
választások, majd egy ilyen
kampány után sikerült elérni

zatokat. 65
százalék
soknak
tűnik, de elgondolkodtatott: nem
biztos, hogy
a nagyberuházások a legmeghatározóbbak az embereknek, sokkal inkább

min-

dennapi életük, például a
járda állapota.

CSONGRÁD MEGYE

MUNKATÁRSAINKTÓL

B. Nagy László (Szeged, Fidesz-KDNP): - Eldőlt a verseny: demokratikus szabályok
között győzött Botka László.

Nógrádi Zoltán: - Az első szó
a köszöneté - mindenkinek,
aki részt vett a szavazáson, és
aki engem támogatott. Az elmúlt 20 évben Mórahalom
nem látott ilyen személyeskedő, gyűlöletkeltő kampányt.
Aggasztó volt. Az eredmény
azonban visszaadta a hitemet.

A józan ész, a
becsületes
munka diadala ez. Most
-Á
a
Mórakert
^
Or
konszolidációja a legfontosabb, 2 héten belül megindulhat. Öröm, hogy a térség
mindegyik
polgármestere,
akivel együtt dolgoztam, hozta az eredményt.

1. Kakas Béla Fidesz-KDNP
(1575/63,79%), 2. Mocsári Endre független (894/36,21%).

Kakas Béla: - 1575 szavazatot
kaptam, nagyjából ugyananynyit, mint 4 éve. Jó érzés, hogy
ismét bizalmat kaptam. Ez a
lendületes városépítő program
sikere is. Előkészítés alatt áll a
szennyvízberuházásunk, és a
jövőben nagyobb hangsúlyt
kap a zöld gondolkodásmód, az

önfenntartó
település koncepciója,
a
sport és a turisztika
fejlesztése. Ahogyan Orbán
Viktor miniszterelnök mondja:
fel kell emelni a kisebb településeket. Remélem, a feladatokhoz olyan képviselő-testület áll
össze, amely támogat.

1. Botka László MSZP-Összefogás Szegedért
(32187/52,51%), 2. B. Nagy
László Fidesz-KDNP
(28 096/45,84%), 3. Balogh Tibor Zöld Baloldal (1013/1,65%)

Botka László: - Szeged ma
csodát tett. Azt üzeni, hogy kiáll saját értékei mellett: a munka és a teljesítmény az érték.
Nemcsak azért nyertük meg a
választást, mert az elmúlt évek-

dfc.

ezt az eredményt.
Makón többség^
ben vannak,
^ V I
akik úgy gonB X M
dolják, hogy
az elmúlt tizenhat év eredményei igenis
fontosak; hogy folytatni kell a
megkezdett munkát, kedvező
körülményeket teremtve a betelepülő vállalkozásoknak.

Köszönöm mindenkinek, aki a
változásra szavazott, de ezúttal alulmaradtunk. Köszönöm
a feleségemnek, hogy kibírta,
a fiamnak, hogy segített, elismerem a vereségemet, és mindenkinek sok sikert kívánok.
Molnár Lászlóné (Hódmezővásárhely, Jobbik): - Gratulálok Lázár Jánosnak a győzelemhez. Úgy vélem, nem kell
szégyenkeznem a második hely

M

BAKOS ANDRÁS
bakos.andras@delmagyar.hu

Ne legyenek ellenzéki tűzfészkek, mert együttműködésre van szükség az önkormányzatok, a megyék és a kormány között - ezt kérte Orbán Viktor miniszterelnök a
múlt héten két településen is a választóktól. Azok között, akik tegnap elmentek polgármestert, képviselőket
választani - például Csongrádon - , sokan lehettek,
akik elfogadták a kormányfő érvelését, és úgy látták,
tényleg nincs szükség fölösleges komplikációkra, és
meg kell adni az önkormányzatnak a legnagyobb segítséget, amit kaphat: a kormánypárti támogatást. A választásokat országszerte a legtöbb helyen a FideszKDNP nyerte meg, a képviselő-testületekben is sok helyen többséget szerzett a kormánypárt.
99 Elsősorban
Csongrád megyében
a polgármestereken
azonban három
múlik, hogy ebben
MSZP-s polgármestert
is újraválasztottak:
a helyzetben is
a szegedi Botka
sikeresek maradnak-e. Lászlót, a szentesi
Szirbik Imrét és a makói Búzás Pétert. Ez érdekes helyzet, mert az eredmények ismeretében olyat nyilván
mégsem mondanak majd a kormányoldalon, hogy a
szegedi, szentesi, makói választópolgárok rosszul döntöttek, és megnézhetik, mit kap a városuk. Ám az ellenzéki polgármesterek sem mondhatják, hogy az EU-ban
élünk, uniós forrásokból fejlesztjük tovább a települést, és ez a kormány nem tud adni a városnak és nem is
tud tőle elvenni. A kampányban épp az bizonyosodott
be, hogy a helyi fejlesztések folytatásához igenis szükség lesz a kormány jóindulatára. Elsősorban a polgármestereken múlik, hogy ebben a helyzetben is sikeresek maradnak-e. Ha nem, a kudarcot nemigen foghatják rá a kormányra.
Ezt a szituációt a szavazók így talán nem gondolták
végig. Addig viszont biztosan sokan eljutottak, hogy
bármi is történjen, Magyarországnak nincs szüksége
bal- és jobboldali utakra, fürdőkre, sportcsarnokokra,
és jó, hogy véget ér az a hisztéria, amely a képzett píárosok munkájának jóvoltából egyre keményebb kampányok egyik mellékterméke volt. Mindegy is, mire gondoltak: így döntöttek.
Tegnap este "ünnepeltek, és lehetőségeiket mérlegelték a győztesek. Ma reggel kezdődik a munka - vagyis,
ha a legtöbbet hangoztatott ígéretre gondolunk: a munkahelyteremtés.

Jelöltet vertek meg
SÁNDORFALVA. Szombat este éjfél előtt két férfi támadta meg

ben sok beruházást valósítottunk meg,
hanem, mert
úgy vezettük
a várost, hogy
minden szegedinek otthona legyen. Számomra minden szegedi egyformán fontos. Szövetséget ajánlok minden jóakaratú, városát
szerető szegedinek.

SZENTES

Másod i kok lettek
Megkérdeztük azokat is, akik a
Csongrád megyei városok vezetéséért megvívott választási küzdelemben ezúttal alulmaradtak.

1. Nógrádi Zoltán Fidesz
(2251/80,88%), 2. Knipf Róbert független (532/19,12%).

SZEGED

MAKÓ
1. Búzás Péter MSZP-PSZM
Makó (4807/51,40%), 2. Mágori józsefné Fidesz-KDNP
(2598/27,78%), 3. Márton Imre
független (1947/20,82%).

Zsótér Károly: - Nagyon örülök a győzelemnek. Most kezdem érezni annak a nagy fel-

adatnak
a
súlyát, ami
rám
hárul
majd.
Sok
munkával állítottuk öszsze azt a
szakmai programot, amely
Mindszent jövőjének záloga.
Köszönöm a választóknak,
hogy megtiszteltek a bizalmukkal.

SÁNDORFALVA

KISTELEK
1. Nagy Sándor Fidesz-KDNP
(1499/65,37%), 2. Szombathelyi Árpád független
(479/20,89%), 3. Kácsor Péter
független (315/13,74%). (A szavazókörök 85,71 százalékának
adatai alapján.)

1. Zsótér Károly független
(1100/44,88%), 2. dr. Hevesi
Tamás független
(747/30,48%), 3. Sánta
József független
(342/13,95%), 4. dr. Szeri
Sándor független
(135/5,51%), 5. Farkas Ferenc független (127/5,18%).

MÓRAHALOM

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
1. Lázár János Fidesz-KDNP
(10 522/66,68%), 2. Molnár
Lászlóné Jobbik Magyarországért Mozgalom (2009/12,73%),
3. Havránek Ferenc Zöld Baloldal (1943/12,31%), 4. Kis Andrea MSZP (1305/8,27%)

kón, Mórahalmon, Sándorfalván, Szegeden és Szentesen. Csongrádon viszont a Fidesz-KDNP jelöltje legyőzte az eddigi szocialista polgármestert, Mindszenten pedig
a korábbi vezető nem indult, így öt független jelölt közül választottak a város lakói.

Igy döntöttek

1. Szirtik Imre MSZP
(6474/56,69%), 2. Farkas Sándor
Fidesz (3756/32,89%), 3. Molnár
Attila jobbik (684/5,99%), 4. Karikó-Tóth Tibor Pálmások Szövetsége (506/4,43%)

Szirbik Imre: - Köszönöm a
bizalmat a szentesieknek, akik
annak ellenére is higgadtak és
bölcsek maradtak, hogy történtek érdekes dolgok a kampány
során. A választók a nyugodt

és békés városfejlesztés
mellett döntöttek. Voltak
szavazókörök
külterületen,
ahol jobban
szerepelt fideszes vetélytársam, de ez nem okozott meglepetést. A képviselő-testület
igen vegyes összetétele további
együttműködésre sarkall.

miatt, hiszen nehéz ilyen nagy
tapasztalattal bíró politikussal
megmérkőzni. Köszönöm a szavazatokat, őszintén próbálom
majd a vásárhelyiek érdekeit
képviselni a közgyűlésben.
Bedő Tamás (Csongrád,
MSZP): - Gratulálok a győztesnek, Körösi Tibornak. Anynyit nagyon régen nem fejlődött Csongrád, mint az elmúlt
négy évben. Egy lendületben
lévő település vezetését veheti
át tőlem az utódom, akinek a
munkáját mindenben támogatni fogom.

Farkas Sándor (Szentes,
Fidesz-KDNP): - Meglepett
az eredmény. A polgármester és az egyéni jelöltek választásánál is jobbra számítottunk, szerettünk volna
legalább 7 mandátumot szerezni az önkormányzatban.
A megyei listás szavazatok
alapján úgy tűnik, erős az
MSZP a városban, Szirbik
Imre pedig egy elfogadott,
meghatározó politikus.
Mágori Józsefné (Makó, Fidesz) nem kívánta kommentálni az eredményt.

Molnár

Róbertet,

a

Fidesz-

KDNP sándorfalvi önkormányzatiképviselő-jelöltjét
(akit
egyébként tegnap nem választottak meg). A férfit saját háza
előtt kezdte szidalmazni a kapucnit viselő két férfi, majd
egyikük megütötte, úgy, hogy
Molnár Róbertnek kitört egy foga. Molnár a sándorfalvi rendőrőrsön tett bejelentést.

Szenti Szabolcs r e n d ő r s é g i szó-

vivő elmondta: a rendőrség garázdaság és könnyű testi sértés
miatt nyomoz ismeretlen tettes
ellen. A támadás indítéka egyelőre ismeretlen. Lapunk információi szerint az incidensnek
nem volt politikai indítéka.
Csongrád megyében ettől eltekintve nyugodtan zajlottak a
választások - tájékoztatott Kovalcsik Andrea, a t e r ü l e t i vá-

lasztási iroda vezetője.

Jobbik az eredményről
SZEGED. Gratulált Botka László

polgármesternek
Keresztúri
Farkas Csaba, és s a j n á l a t á t fe-

jezte ki amiatt, hogy a Jobbik
nem tud frakciót alakítani a szegedi közgyűlésben. A Jobbik
visszalépett polgármesterjelöltje, a szegedi közgyűlés egyedüli, kompenzációs listán bejutott
jobbikos képviselője tegnap esti
sajtótájékoztatóján elmondta:
„Szeged érdekében" senkivel

y

nem zárja ki az együttműködést
a közgyűlésben. Nem adják fel,
hogy megbuktassák Botka
Lászlót - m o n d t a Tóth Péter, a

Jobbik megyei, szegedi elnöke,
megyei önkormányzati képviselő. Felháborítónak nevezte,
hogy az MSZP Csongrád megyében megelőzte a Jobbikot, szerinte jó lenne, „ha a neoliberális
irányról le tudnák végre téríteni" az itt élőket.

JKKKMIPt

Szavazólapok - voksolókra várva. FOTÓ: FRANK YVETTE
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Részvétel (fő/%)

Polgármester (kapott szavazatok száma/%)

Algyő

1949/44,96%

1. Herczeg József független (816/42,21%) 2. dr. Gonda János Fidesz-KDNP (761/39,37%),

Ambrózfalva

239/57,87%

1. Mitykó Mátyás Márton független (142/ 60,43%), 2. Tuska György független (93/3957%) Csirik László független, Perleczki Béláné független. Szabó Tibor független, Bartos János Jobbik

Apátfalva

1213/45,96%

1. Varga Péter MSZP (723/60,10%), 2. Kószó Ferencné független (480/ 39,90%)

Árpádhalom

284/62,97%

1. Szarka Attila Fidesz (110/38,87%), 2. Froman Róbert független (107/37,81%), 3. Vinczéné

Ásotthalom

1356/40,68%

Telepütés

Baks
Balástya

ötéj

985/33,74%

Lapzártánkkor a képviselő-testület összetétele még nem volt végleges.

3. Molnár Áron Jobbik (257/13,30%), 4. Beke S. Tamás független (99/5,12%)

Langó Imre Fidesz-KDNP, Bálintné Siprikó Zsuzsanna független, Langó Zsolt független, Mátó Lajos független,
Vajda László független. Vári Miklós MSZP
Varjú Pálné Fidesz, Fiákné Molnár Katalin Ildikó független. Katona Mátyásné független, Nagyné Krausz Erika független

Nagy Rozália független (34/12.01%), 4. Kozmáné Gyovai Katalin független (32/11.31%)

Jákli Ferenc Fidesz-KDNP. Rózsa József Fidesz-KDNP, Túrú Tibor Fidesz- KDNP Fackelmaim István független.

1. Petró Ferenc Fidesz-KDNP (789/58,97%) 2. Tóth Csaba független (461/34,45%),

Pöcze Levente független. Rutainé Fodor Edit független

3. Náday Róbert független (88/6,58%)

Boros János független, Fátyolné Ménesi Ildikó független, Jaksa Ferenc független, Lépné Soós Anita független,

1. Búza Zsolt független (507/54,34%), 2. Mihályné Tóth Margit független (426/45,66%)

Mihályné Tóth Margit független, dr. Orosz Éva független
Juhász Jenő független, Kiss József független, Márkus Marianna független, Sári János független. Túriné Török Ilona

1. Újvári László független (898/100,00%)

független, Vincze Mihály független

Bordány

1294/48,92%

1. Tanács Gábor független (934/7257%), 2. Botka István független (296/23,00%),
3. Fodomé Borbély Eszter független (57/4,43%)

Simon Zoltánné független. Szilágyiné Tari Gyöngyi független

Csengele

967/56,38%

1. Sánta Ferenc Fidesz-KDNP (397/41,31%), 2. dr. Apró Zsolt független (378/39,33%),

Lantos István Fidesz-KDNP, Katona Attila független, Kormányos Sándor független, Molnár Mihály független,

3. Nagy Gáborné független (186/19,35%)

Tóth Tibor független. Varga Árpád független

Csanádalberti

251/63,87%

1. Csjernyik Zoltán független (198/79,20%), 2. Szirbuly Lajos Sándor Jobbik (52/20,80%)

Kosztolányi László független, Makács László független. Péter György független, Zatykó Pál független

Csanádpalota

1413/55,72%

1. Kovács Sándoc független (810/57,98%), 2. Nyergesné Kovács Erzsébet Fidesz-KDNP

Nyergesné Kovács Erzsébet Fidesz-KDNP, Benke Marcell László független, Bodzás István független, Mikulán László

(326/23,34%). 3. Perneki László független (261/18,68%)

független, Perneki László független, Vetró Józsefné független

1133/47,61%

1. Forgó Henrik független (855/76,41%), 2. Györgyiné Mészáros Erzsébet Fidesz-KDNP

674/51,10%

1. Szabó István független (583/88,20%). 2. Nóbik Istvánné független (45/6,81%),

Czikora György Gyula független, Földi András független. Hajdú Péterné független, Sárai Zsolt független, Tokaji István

3. Vidáné Barna Gabriella független (33/4,99%)

László független. Varga Zsolt független

Csanytelek
Derekegyház
Deszk
Dóc

1647/56,93%

1. Király László MSZP (1056/64,51%), 2. Stadler Ferencné Fidesz (581/35,49%)

381/61,45%

1. Tóth Margit független (197/51,98%), 2 Székely Gyula független (182/48,02%)

Eperjes

353/69,63%

1. dr. Kiss Csaba független (202/57,88%), 2 Horváth Ferenc független (138/39,54%),

Fábiánsebestyén

1111/62,24%

1. dr. Kós György független (691/63,45%), 2. Bálint József független (248/22,77%).

Felgyő

670/62,21%

Ferencszállás

303/53,16%

Földeák

1151/43,37%

Forráskút

889/50,48%

Királyhegyes

387/72,61%
2325/44,56%

Czirók Gábor. Galamb Sándomé, Keményné Balogh Ágnes. Keményné Balogh Ágnes

Vass Imre független (629/55,42%), Klémán-Alföldi Andrea Fidesz-KDNP (193/17,00%),
Molnár lános független (130/11,45%), Szecskó Lajos független (109/9,60%), Kosztolányi

Lapzártánkkor a képviselő-testület összetétele még nem volt végleges.

Zoltán független (74/6,52%)
dr. Hursán Mihály Fidesz-KDNP. Kálmán Dánielné Fidesz-KDNP. Kovács Mónika Fidesz-KDNP. dr. Vereczkey Csaba

1. Fodor Imre független (719/82,17%), 2. Balog Antal független (156/17,83%)

Imre Fidesz-KDNP, Ocskó Géza független, Rabi Mihályné független

1. Horváth Lajos független (196/5131%), 2. Katona Istvánné független (186/48,69%)

Kurunczi Mihály Fidesz-KDNP, Horváth Lajosné független, Katona István független, Miklós Imre független

1. Nagy Sándor Fidesz-KDNP (1499/65,37%), 2 Szombathelyi Árpád független

dr. Kunstár Pálné Fidesz-KDNP, Szabó Sándor OUDI Fidesz-KDNP, Csányi József független. Darabos Gábor független, Gyimesi Zoltán független, dr. Hajdú Imre István független, Horváth János független, dr. Pálinkás Pál független

(479/20,89%), 3 Kácsor Péter független (315/13,74%)
1. Szegvári Ernöné független (760/50,77%), 2. Scherer Gábor Tamás független

Kövegy

199/56,21%

1. Galgóczkiné Krobák Mária Anna független (158/80,61%), 2. Asztalos Pál János

Kübekháza

773/60,68%

Lapzártánkkor a képviselő-testület összetétele még nem volt végleges.

(421/28,12%), 3. Bárányi Csaba független (316/21,11%)

Kuti Daniella Fidesz-KDNP. Kübekháziné Gyuris Éva Fidesz-KDNP, Pápai Mátyás Fidesz-KDNP. Bandur Csaba független
Bajusz György független. Bódi Lajos független. Jáksó Károlyné független. Szelei Lászlóné független

független (38/19,39%)
1. dr. Molnár Róbert független (474/61,96%), 2. juhászné Jaksa Anikó (150/19.61%),

Mihókné Novodonszki Ildikó Fidesz-KDNR Bihari Lajosné független, Gál István független, Gyöngyösiné Széli Tímea

3. Ball Nándor független (91/1190%), 4. Egri Csilla Hajnalka független (50/6,54%)

lüggetlen. Hegedűs Zoltán független, Kucsera Istvánné független

1. Guba István független (225/32,01%), 2. Molnár Renáta független (208/29,59%),

Magyarcsanád

708/58,18%

Maroslele

623/36,24%

1. dr. Martonosi György független (576/100%)

699/65,57%

1. Balogh Jánosné független (375/53,88%), 2. Bujdosó Tibor Imréné független

3. Tóth-Pál Lászlóné független (88/12,52%), 4. Farkas János független (84/11,95%),

Lapzártánkkot a képviselő-testület összetétele még nem volt végleges.

5. Schüszler István Konrád független (67/9,53%), 6. Gila Gellért független (31/4,41%)

Bella László Fidesz-KDNP, Maczelka Árpád Fidesz-KDNP, Bozsóné Köblös Ildikó független, Kurusa Tibor független,
Schulcz János független, Vinczéné Faragó Anikó független
Lapzártánkkor a képviselő-testület összetétele még nem volt végleges.

(166/23,85%), 3. ifj. Borsos József független (155/2237%)
1. Zsótér Károly független (1100/44,88%), 2. dr. Hevesi Tamás független (747/30,48%),

Mindszent

2580/43,88%

Mórahalom

2838/58,28%

1. Nógrádi Zoltán Fidesz (2 251/80,88%), 2. Knipf Róbert fűtetlen (532/19.12%)

Nagylak

318/68,53%

1. Gyarmati András független (256/8137%), 2 Trembeczki Károly Fidesz-KDNP

Nagymágocs

1318/51,48%

1. Atkán Krisztién független (643/49,16%), 2. Stibál Róbert Fidesz (514/39,30%),

Nagytöke

209/54,57%

1. Varga Lászlóné független (75/36,06%), 2. Kiss Gyula független (62/29,81%),

Berta Róbert Fidesz-KDNP. Kőhalmi Istvánné Fidesz-KDNP. Szunyi Pál Fidesz-KDNP. Tóth Csaba Fidesz-KDNP, dr.

3. Sánta József független (342/13,95%), 4. dr. Szeri Sándor független (135/531%),

Hevesi Tamás független, Kecskeméti János független, Lupityka Gáborné Pelyva Sára független, Tisza Zoltán független

5. Farkas Ferenc független (127/5,18%)

Csányi László Fidesz, Csiszár István Fidesz, Oltványi Gyula László Fidesz, Vass Antal László Fidesz. Katona János
László független. Masa Róbert Gábor független. Tanács József független, Volford Imre független
Lapzártánkkor a képviselő-testület összetétele még nem volt végleges.

(33/10,48%), 3. Locskai Zoltán független (26/8,25%)

Lapzártánkkor a képviselő-testület összetétele még nem volt végleges.

3. dr. Ács Katalin független (151/11,54%)

Csernák Zoltánné független, Gajdáné Böszörményi Katalin független. Kis Nándor független, Kiss Gyula függeden

3. Móricz Béla független (38/18.27%), 4. Szél Csaba független (33/15.87%)
1. Lőrincz Tibor független (128/100%)

Bőrcsök Sándor független, Czirbus Imre független, Czotlner János független, id. Deák Péter független
Kurai János független. Lóczi Sándomé független, Sinkó Erika független Vass József független

Óföldeák

238/55,48%

1. Hajnal Gábor független (170/72,03%), 2. Vass Józsefné független (66/27,97%)

Ópusztaszer

816/49,13%

1. Makra józsef független (578/71,71%), 2. Molnár Róbert független (199/24,69%),

Öttömös

409/68,17%

1. Bata Ferenc független (240/58,97%), 2. dr. Dobó István Fidesz (108/26,54%),

Lapzártánkkor a képviselő-testület összetétele még nem volt végleges.

3. Rácz András független (29/3,60%)
3. Lázár János független (55/14.50%)

|

3. Oégi György független (156/21,37%), 4. Harcsás Ferenc független (76/10,41%)

len, Harcsás Ferenc független Léka János Jobbik

1. dr. Papp Sándor független (362/56,74%), 2. Bórcsök Antal Miklós független

Kószó Zsolt Fidesz, Farkas Csaba független, Kispál István független, Krisztin Krisztián független, Tóth-Baranyi Zsolt

(225/35,27%). 3. Sólya Zoltánné független (51/7,99%)

független, Turcsányi János független

Pusztamérges

643/65,55%

Pusztaszer

785/62,50%

Röszke

1470/53,87%

1. Bocbasné Márki Márta független (1142/78,17%), 2. Magyari László független

Rúzsa

1290/59,07%

1. Sánta Gizella független (923/72,17%), Papp János független (356/27,83%)

Lapzártánkkor a képviselő-testület összetétele még nem vott végleges.

Sándorfalva

2511/37,73%

1. Kakas Béla Fidesz-KDNP (1575/63,79%), 2. Mocsári Endre független (894/36,21%)

Molnár Szabolcsné Fidesz-KDNP. Ambrus László független. Darázs Sándor független. Gajdosné Pataki Zsuzsanna
Márj független, Kónya József független, Sebestyén András független, dr. Sümegi Sándor független, dr. Szigeti Gábor
Attila független

Szatymaz

1106/28,67%

1. dr. Kormányos László Péter független (958/88,29%), 2. Fülöp Zoltán Miklós független

Szegvár

2122/53,93%

1. Gémes László Fidesz-KDNP (1272/60,66%), 2. Kondacs Mihály független (410/19,55%),

Székkutas

1353/67,35%

1. Szél István Fidesz-KDNP (556/41,49%), 2. Vigh Viktor független (389/29,03%),

Fülöp Pál független, Gyurász Sándor Lászlóné független, Kovács Andrásné független. Magyar Tibor Pál független,

3. Fülöp Pál független (64/8,23%), 4 Somodi Aranka független (37/4,76%),

Mészáros Zsolt független. Nagy Emese független

Lapzártánkkor a képviselő-testület összetétele még nem voit végleges.

(319/21,83%)

Barna Károly független, Bódis Margit független. Dékányné dr. Balogh Andrea független, dr. Kónya Ferenc független,
dr. Lengyel Istvánné független, Makra Sándorné független

(127/11.71%)

Lapzártánkkor a képviselő-testület összetétele még nem volt végleges.

3. Buda Richárd független (389/18,55%), 4. Kiss Tibor független (26/1,24%)

Dajka Andrásné Fidesz-KDNP, Rostás János Fidesz-KDNP, Rostás Péter Fidesz-KDNP, Kovácsné Rostás Erzsébet
Rozál független, Sajti Mihály független, Tembel Tibor független

3. Varga Sándor Imre független (347/25,90%), Takács János független (48/3,58%)
1. Bodó Imre Fidesz-KDNP (632/69,76%), 2. Várhegyi László független (141/15,56%),

Ferenczi Ferenc Fidesz, Süveg József Miklós Fidesz. Papp Béla Fidesz-KDNP. Ábrahám János független, Károsi János

Tiszasziget

918/64,78%

Tömörkény

1016/64,43%

1. Bánfi Sándor független (377/3799%), 2. dr. Thirring Ákos független (322/32.10%),

Újszentiván

935/68,40%

1. Putnik Lázár független (759/82,14%), 2. Miklós Péter Fidesz-KDNP (165/17,86%)

Üllés

1345/51.34%

1. Nagy Attila Gyula független (1175/88,61%), 2. dr. Faragó-M. Judit független (151/11,39%)

Zákányszék

1124/48,20%

1. Matuszka Antal István Ftdesz (947/85,16%), 2. Pocskai István Rezső független

Zsombó

1293/46,75%

1. Gyuris Zsolt Összefogás Zsombóért Közhasznú Egyesület (892/69,52%),

3. Kószó Csaba független (60/6.62%), 4. Balla Zoltán független (45/4,97%), 5, Huber

független, Nacsa Tamás József független

Zsuzsanna Ilona független (28/3,09%)

Lapzártánkkor a képviselő-testület összetétele még nem volt végleges.

3. Losonczi Anna független (230/22.93%), 4. Bálint József János Fidesz-KDNP (74/7,38%)

(127/11,42%), 3. Kiss Márton független (38/3.42%)

2. Zsíros Pá) független (391/30,48%)

Forrás: Országos Választási Iroda, www.valasztas.hu
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nem

Csongrád megyében 46,7
százalékos volt a részvétel,
amely meghaladta az országos átlagot. A legaktívabbak
a kisebb települések lakói
voltak. A szavazásra jogosultak 72,6 százaléka járult
az urnákhoz Királyhegyesen. Eperjesen, Nagylakon,
Űjszentivánon és Tömörkényben közel 70 százalék,
Csanádalbertin, Tiszaszigeten és Pusztamérgesen pedig bőven-60 százalék feletti
volt a részvételi arány. A
legkevesebben - a jogosultak alig több mint 28 százaléka - Szatymazon szavaztak a megyében. De alacsony, 31-36 százalékos volt
a részvételi arány Nagyéren,
Balástyán, Klárafalván és
Maroslelén is.
meglepetésre

Farkas Attiláné Paragi Éva Fidesz-KDNP. Mihálffy Lászlóné Fidesz-KDNP, Tóth András Fidesz-KDNP, Bálint Antal

független. Barna Dániel független. Nagy Róbert független

Papp László Fidesz-KDNP, Adarnik István független, Csóti József László független. Fodor János független, Kazi Péter

í független, Sas Györgyné független

Bálint Vilmos ÖZSE. id. Gyuris László ÖZSE. dr Kispéter Gábor ÖZSE, Lajkó Antal ÖZSE. Mihálffyné Zakar Andrea
Zsuzsa ÖZSE, Fidesz-KDNP, Mészáros Csaba ÖZSE, Fidesz-KDNP, Nemzeti Fórum

DM-GRAFIKA

József

a
55

szavazattal megelőzte a Fidesz-KDNP színeiben indult
Gonda

Jánost.

Ám e n n é l

Szarka

Attila

mindössze

volt izgalmasabb
Árpádhalmon
a

is

verseny:
fideszes
3

szavazattal győzte le az eddigi polgármestert, Froman
Róbertet. Apátfalván
és
Deszken is szocialista polgármesterjelölt, Varga Péter, illetve Király László győzött.
Felgyőn - ahol heten indultak - az eddigi polgármester, a független Ábel István győzött - rendkívül szoros versenyben, 172 szavazattal. A második helyezett,
a szintén független Horváth
Lajos 142, míg a harmadik
helyezett szintén független
Harangozóné

Lapzártánkkor a képviselő-testület összetétele még nem volt végleges.

pedig

indult

újra a posztjáért, nem mérette meg magát tegnap a
helyhatósági
választáson.
Négy településen - Balástyán, Klárafalván, Maroslelén és Nagyéren - nem volt
kihívója a regnáló polgármesternek. A legtöbben,
7-en Felgyőn akartak polgármesterek lenni. Magyarcsanádon hatan, Földeákon,
Mindszenten, Pusztaszeren
és Tiszaszigeten öten szálltak harcba a polgármesteri
tisztségért.

Algyőn

Anderkó Attila FIDESZ-KDNP. Bertáné Kecskeméti Katalin független, Csábi Jánosné független, Dénes László függet-

5. Kertész István független (13/1,67%)

Gábor

f ü g g e t l e n Herczeg

Bata István független, Kis-Szabó Sándor független. Vargáné Dobó Jolán, Veres János György független

1. Radó Tibor független (255/3493%), 2. Dénes László független (243/33,29%),

1. Máté Gábor független (346/44,47%), 2. Sági Mihály független (318/40,87%),

b a n Balogh Ferenc, D e s z k e n
Simicz József, C s a n á d a l b e r t i n Szabó Lajos, M a g y a r c s a nádon
Farkas
Jánosné,
M i n d s z e n t e n Zsótér
István,
Nagytőkén
Staberecz Fe-

Fekete

Fidesz-KDNP (73/1098%), 6. Bús Róbert független (22/3.31%). 7. Hiikecz Zoltán független (9/1,35%)
3. Domokos István független (73/24,50%)

Csongrád megye 60 polgármestere közül nyolc - Algyőn Piri József, Bordány-

renc, Tömörkényben

Lapzártánkkor a képviselő-testület összetétele még nem volt végleges.

1. Jani János független (133/44,63%), 2. Galamb Sándorné független (92/30,87%),

1. Fekete József István Fidesz-KDNP (131/100%)

743/58,50%

Gulyás Sándomé független, Horváth Ferenc független, ifj. Kabai Mátyás független. Molnár István Imréné független

nok Orsolya független (140/21.05%), 4. Kaltenekker László független (107/16,09%), 5. Vincze László Lapzártánkkor a képviselő-testület összetétele még nem volt végleges.

149/34,65%

Pitvaros

Lapzártánkkor a képviselő-testület összetétele még nem volt végleges.

1. Ábel István független (172/2536%), 2 Horváth Lajos független (142/21.35%), 3 Harangozóné Pál-

Klárafalva

135/31,11%

Belovai Pál független, Biczók Imre független. Faragó Zoltán független, dr. Sipos Attila független

3. Kovács Csaba független (93/8,54%), 4. Werner Györgyné független (57/5,23%)

1506/44,70%

Nagyér

dr. Ledniczky Ildikó független. Schultz józsefné Vajas Klára független,

3 Agócs István Fidesz (9/2,58%)

Kiszombor

Mártély

Arany Márta Edit független, Brczán Krisztifor független. Farkas Péter lüggetlen, Gyorgyev Vojiszláy független,

3. dr. Tatár Zoltán Bertalan független (296/16,73%), 4. Csikai Gergely független (137/7,74%)

14 kistelepülésen választottak új polgármestert Csongrád megyében. A legtöbben
Királyhegyesen, a legkevesebben Szatymazon járultak az
urnákhoz. Felgyőn heten indultak a polgármesteri székért, köztük Vincze László fideszes országgyűlési képviselő, aki az ötödik helyet szerezte meg.
CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL

Lapzártánkkor a képviselő-testület összetétele még nem volt végleges.

1. Kispéter Géza független (1020/57,66%), 2. Bába Karola Zsuzsanna független (316/17,86%).

1780/46,55%

Balogh Ferenc független, Fodor Csaba független, dr. Juhász Anikó független, Kiss-Patik Péter független.

»

(264/23,59%)

Domaszék

Kistelek

\

951/57,01%

A képviselő-testület tagjai

Tizennégy
településen
választottak
új vezetőt

Pálnok

Orsolya

140 voksot kapott. A Fidesz-KDNP színeiben indult
a felgyői polgármesteri székért Vincze László fideszes
országgyűlési képviselő, aki
az 5. helyet szerezte meg a
tegnapi választáson, 73 szavazattal.
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KÖRKÉP

Őszi-téli nyitva tartás

TISZASZIGET. Áttért az
őszi-téli nyitva tartásra a tiszaszigeti határátkelőhely, így mostantól naponta 8 és 16 óra között vehetik igénybe az utazók.
A két ország közötti megállapodás értelmében az átkelő csak
a magyar és szerb állampolgárokat fogadja. A fenti időn túl az
utazóknak a Röszke Autópálya-határátkelőhelyet javasolják.

BOTKÁNAK NEHÉZ DOLGA LESZ, SZIRBIKNEK, BUZASNAK NEM ANNYIRA

Előretört a Fidesz-KDNP
Az öt megyebeli nagyvárosban előretört a FideszKDNP, ugyanakkor Szeged az egyetlen a megyei jogú
városok között Magyarországon, ahol a választók
többsége kitartott a szocialista polgármester mellett.
Botka Lászlónak azonban nem lesz könnyű dolga, hi-

A 2010-ES ONKORMANYZATIVALASZTASOK EREDMENYEI
Részvétel (fő/%)

Település

Bogár László fóruma

Családi program

a könyvtárban
VÁSÁRHELY. Családi felolvasó-délelőttre várják az érdeklődőket ma délelőtt 10 órától
a Németh László Városi
Könyvtárban. A Nagyszüleink,
szüleink írója címmel szervezett programon az idősebb
generáció ismerteti meg gyermekkora kedvelt meséit, mondókéit, verseit. Délután 5 órától pedig Koszecz Sándor tart
népmeseelemzést.

Magyar-román
sugárterápiás fejlesztés

SZEGED. Közös esély címmel
közös pályázatot nyújtott be a
Szegedi Tudományegyetem
Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ Onkoterápiás Klinikája és Temesvár Megyei Jogú
Város Sürgősségi Klinikai Kórháza a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program
2007-2013 kétfordulós pályázati kiírásra. Az „Egymást kiegészítő sugárterápiás fejlesztés az SZTE Onkoterápiás Klinikáján és a Temesvári Területi Kórházban - Közös esély"
elnevezésű program Temesvárott közös konferenciával kezdődött.

ngrád megye 10 ezer főnél nagyobb városaiban

Polgármester,
(kapott szavazatok száma/%)

A képviselő-testület tagjai

Bartókné Vincze Zsuzsanna Fidesz, dr. Bodor Csaba Fidesz, Gyovai Gáspár Fidesz, dr. Héjjá István Fidesz, Máté
1. dr. Körösi Tibor Fidesz-KDNP (4075/62,33%),
Attila Fidesz, Nagypál Sándor Fidesz, dr. Pap Gabriella Fidesz, Murányi László Csaba Összefogás Csongrádért,
2. Bedő Tamás Albert MSZP 2463/37,67
Gyovai Zsolt Jobbik, Bedő Tamás Albert MSZP, Havasi János Béláné MSZP

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 16053/41,97%

1. dr. Lázár jános Fidesz (10 532/66,75%), 2. Mol Almási István Fidesz, Benkő Zsolt Fidesz, Cseri Tamás Fidesz, dr. Havasi Katalin Fidesz, Fekete Ferenc
nár Lászlóné Jobbik (2009/12,73%), 3. Havránek Fer- Fidesz, dr. Grezsa István Fidesz, Hegedűs Zoltán Fidesz, dr. Kószó Péter Fidesz, dr. Kovács László Fidesz, Molenc Zöld Baloldal (1933/12,25%), 4. Kis Andrea MSZP nárné Kecskeméti Rita Fidesz, Molnár Lászlóné jobbik, Nagy-György Anna Jobbik, Kis Andrea MSZP, Havránek
Ferenc Zöld Baloldal
(1305/8,27%)

MAKÓ

9447/47,11%

1. dr. Búzás Péter MSZP/PSZM MAKÓ
Kovács Sándor Fidesz-KDNP, dr. Sánta Sándor Fidesz-KDNR Toldi János Fidesz-KDNP, Mágori Józsefné Fidesz(4807/51,40%), 2. Mágori Józsefné Fidesz-KDNP
KDNP, Kiss Imréné független, Bárányi Sándor MSZP, Gáspár Sándor MSZP, Molnár László MSZP, Marosvári
(2598/27,78%), 3. Márton Imre független
Attila PSZM Makó, dr. Siket István PSZM Makó, Márton Imre Városépítők Társasága
(1947/20,82%)

61927/45,69%

Dr. Farkas László Fidesz, Farkasné Pocsai Blanka Fidesz, B. Nagy László Fidesz, dr. Gyimesi László Fidesz,
Haág Zalán Fidesz, Hűvös László Fidesz, Juhász Gyula Fidesz, Kalmár Ferenc Fidesz, Kosik Dénes Pál Fidesz,
Mihálffy Béla Fidesz, Nógrádi Tibor Fidesz, dr. Bohács Zsolt József Fidesz, Póda Jenő Fidesz, Rózsavölgyi józsef
1. dr. Botka László MSZP/Összefogás Szegedért
György Fidesz, dr. Keresztúri Farkas Csaba Jobbik, Szentistványi István LMP, Hekáné dr. Szondi Ildikó
(32 187/52,51%), 2. B. Nagy László Fidesz
MSZP/Összefogás Szegedért, Nagy Sándor MSZP/Összefogás Szegedért, Gila Ferenc MSZP/Összefogás
(28 096/45,84%), 3. dr. Balogh Tibor Zoltán Zöld Szegedért, dr. Kenyeres Lajos MSZP/Összefogás Szegedért, Kónya Gábor MSZP/Összefogás Szegedért,
Balodal (1013/1,65%)
Kormos Tibor MSZP/Összefogás Szegedért, dr. Kozma józsef MSZP/ Összefogás Szegedért, Ménesi Imre
MSZP/Összefogás Szegedért, dr. Révész Mihály MSZP/ Összefogás Szegedért, dr. Solymos László MSZP/Összefogás Szegedért, dr. Szentgyörgyi Pál MSZP/ Összefogás Szegedért, Tóth Károly MSZP/Összefogás Szegedért

11515/47,83%

1. Szirbik Imre MSZP (6474/56,69%), 2. Farkas
Sándor Fidesz (3756/32,89%), 3. Molnár Attila
Jobbik (684/5,99%), 4. Karikó-Tóth Tibor Pálmások
Szövetsége (506/4,43%)

Eltiltották - vezetett

MAKÓ. Holnap délután 4-kor
Bogár László közgazdász, a
Hálózatok világuralma és a
Válság és valóság című könyvek szerzője tart fórumot a
Korona emeleti dísztermében
a Makói Polgári Kör, a Csongrád Megyei kereskedelmi és
Iparkamara, valamint a Marosmenti Vállalkozók Szövetsége meghívására. A kerekasztal-beszélgetés témája a
magyar gazdaság helyzete, az
ország, illetve a régió és a
térség felemelkedéséhez
szükséges tennivalók megvitatása lesz.

két cikluson át kisebbségben vezette a várost - most
ellenzéki képviselőként nézi, ahogy utódja, Körösi Tibor (Fidesz-KDNP) kényelmes többségben vezetheti a
várost. Szentesen Szirbik Imrének, Makón Búzás Péternek várhatóan meglesz a „kormányzó többsége".

6742/46,33%

CSONGRÁD

VÁSÁRHELY. 15 napi elzárást
kapott a városi bíróságtól az
a vásárhelyi fiatalember, akit
korábbi ittas vezetése miatt
jövő májusig eltiltottak attól,
hogy volán mögé üljön, ezt
mégsem tartotta be. Legutóbb a napokban állították
meg a járőrök a 26 éves férfit. Az eltenőrzés során kiderült: nem vezethetne. Az elmúlt két hónapban négyszer
jelentették már fel az egyenruhások azért, mert megszegte a tilalmat. Mivel a járművezetés eltiltás hatálya alatt
szabálysértés elzárással is
büntethető, ezért a sorozatos
jogsértések miatt a vásárhelyi
rendőrkapitányság a fiatalembert szabálysértési őrizetbe
vette, aki másnap már bíróság elé is állt.

szen a közgyűlésbe 14 fideszes képviselő került be a
12 szocialista, 1 jobbikos és 1 LMP-s mellett. Hódmezővásárhelyen Lázár Jánosnak (Fidesz-KDNP) ugyanolyan biztos a támogatottsága, mint az elmúlt ciklusban. Csongrádon az eddigi polgármester, Bedő Tamás

SZEGED

SZENTES

Antal Balázs Tibor Fidesz, Bujdosó Tamás Károly Fidesz, dr. Chomiak Waldemar Fidesz, Halmai István
András Fidesz, Kozák jános Fidesz, Sipos Antal Fidesz, Ollai Istvánné független, dr. Demeter Attila MSZP, Krausz
Jánosné MSZP, Móra József MSZP, Szabó Zoltán Ferenc Jobbik, Varga Árpád MSZP, Szűcs Lajos MSZP, KarikóTóth Tibor Pálmások Szövetsége
DMGRAfIKA

Forrás: Országos Választási Iroda, www.vatasztas.hu

CSONGRÁD MEGYÉBEN A VÁLASZTÓPOLGÁROK 46,9 SZÁZALÉKA VOKSOLT

Nagyvárosok: maradtak a régi polgármesterek
C s a n á d p a l o t á n Kovács Sándor
CSONGRÁD MEGYE
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Makón a voksok 51,40 százalékával maradt polgármester
Búzás Péter (MSZP/PSZM Ma-

kó), míg Szentes népe Szirbik
Imrének (MSZP) adott 56,75
százalékos többséget. Mindkét helyen alulmaradt a Fidesz-KDNP támogatottságú
k i h í v ó : Mágori Józsefné 27,78 m í g Farkas Sándor 32,91 szá-

zalékkal lett második. Ellenben Csongrád új polgármest e r t v á l a s z t o t t : Körösi Tibort

(Fidesz-KDNP) a voksolók
62,33 százaléka támogatta;
Bedő

Tamás

Albert

(MSZP)

37,67 százalékos eredménnyel
maradt alul.
Öt kisvárosunk közül 4 helyen az eddigi polgármester
most is megkapta a többséget:

(független) 57,98 százalékkal;
K i s t e l e k e n Nagy Sándor

44,88 százalékos eredményn y e l Zsótér Károly ( f ü g g e t l e n )

nyert.
Új módszerrel választották
t e n Zsótér Károly ( f ü g g e t l e n )
meg az arra jelentkezők a tele44,88; Mórahalmon Nógrádi pülési kisebbségi önkormányZoltán (Fidesz) 80,88; Sándor- zatokat. Megyénkben összefalván
Kakas
Béla
(Fisen 21 településen 261 kisebbdesz-KDNP) 63,79 százalék- ségi jelölt indult. Szegeden
kal. Új polgármestere lesz alakult a legtöbb kisebbségi
^Mindszentnek: öt jelölt közül önkormányzat: összesen 11.
(Fi-

desz-KDNP) 67,09; Mindszen-

Az új megyegyűlés. Narancssárga maradt, Fidesz-KDNP többségű a
megyei közgyűlés. A jogszabályok módosításával 40-ről 20-ra csökkentett mandátumért most 5 szervezet szállt versenybe. Végül 3 szervezet szerzett képviselői helyet is eredményező szavazatmennyiséget:
a Fidesz-KDNP 12, az MSZP 6 és a jobbik 2 mandátumot kapott. A Fidesz-KDNP támogatásával jutott a megyegyűlésbe: Ádók János, Csányi
László, Dobák Lászlóné, Gémes László, dr. Gonda János, Kovács János,
Mágori András József, Magyar Anna, dr. Orbán Imre, Ozgyin Mihály, dr.
Pap Gabriella, dr. Zakar Péter. A két jobbikos: Toroczkai László és Tóth
Péter. Az MSZP megyei képviselői: Bedő Tamás Albert, dr. Búzás Péter,
Gazdag János, dr. Piri József, Simicz József, Szirbik Imre.

Szirbik Imre szentesi polgármester és felesége szavaz. FOTÓ: BÍRÓ DÁNIEL

Ünneplés helyett hazamentek a fideszesek
FIDESZ. Ünnepre készülődött
a Fidesz és több száz szimpatizánsa tegnap este a Reökkávézóban: a téren hangszórókból szólt a választási műsor, a sajtó munkatársai egymás hegyén-hátán ültek a teremben. Aztán jöttek az első
eredmények, amelyek arról
s z á m o l t a k b e : Botka

B. Nagy László elismerte vereségét. Mögötte Csepreghy Nándor kampány- és Poór Csaba (balról) sajtófőnök. FOTÓISCHMIDT ANDREA

László

vezet. - Hat imát mondtam el
- jelezte egy szimpatizáns: ő
megtette a magáét. Mások panaszkodtak: „taxival vitték a
kommunistákat szavazni". Rózsika, mondtam, hogy lélektani hadviselést kellett
volna folytatni - fogalmazott
egy idős nő. Csevegtek, rétest, pogácsát falatoztak a
megjelentek.

M i r e B. Nagy László f é l ki-

lenckor megérkezett, Botka
jelentős előnyre tett szert,
így a szimpatizánsok az országos Fidesz-fölénnyel vigasztalták magukat, a sajtósok jó része pedig továbbállt
a szocialisták tájékoztatójára. - Egyéniben vezetünk jött a bizakodásra okot adó
helyzetjelentés. Folyamatosan érkeztek a hírek a „szoros" körzetekről, néhol a
fordítás is sikerült. Végül a
Fidesz nyerte a legtöbb közgyűlési mandátumot, 14-et.
B. Nagy 10 előtt 10 perccel
tartott rövid beszédet, elismerte vereségét, majd elhagyta a kávézót, a tömeg jó
részével együtt.
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Finnországban is ismerik Megújul a feszület
Julika néni babáit

Hárommillió forintból újul meg Szegeden a Vadkerti téri feszület. A
keresztet 2002-ben állították helyre és avatták újra. A mostani renoválást a Szeged-Alsóvárosért Közhasznú Egyesület is kezdeményezte.
SZEGED
BERECZKY DIÁNA

A Vadkerti téri, csaknem kétszáz éves feszületet október
15-éig helyreállítják. Az emlékmű talpazatának vízszigetelése
mellett kicserélik a sóskúti homokkőből készült alkotás körüli földet. Tavasszal a szobrokat
és a körülötte lévő kerítést festik le. A szoborcsoportot - a kutatók szerint - feltehetően a tér
névadója, Vadkerti József állíttatta 1817 körül. Ő volt az alsóvárosi ispotály (kórház, menhely) felügyelő gondnoka.

SZEGEDI kistérség:
Algyö, Deszk, Dóc, Domaszék. Kübekháza.
Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged,
Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó

-HŰI

HÍREK

Interaktív kamion

SZEGED. Interaktív, környezettudatos szemléletformáló játékokkal érkezik ma Szegedre az
ÖKO-Pannon interaktív rendezvénykamionja, amely egy hónapon át járja az országot, hogy
játékos eszközökkel buzdítsa a
hulladékok újrahasznosítására a
diákokat. Lesz mini-hulladékválogató szalag, italoskartonból
papírmentés, interaktív kérdezz-felelek. 17 órától az Alma
együttes tart zenés műsort a
gyerekeknek a színpadon.

Kedvencek az állatok
világnapján

SZEGED. Töltse fel a házi kedvencéről készült fotóját a
www.zug.hu képgalériájába ma
24 óráig. Négy szerencsés állatbarát gazdi egy-egy állatvédelmi ajándékcsomagot kap.
Az ajándékcsomagokat október
5-én sorsolják ki az Orpheus
Állatvédő Egyesület munkatársai, akik a szerencsésekkel
e-mailben veszik fel a kapcsolatot a sorsolást követően.

Tabuk a plébánián

RÖSZKE. Beszélgetések, kötetlen viták a modern fiatalok
hitének kérdéseiről és kétségeiről - folytatódik a Tabu Café Röszkén, a plébániaudvarban. Minden középiskolás és
huszonéves fiatalt várnak,
hogy egy tea, kapucsínó vagy
forró csoki mellett beszélgessenek kultúránk és életünk tabuiról, csütörtök esténként 19
órától. A plébánián ministránsfoglaikozás és játszóház indult,
az általános iskola 3. osztályától a 8. osztályig október
3-ától, kéthetente szombatonként 9 órától.

SZEGED. Az európai partnerség jegyében 4 ország vendéglátás és turizmus szakképzésben érintett iskolái cserélték ki tapasztalataikat. A Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézményében összegyűlt
nemzetközi szakembergárda
arjntegratív és ökotudatos,
élethosszig tartó tanulást és
tapasztalatot állította középpontba. Az uniós támogatást
nyert programon angolul és
magyarul hangzottak el az
előadások - többek között a
szegedi TISZK-ről, a kamaráknak a szakképzésben betöltött
szerepéről. Az angol, francia,
svéd és magyar szakemberek
a legfrekventáltabb hazai idegenforgalmi területen, a Balaton partján folytatták a tapasztalatcserét, a szakképzési
szintek egyeztetését. A most
indított, 2 éven át tartó közös
uniós program 4 ország diákjainkat vetélkedőjével zárul
majd.

b e n Bánvölgyi

László

szegedi

szobrászművész végezte. Erre
azért volt szükség, mert a mű a
fagykárok és a természeti erők
pusztítása mellett komoly kémiai károsodást is szenvedett.
Évtizedekig autótanpálya működött a téren, ahol a kipufogógáz is roncsolta a szobrokat. Az
emlékművön felújítása óta
mindig található friss virág.

Közel száz babát készített az elmúlt évtizedekben Molnár Imréné. FOTÓ: FRANK YVETTE
Helyi népviseletbe öltöztetett
méretarányos babáival szeretné
megőrizni az utókor számára a tápéi népviseletet Molnár Imréné,
86 éves vasdiplomás pedagógus.
SZEGED-TÁPÉ
BOBKÓ ANNA

- A kézimunkaszakkörben „Babák magyar népviseltben" címmel vetítettünk képeket - hiányoltam, hogy nincsenek köztük tápéi öltözetben. Elhatároztam, hogy ilyen babákat fogok
készíteni - hallottuk a 86 éves
Molnár Imrénétől, a k i n e k a kö-

zelmúltban a tápéi Heller Ödön
Művelődési Házban nyílt életmű-kiállítása.
Gyermekkorában, lánykorában készült hímzéseit, jegykendőjét, horgolt,
kötött ruhákat, régi fényképeket, százéves ingeket is láthatunk a teremben.
Julika néni 35 évig tanított a
településen, idén vasdiplomával ismerték el munkáját. 27
évig vezette a helyi kézimunkaszakkört. 1962-ben férjével,
Molnár Imrével hozta létre a falu helytörténeti gyűjteményét,

Bálint Sándor náluk vendégeskedett. - A férjem Bálint Sándor tanítványa volt. Előfordult, hogy egy hétig is nálunk aludt. Kérdezgetett
bennünket az itteni szokásokról, hagyományokról, amiket aztán felhasznált a munkáiban - mondta Molnár Imréné.

amelynek máig gondozója. A
helyi népviseletbe öltöztetett
babák készítését is azért kezdte
el, hogy ezáltal is ismertebbé
tegye és az utókor számára
megőrizze az ottani viseletet.
- Nem tetszettek a gyári babák, mert nem voltak méretarányosak. Addig kutattam,
amíg rátaláltam egy budapesti
népi iparművészre, aki megtanította nekem, hogy kell babákat készíteni - magyarázta Julika néni, aki az évtizedek alatt
közel 100 babát gyártott. Különlegességük, hogy teljes egészében pamut anyagból készültek. Még az arcuk is pamutból van: a fejmintára vizesen kellett ráhúzni az anyagot,
ami a keményítőnek köszönhetően tartotta meg formáját.
Julika néni nagy műgonddal
festette meg a babák arcát, régi
fényképekről, megmaradt öl-

Véget ért a vándorgyűlés
SZEGED. Szombaton plenáris
üléssel fejeződött be a 3 napos,
48. közgazdász-vándorgyűlés
Szegeden, a Forrás Szállóban.
A

4 ország vendéglátós
oktatói a Krúdyban

A krónikák szerint járványos
betegség söpört végig akkor
Szegeden, és az ezzel kapcsolatos gyógyulásokkal függhet
össze a feszület felállítása. Az
emlékmű restaurálását 2002-

zárónapon

Fellegi

Tamás

nemzeti fejlesztési miniszter
tartott előadást Erős állam az
erős gazdaságért címmel, majd
Kármán András, a z NGM á l l a m -

titkára beszélt a nemzetgazdaság finanszírozásának új követelményeiről. Őt követően

tözékek mintájára varrta meg
ruháikat. A kiegészítőkre is
odafigyelt: kedvence a tejhordó asszony, amihez Julika néni
férje faragta ki fából az aprócska tejeskannát. A kiállításon
gyékényszövő,
pünkösdölő,
táncoló „mini" tápaiakat is láthatunk.
Néhány baba még külföldön is járt: Julika néni egyik
tanítványa
Finnországban
dolgozott, kölcsönkérte az alkotásokat, hogy bemutathassa az ottaniaknak egy kiállításon a tápéi népviseletet. A
Néprajzi Múzeumban rendezett tárlat után Arany-díjjal
jutalmazták Molnár Imrénét.
A 86 éves életvidám aszszony mostanában sem tétlenkedik. Lánya, Mária segítségével macikat varr, amiket a ferencesek juttatnak majd el a
kárpátaljai gyerekeknek.

Az 1817 körül felállított feszületet október közepéig helyreállítják.

Jövő tavasszal a kerítést is lefestik. FOTÓ: FRANK YVETTE

László, a nagyvárosi pásztor

Ritka mesterséget űz a szegedi
Papp László (képünkön): szürSzász Károly, a PSZÁF e l n ö k e a ke marhákat terelő pásztor. Bár
felügyelet terveiről, Karvalits ma már alig akad munkája Ferenc, a nemzeti bank alelnö- főleg ezen a vidéken hivatáke pedig arról tartott előadást, sát mindig is komolyan vette.

hogy a válságból való kilábalásért mit tehetünk és mit nem.
MMK8Mn»NHHí

Pörkölt, népdal és operett a búcsún

Zsúfolásig megtelt a tápéi Búcsú tér szombat délután. A hagyomá-

nyos tápai búcsúra 10 bográcsban készülő marhapörkölt pompás illata
csalogatta ki az embereket. A jó vacsorához jó nóta is dukált: a színpadon egymást váltották a különböző népdalkörök és hagyományőrzők
műsorai. A Szegedi Nemzeti Színház művészeivel már mindenki együtt
énekelte a legismertebb operettslágereket, míg a desszert a Bon-Bori
együttes koncertje volt. FOTÓ: VERÉB SIMON

SZEGED
TÍMÁR KRISZTA

Pásztorokat a mai ember már
leginkább csak népmesékből
és régi filmekből ismer. Kihalóban van ez az ősi mesterség,
amelyhez leginkább az idilli,
romantikus képet kötjük: egész
nap a mezőn heverészni, szalonnázni, legeltetni az állatokat. Ez vonzotta a szegedi Papp
Lászlót is erre a pályára.
- Nem mondhatnám, hogy
beleszülettem ebbe a munkába,
hiszen a családomban majd
mindenki iparos - kezdte történetét a férfi. - De faluvégen nőttem fel, közel a természethez:
nyaranta csigáztam, pákásztam. Egyszer, 13 évesen egy barátom rokonánál töltöttem el
két hetet, aki történetesen juhász volt. Nagyon jól éreztem
magam a pusztán - azt hiszem,
innen a szakma szeretete.
László innentől kezdve már
tudatosan ezt a munkát kereste. Dolgozott a Hortobágyon istállófiúként és csikósként, de

tm

volt gulyás is. Sokat olvasott és
tanult a pásztorokról. Egyszer
azonban majdnem feladta.
- Nem akartam alkoholista
lenni - ez sajnos ezen a területen gyakori - mondta el
őszintén. - Ráadásul a szakma hihetetlenül lealázott, ma
már nagyon kevés a munkájára és küllemére is adó pásztor.
Aki ezt a munkát végzi, inkább csak szükségből teszi.
Nem így a szegedi férfi, akiben végül mégis győzött a szakma szeretete, és elhivatottságával példaként állhat a mai napig a pásztortársadalom előtt.
Bár a kevés munkalehetőség
miatt ma már csak alkalmanként dolgozik, azt úgy teszi,

ahogy a nagykönyvben meg
van írva. Szárazon is 10 kilót
nyomó subáját maga készítette
6 magyar rackából, ruhája is a
helyi hagyományos pásztorviselet. Szürke marhával dolgozik: volt, hogy egyszerre 302 darabos gulyát őrzött.
- A jószágot szeretni kell fogalmazta meg szakmájának
alapját Papp László. - Ezenkívül szemesnek kell lenni, hiszen ha baj van, például egy állat megbetegszik, észre kell
venni, és megoldást kell találni.
A pásztor ugyanis magán, illetve a kutyáján kívül másra nem
számíthat. Bírni kell a hideget-meleget és az egyedüllétet,
és soha nem szabad elfelejteni:
mindig a jószág az első, csak
utána jöhet az ember.
Munka ma már alig akad
Lászlónak jelenleg nincs munkája: az a kevés lehetőség, ami
adódna, az is messze szakítaná
a családjától. Mindent megtesz
azonban a szakma népszerűsítéséért: nyáron például aktív
résztvevője volt a pásztortábornak, ahol a gyerekekkel igyekezett megkedveltetni ezt az ősi
foglalkozást, amely ma már kihalófélben van.
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KÁLMÁN IMRE ÖRÖKZÖLD SLÁGEREI MA IS ELBŰVÖLIK A NÉZŐKET

Csárdáskirálynő - színházmúzeum
díthetetlen eleganciával játszik és énekel. Flórián Antal
Leopold hercege teljesen hü-

Jaj, cica..., Te rongyos élet... - Kálmán Imre örökzöld slágereit
nem lehet elrontani, bizonyította ezt a Szegedi Nemzeti Színház
hétvégi Csárdáskirálynő-bemutatója is. Mindkét szereposztást
vastapssal ünnepelte a közönség.

SZEGED

HOLLÓSI ZSOLT

Hosszúnak, lassúnak, vontatottnak tűnt a Csárdáskirálynő pénteki bemutatóján az
első felvonás kezdete. Unatkoztam. Miközben a kínosan
indiszponált, feltűnően bizonytalan tenoristát, az Ed•int alakító Kóbor Tamást és
a sudár, vonzó, kissé erőtlen
hangú Szilviát, Bucsi Annamáriát hallgattam, a négy-öt
évvel ezelőtti Csárdáskirálynő jutott eszembe. Milyen

l y e , Szívós Lászlónak

friss, eleven, üdítő és szenvedélyes volt Alföldi Róbert
ötletekkel teli, sziporkázó
Dóm téri produkciója Rálik
Szilviával,

Nyári

Zoltánnal,

Gregor Józseffel, Stohllal,
Bodrogival, Hernádival és a
többiekkel. Igazságtalan lenne persze a színház társulatát a fesztivál válogatottjával
összemérni, de akik szerették azt az előadást, azoknak
ez a mostani kevés lehet.
Akiknek az már sok volt,
azoknak talán jobban tetszik
most Tasnádi Csaba ókonzervatív produkciója, amely
a hírek szerint sikert aratott
a nyáron is, amikor a trieszti
operettfesztiválon az ottani
partnerszínházzal
közösen
bemutatták.

Krisztina is p r i m a d o n n á s a b b ,

Az olasz díszlet- és jelmezt e r v e z ő , Pasquale

Vajda júlia Cecília szerepében.

Grossi

fi-

nom, elegáns kosztümjeivel
győzött meg; színpadképe inkább praktikus szükségmegoldásnak tűnik - különösen
az orfeumban játszódó jelenetekben, amikor filcből kivágott matyómintával, két
bordó függönnyel és néhány
székkel és asztallal, szeparé
nélkül próbálják felidézni a
századelő pesti éjszakai mulatóinak hangulatát. Ez a kisebb baj, a nagyobb: a szereposztásban
is
jócskán
akadnak
szükségmegoldá-

Fekete Gizi (Cecília), Rácz Tibor (Kerekes Ferkó) és Jakab Tamás (Miska) az első felvonásban. FOTÓK: VERÉB SIMON

sok. Kóbor Tamás nemcsak
rosszul énekel, hanem a
színpadi beszédről sincs sok
fogalma; nem szóltak neki,
hogy most nem Tamino A varázsfuvolában. Sajnálom Erdélyi Tímeát: pontosan tudja,
hogy nem való szubrettnek,
de ha már rá osztották Stázit,
megpróbálja becsülettel, tehetséggel, humorral, és any-
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Újrahasznosítási
Hónap 2010.

Ferdi-

nánd főhercegként megint
végtagjaival kell _ mutatványokat produkálnia.
A pénteki premieren nosztalgikus, komótos tempót diktált Pál Tamás, másnap Kardos Gábor is ehhez tartotta
magát, amúgy muzikálisan,
érzékenyen, szép hegedűszólókkal játszottak a szegedi
szimfonikusok. Nagy értéke a
produkciónak, hogy ilyen biztos, színvonalas zenekari játékra épül.
A szombati előadás az új
főszereplőknek köszönhetően erősebb volt. Edvinként
Balczó Péter végre egy igazi
bonviván, szenvedélyesen és
fesztelenül énekelt. Kónya

nyi hanggal, amennyi van,
rokonszenvesen megoldani a
megoldhatatlant.
Gömöri
Krisztián bevált gegjeivel Bóniként is sikert arat. Fekete
Gizi Cecília szerepében formátumos, vasakaratú nagyasszonyt, kívül-belül arisztokratává lett, múltjával szakított, céltudatos nőt mutat,
akinek „a lejtőn felfelé sincs

megállás". Az előadás egyik
legjobbja a Miska főpincért
ellenállhatatlan humorral és
öniróniával alakító Jakab Tamás, aki egy karakterből is
képes példás visszafogottsággal főszerepet kreálni.
Hasonlóan jó Kerekes Ferkó
szerepében Rácz Tibor: kisujjában van a műfaj, a stílus;
letűnt világot megidéző ren-

hús-vér Szilvia, így eszményibb párt alkottak. Vajda
Júlia Cecíliája ugyan nem
olyan arisztokratikus, viszont amint énekelni kezd,
rögtön elhisszük neki, hogy
egykor az orfeum ünnepelt
csillaga lehetett. Mulattató
Bóni gróf Savanyu Gergely,
kellemes Stázi Csorba Kata.
A koreográfiával

Juronics

Tamás próbált életet vinni az
ötlettelen, statikus, már-már
a színházmúzeum kategóriába sorolható előadásba. Partnerre lelt ebben az egyre fiatalodó, egyre több jó egyéni
felvillanást is mutató tánckarban.

m

f/topánk

Nézd meg, hogyan hasznosul
a szelektíven gyűjtött hulladék!
Hamarosan hozzád is megérkezik
az ÖKO-Pannori interaktív kiállítása!

Ismerd meg a hulladék körforgását:
próbáld ki a mini hulladékválogatót,
játssz a mágneses szeparátorral és készíts
merített papírt italos kartondobozból!
Azt is megtudhatod, hogyan előzheted
meg a hulladék keletkezését!

KOSSUTH TÉR 2010. október 5.
1 0 0 0 - 17

Interaktív játszópark és kiállítás
| az újrahasznosításról
0

|

17°°

1 Színpadon az ALMA EGYÜTTES
A PROGRAM INGYENESEN LÁTOGATHATÓ!

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

c®

ÖKGPANNON

BelüíeUi ifkAe

Napos kert
Csemege uborka

Trappista sajt

Kapható a csemegepultban!

5-8 cm
töltőtömeg: 350 g, 471 Ft/kg

Ajánlataink az akciós készlet
erejéig érvényesek!

Egy mosollyal több

£Ora)
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A lángvágótól
Csökkent a szegedi
mentették
zálogházak forgalma
meg a bengálit

TÖRTENELMI CSÚCSON AZ ARANY ARA

hagyják ékszereiket. Főleg
most, amikor az arany ára soha nem látott, történelmi magasságokban
szárnyal,
és
szinte naponta újabb és újabb
rekordokat dönt meg. Pálvölgyi Imre, az egyik Dugonics téri zálogházat üzemeltető Han-

„A korábbi 2500-3000
forinthoz képest jelenleg
4500-5000 forintba kerül Magyarországon a 14
karátos arany grammja."
Pálvölgyi Imre

MMt'i'1

Ékszervizsgálat egy szegedi zálogházban. Az emberek inkább eladják
a drágaságot, FOTÓ: KARNOK CSABA
Talán meglepő, de igaz: a sokat
emlegetett gazdasági válság
kapcsán nem nőtt a zálogházak
forgalma, ellenkezőleg, egyre
kevesebben választják a záloghitelt, ha sürgősen pénzre van
szükségük.
SZEGED
BERECZKY DIÁNA

Szegeden nyolc zálogházat
kereshetnek fel azok, akik
mindenféle hivatalos tortúra

nélkül szeretnének azonnal
kézpénzhez jutni. Az ember
azt gondolná, hogy a jelenlegi
pénzügyi helyzetben gyakrabban keresik fel ezeket az emberek, hogy
ideiglenesen,
készpénzért cserébe hátra-

za Golden Kft. ügyvezetője viszont azt mondja, pont az ellenkezője igaz.
- A nemesfém ára idén eddig mintegy 19 százalékkal
emelkedett, ami a gyenge dollárnak, és a globális gazdasággal kapcsolatos bizonytalanságnak köszönhető. A korábbi 2500-3000 forinthoz
képest jelenleg 4 5 0 0 - 5 0 0 0 forintba kerül Magyarországon
a 14 karátos arany grammja. A
zálogházak is a fedezet felső
határáig feszítik a hitelt, a
konkurencia miatt is, hiszen
az emberek oda ménnek, ahol
többet kapnak ékszereikért magyarázta.
Tapasztalatai
szerint sokan döntenek úgy,
hogy „meglovagolva" ékszereik nem várt értéknövekedését, inkább eladják azokat.

Eredeti állapotában szeretné helyreállítani, és nosztalgiajáratként
közlekedtetni Szegeden az utolsó ötajtós 656-os villamost a Közlekedési Emléktár Alapítvány. A felújítást az alapítvány és internetes fórumon szerveződő szegedi fiatalok végzik.
SZEGED
GONDA ZSUZSANNA

Megvásárolta az SZKT-tól, és
felújítja az utolsó szegedi 5
ajtós FVV-t, becenevén bengálit a Közlekedési Emléktár
Alapítvány. Az 1971-ben gyártott villamos a tervek szerint
jövőre, a 40. születésnapján
nosztalgiajáratként közlekedik majd Szegeden. Az alapítvány tagjain kívül - 3 alapító
és 3 kuratóriumi tag - interneten (ön)szerveződő szegedi
fiatalok dolgoznak a villamoson. Szombat reggel az SZKT
Csáky-telepén
találkoztunk
velük.
Hogyan kezd az ember egy
öreg villamos felújításába? kérdeztük az egyik kuratóriumi

tagot,

Csüllög

Imrét.

- Nagy optimizmussal - válaszolta, majd elmesélte, hogy a
bengálijuk a 90-es évektől tanulóvillamos volt, ezért aktív
éveiben viszonylag keveset
változtattak rajta. Ők az eredeti állapotot szeretnék hely-

A i utolsó ötajtós
A 656-os, ötajtós villamossal
eleinte Szeged villamoshálózatának minden vonalán lehetett találkozni. A 70-es
években azonban a 4-es vonalat részben kétvágányúsították, ide az egyoldali ajtókialakítás már nem felelt
meg, maradt tehát a 656-os
az 1-es és a 3-as vonalon.
Idővel Debrecenben, Miskolcon és Szegeden is leselejtezték ezt a típust - a szegedi alapítvány bengálija az
utolsó ötajtós.

reállítani. Amennyire lehet,
eredeti alkatrészekkel, szükség esetén utángyártott elemekkel.
- Villáskulcs, csavarhúzó
és két biztos kéz kell egyelőre a bontáshoz - m o n d t a az
SZKT által delegált, a munkát és a villamos sorsát
is felügyelő kuratóriumi tag,

ni. Addig dolgoznak, amíg
kell - m o n d t á k , mert az a
cél, hogy teljesen helyreállítsák a járművet. A csoport
nem zárt, bárki csatlakozhat, akit érdekel a tömegközlekedés.
A csöpögő eső miatt a
munkavédelmi oktatásra a
„tartózkodóban", egy Ikarus
266-os buszban
került
9 9 A bengáünk a 90-es évektől
sor. Ez is az
tanulóviltamos volt, ezért aktív
alapítványé,
és ugyanaz a
éveiben viszonylag keveset
tervük vele,
változtattak rajta. Az eredeti
mint a villaállapotot szeretnénk helyreállítani. mossal: megmenteni
a
Csüllög Imre
lángvágótól,
és nosztalgiajáratot csinálni
Nagy Mihály a z ö n k é n t e s e k nek. A zömmel 15-16 éves fi- belőle. A felújítások költségét
úk szerint nem lehet leírni, adó egy százalékokból, páhogy miért érdekes a tömeg- lyázatokból és támogatóktól
közlekedés és eszközei, szá- tervezik előteremteni.
mukra ez mánia. Balázs,
a két Dávid, Feri és Alex
mindenesetre
hajlandók
voltak a szombatot a közlekedési vállalat telepén tölte-

P % o v á b b i FOTÓK
a neten

www.delmagyar.hu

- Az emberek „mobilizálják" az a r a n y b a n lévő pénzüket, és egyszerűen eladják
az ékszereket. Ezen a területen is megjelentek a nepperek, akik felárral megvásárolják a zálogjegyeket, majd
kiváltják az arany ékszereket. Ezeket Ausztriába, Németországba
viszik,
ahol
aranytömböt
csináltatnak
belőlük, ezeket pedig befektetési aranyként használják
- magyarázta az ügyvezető.
Ez ugyanis értékálló, hosszú
távon különösen biztos befektetés, ráadásul a világ
bármelyik p o n t j á n ismert,
így könnyen eladható.

Zálogházi kamat. Ha valaki elzálogosítja az ékszerét, 1 vagy 3 hónap plusz 30 türelmi napig kap haladékot a visszaváltásra. A záloghitel összegén felül 22-26 százalék közötti éves kamatot, illetve egyszeri 5-7 százalékos kezelési költséget kell kifizetnie.

Szétbontják, majd felújítják. Szegedi fiatalok is dolgoznak az 1971-ben gyártott villamoson, amely nosztalgiajáratként közlekedik majd. FOTÓ: KARNOK CSABA
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Csomag

0Ft induló költség hitelek esetén'
• 235 év tapasztalat
•Banki szintű biztonságtechnika

BÁV Záloghitel

Kedvezményes számlacsomagok
Az induló költség tartalmazza a bevizsgálási díj és/vagy a hitelbírálati díj, az egyszeri kezelési költség és a folyósítási jutalék elengedéséi, valamint hitellel rendelkező ügyfeleink esetében a meglévő hitel prolongációs díjának elengedését is. Fenti kedvezmények 2010. december 31-ig érvényesek az addig benyújtott hitelkérelmekre, amennyiben
a vállalkozás nettó árbevétele 2009-ben nem haladta meg a 750 millió Ft-ot. A tájékoztatás nem teljes körű. A részletek megtalálhatóak a Vállalati Kondíciós Listában,
a www.raiffeisen.hu internetes oldalon vagy bankfiókjainkban.
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A 21 ÉVES SZEGEDI LANY ARCÜREGGYULLADASSAL ALLT SZÍNPADRA

A tanítványok átka
Vincze Gábor, a Nemzeti Konzervatív

pítvány hódmezővásárhelyi

Történelemkutató

fel a Szabó Ervinről elnevezett fővárosi könyvtár
sének ügyében, hogy Szabó Ervin tanítványaiból
biztosok lettek a Tanácsköztársaság
is volt egy nevezetes tanítványa,

Rákosi Mátyás. Babits

Ala-

muzeológusa azt is érvként hozta

átkeresztelé-

Detti kiesett a Megasztárból

többen nép-

idején. Babits

éppenséggel Szegeden.

maradhat?

Stone sem jutott tovább
az X-Faktorban

Mihálynak
Maga

Nem jutott be az X-Faktor leg-

DARVASI LÁSZLÓ

jobb 24 énekese közé Stone.
Az 50 éves szegedi énekes

azonban nem csalódott. Mint

iiiilMi»«BMIWWi

mondta: a műsor miatt 32 év

40 fős szálláshely
a barátság háza
CSANADPALOTA
MUNKATÁRSUNKTÓL

A napokban megnyílt Csanádpalotán, az egykori szövetkezeti székház épületében a Román-Magyar Barátság Háza.
Az épület egyszintes, 400
négyzetméteres
polgárház.
Legutóbb varroda működött
benne, de a vállalkozás csődbe
ment és több mint 10 esztendeje állt üresen, amikor végre
gazdára talált: a romániai Kőhalom (Rupea) önkormányzata
vásárolta meg a felszámolóbiztostól 7 millió forintért. Abban,
hogy az erdélyi, Brassó megyei, negyedrészt magyarok
lakta kisváros érdeklődött az
épület iránt, nincs csoda: Csanádpalota és Kőhalom testvérváros, ráadásul amúgy is vannak már Palotán olyan házak,
amelyeket romániaiak, köztük
kőhalmiak vásároltak meg.
A házból a kőhalmi önkormányzat saját beruházással
egy 40 fős turisztikai szálláshelyet alakított ki, amelyben

diákcsoportokat, turistautak
résztvevőit szállásolják majd
el. Ehhez a palotai önkormányzat is hozzájárult mintegy negyedmillió forint értékű
munka elvégzésével. A városközponthoz közel lévő házat a
kőhalmi önkormányzat tartja
fenn, ők fizetik a rezsit, de ha
karbantartásra van szükség,
ugyancsak munkával a helyiek is segítenek. Hogy miért
kell szálláshely egy 5000-es
lélekszámú erdélyi kisvárosnak Csanádpalotán? Mindenekelőtt azért, mert innen
könnyen elérhetők olyan termálfürdők, mint a makói, az
orosházi, a tótkomlósi vagy a
gyopárosfürdői.
A Román-Magyar Barátság
Házát persze a csanádpalotaiak is használhatják, ha épp a
kőhalmiaknak nem kell. Hamarosan például nemzetközi
színjátszó-találkozót rendez a
Kelemen László nevét viselő
művelődési ház, és az ide érkező román és szerb művészeket itt fogják elszállásolni.

után letette a cigarettát, és

sportolni is elkezdett - már
ezért megérte részt vennie
benne.

- Már látom, hogy van még

mit tanulnom, főleg a színpa-

don vannak még hiányosságaim - fogalmazott Stone, aki

bízik benne, hogy a versenynek köszönhetően újraéled

karrierje, amely 30 éve kezdő-

dött Szegeden.

- írtam egy dalt. Remélem,

hamarosan sokan megismer-

hetik majd a rádiókból mondta.

ezzel a betegséggel énekelni.
N e m í g y l e t t : Szeleczki

Varga Dettinek (balról a második) szólt a búcsúdal a Megasztár első döntőjének végén. FOTÓ: TV2
A Megasztár első döntője rögtön az egyik Csongrád megyei ver-

senyző kiesésével zárult: Varga Detti búcsúzott az év hangja versenytől. A szegedi lány arcüreggyulladással állt színpadra, és bár

hallotta, hogy tényleg rossz
volt a produkciója, de az
utolsó percig remélte, hogy

a zsűri többször hangoztatta: ilyen betegen nagyon nehéz énekelni, a nézők nem szavaztak neki tovább bizalmat.

rült úgy a produkciója, ahogy
kellett volna.
TÍMÁR KRISZTA
- Éneklés közben éreztem,
Kiesett a Megasztárból az hogy egyszerűen nem tudom
egyik szegedi versenyző, Var- koordinálni a hangomat ga Detti. A 21 éves lány arc- mesélte lapunknak tegnap
üreggyulladással állt színpad- Detti. Mint mondta: a műsor
ra szombat este, nem is sike- alatt a visszajátszásokban
SZEGED, BUDAPEST

„Éneklés közben éreztem, hogy egyszerűen
nem tudom koordinálni
a hangomat."
Varga Detti

kap még egy esélyt, hiszen a
zsűri kiemelte: nagyon nehéz

Dávid-

dal álltak a zsűri elé, mint a
két legkevesebb nézői szavazatot kapott versenyző, Presserék pedig inkább a fiút juttatták tovább.
Detti, aki az adás után ki
is költözött a Megasztár-házból, pár napot még a fővárosban tölt, a hét végén viszont
várhatóan visszaköltözik Szegedre.
- Csalódott vagyok, hiszen
tudom, hogy sokkal többre
vagyok képes - mondta. - Éppen ezért nem adom fel: minden erőmmel azon leszek,
hogy énekelhessek.

TOTOVAL A CAMP NOU STADIONBA

Barcelona-Real Madrid élőben

A 40. héten ismét Európa-bajnoki selejtezőket játszanak a
nemzeti válogatottak, s az új
játéknapnak - szombat helyett
péntek - köszönhetően a totófogadások határideje is eltér a
megszokottól: a fogadásokat
legkésőbb pénteken, október
8-án fizethetik be. Ez a hét
azonban kínál még meglepetést a totózóknak egy ajándéks o r s o l á s o s akció keretében is!
Mindazok, akik az október
4-8. között befizetett fogadásaik nyeretlen átvételi igazolásait legalább 1000 forint értékben összegyűjtik, és pályázatként beküldik, sorsoláson
vesznek részt, s a nyertes egy
kétszemélyes utazást nyer Bar-

celonába, a november 28-i FC
Barcelona-Real Madrid csúcsrangadóra, a Camp Nou stadionba. Az akcióban csak online
terminálon befizetett fogadásokkal vehetnek részt (interneten, telefonon, SMS-ben nem).
A nyeretlen átvételi igazolás(oka)t névvel, pontos címmel (és lehetőség szerint telefonos elérhetőséggel) ellátott
zárt borítékban legkésőbb október 20-i beérkezéssel adják
postára a 1475 Budapest, Pf.
700 címre, illetve leadhatják a
Szerencsejáték Zrt. vállalkozó
partnereinél (a Posta és a Lapker kivételével) október 14-énzárásig, valamint a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű

lottózóiban október 16-án zárásig. A borítékra ne felejtsék
el ráírni az akció jelmondatát
is: „Totó akció"! A sorsolás október 21-én, csütörtökön lesz.
A nyeremény magában
foglalja a repülőjegy költségét
és a reptéri illetéket, a szállást
két éjszakára 3 csillagos szállodában (reggelivel), a reptéri
transzferek költségét, a pálya
hosszú oldalára szóló belépő-

jegyeket a mérkőzésre, valamint a baleset-, betegség- és
poggyászbiztosítást is.
További részletek a lottózókban elhelyezett
pályázati
felhíváson
vagy a www.szerencsejatek.hu
honlapon.

(X)

Vízmérő-leolvasás a kiskertekben.
A Szegedi Vízmű Zrt. a kiskertek évi egyszeri vízmérő-leolvasását végzi
az alábbi helyszíneken és időpontokban:
Kérjük, segítse elő a leolvasást! Amennyiben a megjelölt időpontban mégsem tud a kiskertben tartózkodni, vízmérője állását
2010. október 20-ig bejelentheti az alábbi módok egyikén!

2010. október
2-án és 3-án
8 és 16 óra között:
- Sziksóson
- Tápén

Az ingyenesen hívható zöldszámon:
06-80/822-444.
A postán megküldött válasz-levelezőlapon, amely
belföldről ingyenesen feladható.
A Szegedi Vízmű honlapján keresztül:
www.szegedivizmu.hu.
E-mailen: vizmeroallas@szegedivizmu.hu.
Az ügyfélszolgálati irodán személyesen vagy a
62/55-88-55-ös telefonszámon.

Sikertelen leolvasás, illetve adatszolgáltatás hiányában az előző évek felhasználási adatainak
figyelembevételével becsült számlát állítunk ki a fogyasztóhelyre vonatkozóan.
Együttműködésüket köszönjük!

Szegedi Vízmű Zrt.
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LEGYEN OTTHONOS AZ ELETÜNK!

RELAX LAKÁSHITEL

Rendezze be életét az UniCredit Bankkal! Jöjjön be hozzánk, mert Relax lakásvásárlási
jelzáloghitelünknél három évre előre tervezhet. Fix törlesztőrészlet a szerződéskötéstől három
évig, a hitelhez fix 33 ezer forint értékű KIKA vásárlási utalványt is kap és az is fix, hogy a
hitelfolyósítást követően az értékbecslési dijat jóváírjuk. A hitel feltétele vagyonbiztosítás, előírt
mértékű jövedelemátutalás és az UniCredit Banknál vezetett számla. Az akció a 2010. december
31-ig létrejött szerződésekre vonatkozik. Éves kamat: 9,40%, THM: 9,94%. Az UniCredit
Bank a Magatartási kódex szerint jár el, kérjük, döntsön Ön is felelősen és körültekintően a
hitelfelvételről. A bank a THM kiszámításánál figyelembe vette, hogy az értékbecslési dijat egy
lakóingatlan vonatkozásában a hitel folyósítását követően jóváírja.
Várjuk bankfiókjainkban: Szeged, Kossuth L. sugárút 18-20., Kárász u. 16. és
Széchenyi tér 2/a; Szentes, Kossuth u. 8.; Hódmezővásárhely, Andrássy u. 3.
További információk: 06 40 50 40 50 vagy www.unlcreditbank.hu/relaxhitel
A tájékoztatás nem teljes körű. Az elengedett dijakat, a díjelengedós részleteit, a hitel és a kapcsolódó járulékos
szolgáttatások kondícióit az UniCredit Bank Hungary Zrt, magánszemélyek részére nyújtott hitelek kondícióiról szóló
Hirdetménye, Kondíciós listája és a Lakossági üzletszabályzata tartalmazza. A bank fenntartja a hitelbírálat és a
kondíciók változtatásának jogát. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a vonatkozó, hatályos jogszabályok
figyelembevételével történt, ós a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM 20 éves futamidejű, 5 millió
forint összegű hitelre, 1 db Takarnet rendszerből lekért tulajdoni lap, 1 db jelzálogjog bejegyzési kórelem. Takarékszámla
Igénybevételével, valamint a hitelösszeg utalásával kapcsolatos díj figyelembevételével került kiszámításra. Változó kamatozású
kölcsönök esetében a THM értéke nem tükrözi a kötcsön kamatkockázatát.

& UniCredit Bank

MEGYEI TUKÓR
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BARÁTJA, VÍZILABDAEDZŐJE, NEVELŐJE ÉS PÓTAPJA IS VOLT ID. TÖRÖK SÁNDOR

Molnár Zoltán ma is úszik
Molnár Zoltán a közelmúltban
ünnepelte 70. születésnapját majdnem 30 éven keresztül vízilabdázott. Edzője a sportág
vásárhelyi meghonosítója, a legendás id. Török Sándor volt,
akit apjaként tisztelt. A mai napig lejár a strandfürdőbe, víz,
úszás nélkül nem lenne teljes
az élete.
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
IMRE PÉTER

korától jár a strandfürdőbe,
első edzője az akkor Vásárhelyen dolgozó, ma ismert szegedi szeniorúszó Bánki Hor-

Molnár Zoltán egyebek mellett egy fülvédő nélküli sapkát és számos fényképet őriz emlékként sportpályafutásából. FOTÓ: VERÉB SIMON
s a k : Vajdovich Károly, Szűcs
Dezső, Aczél Ferenc, Nagy István, Kmetykó Lajos, Szabó József, Csillag András, Csillag
Péter, Patonai Ádám, Kárai
László, Szabó András, Aranyossy Zsolt, Becsei Béla é s

Bajusz Károly) végig az OB
II-ben szerepelt, az élvonalba
jutásért vívott osztályozót a
70-es évek elején 9-8-ra elbukták a Tungsram ellen. Pedig a 3. negyedben még
a mindenünk,
8-7-re ők vezettek.
járhattunk

Az uszoda volt
az életünk, ingyen
a strandra, annak fejében takarítottuk, meszeltük a medencét.
Molnár Zoltán

ven ismerték, s mikor egy
sportújságíró a gólszerző nevét firtatta, rávágták: Muszka
Zoltán. így jelent meg a Népsportban.
A Vásárhellyel (csapattár-

Szobája falán fényképek mesélnek
a hőskorról,
világklasszisokkal - nemcsak pólósokkal
- való találkozásokról. Sorban vette le a fotókat, és elevenítette fel az emlékeket.
Előkerült a 2-es sapka, amelyben játszott, még nem volt fül-

Klasszisok ellen. Bár klubcsapatával végig az OB ll-ben játszott, a
válogatott vásárhelyi vendégjátékai alkalmával, illetve kupamecscseken olyan klasszisok ellen is vízbe szállhatott, mint a két Konrád, Cservenyák, s azt sem felejti el, hogy Molnár Endrének nem
tudtak gólt lőni. A vízilabda szinte valamennyi honi kiválóságát
személyesen ismeri, és ahogy ő fogalmazott: számára már ez is
óriási ajándék.

védője, és két színű volt: otthon a fehér, vendégként kifordítva a sötétebb, szürke felét
viselték. Többször előfordult,
hogy vasárnap hajnalban
utaztak meccsre a fővárosba,
az éjféli vonattal indultak haza, amellyel reggel 6 óra előtt
futottak be Vásárhelyre. Mire
másodikat dudált a mérleggyár kürtje, felvette a munkát.
A gyár után, 1967-ben került
gyakorlati oktatónak a 602-es
szakmunkásképzőbe
(ma
HISZK Kalmár Zsigmond Tagintézmény), ahol 1995-ig dolgozott.

A LOMBARD TULAJDONOSA SZÍVESEN KÜLDENE FIATALOKAT MAKÓRA

2-4 év múlva a szurkolók
is látják az eredményt
2-4 év múlva már biztosan (átható eredménye lesz annak az
együttműködésnek, amelyet a
Lombard Pápa a két makói futballklubbal kötött az utánpótlás-nevelésről. A dunántúli
csapat tulajdonosa, Bíró Péter
szerint várható, hogy idővel
Pápáról is küldenek fiatalokat
a makói futballakadémiára.
MAKÓ, PÁPA
BAKOS ANDRÁS

Támogatja az NB l-es Lombard Pápa Termál FC, hogy a
Marosmenti Utánpótlás Futball Club átalakulhasson labdarúgó-akadémiává.
Az
együttműködésben
az NB
Il-es Makó FC is részt vesz, a
szerződés részletein Árki Gábor, a Lombard Pápa klubmen e d z s e r e é s Gyömbér Péter, a

Maros UFC elnöke dolgozik.
Ez egyrészt üzleti megállapodás, amelyből minden résztvevő hasznot remél, másrészt
fiatalok képzéséről, nevelésé-

SZEGED, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KISS GÁBOR GERGŐ

ta Pintér Sándor b e l ü g y m i n i s z -

váth Béla v o l t . A v í z i l a b d á v a l

- Mindennap korán reggel,
általában fél 7 felé elmegyek
az uszodába, és tempózok pár
hosszt. Nem az 50 méteres
medencében, ott már túl
messze van a fal, a középsőben, és átlagban 500 métert
teljesítek, váltakozva gyorson, mellen és háton, nagyon
jól esik, felfrissülök - mondta
a Muszka becenevű Molnár
Zoltán. Sokan csak ezen a né-

Elítélteket visz munkába, és
szállít vissza a szegedi börtönbe munkaidejük lejárta után a
hódmezővásárhelyi Csomiép
Kft. Mészáros Antal szerint nagyot kockáztattak 20 éve, de
megérte: tudomása szerint a
náluk dolgozók közül egy fogvatartott sem lett visszaeső.

„Kiemelten fontos, hogy a fogvatartottak tevékenyen töltsék
el az idejüket a büntetés-végrehajtási intézetekben" - mond-

Molnár Zoltán 1947-től, 7 é v e s

a sportág vásárhelyi meghonosítója, id. Török Sándor ismertette meg, s tagja volt annak az együttesnek, amely
1958-ban kiharcolta az OB
Il-be jutást. Ebben az osztályban 1959-től 1972-ig 210 mérkőzésen szerepelt hátvédként,
és 121 gólt lőtt, ezután még levezetett. De a víztől azóta sem
szakadt el.

25 elítélt dolgozik
a Csillag falain kívül

ről szól. Ennek a munkának a
jelentősége a magyar futball
eseményeit nem követő nagyközönség előtt is ismertté
vált, amikor kiderült: a korábban beindított Bozsik-program eredménye volt az U20-as
magyar válogatott világbajnoki bronzérme.
Bíró Péter, a L o m b a r d Pá-

pa tulajdonosa lapunknak
azt mondta, az ő együttműködésük eredménye várhatóan 2-4 év múlva hoz látható
eredményeket. A terv megvalósításában számítanak a
kormány és - bármilyen
eredmény szülessen a választásokon - az új városvezetés támogatására. Bíró Pét e r t á r g y a l t Mágori

Józsefné

országgyűlési
képviselővel
is, és, mint mondta, megbizonyosodott arról, hogy Makón nemcsak szlogen, hanem cél is a fiatalok segítése, sportra nevelése, ugyanúgy, ahogy Pápán.
- Számunkra ez a makói

kapcsolat azért jó, mert míg a
Dunántúlon már jó néhány
labdarúgó-akadémia
működik, a Dél-Alföld ebből a
szempontból még valóban
szűz terület, az itt felbukkanó
tehetséges fiataloknak az akadémiára bekerülve lehetőségük van arra, hogy abban a
csapatban játsszanak, amely
megfelel a felkészültségüknek, képességüknek - mondta a tulajdonos. - Eljutnak az
NB I-be, és lehetőségük van
arra is, hogy külföldre igazoljanak. Az eladásukból származó összeget részben új tehetségek képzésére is tudjuk
fordítani.
Bíró Péter hozzátette: azért
nem olyan nagy ez az ország,
hogy a Makó-Pápa közötti távolság gondot okozzon. Elképzelhetőnek tartja, hogy az
ott felbukkanó tehetségeket is
itt, Makón iskolázzák be, hiszen lesz kollégiumi elhelyezés, és a makói csapat révén
játéklehetőség is.

- Az uszoda volt a mindenünk, az életünk, ingyen járhattunk a strandra, annak fejében takarítottuk, meszeltük
a medencét. Sokan mondják,
elfogult vagyok Sancival (id.
Török Sándor - a szerk.), ami
igaz, vállalom. Edzőm, barátom, nevelőm, és bár csak 7
évvel volt idősebb nálam, kicsit pótapám is volt; édesapám ugyanis a II. világháború után nem jött haza az orosz
fogságból. Amatőrként egymásért, Török Sanyiért, a
sportágért és a városért pólóztunk - mondta Molnár.
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ter szeptember elején a Csillag
börtön alapításának 125. évfordulóján Szegeden.
A Csillag börtön néhány elítéltje régóta rendszeresen elhagyhatja az intézet falait: két
helyszínen dolgoztatnak elítélteket külső vállalkozók. Munkanapokon 20-25 fogvatartott
hagyja el a Mars téri épületet.
Az országban 30 helyszínen
közel 400 elítélt dolgozik a börtön falain kívül - tájékoztatott
a BVOP sajtóosztálya.
Az egyik vállalkozó Mészá-

kemény feladat számukra a 10
évnél többet kapó elítéltek
visszaszoktatása a civil életbe. Úgy gondoltuk: ha munkát adunk nekik, az segíthet a
jó útra téréshez. Ráadásul
anyagilag is megérte az effajta
foglalkoztatás - mesélt a kezdetekről.
A Csomiép ügyvezetője elmondta: nagyot kockáztattak
20 esztendeje, hiszen a náluk
dolgozó civilek, a vezetők, de
még a börtönparancsnok se
tudta biztosan, hogy válik be a
dolog. - Kezdetben 7 elítéltet
foglalkoztattunk, és legnagyobb meglepetésünkre minden jól alakult. A civil munkásaink is megszokták a fogvatartottak jelenlétét, és ma már
minden fenntartás nélkül dolgoznak egymás mellett - magyarázta Mészáros Antal. A

ros Antal, a C s o m i é p Kft. ü g y -

vezető igazgatója, aki már a
kilencvenes évektől ad munkát a fogvatartottaknak: a belügyminiszter ezért a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért
emlékplakett arany fokozatát
adományozta neki a börtönévfordulón.
- A Csillag akkori parancsnokával, Csapó Józseffel álltam jó kapcsolatban. Beszélgetéseinkből kiderült: igen
Minimális kockázat
A fogvatartottak közül azok
mehetnek külső munkahelyre,
akik minimális biztonsági kockázatot jelentenek. Ilyenek a
börtön- vagy fogházbüntetésüket töltő elítéltek, a pénzbüntetést helyettesítő szabadságvesztést vagy szabálysértési elzárást töltő fogvatartottak. Az elítélt munkába állásáról egy bizottság dönt. Figyelembe veszik az elkövetett
bűncselekmény súlyát, a büntetési időt, az előéletet, a feltételes szabadságra bocsátás
lehetőségét, az intézetben tanúsított magatartást, a kapcsolattartást, az egészségügyi,
fizikai, pszichikai állapotot, a
biztonsági csoportot és a különböző társszervektől beszerzett környezettanulmányt.

i

„Olyan munkafettételeket kelt teremteni, hogy
teljes mértékben kizárjuk
a szökés lehetőségét,
az egész vállalatot be
kellett kamerázni."
Mészáros Antal

Csomiép jelenleg 15 elítéltet
szállít minden reggel bérelt
busszal Szegedről Hódmezővásárhelyre, majd a munkaidő
letelte után vissza a Csillagba.
A dolgozó elítélteket folyamatosan szemmel tartják a
Nagyfa-Alföld Kft. munkáltatási felügyelői. Az elítéltek
munkájukért fizetést kapnak,
amivel hozzájárulnak a tartási
költségeikhez.
A BVOP sajtóosztályának tájékoztatása szerint a BV-intézetek nyitottak az elítéltek további külső foglalkoztatására. Mészáros Antal szerint csak olyan
vállalkozásnak érdemes ebbe
belevágnia, amely hosszú távon számol velük. - Olyan
munkafeltételeket kell teremteni, hogy teljes mértékben kizárjuk a szökés lehetőségét, az
egész vállalatot be kellett kamerázni - mondta. Az ügyvezető tudomása szerint azon elítéltek közül, akik náluk dolgoztak, egy sem lett visszaeső.

Nyitott árak a Szeplastnál!
H i h e t e t l e n év v é g i é r a k várják vásárlóinkat a

Szeplastnál! Most ön is kizárhatja a hideget

o t t h o n é b ó l , hogy a téli fűtésszezon már hőszigetelt nyílászárókkal induljon.
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AZ EGYKORI MODELL ÚJRA MŰSORT VEZET

Négy és fél év távollét után ismét
képernyőre kerül Görög Zita
egykori modell. A Megasztárral
. Ny párhuzamosan futó, szintén
I T r , tehetségkutató
^ ' i - műsorban, a
' , f ^ Divatkreátorban
háziasszony, zsűritag,
egyúttal fiatal, szárnyaikat
bontogató divattervezők
mentora.
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Görög Zita: A magazinok
rombolják a nők önbizalmát
DIVAT
KANCSÁR TÍMEA
- Testhezálló a feladat?

- Amikor öt évvel ezelőtt a Megasztárt vezettem, már foglalkoztatott a gondolat, hogy lehetne
egy ehhez hasonló műsort csinálni. Amíg otthon voltam a gyermekeimmel, elindítottam egy önismereti tanfolyamot. A Stílusébresztőben átalakítjuk a hölgyeket, megmutatjuk nekik, hogy
tudják szebbé tenni a lelküket elsősorban azt kell csinosítgatni
ahhoz, hogy egy nő megtalálja az
életében az összhangot. Örülök,
hogy a Divatkreátorban csak egy
tucatnyi fiatallal fogunk együtt
dolgozni, mert így lehet minőségi
munkát végezni. Nagyon tehetségesnek tartom a műsorba beválogatott tizenöt divattervezőt: a ruháik tele vannak gondolatokkal,
mindenki belead azokba a saját
személyiségéből egy kis darabot.
- Megvan a kellő tapasztalata a divatszakmában, csak eddig a másik
oldalon áUL önt öltöztették.

- Valóban. Pont emiatt érzem
azt, hogy objektíven tudom segíteni ezeket a fiatalokat. S bár
otthonosan mozgok ebben a
szakmában, el kell hogy
mondjam: nem a divat körül
forog az életem.
- Ez elég furcsán hangzik annak a
szájából, aki
hosszú
éveken
át modeU-

kedett, és igen sikeresnek bizonyult.

- Lehet. De nem olvasok például
magazinokat. A tapasztalat ráébresztett arra, hogy ezek a lapok
rombolják a nők egészséges önbizalmát. Volt elég időm ezen
gondolkodni, amikor sminkeltek,
és a fodrász a hajamat húzta. Szerintem az a lényeg, hogy egy nő
mindig ápolt legyen, és nem számít, hogy márkás ruhákat hord
vagy sem. Egy túl drága póló láttán például mindig az jut eszembe: egy ilyennek az árából hány
kisgyermeket lehetne boldoggá
tenni.
- Minden szombat este egy tehetséges pályakezdő fiatal ruháit viselik az énekesek. Amikor kihirdetik majd a Megasztár győztesét, vele együtt egy divattervezőnek is teljesülhet az álma. Ezek
után jobban tud majd érvényesülni a győztes a divatszakmában?

- Igen. Nagyon nagy előrelépés, hiszen az egyik világszerte i s m e r t r u h á z a t i á r u h á z l á n c

rögtön kirakatba teszi és árusítja a kollekcióját. És ez nagyon nagy dolog.
- Csak nagy nehézségek árán
tudtunk időpontot egyeztetni,
olyan elfoglalt. Milyen újra a rivaldafényben?

- Azt sem tudom, hol áll a fejem.
De elhatároztam, hogy nem fogok elaprózódni. Nem szeretném,
hogy akkora őrület legyen körülöttem, mint legutóbb, amikor a
Megasztár második szériájának
háziasszonya voltam. Ezt a felkérést azért vállaltam el boldogan,

mert az ezzel járó feladatokat
össze tudom egyeztetni a családommal úgy, hogy egy percet
sem kell elvennem tőlük. Azt
gondolom, már nem is vagyok
olyan érdekes, lecsengtem a bulvársajtóban, de nem is szeretném, hogy a magánéletem nyitott könyv legyen.
- 2007-ben született meg a kisfia,
Milán. Alig volt tíz hónapos, amikor
várandós lett a kislányával, LottivaL
Eredetileg is így tervezték?

- Szerettünk volna még egy kisbabát, és jónak tartjuk, ha a testvérek között kicsi a korkülönbség, de való igaz, hogy mi sem
számítottunk rá, hogy üyen hamar megszületik a kistestvér.
Egyszer csak észrevettem, hogy
Milán már nem szívesen lakmározik a tejemből. Akkor már megfogant a lányom.

- Éppen a karrierje csúcsán volt,
amikor nyilvánosság elé került szerelniük a Megasztár akkori koreográfusával, Seres AttilávaL Feladta a
csillogást, és nagy lelkesedéssel vágott bele a családalapításba

- Az anyaság fantasztikus, mindenkinek csak ajánlani tudom,
ettől vált teljessé az életem. Az elmúlt pár év szinte minden percét
a gyermekeimmel töltöttem. Fontosnak tartottam, hogy megalapozzam a kapcsolatunkat, hogy
kiegyensúlyozottak
legyenek,
mielőtt újra munkába állok. Nem
szerettem volna lemaradni az első lépéseikről, az első „szeretlek,
anya" vallomásukról.

- Sok „jó" tanácsot kapott gyerekneveléssel kapcsolatban?
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Egy pohár
meleg ital
vagy egy kis
olvasás a
nappaliban állítólag meghozza az álmot.

- Olyannyira, hogy egyszerűen
már nem akartam hallani a sok
okosságot. El is határoztam, hogy
én soha senkinek nem fogok
semmit sem tanácsolni. Nem beszélve arról, hogy a metrón, a buszon - ha meglátták, hogy terhes
vagyok - mindenki elmesélte a
saját szülésének történetét.
- Modellként biztosan fontos volt,
hogy karbantartsa a testét. Szülés
után ön is megküzdött a kilókkal,

v^y csak jó géneket örökölt?
- Bevallom: nem volt nagy
küzdelem, de Milán és Lotti
mellett annyit kell rohangálni,
hogy az felér egy mindennapos kardioedzéssel.
- Szabadidő?

- Nincs túl sok, de ha mégis, akkor olvasok, meditálok vagy főzök. Attilával pedig minden héten egyszer fordítunk arra időt,
hogy kettesben lehessünk, erre
nagy szükségünk van. Elmegyünk moziba, vagy egyszerűen
csak sétálunk a Duna-parton.

Miley Cyrus, Amanda Bynes, a Haj-

lakk sztárja és legutóbb az énekes

John Mayer k e z d e t b e n élvezte a ra-

jongókkal való napi kontaktust, de
egy idő után terhessé vált számukra
ez a közelség.
A Twitter kétségtelenül rövidre
zárja a sztárok és a közönségük követőik - közötti kapcsolatot -

m a g y a r á z t a Róbert Thompson, a

még), aki tavaly decemberben csatlakozott a Twitterhez, mert az
Arany Glóbusz-díjátadó házigazdájaként ezt elvárták tőle, egy hónappal később már ki is ugrott.
Mint utolsó üzenetében írta: „befejezem ezeket a csevejeket, mert
nem látom értelmét". Azért
korántse gondolja azt senki,
Paul Levinson, a New New Media
szerzője szerint a Twitter válaszút- hogy tömeges Twitter-exohoz érkezett: akik a követőik miatt dussal állunk szemben.
szálltak fel a szekérre, azok mostan- Minden kiugrott hírességre
ság értékelik át, hogy vajon megfe- tíz újabb belépő jut. Sokak
lel-e nekik ez a médium. Ricky Ger- számára egyszerűen túl sok
vais brit színész (A hivatal, Futottak haszonnal jár a csivitelés.

Syracuse Egyetem televíziózással
és populáris kultúrával foglalkozó
professzora. Amikor azonban
mondjuk egy-egy sztár bejegyzése
rosszul sül el, és a rajongók lecsapnak rá, az új médium rögtön
kényelmetlenné válik.

Szombat

Szieszta

ALVÁSIRIGYSÉG
Alvásirigység. Az új kifejezés, ami a szakemberek szerint nem vicc, hanem valódi állapot, most került be a
köztudatba. A kutatók úgy gondolják: alvásirigységben többnyire nők szenvednek. Egy tanulmányból az
derült ki, hogy tízből négy nőt irritál, hogy partnere,
férje csak leteszi a fejét a párnára és már alszik is, mig
ő álmatlanul forgolódik még órákon át az ágyban. A
megkérdezett nők negyede bevallotta, hogy bosszúból ilyenkor szándékosan fel szokta ébreszteni partnerét, vagy lökdösi, mintha horkolna, vagy addig beszél hozzá, míg férje fel nem ébred. Harmaduk nem
riad

\

Névjegy. Görög Zita Nagybá-

tonyban született 1979. szeptember
27-én Édesapja bányászként dolgozott Középiskolai tanulmányait
Budapesten kezdte. A Bródy Imre
Gimnázium művészeti osztályának
dráma tagozatára járt Budapesten
Ekkor kezdett fotómodellkedni. Első
munkája az ÁGNES B. bemutató
volt Párizsban Laetitia CastávaL 24
országban dolgozott modellként
többek között egy évet az Egyesűit
Államokban, egyet Olaszországban,
fél évet pedig Franciaországban töltött Modellkedésének ideje alatt mig Amerikában volt - szerepelt a
Den of Lions dmű filmben Nemzetközi sikereit azonban az Underwodd és az Undervvodd: Evolution
nevűfilmszerepekkelérte el Élettársa Seres Attila koreográfus, akivel a Megasztár forgatásán ismerkedett meg (Forrás.- Wikipédia)

Délmadár
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Leszoknak a csivitelésről a sztárok

A Twitter sem fenékig tejfel: sok híresség szakít a mikrobloggal, miután lüismerte árnyoldalait. Szinte
minden napra esik egy bejelentés,
hogy ez vagy az a híresség, sztár
szakított a twitterezéssel. A timidol
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Péntek

vissza attól sem, hogy újra bekapcsolja és jó hangosra állítsa a tévét. Tízből egy nő bevallotta: irigy a partnerére, amiért olyan gyorsan el tud aludni. A 4000
megkérdezett nő egynegyede egy órát forgolódik elalvás előtt, ezzel szemben partnerük 2-10 perc alatt
elalszik. A nők harmadát frusztrálja, hogy a férfi boldogan alszik, míg ők gondolkodnak vagy próbálnak
egy problémát megoldani. A szakértők rámutatnak
arra, hogy az alvásirigységben szenvedő nők maguknak tesznek rosszat: felbosszantják magukat, és ettől
még kevésbé tudnak elaludni.
KÁROS A DOHÁNYOS RUHÁJA IS
A cigarettában lévő nikotin akkor is károsítja a babák bőr- és idegsejtjeit, ha a szülők gyermeküktől távol gyújtanak csak rá. A bönningheimi Hohenstein
Intézet kutatói azt vizsgálták, mi történik, ha a cigarettaszünetről visszatérő szülők ismét karjukba veszik a kisgyermeket. A ruházatban ugyanis a cigaretta káros anyagai nagyobb koncentrációban lehetnek jelen, mint a levegőben. A tudósok a
vizsgálat során létrehoztak egy háromdimenziós sejtkultúramodellt, amely felépítésében és tulajdonságaiban megegyezett a babák és kisgyermekek bőrével. A kutatók
füstös ruhadarabokat tettek a modelbe és megállapították, hogy
az idegméreg nikotin a verejték
hatására újra kioldódik a ruhaanyagból. A nikotin ezután a bababőr
minden rétegében megtalálható volt, még a
mélyebb
rétegekben is. A kutatók olyan textilanyagok kifejlesztését
tervezik, amelyek a cigaretta káros anyagait ártalmatlan melléktermékekké alakítják.

A Délmagyarország és a Délvilág melléklete

Horváthné Nagy-György Andrea és Horváth Attila (Szeged), FOTÓ: BENKE-STÚDIÓ

Családi események Csongrád megyében
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
Hegedűs Réka és Bóna Róbert Ár-

pád, Hegedűs Éva Anett és Máriás
László Sándor, Farkas Anita Kitti
és Vigh Róbert Ferenc, Kis Erika
és Dóda Gábor, Rabi Mariann és
Száva-Nagy Gábor, Dani Gabriella

es Bugyi László, dr. Mándoki Anna
é l dr. Lakatos-Tóth Andor, Huska
Jéhanne Claire és Rostás Attila,
Kiss Beáta és Lo El Hadji Malick,

Palotás Márta és Zoltán Péter, Radics Edina és Somogyi Zoltán,
Derdák Judit Mónika és Tárkány
Pál, Varró Ibolya és Kis Csaba.
SZÜLETETT
Laurencsik Zoltánnak és Zsoldos
Tímeának Viktória, Keresztes Csabának és Kokovay Amarilla Dolli-

nak Korina Lora, Ámann Andrásnak és Olasz Erzsébetnek Jázmin,
Bíró Gergelynek és Vass Tímeának
Gergely, Égető Sándornak és Hegedűs Anitának Emese Petra, Domonkos Mihálynak és Nagy Szabinának Aurél Mihály, Sajti Péternek
és Korcsik Borbálának András, Jakab Zsolt Sándornak és Németh

Erikának Attila, Szent-lmrey Dávidnak és Farkas Dezideráta Boglárkának Sára, Kizur Istvánnak és
Kozó Mónika Alexandrának Klementina Fanni, Csaba Józsefnek és

Kelemen Magdolnának Kornél, Muladi Zsoltnak és Tánczos Hannának Bence, Ravasz Adriánnak és

Varga Edina Editnek Bendegúz,
Daróczi Imrének és Sándor Ágnes
Eszternek Aletta, Mezei Gyulának
és Garai Juditnak Máté Félix, Németh Zoltánnak és Dáni Katalin-

nak Gábor Levente, Pataki Jánosnak és Főgel Alexandrának Maja,
Kovács Attila Istvánnak és Turi
Andreának Virág Sára, Kun Istvánnak és Borbiró Andreának Zalán,

Hagya Zsoltnak és Horvát Anettnek Szimonetta, Lele Barnabásnak
és Kardos Mónikának Balázs, Lengyel Lászlónak és Szabó Erikának
Zsófia Erika, Terhes Zsoltnak és
Orosz Hajnalkának Szabolcs, Kádár Tibornak és Neparáczki Mariannának Zsófia, Honti Viktornak

és dr. Fricska-Nagy Zsanettnek
Vilmos, Bodrogi Sándornak és Kalina Andreának Dániel, Kiss Sándornak és Forrai Renáta Juditnak
Adrienn, Tokovics Attila Istvánnak
és dr. Pap Enikőnek Zsombor,

Tóth Lászlónak és Jónás Renátának Kamilla, Forrai Tibornak és
Kővári Bettinának Milán. Viski
Csabának és Bakó Évának Bercel,
Nagy Máténak és Piskor Szilviá-

nak Laura, Rácz Sándornak és Bajusz Tímeának Réka, Pál Lászlónak

és Forgó Brigittának László nevű
gyermeke.
MEGHALT

orgina, Nagy Róbert és Tarnóczi
Tímea, Zombori Zoltán és Nagy
Bettina, Török Zsolt és Almási

Szűcs József (Szarvas), Patkós József Pál, Makó Pálné Kasza Lídia,
Pál Ferenc, dr. Papp Lajosné Kovács Klára Borbála, Csillag Vincé-

Mónika, Csatordai József és Kovács Zsanett, Farkas Arnold és
Soós Éva, Vasvári Imre és Kocsis

Ferenc (Mártély), Borók Mihályné
Kardos Julianna, Bottyán János Béla, Horváth lstvánné Herczeg Juliánná, Lakatos Ernő, Varga Mihályné Angyal Mária Terézia, Tatár-Kis

Karolina Diána.
SZÜLETETT

né Illés Irén Etelka (Szeged), Józsa

Ernő, Varga Imréné Garai Jusztina,
Imre Ernő Lajosné Udvari Emma,
Fodor Erzsébet, Héjjá Imre József,
Kiss Antalné Tóth Terézia Jusztina,
Kis Imre István, Szenti Sándor Jó-

zsef, Csengeri András. Köntös Imre István, Kristó Sándor Pál, Oláh
Sándor, Kis Zoltán, Kasza Sándorné Gémes Julianna, Paulik János
Pál, Szőke János, Verők János (Bé-

késsámson), Vörös Gyuláné Zsarkó Emma Anna, Muladi Lászlóné
Balla Ágnes, Palócz Sándor, Molnár lstvánné Csanki Jusztina, Ádók
Sándor, Tódor Julianna, Tóth János.

SZENTES
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT

Ladányi József és Tibrik Ágnes,

Mészáros Krisztián és Somodi Ge-

Szilvia, Dallos-Szilágyi Imre és
Bora Ilona, Sebők Norbert és Lucz

Raffael Zoltánnak és Kovács Juditnak Viktória, Lakatos Gusztávnak
és Rostás Katicának Madlen, Kovács Pál Andrásnak és Puporka
Ilonának Kiara, Polonszki Istvánnak és Csicsely Évának Dorina,
Budovinszky Krisztiánnak és Fekete Zsófia Magdolnának Szófia,
Lang Józsefnek és Szeder Anett-

nek Anett Jázmin, Muzsik Róbertnek és Gyapjas Andrea Katalinnak
judit, Lakatos Lászlónak és Kállai
Brigitta Máriának Tímea, Szabó
Imre Attilának és Bacsa Anettnek
Imre Attila, Berényi Péternek és
Bárányi Annának Dániel, Horváth
Péternek és Varga Gabriella Viktóriának Petra, Fejes Tibornak és
Szarka Zita Odettnek Tibor Zéta,

Radics Ferenc Tibornak és Vérségi
Anikónak Léna, dr. Bertók Gyulának és Horváth Melindának Bajnok és Belián, dr. Dömsödi Józsefnek és Hati Mártának Döniz, Ko-

vács Tibornak és Vas Juliannának
Boglárka Kitti, Fejes Csabának és

Győző-Molnár Sarolta (Fábiánse-

dor Zoltánnak és Kovács Beatrixnek Emma, Ugrai Jánosnak és Kovács Katalinnak Hajnalka, Fejes
Tibornak és Szarka Zita Odettnek

rály Mihály, Paksi Lajosné Páhi
Lídia, Molnár István, Ari Károlyné
Lengyel Ildikó (Kunszentmárton),

Nagy Edinának Csaba, Finta Sán-

bestyén), Homoki-Szabó Gáborné
Fekete Rozália, Kovács István, Ki-

Tibor Zéta, Gyarmati Mihály Lász-

Bónus Pálné Vígh Amália (Szegvár), Zsák Kálmán (Kunszentmár-

lónak és Kolompár Edinának Lucia
Kinga, Kovács Dánielnek és Deák
Nórának Nóra, Süveges Istvánnak
és Bodnár Mónikának Dóra, Bobvos Róbertnek és Horváth Barbarának Klaudia, Nagy Csabának és

Rácz Edinának Lia Hermina, Bene-

dek Tamásnak és Tóth Bernadettnek Viktória, Rostás Sándornak és
Rostás Krisztinának Balázs Nándor, Pika Róbertnek és Horváth
Renátának Dzsinó, Kovács Miklósnak és Vigh Juditnak Milán, Pap
Péter Endrének és Varga Magdolna Erikának Péter Rajmund és Levente Ákos nevű gyermeke.
MEGHALT
Farkas Bálintné Dóczi Etelka, dr.

Kanász-Szabó Sándorné Forgó
Mária Magdolna, Tóth Ernő Lajos,
Nagy Györgyné Sándor Terézia,
Kutas Sándorné Posztós Erzsébet, Nyéki László, Horváth Lajos
(Csépa), Purgel Sándorné Dudás
Mária Anna (Szegvár), Barta Jánosné Polyák Rozália (Eperjes),

ton), Tábith Ernő Antalné Apró
Jolán (Csongrád), Justin Imre
(Csongrád), Molnár István, Lázár
Györgyné Tomcsányi Irén, Kósa

Józsefné Dancs Veronika, Puskás
Sándorné Sebők Julianna, Aradi
János, Tóth jánosné Stemmer Julianna, Farkas Antalné Vincze Mária, Huszka Mihály (Mindszent),
Samu Józsefné Csernus Piroska
(Csongrád), Forgó Henrik (Csanytelek), Újszászi István (Csongrád), Haller Jánosné Palásti Veronika (Csongrád), Lajos Mihály
(Derekegyház).

CSONGRÁD
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT

dr. Szabó Dániel és dr. Boris Éva,
Kovács Péter és Farkas Erzsébet,
Tagai Nándor és Jámbori Anna.
MEGHALT

Nyilas Béláné, Almási László

István, Almási Józsefné Józsa Erzsébet.

KAPCSOLATOK

2 0 1 0 . OKTÓBER 4 . , HÉTFŐ

Csörög a telefon

MEGKÉRDEZTÜK SZEGEDI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 8. OLDALON

Szereti az arany ékszert?

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Kancsár Tímea újságíróval oszthatják meg.
Az ügyeletes újságíró hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között
hívható a 06-30/218-1111-es mobiitelefonszámon. 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!

FEHÉR ANNA
egyetemista:
- Nem nagyon. Én inkább a fehér aranyat szeretem, abból jö- "
het minden: fülbevaló, gyűrű,
nyaklánc. Szerintem ez a legszebb. Kicsit hasonlít az ezüstre.
Mindennap viselek valamilyen
ékszert, de mindegyik ebből a
nemesfémből készült.

ÜGYELETEK SZEGEDEN
Baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u.
6.). Járó betegek: traumatológiai
szakrendelés 7-19 óráig (Tisza Lajos krt. 97.). Sebészet, nem baleseti: sebészeti klinika A részlege
(Pécsi u. 4.). Urológia: sürgősségi
betegellátó osztály (Kálvária sgt.
57.). Sürgősségi betegellátás,
felnőtt: sürgősségi betegellátó
osztály, mindennap 0-24 óráig
(Kálvária sgt. 57.). Baleseti sebészet, 14 év alattiak: gyermek- •
gyógyászati klinika és gyermek-egészségügyi központ gyermeksebészeti osztály (Korányi fasor 14-15.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi fasor
10-11). Gyermek és felnőtt központi sürgősségi orvosi ügyelet:
hétköznap 16 órától reggel
7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17.
(Szilágyi u. felől). Tel.: 62/433-104
vagy 104. S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat: megyeszerte ingyenes: 06-80/820-111. Gyógyszertár: Széchenyi Gyógyszertár
(Horváth Mihály u. 9., tel.:
425-178), hétköznap 22-7-ig, vasárnap 20-7-ig, munkaszüneti napokon 7-7-ig.
TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET

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

E-MAIL

Bölcsességek
Érdemes a régmúltban kutatgatni.
Ily módon leltem rá egy 1919-es
kalendáriumban az alábbi bölcs
mondásra, amely ma sem vesztette érvényét:

„Nem lehet mindenkinek eleget
tenni.
Ha valaki töri magát a pénzért, arról azt mondják: kapzsi.
Ha megszerzi, és befekteti: kapitalista.
Ha megszerzi, és elkölti: könnyelmű.
Ha meg szeretné szerezni, de nem
tudja: tehetetlen alak.
Ha nem is igyekszik megszerezni:
nem iparkodik, nincs benne becsvágy.
Ha munka nélkül szerzi meg a
pénzt: élősködő.
Ha megszerzi, és zsugorgatja, akkor azt mondják róla élete végén,
hogy ostoba ember volt, nem tudta élvezni az életet."
Tóth Antal, Hódmezővásárhely

SMS-SZÁM:
30/303-0921

CSISZÁRNÉ FARKAS ERIKA
pedagógus:
- Szeretem, de csak szolidan. Hétköznap általában csak nyakláncot
és fülbevalót viselek, és persze a
karikagyűrűmet, de alkalmakkor
felveszem a többit ékszert is. Tanárként azonban oda kelt figyelnem, hogy kulturált legyen az öltözködésem.

KASZA ÁDÁM
szoftverfejlesztő:
- Nem szeretem, de nemcsak ezt,
egyiket sem. A lányokon, ha viszszafogottan viselik, még elmegy.
Szerintem egy férfin nem természetes a sok ékszer, de biztos
van, akinek jól áll. Persze egyszer
majd viselni fogok karikagyűrűt,
mert biztos muszáj lesz.

PÁLINKÓ LUJZA
bajnok versenytáncos, tánctanár:
- Nem jobban, mint például a bizsut. Nem vagyok sem ékszer-,
sem aranymániás, sőt hamarabb
veszek fel ezüstöt, mint aranyat.
Számomra az ékszer kiegészítő.
Az alkalomtól és az öltözékemtől
függ, hogy mit viselek hozzá.

POSTABONTAS

Újabb gondolatok a makói hídról
a névadás kapcsán
Örömmel olvastam Szabó Ferenc
gondolatait a makói hídról, kicsit
nosztalgiázva, mert magam is
több munkatársammal együtt,
makói lakosként, sok órát dolgoztam a híd gyártásán, összeszerelésén.

nevezéseket szerencsére a földrajzi nevekről szóló 71/1989. VII.
4 MT. rendelet 6. szakaszában
foglaltak is elsőként említi: „figyelemmel kell lenni az érdekelt
lakosság élő névhasználatára".
Ezért találom nagyon jónak a
cikkíró gondolatát, hogy legyen
Maros híd a neve.
Általában helytelennek tartanám
személyről elnevezni a hidat, főleg olyanról, akinek semmi köze
nem volt a hídhoz, netán híd
sem volt, amikor ezen a tájon élt
(ha ezen a tájon élt). Sajnos történnek olyan névadások, amelyek nem tükrözik az érdekelt lakosság élő névhasználatát, hanem valamilyen „magasztos" célok, érdekek vezérlik a névadó
bizottságot. A látszat szerint
ugyan már szavazáson dönthet a
lakosság, de csak 5 névből, mert
előtte a bizottság kedve szerint
kirostálja a neki nem tetszőt.
Makó központi terét is mindig

A cikkben leírtak pontosítják - hivatkozás nélkül - azt a tévedést,
ami a Makói Újságban a Hagyományos átkelőhely című cikkben
megjelent, miszerint: „Végül 1948.
szeptember 10-én adták át a forgalomnak, azóta biztosítja a közúti
átkelést a Maros fölött." így tisztázódik, hogy az a híd már nem ez
a híd.
A híd elnevezésére Böde László
civil kezdeményezésére névadási
folyamat indult el, ami most divatját éli. Igaz, hogy hivatalos
neve valóban nincs a hídnak, de
szerintem mindenki Maros-hídnak nevezi, így azonosítja. A népi
elnevezést mindig célszerűség,
egyszerűség szüli, és az ilyen el-

személyekről nevezik el, az éppen aktuális politikai ízlés és
erőviszonyok szerint, de a lakosság talán évszázadok óta Főtérnek hívja. A Főtér elnevezést
például azért nem fogadták el
1990-ben, mert: „póriasan"
hangzik. A Maros híd mint elnevezés is elég póriasan hangozhat, de mintha hallani vétném
benne a többség akaratát. Ha valóban demokráciában élünk, akkor ez nem lehet mellékes.
Ha már nevet adunk a hivatalosan most még „névtelen" hídnak,
az utókor számára megőrzendőként, kezdeményezem: próbáljuk
meg rekonstruálni dokumentumértékűen az építés körülményeit.
Kérem azokat, akik fényképpel,
vagy más, dokumentumértékű
anyaggal rendelkeznek a híd építéséről, jelezzék az alábbi címen:
Szekeres Mihály, Makó,
Fűtő utca 1/a, e-mail:
szekeresmihaly47@gmail.com

KERESZTREjTVENY - SZATIRIKUS PARODIAK
Alfréd Jarry francia író, költő (t1907) formabontó stílusával új irodalmi hatásokat indított el. Ezúttal
három művét idézzük.
Az előző rejtvény megfejtése: Milyen szomorú távol lenni attól, aki mindenütt jelen van.
ALFRÉD
iskolai
JARRY
tantárgy
MÜVEI
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NYUGDÍJASKÁRTYA
A 30/447-8133-as számról telefonáló olvasónk a kampánnyal kapcsolatban szerette volna elmondani, hogy nincs szükség arra a
nyugdíjas kártyára, amelyet most
megint felajánlottak nekik. Nem a
Szeged kártyáról van szó. Az említett kártya évente egyszer gyógyszervásárlási kedvezményt biztosít a hetven év feletti nyugdíjasoknak. Olvasónk kéri: hagyják békén a nyugdíjasokat, sokszor már
megalázó ez a túlzott „odafigyelés."

E-MAIL

Búcsú Mártáné Erzsikétől

Fekete zászló leng a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Őszinte megdöbbenéssel fogadtuk a hírt, miszerint
Márta Sándorné, Erzsike többé
nincs közöttünk. Erzsike 30 éven
keresztül volt a Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatalának hivatalsegédje. 30 éven át a hajnal
az Egyetem utcában érte, és ő
mindig, megbízhatóan a helyén
volt. A mindennapok hőse volt,
természetes egyszerűséggel, kedvesen, a munka iránti alázattal végezte feladatát. A béke híve volt
ő, a kompromisszumok embere,
aki hitt a szeretet erejében. Nem

tudtunk olyat kérni, amire ne azt
válaszolta volna: „megoldjuk". És
itt, a hivatalban mindent megoldott, akkor is, ha az hétvégi, kora
hajnali, esetleg késő estig tartó
munkát kívánt. De hiába tett meg
mindent másokért, egyetlen problémát nem tudott megoldani, a
végsőt, a sajátját. Elment egy igaz
ember...

Most fájó, összeszorult szívvel búcsúzunk Erzsikétől, nem feledjük
kedves mosolyát, szeretettel teli
lényét. Nyugodjék békében.
A Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karának
kollektívája

KÖSZÖNET
PADOK
Dr. Abonyi Gyuláné e-mailben írta: „Néhány héttel ezelőtt jeleztem a Csörögben, hogy Szegeden
sok helyen - villamos- és buszmegállókban - elhanyagoltak a

padok. Ez nemcsak kényelmetlen, hanem esztétikailag is zavaró. Örömmel tapasztaltuk, hogy
például a Petőfi Sándor sugárúton szépen rendbe hozták a padokat. Köszönjük!"

Iskolai étkeztetés

>

V

>

KERÉKPÁRÚT
Lapunk szeptember 30-i számában, a Csörög rovatban egy szegedi olvasó panaszolta: kerékpárút

hiányában a járdán kell bicikliznie,
ami veszélyes a gyalogosokra. Olvasónk, Dósa Endre szerint ez így
igaz. Mint kerékpáros javasolja neki és mindazoknak, akik így gondolkodnak, hogy kerékpárút hiányában ne a járdát, hanem az úttestet használják, mert az a szabályos. Kivétel, ahol ezt tábla tiltja. Sajnos az utóbbi időben - a
kerékpárutak járdán való kijelölésével - hozzászoktatták a kerékpárosokat az indokolatlan járdahasználathoz.

E-MAIL
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MIÉRT DOLGOZNAK?
Kovács Antalné Kárász Melinda
olvasónknak szeretne válaszolni,
a pénteki lapban, nyugdíjas-fogtalkoztatás témában megjelent
hozzászólására. Nem haragszik,
csak szeretné elmondani a
hölgynek - hátha elgondolkozna
ezen is -, hogy sok nyugdíjas,
mint ahogyan ő is, nem azért
dolgozik, mert unatkozik, hanem
azért, mert csak így tudja fenntartani a lakását, amiért egész
életén át megdolgozott. Szüksége van arra a húszezer forintra,
amit azért a néhány óráért kap.
Nem beszélve arról, hogy így
esetleg, ha csak néhány ezer forinttal is, de a saját munkanélküli gyermekét tudja támogatni.
Hozzátette: a fiatalok egyébként
sem mennének el ilyen kevés
pénzért dolgozni. Ezek nem a
megélhetésüket biztosító munkák.

>V

V

Valaki mondja meg, vagy legalább
magyarázza el, hogy miért van így?
Örülök annak, hogy az iskolákban
végre elfogadják az étkezési utalványokat. Azonban az elintézés
módjának már nem örülök annyira. Harmadik osztályos gyermekem iskolai étkeztetését fizettem
be a minap, és megint felbosszantottam magam a rendszeren.
Az aktuális díjat Ticket Restaurant
étkezési jeggyel egyenlítettem kr, így
9923 forintot fizettem. Ha mindezt
készpénzzel tettem volna, 5 százalékkal kevesebbe, 9427 forintba került volna mindez. De miért?
Ezek szerint az én gyermekem
majdnem 500 forinttal többért
kapja meg az ebédet, pusztán
azért, mert utalvánnyal fizetek? Ez
nem diszkrimináció?

inErt'

Jó lenne, ha tisztában lennének
ezen szabály megalkotói azzal,
hogy az étkezési utalvány nem
pluszjuttatás a dolgozónak, hanem
szigorúan a fizetésének a része.
Viszont az iskolában még büntetnek is ezért.
Nem értem! Az éttermekben is egy
árat fizetek, mindegy, hogy pénzzel
vagy utalvánnyal teszem ezt!
A másik, szintén idevágó téma: a
cafeteriautalvány. Iskolakezdési
utalvánnyal szerettem volna fizetni gyermekem gimnáziumi
tankönyvét, de erre az iskola
nem adott lehetőséget.
Szintén azt kérdezem: miért nem?
Hiszen az utalványt pont erre találták ki!
Török Judit,
Szeged

14
máncait október végéig láthatja a
közönség.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Sammy nagy kalandja A titkos átjáró - 3D: 14,16,18
óra,
Tőzsdecápák - A pénz nem alszik (m. b.): 20 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Tőzsdecápák - A pénz nem alszik (m. b.): 15.30 óra,
Nők férfiak nélkül (feliratos):
18.15, 20.15 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Mese a szerelemről (feliratos):
17,19.30 óra.

SZEGED
A TIK-BEN

GRAND CAFÉ
Tetro (feliratos): 19 óra,
A legboldogabb lány a világon
(feliratos): 21 óra.
PLAZA CINEMA CITY
Sammy nagy kalandja - A titkos
átjáró - 3D: 14.30,16.30,18.30
óra.
Tőzsdecápák (m. b.): 15.17.30,
20 óra.
Pancser police (m. b.): 14.15,
16.15,18.15, 20.30 óra.
Hétmérföldes szerelem (m. b.):
13.15,15.30,17.45, 20.15
óra.
A kaptár - Túlvilág - 3D (m. b ):
14, 20.30 óra.
Adélé és a múmiák rejtélye (feliratos): 13.45,17.45 óra.
A karatekölyök (m. b ): 14,16.45,
19.30 óra.

Ragadozók (m. b.): 17.15 óra.
Step up 3 - 3D (feliratos): 16,
20.30 óra.
Varázslótanonc (m. b.): 15.45,18,
20.15 óra.
Csingiling és a nagy tündérmentés (m. b.): 13.30 óra.
Nagyfiúk (m. b.): 15.45,19.45
óra.
Eredet (m. b.): 14.30,19.30
óra.

AZ ÉSZAKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁRBAN

17 órakor nyílik a 15. Őszi Kulturális Fesztivál és Segesvári Csaba
fotókiállítása, amely október
13-áig, hétköznap 8-20, szombaton 9-16 óráig látható.
A BUDAPESTI RKI SZEGEDI
FIÓKINTÉZETÉBEN
megnyílt NOÉ - Te mit mentenél
meg? című, három fiatal marosvásárhelyi képzőművész, Bantta Annamária, Molnár Krisztina és Molnár D. Dénes közös tárlata.
A SZÁZSZORSZÉP GYERMEKHÁZ
ELSŐ EMELETI KIÁLLÍTÓTERMÉBEN (KÁLVIN TÉR 6.)
október 22-éig várja látogatóit ifj.
Szirtesi Zoltán India arcai című kiállítása, naponta 10-18 óráig.
A BELVÁROSI KAMARA GALÉRIÁBAN (BELVÁROSI MOZI, 2.
EMELET)
október 24-éig tart nyitva Nóvák
Péter festőművész Kaleidoszkóp
című kiállítása.
AZ Új ZSINAGÓGA MÁRTÍR EMLÉKCSARNOKBAN
megnyílt Miriam Neiger Fleischmann Jeruzsálem - Kanyarok az
időben című kiállítása, amely október 7-éig várja látogatóit.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN
megnyílt a Szűcs Édua Szegedről
elszármazott grafikus, karikaturista, illusztrátor rajzaiból rendezett,
Mosolyterápia című kiállítás az első emeleti folyóirat-olvasóban,
október 22-éig tart nyitva a Helyünk a világban című, a bibliotéka régi és ritka könyveiből összeállított kiállítás a könyvtár nyitvatartási rendjében,
október 30-áig láthatók Németh
Istvánné Nagy Máris selyemképei.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁR ODESZSZAI FIÓKKÖNYVTÁRA
Ugrinné Pártos Eszter grafikus,
festőművész olaj- és üvegfestéssel készült képeit, grafikáit, tűzzo-

október 30-áig tart nyitva Rajzolással is mesélhetsz - gyerekolvasók meseillusztrációi; 110 éve született Márai Sándor - életrajzi kiállítás.
A FRANCIA UTCAI FIÓKKÖNYVTÁRBAN

október 29-éig látható Márai Sándor életéről kiállítás.
A HANGOSKÖNYVTÁRBAN
október 29-éig kamarakiállítás a
270 éve született Dugonics András életéről.

A MÓRA UTCAI FIÓKKÖNYVTÁRBAN
október 29-éig várja látogatóit
Somoskövi Sándor építész, grafikus A Tisza és Szeged című akvarell kiállítása.

AZ ODESSZAI FIÓKKÖNYVTÁRBAN
október 29-éig látogatható Sokszínű művészet címmel Ugrinné
Pártos Eszter grafikus, festőművész kiállítása.
A SZŐREGI FIÓKKÖNYVTÁRBAN

október 29-éig látható Egészségünk védelmében címmel kiállítás
a könyvtár könyveiből és folyóirataiból.

A TARJÁNI FIÓKKÖNYVTÁRBAN
október 29-éig 105 éve született
józsef Attila, ebből az alkalomból
kamarakiállítással emlékezik a
könyvtár.

ELOADAS
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
16 óra: Újragondolt negyedszázad
- Tanulmányok a Horthy-korszakról - könyvbemutató,
18 óra: Szőke Dávid Sándor Meztelen vacsora című előadóestje.

AZ SZTE ALLAM- ES JOGTUDOMÁNYI KAR 3. EMELETI TÁRSALGÓJÁBAN (TISZA L. KRT. 54.)
17 óra: Egészség Bár Klub: Mi a
titka a hatékony nyelvtanulásnak?
Mikor érdemes elkezdeni a nyelvtanulást? Milyen módszerek léteznek, és melyek a legcélravezetőbbek? - a nyelvvizsgákról, nyelvvizsgatípusokról beszélgetnek.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN
17 óra: Filmklub - Nonius Senior.
A BIBLIOTÉKÁBAN
(KÁLVÁRIA SGT. 14.)
17 óra: A Szegedi Amatőr Alkotók
Köre 13 éves... - születésnapi műsor.
A TIT-SZÉKHÁZBAN
(KÁRÁSZ U. 11.)
17 óra: Étrend és az allergia gyermekélelmezés és a dietetikusok kapcsolata.
A RÓKUSI FIÓKKÖNYVTÁRBAN
18 óra: Antoni Rita műfordító, irodalmi szerkesztő A vámpírok világa című előadását hallgathatják
meg a misztikus téma iránt érdeklődők.
A SZŐREGI FIÓKKÖNYVTÁRBAN
9.30 óra: Ringató címmel Vadai
Henrietta tart énekes, játékos foglalkozást babáknak és mamáknak.
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5.30 Topshop
6.00 Fókusz-plusz
Magazin (ism.)
6.25 Fókusz
Közszolgálati magazin (ism.)
6.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
9.05 Te vagy az életem
Argentin filmsorozat, 70.
Magyar film. 2/1. [12]
10.05 Topshop
13.25 Kvfzió Telefonos játék
12.00 RTL-hiradó - Déli kiadás
14.55 Egy tini naplója
12.15 Asztroshow
13.30 Fél kettő
Német vígjátéksorozat. 71. Soha
ne mondj nemet! [12]
Magazin a legjobb történetekkel
15.30 Rex felúgyelő
14.45 Celeb vagyok, ments ki innen!
Reality-kalandjáték
3. Menekülés a halálba [12]
16.20 A szerelem rabjai
Utána: Boszorkánykonyha
16.25 Elbűvölő szerelem Mexikói roArgentin filmsorozat, 63.
mantikus filmsorozat, 26. [12]
17.25 Döglött akták
17.30 Árva angyal Mexikói romantikus
Amerikai krimisorozat. 1. évad,
16. Önkéntesek
filmsorozat, 65. [12]
18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Vacsoracsata Gasztroreality
19.05 Édes négyes
20.05 Fókusz
A TV2 randiműsora [12]
20.10 Aktív A TV2 magazinja [12]
Közszolgálati magazin

5.20 Hajnali 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 japán különleges élővilága
950 Nappali
10.55 Parlamenti napló

20.45 jóban-rosszban 1278 [12]
21.20 NCIS Amerikai krimisorozat, 152.
Színjáték [12]
22.20 Gyilkos számok Amerikai krimisorozat. 18. Álomvilág [12]
Közben: kenósorsolás
Utána: Aktív [121
23.25 Megamánia [12]
23.55 Elit egység
Kanadai krimisorozat. 1. [16]
050 Tények este Hírműsor
1.20 Ezo TV 06-90/602-022
2.15 Yamato - öngyilkos küldetés
lapán háborús film [16]
4.30 Magellán (ism.) [12]

1750 Mindig zöldebb
18.40 McLeod lányai
32/14. Tíz körömmel
19.30 Híradó este
19.55 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 Kék tény
21.05 Az este
21.35 Montatbaw felügyelő - Augusztusi tűz Olasz bűnügyi tévéfilm
23.25 Pécsi keringő
2355 Prizma
0.10 Hírek
0.15 Sporthírek
0.20 TS - Motorsport
0.50 Ma reggel

KRIMISOROZAT

22.20 GYILKOS SZÁMOK
18 millió dollár, 14 gigavolt, 4 8 4 0
ufóészlelés, 1 titkos légi bázis... Néhány ufóhívő ember egy régen lezárt légi bázis közelébe férkőzik,
hogy fotókat készítsen az idegen
eredetű repülő objektumokról. Egyszer csak arra lesznek figyelmesek,
hogy az égből villámszerű energiacsóvák csapnak a földbe, illetve az
oda kihelyezett tereptárgyakba. Ekkor pedig feltűnik egy lány, aki
megpróbál elmenekülni, de őt is eltalálja a villám.

20.40 Barátok közt
Magyar filmsorozat, 5361-5362.
Közben: RTL-hírek
21.20 Dr. Csont
Amerikai thrillersorozat. 4. évad,
3. Hűtlenek és holtak [16]
22.15 A rejtély
Amerikai misztikus thrillersorozat, 2. évad, 16. Peter [16]
Utána. RTL-hírek
23.20 Face the Pro - Közép-keleteurópai Póker Tournament
0.25 Reflektor Sztármagazin
0.45 Váltságdíj Amerikai krimisorozat. 8. Elvarratlan szálak [16]

THRILLERSOROZAT

21.20 DR. CSONT
Egy kamionsofőr emberi maradványokra bukkan, és Booth kezd nyomozni az
ügyben. Az áldozat Bili CTRourke, egy
tévéműsor házigazdája, amelyben hűtlen férjeket buktatnak le - tehát számos embernek lehetett indítéka, hogy
megölje. Brennan segít Booth-nak,
hogy a tévéstúdió alkalmazottai között
tovább keressék a lehetséges tettest,
de eközben saját magánéletében is bonyolódnak a szálak, amikor egyszerre
két férfival tart fenn kapcsolatot mindkettővel más miatt.

12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó délben
12.15 Időjárás-jelentés
12.18 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz
13.00 Összhang
13.30 Romamagazin
14.00 Domovina
14.30 Átjáró

15.00 Fejezetek a magyar vasutak
történetéből
15.20 Szülőföldjeim
16.25 Hfradó
16.35 Körzeti híradók
16.50 Teadélután

TÉVÉFILM

2135 MONTALBANO FELÜGYELŐ Az
augusztusi perzselő kánikulában
Montalbano vendégségbe hivatalos
Mimi új házába. A házigazda fiának,
a kis Salvónak hirtelen nyoma vész
és a felügyelő találja meg a villa titkos, föld alatti részén, ahol azonban
egy fiatal lány mumifikálódott holttestére is rábukkan. A nyomozás
szálai egy korrupt építési vállalkozóhoz vezetnek. Időközben felbukkan az áldozat gyönyörű ikertestvére, aki megdobogtatja az épp szerelmi krízist átélő felügyelő szívét.

f
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Szegeden, a TIK-ben ma 17 órakor tartják az Őszi Kulturális Fesztivál és Segesvári Csaba fotókiállításának megnyitóját. Fotóriporter
kollégánk arról vall, hogy mi inspirálta a tárlat létrejöttét. „Első önálló
kiállításomon megpróbálom bemutatni, hogy a napi rutin mellett, a Délmagyarország és a Szegedi Egyetem újságíró-fotóriportereként, környezetünk gyönyörű és egyben borzalmas. Kiállításomon láthatják Olaszország, Ausztria gyönyörű tájait, valamint Bosznia tragédiáját is."

ÓFÖLDEÁK
A KÖZÖSSÉGI HÁZ NAGYTERMÉBEN (SZÉCHENYI U. 16.)
10.30 óra: Nyílt nap - Európa
kapcsolatai a Kárpát-medencében.
SZENTES
A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN
11 óra: Könyvkóstoló - alsó tagozatosoknak.

KONCERT ES BULI
SZEGED
A SILVER MOON CAFFÉBAN
8-22 óra: Borsodi Napok.
A MEMPHIS CLUB&CAFÉBAN
18 óra: Diszkont este.

Szegeden, a Belvárosi mozi Zsigmond Vilmos Termében ma 20 órakor a Tőzsdecápák - A pénz nem alszik című filmet vetítik. Gordon
Gekko az egykori legendás pénzügyi titán és manipulátor kiszabadul a
börtönből, és vissza akar szerezni mindent, amit elveszített: nemcsak
hatalomra, pénzre, de a lánya, Winnie szeretetére is vágyik, aki egy feltörekvő bróker, Jacob menyasszonya. Ezért Gekko a családi béke kedvéért szárnyai alá veszi a kezdő idealista fiatalembert.
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5.20 Hajnali gondolatok
5.23 Kárpát expressz
5.50 Ma reggel
8.00 Híradó
8.02 Körzeti híradó
8.10 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Slovenski utrinki
9.25 Együtt
9.50 Körzeti magazin - Miskolc
10.40 A kultuszminiszter
11.30 Most a Buday!
12.00 Déli harangszó
12.01 Hiróra
12.55 Napló
Perczel Miklós: Amerikai napló
13.00 Közvetítés a parlament illéséről
16.30 Öt perc próza james Joyce: Ulysses
16.35 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat,
240/12-13.
18.25 Átjáró
18.55 Esti mese
19.20 Életcélok-hitvallások
19.25 Szomszédok
Magyar teleregény, 162.

5.20 Duna-sport
5.35 Gazdakör
6.00 Hattól nyolcig
8.00 Második esély
8.45 Daktari
9.35 Magyar történeüri arcképcsarnok
10.00 Család-barát
10.55 ízőrzök
11.30 Kívánságkosár
14.00 Híradó - Nemzeti krónika
14.15 Kikötő - friss Kulturális hírek
14.25 Staféta
14.55 Dűlők szolgái
15.10 Halld, Izrael!
15.40 Sorompók
Magyar ismeretterjesztő sorozat
16.15 Heuréka! Megtaláltam!
16.40 Zorro Amerikai tévéfilmsorozat
17.15 Térkép
18.00 Híradó
18.35 Mese
18.45 Kíváncsi Fáncsi
Magyar mesesorozat
18.55 Derrick
Német tévéfilmsorozat

20.00
20.25
20.29
20.30

Híradó
20.00 Híradó - esti
Sporthírek
20.05 Közbeszéd
20.30 Az átlátok nyelve
Időjárás-jelentés
21.00 Visszatérés Európába. TörökorHázaspárbaj
szág - Kitörés a Boszporuszon
22/1. A baleset
2150 Sport - esti
21.25 Stingers
22.00 Váltó Gazdasági híradó
66/37. Drogfüggőség [16]
22.10 Sportaréna
22.10 Záróra
22.55 Tűzvonalban
23.00 McLeod lányai
Magyar tévéfiimsorozat
32/14. Tíz körömmel
23.45 Mindig zöldebb 28/13. A Mindig 23.45 A vörös cárok
0.50 Múlt idő '90
zöldebb Varieté Show órája
1.15 Beavatás
0.30 Mafatda
1.25 Kikötő - friss
0.35 Válik a férfi - váUk a nő Ame
1.35 Vers, Himnusz
rikai filmdráma, 2/1. Válik a férfi

TEVEFILMSOROZAT

20.30 HÁZASPÁRBA)
Francesca de Luca férjével vezeti a
híres Donáti ügyvédi irodát Róma
szívében. Van két szép gyerekük,
és Francesca úgy érzi, jobb életet
nem is kívánhatna. Egy napon
azonban régi ismerőssel hozza öszsze a sors, Alessandrával, aki valaha náluk dolgozott, de most egy
fontos perben az ellenfelet képviseli. A lány felbukkanása lavinaszerű eseményeket indít el, és Francesca két nap leforgása alatt kénytelen minden illúziójától megválni.
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V Telin
(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és vonzáskörzete)
0.00 Képújság 8.00 Szellemgyógyász II. 9.00 Csongrád megyei magazin ( i s m . ) 9.30 Megálló ( i s m . ) 10.00 Táncgála 11/2.
11.05 Könnyűzene 11.30 Képújság 15.00 Megálló ( i s m . ) 15.30
Deszki magazin ( i s m . ) 16.15
Tánc Gála 11/2.17.20 Könnyűzene 17.55 Képújság 18.00 Szeged ma - hírek 18.15 Sportkoktél 18.30 Egész életen át 19.00
Határ-Látó-Határ 19.30 Csongrád megyei magazin 20.00 Szeged ma ( i s m . ) 20.15 Sportkoktél ( i s m . ) 20.30 Vitorlázórepülő-világbajnokság 20.50 Könynyűzene 22.00 Szeged ma
( i s m . ) 22.15 Sportkoktél ( i s m . )

»,

Gó'ry Pince & Terasz,

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANt
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S.25 Teleshop
6.00 Magellán [12]
6.25 Tények reggel Hírműsor
7.00 Mokka [12]
9.00 Stahl konyhája
9.10 Babapercek
9.20 Telekviz Telefonos játék
10.30 Teleshop
11.45 A titkos háború
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5.00 Sabrina, a tiniboszorkány
Amerikai ifjúsági sorozat
5.25 A médium
Amerikai krimisorozat
6.20 Columbo a panoptikumban
Amerikai krimi
7.55 Gyilkos sorok
Amerikai krimisorozat
855 A kifutó
Amerikai valóságshow
955 Vészhelyzet
Amerikai filmsorozat
10.55 Idegen közöttünk
Amerikai krimi
13.10 Monk - Húgos nyomozó
Amerikai krimisorozat
14.05 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai krimisorozat
15.05 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
16.00 A médium
Amerikai krimisorozat
17.05 A kifutó
Amerikai valóságshow

1.30 Vörös szikla
Kínai történelmi film
4.00 Rachel esküvője
Amerikai romantikus filmdráma
6.00 A két Lotti
Német animációs film
7.20 Filmek és sztárok
Holland mozimagazin
7.50 A csajok háborúja
Amerikai romantikus vígjáték
9.20 Szerelemlecke
Amerikai vígjáték
10.55 Két nő - egy ház
Amerikai életrajzi filmdráma
12.35 CJ7 - A kis zöld látogató
Hongkongi vígjáték
14.05 Kétely
Amerikai filmdráma
15.50 Szélhámos fivérek
Amerikai vígjáték
17.40 Nyomasztó múlt
Angol filmdráma
19.25 Felvétel indul!
Amerikai filmmagazin

18.05 Greek, a szövetség
Amerikai filmsorozat
19.00 Doktor House
Amerikai filmsorozat
20.00 jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
20.30 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
21.30 Rossz társaság
Amerikai akcióvígjáték
23.30 Dexter
Amerikai bűnügyi sorozat
0.30 Szellemvadászok
Angol misztikus sorozat
1.25 Dexter Amerikai bűnügyi sorozat

19.55 Guffmanre várva
Amerikai vígjáték
R.: Christopher Guest. Sz.: Christopher Guest, Eugene Levy,
Catherine O'Hara, Fred Willard,
Parker Posey
21.20 Dalok ismerkedéshez

22.30 Könnyűzene 23.00 KépÚjság

TV
16.00 Csengetett, mylord? filmsorozat, 20. rész 17.00 Delfy
- rajzfilmsorozat, 20. rész 17.30
Híradó 17.45 Jegyzet 17.50 A nap
kérdése 17.55 Csillagposta - napi horoszkóp 18.00 Ifjúsági magazin 18.55 Nyugi - torna 19.00
Indaba - filmsorozat, 18. rész
19.30 Rendvédelmi
magazin.
Benne: szabályszegő kerékpárosok, a tűzoltók egy napja, összefoglaló a nyílt taktanyanapról
20.00 Híradó 20.15 Jegyzet
20.20 A nap kérdése 20.25 Csillagposta
napi
horoszkóp
20.30 Szent Péter esernyője magyar film 22.00 Csillagszem -

Amerikai romantikus vígjáték
R.: Peter Sollett. Sz.: Ari Graynor,
Rafi Gavron, Aaron Yoo, Michael
Cera, Kat Oennings
2250 Kalandférgek 2. - Öbölből vödörbe
Amerikai-kanadai-német vígjáték
Budapest jazz Orchestra 22.30
Híradó 22.45 jegyzet 22.50 A
nap kérdése 22.55 Csillagposta
- napi horoszkóp 23.00 Ifjúsági
magazin (ism.) 0.00 Képújság

V Á R O S I TV
S

Z

E

G

E

O

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 17.00 Egy szenvedélybeteg a szeretetről mégis van visszaút 17.30 Földünk legszebb tájai 18.30 Senior Center, 6. rész - Kívánságműsor nyugdíjasoknak 19.00
Szegedi
hírek
19.25
Mese
19.30 Aréna 20.00 T ö r z s a s z t a l
- gasztronómiai magazin 20.35
Hírháló - az ország hírei 21.00
Mélytengeri kalandorok. Amerikai sci-fi 23.00 Szegedi hírek
23.25 Képújság
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STÜSZI VADÁSZ

MEGÚJULT

HH

ÉTTEREM

ÉTLAPPAL

|

x*33»x

AHOL NEM CSAK VADÉIEL VAN!

VÁRUNK

s

NONSTOP

Szeged, Maros utca 37.
MINDEN KEDVES
http://illespanzio-vadaszetterem.hu

VENDÉGET!

Asztalfoglalás: 62/315-640
GRATULALUNK
„Hozzám

tartozol, ahogyan fény az

Köszönöm,
Mindig

hogy eljöttél,

ezt

NAGYON

megtaláltam"

BOLDOG

SZÜLETÉSNAPOT

KIVAN

ESÉGNEK
FELESÉGNEK

A LEGDRÁGÁBB
ÉS

árnyhoz

igen

vártam

És a jót, minden jót

ÁDÁM,

ÁGI

ÁLLAST KINAL
• ALAPOZD meg a jövődet
külföldön! Személyre szabott, elérhető munkalehetőségek, kiemelkedően
magas jövedelmek. Jelentkezz
mostl
www.hajopincer.hu,
06-30/3014 0 88(095387197)

• T Ö B B magyarországi telephelyen üzemelő részvénytársaság szegedi irodájába
állást
kínál
gyártástechnológus/
gyártás-előkészítő munkakörbe. Az állás betöltőjének
feladata: a meglévő gyártási tevékenységek formalizálása, normázott tevékenységek programba rögzítése, ellenőrzése, tevékenységek optimalizálása,
kétdimenziós számítógépes műszaki rajzok értelmezése, rendszerezése, a
változások átvezetése és
adminisztrálása. Az ideális
jelölt: legalább 2 év autóvezetési
és
gyártáselőkészítésben
eltöltött
szakmai gyakorlattal, gyors
felfogóképességgel
rendelkezik, preciz, terhelhető, felelősségteljes, gyakorlatias. Képes integrált
ügyviteli rendszerben pontosan, szabályozott keretek között dolgozni, kétdimenziós AUTOCAD rajzokat pontosan értelmez, lojális és megbízható, ellenőrizhető referenciákkal, bútorgyártásban,
valamint
normázás adminisztrációjában szerzett gyakorlat előny. A fényképes pályázatokat önéletrajzzal 2010.
10. 08-ig (péntek) várjuk a
newworld@t-online.hu
C í m r e . (095383437)

• CHIO Mo. Kft. üzletkötőgépkocsi-vezetői állást hirdet. Feltételei: C kategóriás
jogosítvány, szegedi lakhely. Meghallgatás: október 6-án, 10 órakor: Szeged, Dorozsmai út 76.
(095386887)

5417.(095282680)

CSALÁDJA:

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

szeged-subasa
területre keresünk
helyettes

(helyben esetleg
Kiskundorozsmán lakó)

kézbesítő
kollégát.

Tel

62/311-3061

(8.00-14.00-ig) |
• AZ ALFA-KLÍMA Kft. fel
vesz, önállóan dolgozni tudó és akaró, tapasztalt,
klímaszerelőt fiatal csapatába.
Jelentkezni:
allashirdetes. szeged

KÖNYV

• A R Ö S Z K E I határátkelőre spedíciós munkakörbe
keresünk munkatársakat.
Valuta-pénztárosi végzettség, illetve alapfokú nyelvvizsga előnyt jelent. Jelentkezés
a
munka
©hu.inter.net
címen.
(095387&34)

• GAZDÁLKODÓ szervezet (kft.) jó kereseti lehetőséggel felvesz: 1 fő munkaügyi, bér- és tb-ügyintézőt.
Elvárásaink:
középfokú
végzettség, tb-ügyintézői
tanfolyam,
felhasználói
szintű számítógépes ismeretek (Nexort bérprogram),
nagy szakmai gyakorlat.
Fényképes önéletrajzokat a
fizetési igény megjelölésével
„Perspektíva
095389200" jeligére várjuk
a Délmagyarország ügyfélszolgálatára (Szeged, Gutenberg u.5.). (095389200)

• A KÖRÚT antikvárium vásárol használt könyveket,
könyvhagyatékokat,
magánkönyvtárakat, régi és új
kiadású könyveket. Tisza L.
krt. 59. Ingyen hívható:

(095386898)

• S Z E G E D I székhelyű márkaszerviz irodai adminisztrátort, pénztárost keres
azonnali kezdéssel. Elvárások: angol társalgási szintű
nyelvtudás, B kat. jogosítvány. Előny: szakmai tapasztalat, több nyelv ismerete. Fényképes önéletrajzot
az
mnorbert
©szalayautohaz.hu cimre

(üzenetrögzítő

MIOK

• Kéz- és lábápoló, mükörömépítő
• Fodrász
•Élelmiszer-ésvegyiáni-eladó _
• Ruházati eladó
• Kereskedő, boltvezető

NOVENY

TERMÉNY, TAKARMÁNY
L É A L M A f e l v á s á r l á s a Franc i s k a é s J u d i t Kft-nél. k a m i o n o s tételtben. Á f á s ár: b r u t t ó
3 0 , - Ft/kg. Ő s t e r m e l ő i ár: bruttó 2 8 . - Ft/kg. Tel.: 3 0 / 2 9 9 1 6 3 3 . (095384026)

• ŐSZI redőnyakciói Hőszigetelt redőny: 4.700 Ft/
m2-től! Napellenző, reluxa,
szúnyogháló, garázskapu
készítése-javítása. 5 év garancia. Redőnyszerviz 97
Bt.
Tel.:
62/769-047.

N A P R A F O R G Ó T , kukoricát
v á s á r o l o k k é s z p é n z r e . Tel.: 0 6 3 0 / 3 3 7 - 7 4 6 7 . (095384017)

(095078072)

TARSKOZVETITES

TANFOLYAM

• P R O F I K B Ó L álló társk#
resői csapat. Tel.: 06-£<3/

1626.(095384416)

4 0 6 - 9 2 5 0 . (095383796)

12.00.(095076857)

SZAKKÉPZÉS

• S Z A K Á C S , cukrász, pincér, vendéglátó eladó, élelmezésvezető, élelmiszer-,
müszakicikk-, ruházati ela• CSONGRÁDON
kisréti
dó, kereskedő-boltvezető,
föld, 300 négyszögöl, kiadó
ékszerbecsüs, tanfolyam
vagy eladó. Érd.: 30/609indul a KIT-nél. Szeged,
1718.(095387093)
Sóhordóu. 18.T.: 425-805,
• T E R M Ö F Ö L D eladó (431 06-30/830-4136,
AK).
06-70/408-9917 W W W . kit. h u (095281308)

FÖLDTERÜLET

GEPJARMUVEZETO-KEPZES
• DIÁKAKCIÓ 20.700 Ft
kezdő
befizetéstől.
www.csillagautosiskola.hu
Londoni krt. 10., 62/426-

.er

0 6 - 3 0 / 3 1 4 - 4 4 61(095387025)

0 0 83(095281339)

TÜZELŐANYAG
• B I O B R I K E T T , keményfából, akciósan, házhoz szállítással eladó. 06-20/9852 0 06(094872992)

ÜZLETH., MŰHELY, IRODA
• SZEGED-BELVÁROS,
Vadász 2/B alatt „A" kat.
irodák kiadók ingyenes parkolókkal. 06-30/9688-911.
www.papick.hu/Vadasz
(095281046)

GYÁSZHÍR

SZEGED

F á j d a l o m m a l t u d a t j u k , hogy

GYÁSZHÍR

s z e p t e m b e r 2 5 - é n , é l e t é n e k 83. é v é -

ID. OR. CSISZÁR BÉLA
b e n e l h u n y t . T e m e t é s e 2010. o k t ó b e r
8 - á n 13 órakor lesz az Orosházi F e l v é -

„ Ú g y m e n t é l e l , a h o g y éltél,

gi t e m e t ő b e n .

c s e n d b e n és s z e r é n y e n .

HIRDETÉSFELVÉTEL
SÁNDORFALVÁN:

Gyászoló c s a l á d

qxuniro

Drága lelked n y u g o d j o n b é k é b e n . "

1

Mély f á j d a l o m m a l t u d a t j u k ,

A m b r u s József,

hogy drága j ó é d e s a n y á n k ,

Alkotmány krt. 24.

HORVÁTH AHTALHÉ

Telefon: 6 2 / 2 5 2 - 5 1 5

STEFI

433.(095387217)

87 é v e s k o r á b a n örökre itt hagyott b e n n ü n k e t .
Temetése 2010. október 7 - é n , 11 órakor lesz a Dugo-

OLVASSA

nics temető' r a v a t a l o z ó j á b a n .

a

Gyászolja: Lánya, fia, veje

blogjait!

NEKÜNK FONTOS A VÉLEMÉNYE!

„ C s e n d e s e n alszik, m e g p i h e n t végleg,
a n g y a l o k bölcsője ringatja m á r .
Nem j ö h e t vissza, h i á b a h í v j u k ,
Nem m a r a d t u t á n a d m á s , csak az e m l é k ,
örökké szeretünk, bárhol legyél!"
Mély f á j d a l o m m a l t u d a t j u k , hogy drága szerettünk,
SZENTESI FERENCNÉ
SZILI

(volt cipőgyári dolgozó)
Temetése a z Alsóvárosi t e m e t ő b e n lesz 2010. o k t ó b e r 7 - é n 13 órakor.
Gyászoló fia és c s a l á d j a

Mély f á j d a l o m m a l tudatjuk, hogy

szeretett É d e s a n y a , N a g y m a m a , testv é r és r o k o n ,

Legyen egy jó napja: böngéssze a
delmagyar hu programcentrumát!

K A Z I GÉZÁNÉ
CSÁSZÁR ILONA
79 éves korában e l h u n y t . Utolsó ú t j á Belvárosi t e m e t ő b e n .
Gyászoló család

hálát a d u n k az égnek."
Fájó szívvel t u d a t j u k , hogy drága szerettünk,
Á B R A H Á M ISTVÁNNÉ
FÜRTÖN JULIANNA

alatti l a k o s , 55 éves k o r á b a n v á r a t l a á n 19.30 órakor lesz a katolikus t e m e tő ravatalozójában. Kegyeletüket kérj ü k mécsessel s z í v e s k e d j e n e k k i f e j e z ni. Hamvait gyermeke helyezi el otth o n á b a n végső n y u g a l o m r a .
Gyászoló család

95384+78

1

H A J D Ú MIHÁLY

8 0 éves k o r á b a n , súlyos betegségben

Délibáb utcai lakos 91 éves k o r á b a n

e l h u n y t . Búcsúztatása 2010. október 7-

e l h u n y t . Temetése o k t ó b e r 6 - á n , fél

é n 11 órakor lesz az Árvízi e m l é k m ű n é l .

11-kor lesz a R ó m a i Katolikus t e m e t ő -

95383281

Gyászoló c s a l á d

ben.
Gyászoló család

Mély f á j d a l o m m a l t u d a t j u k , h o g y
Á B R A H Á M J Á N O S GYÖRGY

61. é l e t é v é b e n e l h u n y t . B ú c s ú z t a t á sa 2010. o k t ó b e r 9 - é n 10 órakor a z
Árvízi e m l é k m ű n é l lesz.
(K79A79I

Gyászoló c s a l á d

MEGEMLEKEZES

M ó r a h a l o m , Nyár utca 18. s z á m a l a t -

j ö n vissza többé - d e s z í v ü n k b e n őriz-

ti lakos 78. é v é b e n e l h u n y t . T e m e t é -

zük emlékét mindörökké."

se o k t ó b e r 6 - á n , 11 ó r a k o r lesz a

Fájdalommal emlékezünk

a,,k™.

L A J O S ISTVÁN BALÁZS
h a l á l á n a k 1. é v f o r d u l ó j á n .

Gyászoló család

GYÁSZHÍR
Mély f á j d a l o m m a l t u d a t j u k , hogy
drága s z e r e t t ü n k ,
FARAGÓ MIHÁLYNÉ
S Z A B Ó TERÉZIA

„ M i é r t v a n a z , h o g y aki e l m e g y , n e m

mise 10 órakor.

SZENTES

'

( J U C I NÉNI)

M ó r a h a l m i t e m e t ő b e n . Előtte g y á s z -

'

BAGOLY J Ó Z S E F

Tiegers-dolgozó
„Szívünkben maradsz, nem feledünk

Divix-y O n !< <• HthrlelU n k . i l . u W l t i k ; december 2-3-4-5.
Jegyárak: 2500-15 000 Ft • Helyszín: Syma Csarnok, Budapest
Quimby konc n i december 17., péntek, 20.00 óra
Jegyár: 4500 Ft • Helyszín: Petőfi Csarnok, Budapest •
E D D A M ű v e t s() e v e . december 19., vasárnap, 19.00
Jegyárak: 3900, 5900, 8500 Ft 'Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna
A jegyek árán felül 200 Ft ke/clési költséget Is
fekiimítunk.

DOKTOR PÁL SÁNDOR

Hódmezővásárhely, Kiskert u . 10. szám

Megrendülten tudatjuk, hogy

drága s z e r e t t ü n k ,

(LORD)

T é g e d . Hogy e d d i g v e l ü n k v o l t á l ,

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

tünk,

ra október 8 - á n , 15 órakor k í s é r j ü k a

http://program.delmagyar.hu
A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

GYÁSZHÍR

nul elhunyt. Búcsúztatása október 6 -

ILONA

t ü r e l e m m e l viselt, súlyos betegségben, 70 éves k o r á b a n e l h u n y t .

Mély f á j d a l o m m a l t u d a t j u k , h o g y a

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeret-

emléke szívünkben otthont talál.

m M

„.

Szerető c s a l á d j a

'
'

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

SZEGED

Gyászközlemények

s\

TÉGLAÉPITÉSÜ LAKAS
• B A L fasorban, sorházi
lakás eladó: 28,2 M Ft.

SZOLGÁLTATÁS

k é r j ü k . (095387138)

ifptilaU^fflUátSf'H/j^'l' • f p f l * í

(095281489)

• ÓRAJAVÍTÓ-GYORSS Z E R V I Z : tartóselem, óraüveg. Mérey6/C(095280782)

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

Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2117.

TANFOLYAM
• OKJ-S
képzéseink:
www.2007kapos.hu. Kérje
ingyenes tájékoztatónkati

9 4 5-7201.(093851119)

SZOLGALTATAS

Felnőttképzési nyilvántartási szánt 00108-2008.

• REDŐNYÖK,
reluxák,
szalagfüggönyök, harmonikaajtók, szúnyoghálók.
Tel.: 62/640-603, 06-30/

is)

• GYORSÍTOTT OK J - s tanfolyamok Szegeden, Szen• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
tesen, Vásárhelyen, Matanfolyamokat indít.
csatornakamerázással, 17 kón. Biztonsági őr: 50.000;
RESELETFIZETESI LEHETŐSIG! éve, éjjel-nappal. 62/499- élelmiszer-, ruházati eladó,
• S M A R A G D T U J A K : 1 M/
992(095384519)
boltvezető: 70.000; ven1.300 Ft/db, gömbtuják,
MIOK Dél-alföldi Régió
déglátó eladó 120.000;
díszfák, egyéb dísznövé• KÖLTÖZTETÉS,
belső targonca-gépkezelő:
Kiemelten Közhasznú
nyek széles választéka!
pakolás, lomtalanítás cso- 70.000.
FNYSZ:00104Bolgár
Díszfaiskola,
Nonprofit Kft.
magolóanyag biztosításá- 2009. Tel.: 0630/310-8934
Szeged-Kecskéstelep, Geval,
igény
szerint.
62/4976724 Szeged, Rigó u. 24/D
(095385226)
raS.18.,62/427-991.Nyit358,
06-30/630-4690
Tá: 62/425-5%, 62/426-587,
va: egész nap, vasárnap
(095282466)
• GYÓGYSZERTÁRI
06-20/247-1740,06-20/247-1704
d é l i g . (094974511)
asszisztens,
ingatlanE-mail: info@miokszeged.hu
• REDŐNY, reluxa, szú- közvetítő-értékbecslő
és
nyogháló
javítása,
készítéOKJ-s
PÉNZ, ÉRTÉKPAPÍR ^ Honlap www.miokszeged.hu ^ se. Érd.: +36-30/639- társasházkezelő
képzések indulnak Szege6131, Horváth
Sándor. den.
06-70/209-0541,
• SZEMELYI
kölcsönök
(094361092)
www.2007kapos.hu. Kérje
HIRDETÉSFELVÉTEL
aktív-passzív
BAR-listásoknak is! Kezes, fedezet,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN:
• SZŐNYEG
javitás-sze- ingyenes tájékoztatónkat!
jövedelemigazolás nélkül.
Városi szerkesztőség:
gés-tisztitás. Szőttesbolt, (095281494)
06-20/314-8108 "(ügyfélKinizsi u. 27.
Szeged, 06-30/395-5950. • MIXERTANFOLYAM insz0lgálat)(095386779)
Tel./ffaz: 62/242-419.
(095078492)
dul a Bols Mixer Akadémián
Szegeden, nemzetközi ké• ÁRNYÉKOLÁSTECHNI- pesítéssel. Ha szeretnél
RÉGISÉGEK, ÉKSZEREK
KA: redőny (elektromos vál- igényes környezetben bártozatban is), reluxa, szú- tenderként dolgozni, je• ANTIK-MŰHELY
RÉGI
A K I D U G Í T Ó S z á s z Péter.
képkeretek, régiségek res- D u g u l á s e l h á r i t á s g a r a n c i á v a l , nyogháló készítése, javítá- lentkezz, hogy keverhess!
taurálása. Aranyozás. Sze- m i n d e n n a p . Érd.: + 3 6 - 3 0 / 9 4 5 - sa. Tel.: 06-62/457-562, www.mixertanfolyam.hu.
06-30/943-6411, Török Ti- Tel.: 06-30/677-0514; 0662/533-999.
ged, Szentháromság útja 7 5 7 7 ,
b o r . (095384010)
3 0 / 9 7 3 - 5 9 8 1 . (095078403)
33. Tel.: 06-30/205-3085. (095384068)
Munkafelvétel: szombat 98 0 / 8 2 0 - 8 2 0.(092622941)

@gmail.com(096384250)

• " R Ö S Z K E I Általános Iskola magyar-angol szakos
tanárt keres meghatározott
időre.
Érdeklődni:
62/
573750
telefonszámon."

62/567-835

© Apróbörze

• WELLNESS-, fitneszcég
csoportvezetőt keres jó
szervezőkészséggel,
kereskedelmi területre, kötetlen munkaidővel. Érd.: 0630/559-7969, 06-70/637-

ÉDESANYÁNAK,

MOLNÁRNÉ
CSÁKY
EDINÁNAK
ZSOZSI,

HIRDETÉSFELVÉTEL:

ÁLLÁST KÍNÁL

tartozol, ahogyan jó a rosszhoz

Hozzám

TELEFONOS

TERIKE
a szentesi Fonalfeldolgozó
szövőnője,
a szentesi DÉGÁZ d í j b e s z e d ő j e
v o l t szentesi l a k o s , 6 8 éves k o r á b a n
e l h u n y t . Hamvasztás u t á n i b ú c s ú z t a tása október 8 - á n , p é n t e k e n , 19 ó r a kor lesz a Kálvária t e m e t ő r a v a t a l o z ó jából.
95386835

Gyászoló c s a l á d j a

HÍREK, ESEMÉNYEK, EREDMÉNYEK MINDEN HÉTFŐN

sportja
SZERKESZTI: SÜLI RÓBERT

Belejött a Szegvár

HIABA VEZETETT HAT GÓLLAL IS A PICK, A VEGEN A MINSZK NYERT

Ebben

volt

Vereséget szenvedett a Pick Szeged férfi kézilabdacsapata Fehéroroszországban, Minszkben.
A belorusz bajnok 33-29-re
győzte le a Tisza-parti alakulatot. A félidőben még a magyar
csapat vezetett 16-13-ra.

33-29

Bajusz

Sanyit

üdvöz-

Az első félidőben tényleg
szemet gyönyörködtetően játszott a Pick, a Dinamó csak
nyomozta a labdát. Mikler átmentette a Schaffhausen ellen
bemutatott formáját, Sulc és
Beocsanin pedig szétbombázta a kaput. A félidő közepén
már hat góllal is meglépett a
magyar csapat. A Minszkben

Szegedre, ám ezúttal nem kapott lehetőséget egykori klubja
ellen. A m á s i k Kovács

Hiába Sulc hat gólja, a Pick kikapott Minszkben. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

dolgozó magyar drukkerek
legnagyobb örömére, lengtek
is magyar lobogók.
A hajrában már volt egy jel,
hiszen feljött a minszki együttes. Még Butenko m á s o d i k fél-

időben szerzett két gyors gólja
után is reménykedett minden
Pick-szimpatizáns, hogy meglesz a meccs. Sajnos a rengeteg

Osztályzatok. Mikler (43): jól védett, különösen az első félidőben
remekelt. Tatai (3,5): Nehéz volt a padról beszállnia. Stranovsky
(33): Kevés labdát kapott, remek gólokat szerzett. Katzirz (33): Az
első félidőben harcos volt, a másodikban cseréje után nem tudott játékba lendülni. Sulc (5): A szegedi csapat legjobbja. Beocsanin (43):
Mint az álom, úgy játszott az első játékrészben, utána figyeltek rá. Törő (4): A meccs hőse lehetett volna - nem lett. Lékai (33): Gyengén
kezdett, a második félidőben volt egy jó periódusa. Herbert (4): Nagyot küzdött. Bajorhegyi (5): Védőmunkája extra volt, kár a kihagyott
ziccerért. Butenko (3,5): Parádés két gól, majd betli. Báláz és Vadkerti
csak perceket töltött a pályán.

L

technikai hiba és sok-sok kimaradt ziccer megbosszulta magát. Vérszemet kapott a fehérorosz bajnok, átvette a vezetést,
amit már nem is engedett ki a
kezéből. Pedig lett volna lehetőség az utolsó tíz percben is,
csak az első félidő után nem
volt egyetlen vezér sem, így kikapott a Skaliczki-legénység.
Pedig ebben a meccsben több
volt, de sajnos benne is maradt:
ez a Dinamó verhető csapat.
Skaliczki László: - Gratu-

lálok a Dinamónak, a második
félidőben a nagy taktikai csatában felülmúlt bennünket. A 4 0 .
percig tudtuk betartani a taktikai elképzeléseinket. Leginkább
a védekezésünk esett szét, ezt a
33 kapott gól is mutatja. Hiányoztak azok a pluszteljesítmények, amelyek egy győzelemhez
szükségesek lettek volna. Fon-

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.
Hétméteresből: 5/4, ill. 1/0.

tos hét előtt állunk, így gyorsan
össze kell kapnunk magunkat.

Katzirz Dávid: - Nem lepett

meg bennünket a Minszk játéka,
az első félidőben úgy is játszottunk, ahogy megbeszéltük. Nem
volt sajnos a második félidőben
egy olyan játékos sem, aki viszszarántotta volna a csapatot az
első félidei teljesítményéhez.

További eredmények, C
csoport: Aab Handball-Schaffhausen 30-30 (15-14), Valladolid-Csehovszki Medvegyi 26-26
(15-13). B csoport: MKB Veszprém-Hamburg 33-30 (15-13).
A C csoport állása

1 Medvegyi
2 Valladolid
3. Minszk
4 Pick Szeged
5 Schaffhausen
6 Aab Handball
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Jól küzdött a Floratom
SZEGED. Színvonalas mérkőzésen, kemény csatára késztette a
Floratom együttese a bajnoki
címvédő Celldömölköt a férfi
asztalitenisz Extraligában. A
Dudás, Perei d u ó n a k felvillaná-

sai voltak a páros összecsapás
során, négy játszmában győzött a sokszoros válogatott
Lindner,

Fazekas

duó,

0-1.

Lukács nem bírt egykori csapatt á r s á v a l , Kristonnal, 0 - 2 , Du-

dás viszont parádés játékkal
győzte le az eddig hibátlan mérleggel rendelkező Lindnert,
1-2. Pereinek nem volt esélye
Fazekas ellen, Lukács nagy arányú vezetésről veszített Lindnerrel szemben, 1-4. A végjátékban Perei hosszú hajrával
múlta felül Kristont, Dudás pedig extázisban játszva győzte le
Fazekast, 3-4. Bár ekkor még
volt esély a még nagyobb bravúrra is, Perei nem bírt Lindnerrel, majd Lukács és Dudás is
óriási csatában veszített.

Siker a kupában. Remek játékkal, magabiztos győzelemmel kezdte nemzetközi kupaszereplését a Floratom együttese az Inte-kupában.
Floratom Szeged-ATUS Gumpoldskirchen (osztrák) 4-0
Szeged, férfi asztalitenisz Inter-kupa, 1. forduló, 100 néző.
Mérkőzések: Perei-Sattler
3-2, Dudás-Reitner 3-1, Lukács-Schada 3-2, Lukács, Erdélyi-Sattler, Schada 3-0:

Lukács Levente: - Nagy-

szerű játékkal a szezon legszorosabb mérkőzésére kényszerítettük a bajnoki címvédő Celldömölköt.
Floratom Szeged-Celldömölk 3-7
Férfi asztalitenisz Extraliga, 4. forduló. Szeged, 50 néző.
A szegedi győztesek: Dudás 2,
Perei 1.

Péter,

akinek testvére, Gábor pályára
lépett a hazaiaknál, sőt mindketten hozták a csapatpontot.

Pick Szeged: Mikler - Stranovsky 4, Katzirz 3, Lékai 3,
Herbert 1, Sulc 6, Törő 4. Csere: Tatai (kapus), Bajorhegyi,
Beocsanin 4, Zubai 2, Butenko
2 , Báláz, Vadkerti. Vezetőedző: Skaliczki László.

ka-

löm, ő nem véletlenül játszik
még, hiszen fiatalabb, mint
én - mondta. Rapovec 41
éves, Bajusz pedig 40. A volt
Pick-kapus egy éve még védett, idén lett tréner.

Pete II. László a n y á r o n érkezett

Dinamó: Kosevoj - Rutenka 3,
Silovics 3, Babicsev 1, Csepulisz,
Pukhovszkij 9/4, Kozsenyevszkij
2. Csere: Onyufrijenko 9, Kovalenko 1, Atman 5, Tyityov. Vezetőedző: Szergij Bebesko.

pusedzője, a Pick volt hálóőre. -

(13-16)

Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, C csoport, 2. forduló.
Minszk, 2000 néző. Vezette:
Opava, Valek (csehek).

- Hatgólos szegedi vezetésnél
nem sok esélyt adtam saját
csapatomnak, csak néztem
tágra nyílt szemmel, hogy milyen jól játszik egykori együttesem, a Pick Szeged. Szerencsére bejött a taktikai váltás,
összeállt a védekezésünk, és
sikerült végül nyernünk - nyilatkozta a lefújást követően
a Dinamó

forduló után megint nyert mindkét Csongrád megyei csapat a
férfi teke Szuperliga alapszakaszában. A Szegedi TE Budapesten, a BKV Előre vendégeként, a
Szegvár pedig hazai pályán a
Szolnok ellen - egyaránt 7:l-re.
Érdekes meccs volt két játékos miatt is a Szegedi TE BKV
Előre elleni idegenbeli találkozója. A vendégek keretében helyett kapott két olyan tekés is,
aki érzelmileg kötődik a fővárosi közlekedésiekhez. Egyikük,

Dinamó Minszk (fehérorosz)Pick Szeged

MINSZKBŐL JELENTJÜK
SÜLI RÓBERT

Igor Rapovec,

BUDAPEST, SZEGVÁR. Az e l m ú l t

- A kunfehértói időszakomban volt, hogy egymás ellen léptünk pályára, az pedig már nem
először esett meg, hogy csapataink összecsaptak. Valamikor
együtt jártunk edzésre, most viszont talán egy éve is van, hogy
játszani láttam. Ezen a meccsen a
második harminc dobásban egymás mellett dobtunk. Szerencsére eddig mindig én voltam a sikert elért alakulatban. A csapat
jól teljesített, élesre vagyunk töltve, már várjuk a csütörtökön kezdődő Európa-kupát, amelyre a
vezetés kedden, mi szerdán utazunk - mondta Kovács Péter.

KECSKEMÉT. Egy, a mérkőzés végét jelző dudaszó után kapott
kosánál szenvedett vereséget a
Dél-Konstrukt
SZTE-Szedeák
kosárlabdacsapata a Kecskemét elleni felkészülési találkozóján. A Szedeák, amelyből ezúttal hiányzott Drahos (családi
okok) és Tanács (sérülés), több
edzőmeccset már nem játszik az
október 9-i paksi bajnoki rajtig.
Fodor Péter: - Akadtak ki-

fejezetten jó periódusaink ezen
a mérkőzésen. Összességében

A

szegedieknél

Németh

Bernadett rutinja sokat ért a
meccsen, de mellette a szezon
eleje óta ponterősen játszó
Rasheed Rita é s a f e l a d a t h o z
f e l n ö v ő Laczi Edit p o n t j a i is

kellettek ahhoz, hogy az utolsó tíz perc előtt a különbségen
kívül ne maradjanak nyitott
kérdések a találkozón. Bár ekkor már bátran cserélhetett
Bencze

Nagyon sima volt

Magabiztos győzelmet aratott a Szeviép-Szeged a női kosárlabda
NB I A csoportjában, ezzel három forduló után is százszázalékos
mérleggel áll.
BUDAPEST
GYÚRÓS ISTVÁN

A vártnál k ö n n y e b b győzelmet aratott a Szeviép-Szeged
a BSE o t t h o n á b a n . Bár az el-

ső negyedben a fiatal hazai
csapat még tartotta magát,
lelkesedésük pontos kinti
dobásokkal párosult, a második játékrész közepétől a
feljavuló védekezést produ-

H a így f o l y t a t j á k , Kecskéséknek

nem lesznek kiesési gondjai a
rájátszásban sem. Szintén jó
hír: az ifi is megszerezte első sikerét a Szuperligában (3:1, a
pontszerző: RáczR. 532 fával).

Jegyzőkönyvek
BKV Előre-Szegedi TE 1:7
(3487:3716)
A párok (kiemelve a pontszerzők és a teljesítményük): Bozsonyik G-Kakuk L. 0:1 (1:3,
595:632), Hergéth J.-Szél T. 0:1
(0:4,545:662), KinkaG.-Kis
Zs. 0:1 (1:3,572:578), Pete I. L KarsaiL 0:1 (0:4,549:632),
Kovács G.-KissN. 1:0(2:2,
619:608), Mészáros j.-Kovács
P. 0:1 (1:3,607:604).
Szegvár-Szolnok 7:1
(3225-3175)
A párok (kiemelve a pontszerzők és a teljesítményük):
Szabics K.-Somodi K. 1:0 (4:0,
564:538), Márton J.-Lampert
P. 1:0 (2:2,546:545), Bozó
T.-MolnárL. 1:0 (2:2,564:557),
Bali l.-Bódai F. 1:0 (2:2,
511:495), Rácz J.-Bíró E. 1:0
(2:2,502:501), Kecskés M.-FehérB. 0:1 (2:2,538:539).

Vereség dudaszó után

káló Szeviép folyamatosan
húzott el ellenfelétől.

Laczi Edit ezúttal is jól játszott, 15 pontot szerzett. FOTÓ: KARNOK CSABA

• A Szegvár belejött: az újonc
egymás után második győzelmét aratta, miután legyőzte a
BKV Előre után a Szolnokot is.

Tamás,

a

különbség

nemhogy csökkent volna, de
jelentősen nőtt is, a lehetőséget kapó fiatalok is kitettek
magukért.
A Szeviép-Szeged szerdán a
4. fordulóban a Szolnokot fogadja az újszegedi sportcsarnokban 18 órától.
Bencze Tamás: - A második negyed közepén összeállt a
védekezésünk, és ez a támadásokra is hatással volt, magabiztos játékkal nyertünk.

További eredmények: BEAC-Újbuda-FTC 65-76, Cegléd-Pécs 2010 51-105, Va-

azonban viszont csak magunknak köszönhetjük, hogy elszalasztottuk a győzelmi esélyt.
Kecskeméti KSE-Dél-Konstrukt
SZTE-Szedeák 78-76 (14-21,
23-16,15-20,26-19)
Férfi kosárlabda felkészülési találkozó. Kecskemét.
Szedeák: Vida 10, Kiss 15/9, Rubin 12, Dukics 14, McKenzie 16.
Csere: Nyilas 9/6, Molnár M„ Simándi, Mészáros. Vezetőedző:
Fodor Péter.

BSE-Szeviép-Szeged

57-89
(20-20,15-23,16-21, 6-25)
Női kosárlabda NB IA csoport,
4. forduló. Városmajor, 1 0 0 né-

ző. Vezette: Szilas, Bognár T.

BSE: Orsó 4, Pusztai 7, Süle 8,
TIBA 18/6, Górácz 1. Csere:
Halmai 1, Hegedűs M. 2. KÁNTOR 11/9, Szabó Fanny 2, Karlócai 2, Schramkó 1, Miháczi.
Vezetőedző: Varga Mátyás.
Szeviép: NÉMETH B. 15/3, LACZI 15, RASHEED 24/3, Fejes 12,
Keller 6. Csere: Laklóth 5, Farkasinszki 10, Lengyel 2, Kováts
A. Vezetőedző: Bencze Tamás.

sas-Csata-MKB EuroleasingSopron 64-83, Atomerőmű
Szekszárd-Győr 62-76, Szolnok-ZTE 49-65.
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Könnyedén jutott
tovább a Beton
A férfi vízilabda magyar kupa D
jelű, Szentesen rendezett csoportjában a favorit Szeged Beton félgőzzel játszva is rendkívül magabiztosan szerezte meg
a csoportgyőzelmet. A házigazda Bodrogi Bau-Szentes viszont
csak harmadik lett, ezzel pedig
véget ért számára a küzdelem.
SZENTES
MUNKATÁRSUNKTÓL

Ahogy a Cserháti-emléktornán,
a magyar kupa szentesi csoportmérkőzésén is egygólos vereséget szenvedett a Bodrogi
Bau-Szentes a BVSC-től. A felkészülési találkozón ennek
nem volt különösebb jelentősége, ám most végzetesnek bizonyult. Mert azt előre borítékolni
lehetett, hogy a kvartettből magasan kiemelkedik tudásra az
Euroligában is érdekelt Szeged
Beton, mint ahogy azt is, hogy
a másodosztályú MAFC-ot a
csoport másik három tagjának
mindegyike legyőzi.
Ebből az okfejtésből kiindulva a Szeged melletti második
továbbjutó helyről volt hivatott

dönteni a Szentes-BVSC összecsapás. Hiába hajrázott jól a
Kurca-parti alakulat, a vasutasok ha csak egyetlen góllal is,
de nyertek, így a szentesiekkel
ellentétben ők várhatják a negyeddöntő sorsolását.
- Abból a szempontból vagyok csalódott, hogy meg lehetett volna nyerni a BVSC elleni
meccset - magyarázta Tóth
László, a Bodrogi Bau edzője. A Vasutas hasonló képességű
gárda, mint a Szentes, viszont a
cserepadja valamivel „hoszszabb". A vereség, a kiesés ellenére sem tudom elmarasztalni
a srácokat, mert nagyot küzdöttek, ebből most ennyire tellett.
A bajnokságig még szűk egy
hónap van hátra, ha ezt hatékonyan tudjuk kihasználni, akkor
a 8-10. hely egyikére odaérhetünk majd.
A Szeged Betonból egyedül
csak a kisebb műtéten átesett
Török Béla h i á n y z o t t . Á m nél-

küle is volt annyira erős a bajnoki bronzérmes, hogy fölényes magabiztossággal hozza
a csoportelsőséget.
- Péntektől már Újvidéken
pólózunk az Euroliga főtáblájára jutásért, de hogy milyen formában vagyunk, azt most képtelen vagyok megmondani közölte Kásás Zoltán, a B e t o n

mesteredzője. - A mostani mérkőzésekből nem lehet lemérni a
formát, meg aztán azt is észrevettem, a fiúk mintha túlságosan könnyedén vették volna a
vetélytársakat. A BVSC ellen
nagyon nem tetszett a rengeteg
kapott gól. A fiatal, mindössze

A SZENTESI BOKSZGÁLÁN RÁCZ FÉLIX VISSZA-, SZILI ISTVÁN HAZATÉRT

A spártai legyőzte a harcost
A Félix Promotion tulajdonosa
és vezetője, Rácz Félix vissza-,
új versenyzője, Szili István pedig hazatért - győzelemmel - a
szentesi ökölvívógálán. Matolcsi József kiütötte riválisát, az
UBO interkontinentális övet pedig Tóth László szerezte meg.
SZENTES
IMRE PÉTER

A várakozásnak megfelelően
élénk érdeklődés kísérte - mintegy 1500-an foglaltak helyet a
Dr. Papp László Városi Sportcsarnok lelátóin - a szentesi „A
visszatérés" bokszgálát. A
kick-box, thai-box és KI szabályrendszerében lebonyolított
felvezető mérkőzések megalapozták a hangulatot, remek
küzdelmeket, látványos rúgásokat, hatalmas ütéséket láthatott
a publikum. Igaz, olyan pillanat
is akadt, amikor dermedt csend
telepedett az arénára: a szentesi
Závogyán Csabát r ú g á s s a l küldte p a d l ó r a Veress Máté, s b i z o n y

eltelt pár perc, mire „magához
tért", és segítséggel felült. Nagyobb tapsot kapott, mint a
győztes. A lány páros, Fleisz
Gyöngyi és Bordás Annamária is

élvezetes küzdelmet vívott.

A bokszmeccsek előtt szünet
következett, és aki 10 perccel
később jött vissza a büféből,

Ütős este volt. Szili István (jobbra) egyhangú pontozással verte Petrovicsot. FOTÓK: SCHMIDT ANDREA

esi József pedig lórúgásszerű
pofonnal küldte padlóra a
s z e r b Ivan Ivanovot. Aki e z u t á n
tért vissza, m á r Sinka Zsolt

többszörös Guinness-rekorder
erőművész műsorát élvezhette.
- Hiánypótló ez a rendezv é n y - vélekedett Nacsa József,

a bíróbizottság elnöke - , a fiataloknak perspektívát jelenthet,
hogy újra van ökölvívógála, és
akár a megyében is megmutath a t j á k , m i r e k é p e s e k . Rácz Félix

Jobb volt a Barcika
SZEGED. A férfi röplabda Extraliga második fordulójában hazai pályán kapott ki a HPQ-Szeged a Kazincbarcikától.
A Kecskemét elleni idegenbeli bajnoki vereség után úgy
gondolták a szegedi drukkerek, hazai pályán a Kazincbarcika ellen megszerzik évadbeli első győzelmüket. Optimizmusukat táplálta, hogy Tormáék az első szettben lényegesen jobban játszottak, mint
egy hete, a védekezésük is hatékonynak bizonyult, és Nacsa leütésével 25-22-re meg is
nyerték a játszmát. Kitart-e a
házigazdák lelkesedése a folytatásra is? - tették föl maguknak a kérdést a szegedi drukkerek, akik elég szép számban, 400-an látogattak ki az
újszegedi sportcsarnokba.
Félelmük nem volt alaptalan, a Barcika ugyanis remekül
szervált. A második szettben
16-16-nál még együtt volt a két
csapat, de a hajrát jobban bírta
a vendéggárda. Nem is elsősorban fizikailag múlta felül a Szegedet, hanem koncentrálásban. Egyre pontosabbá vált a

játéka, a HPQ-éra pedig ennek
a fordítottja volt igaz. Igyekeztek ugyan a szegediek, de a legfontosabb pontokat rendre a jó
napot kifogó Kazincbarcika
nyerte, így végül megérdemelten szerezte meg a győzelmet.
A Szeged játékán érződött a játékhiány, az, hogy bajnokság
előtt mindössze két edzőmérkőzésen lépett pályára.
Mészáros Péter: - Még so-

kat kell gyakorolnunk ahhoz,
hogy a fontos pontokat ne az ellenfél, hanem mi nyerjük meg.
Az elmúlt hetihez képest csapatjátékban fejlődtünk ugyan,
de ez egyelőre kevés volt a győzelemhez. Dolgozunk tovább.

További
eredmények:
MAFC-Veszprém 3:2, Kecskemét-Dunaferr 3:2.
HPQ-Szeged-Kazincbarcika 1:3
(22, -19, -19, -20)
Férfi röplabda Extraliga, 1. forduló.
Kecskemét, 400 néző. Vezette:
Bodrogi, Csizmarik.
HPQ-Szeged: Torma, CSÁNYI, Bitó,
Babanyecz, Nacsa, Posztós. Csere:
Filius (liberó), Makhult, Strezeneczki, Bondor. Edző: Mészáros Péter.

zös munkát, Rácz Félixnek pedig azt, hogy bizalmat szavazott
neki, vállalta menedzselését nyilatkozta még a ringben a
„ s z p í k e r n e k " , Bocskay István-

mutatkozásának viszont kimondottan örülök: ügyes, ráadásul keményen is lő.

Eredmények, gólok. Férfi vízilabda magyar kupa, D csoport: Szeged Beton-Bodrogi Bau-Szentes 17-6 (5-1,4-4,3-0, 5-1), a szegedi
gólszerzők: Molnár T. 4, Somogyi 3, Varga P„ Kiss Cs., Kayes 2-2, Palotás, Vindisch, Busila, Younger. BVSC-MAFC 10-4, BVSC-Szentes 8-7
(2-1,2-1,2-3,2-2), a szentesi gólszerzők: Araczki, Éles 2-2, Balogh,
Szabó L„ Szabó Z. Szeged-MAFC 27-5 (6-2,7-2,9-0,5-1), a szegedi gólszerzők: Kayes 6, Molnár T. 4, Kiss Cs., Juhász Zs., Younger 3-3,
Palotás, Varga P., Komlósi 2-2, Somogyi, Vindisch. Szentes-MAFC 14-5
(2-2,1-2,5-0,6-1), a szentesi gólszerzők: Éles 7, Szabó Z„ Németh
2-2, Balogh, Araczki, )ózsa. Szeged-BVSC 18-12 (4-0, 3-4,7-4,4-4),
a szegedi gólszerzők: Younger 5, Kiss Cs. 4, Komlósi, Molnár T. 2-2, Somogyi, Kayes, Vindisch, Varga P., Juhász Zs. A csoport végeredménye:
1. Szeged 9,2. BVSC 6,3. Szentes 3,4. MAFC 0 ponttal.

b e r t n e k és Gál Lászlónak a kö-

nak, aki remek hangulatfelelősnek bizonyult. Ezért is nagy tapsot kapott.
- Tudtuk, hogy Petrovics
rutinos, „ravasz róka", benne
volt a pakliban, hogy Pista
nem tudja kiütni, de végül is
jó teljesítményt nyújtva nyert.
A gálának lesz folytatása, novemberben Orosházán, de biz-

17 e s z t e n d ő s Palotás Gergő be-

Molnár Papesz nyújtózkodik a
MAFC ellen. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

képpen ki akarja ütni „A harcost" - ez nem sikerült. De végig nyomasztó fölényben bunyózott, pofonzuhatagot zúdított ellenfelére. Szili sikere nem
volt kérdéses. A találkozó végén
nem volt maradéktalanul elégedett produkciójával, de elsősorban nem magára gondolt: megköszönte a közönségnek a buzdítást, az edzőknek, Bertók Ró-

Hírességek: Sági Szilárd gasztrokibic, Szabó Krisztián autóversenyző, Bertók
Róbert főszervező, Rácz Félix menedzser és Winkler Róbert műsorvezető.

három (!) összecsapásról is lemaradt. Az UBO nehézsúlyú interkontinentális övéért vívott

és Bertók Róbert n e v e g a r a n c i a

m e c c s e n Tóth László p i l l a n a t o k
alatt elintézte Németh Mihályt,

kori o l i m p i k o n , Petrovics János

a fiatal, mindössze 18 esztend ő s ír Mark Heffron s e m kegyelmezett Molnár Attilának, Matol-

a minőségi folytatásra.
A főmeccsen a rutinos, egyellen a Félix Promotion új üdvöskéje, a Svájcból hazatért,
Szili István lépett szorítóba. Lát-

szott, hogy „A spártai" minden-

Kiütötték, nem bokszolt
Kótai Mihály nem lépett kötelek
közé szombaton Szentesen, és
nézőként sem látogatott el a Félix Promotion bokszgálájára:
- Egy héttel ezelőtt Angliában
vívtam hatmenetes mérkőzést,
amely utolsó menetének utolsó
percében beleléptem egy kemény ütésbe. A bíró beszüntette
az összecsapást, érdekes, sőt vitatható döntés volt; viszont emiatt nem bokszolhattam Szentesesen, ilyenkor ugyanis kötelező
a 30 napos pihenő - mondta.

tos vagyok benne, hogy még
Szentes is lesz házigazda - értékelt Bertók.
- Erre számítottam: ideális
helyszín, ideális közönség, és
jó meccseket láthattunk. Viszszatérésnek
maximálisan
megfelelt a szentesi gála mondta Rácz Félix.

Eredmények. A szentesi gála eredményei, kick-box, thai-box és
K1-mérkőzéselc Varjas-Szabó Cs., TKO-val nyert Szabó; Szabó
R.-Rácz, egyhangú pontozással nyert Szabó; Závogyán-Veress, kiütéssel nyert Veress, Vásony M.-Fényes, kiütéssel nyert Vásony; Fleisz
(szerb)-Bordás (női), 2:1-es pontozással nyert Bordás; Tavaszi-Vásony
F., 2:1-es pontozással nyert Vásony. Profi boksz: Tóth-Németh, TKO-val
nyert Tóth, és megszerezte az UBO nehézsúlyú interkontinentális övét;
Heffron (ír)-Molnár, TKO-val nyert Heffron; Ivanov (szerb)-Matolcsi, kiütéssel nyert Matolcsi; Petrovics-Szili, egyhangú pontozással nyert Szili.

REMEKELT A SZEGED A TAYL0R&NASH-VIADAL0N

A Szentesé a kupa
A Hungerit MetalCom-Szentes
csak jobb gólkülönbségének köszönhetően szerezte meg a végső győzelmet a megerősödött
Taylor&Nash Universitas Szeged
előtt a II. Taylor&Nash nemzetközi női viziíabdatornán.
SZEGED
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

A viadal első számú esélyesének számító, a világbajnok Takács Orsolyát n é l k ü l ö z ő Szen-

tes ha nehezen is, de érvényesítette a papírformát, megnyerte a II. Taylor&Nash-kupát.
- Az utolsó, az Imperia elleni meccsünkig fokozatosan javuló játékot nyújtottunk - értékelt

Zantleitner

Krisztina,

a

Szentes edzője. - Úgy látszik, a
végén kicsit elájultunk magunktól. Tanulság, hogy az
utolsó pillanatig kell koncentrálni. Amúgy természetesen
örülök a tornagyőzelmünknek,
és annak is, hogy szoros, kiélezett meccseket játszottunk.

A viadal üde színfoltja volt
a Szeged teljesítménye.
- Színvonalas tornát rendeztünk, mi sem vallottunk szégyent, úgyhogy nem lehetek
elégedetlen - magyarázta Godova Gábor, a Szeged m e s t e r e .

- Játékosaim akaratával nem
volt gond, és olykor jól is pólóztak. Az ősz az összeszoktatás jegyében telik majd el, azt gondolom, tavasszal lehetünk majd
igazán jók. Jó úton járunk.
A szegedi közönségnek remekül mutatkozott be a váloga-

^SScr^M

Drávucz Rita remek játékkal mutatkozott be Szegeden. FOTÓ: KARNOK CSABA

tott Tóth Ildikó, akit a t o r n a leg-

jobb játékosának választottak.
- Köszönet jár szponzorunknak, hogy ilyen remek tornát szervezett, valamint csapattársaimnak a pompás labdákért - mondta a center.
A torna végeredménye
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4
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22
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41-30
48- 39
37-33
32-41
42-57
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Eredmények, gólok, különdíjasok. Eger-lmperia 7-5; Hungerit MetalCom-Szentes-Messina (olasz) 17-7 (5-3,4-2,4-0,4-2), a szentesi gólszerzők Miskolczi, Kotova 4-4, Győri, Brávik, Kövér-Kiss 2-2, Hevesi, Sipos,
Gémes; Taylor&Nash Universitas Szeged-lmperia (olasz) 16-8 (2-1,7-2,
5-5,2-0), a szegedi gólszerzők Drávucz 5, Dalmády R 4, Dalmády Sz. 2,
Lengyel Dominika, Miklós, Makra, Tóth R, Tóth I.; Szentes-Eger 7-6 (2-3,
1-1,2-2,2-0), a szentesi gólszerzők Kövér-Kiss 4, Miskolci 3; Szeged-Messina 13-12 (4-3,4-6,4-2,1-1), a szegedi gólszerzők Tóth 1.6,
Drávuc, Dalmády Sz. 3-3, Árkosy; Szentes-lmperia 7-7 (1-2,3-0, 3-4,
0-1), a szentesi gólszerzők Kövér-Kiss 2, Győri, Hevesi, Miskolci, Kotova,
Gémes. Különdíjasok: a torna legjobb kapusának Jankovics Esztert (Szentes), a legjobb mezőnyjátékosnak Tóth Ildikót (Szeged) választották
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Népmesei hősök születtek Makón
A labdarúgó NB II Keleti csoportjának nyolcadik fordulójában a Makó FC igazi bravúrt
vitt véghez: 2-0-ra legyőzte az
NB l-ből kiesett Diósgyőrt.
MAKÓ
MÁDI JÓZSEF

Ha azt vesszük, még örülhet is
a Diósgyőr a makói vereségnek, hiszen az NB II Keleti
csoportjának elmúlt évi bajnokai szinte mind kikaptak az
Erdei Ferenc téri sporttelepen. így járt a Kecskemét
(2007-2008, 0-3), az FTC
(2008-2009,1-2) és a Szolnok
is (2009-2010, 2-3), egyedül a

Nyíregyháza tudott egy ikszét
(2006-2007, l - l ) kihozni a
Maros-parti
kirándulásból.
Nem hiába, a makói sporttelep igazi oroszlánbarlang - és
nem a nézők vehemenciája,
hanem az eredmények miatt.
A hazai szurkolók legnagyobb örömére a pályán is
oroszlánok harcoltak meg
minden labdáért, minden
egyes kontráért és a gólokért.
Mindkét találathoz kellett az
indiszponált jobbhátvéd, Rakovic hibája is: az elsőnél
Nagy A. hamarabb szelídítette meg a búgócsigaként pörgő labdát, mielőtt azt a jobb
alsóba lőtte volna, a máso-

Makó FC-DVTK 2-0 (2-0)
Labdarúgó NB II, Keleti csoport. 8. forduló. Makó, Erdei Ferenc téri
sporttelep, 600 néző. Vezette: Berger.
Makó FC: Czirbus 7,5 - Podonyi 6,5, Tóth 1.6,5, Béres 6,5, Krucsó
6,5 - Csamangó 6,5, Varga R. 6,5, Magyar 7, Fülöp T. 6,5, Nagy A. 7 Schreiber 6,5. Edző: Kolozsvári János.
Diósgyőr: Rados - Rakovic, Gal, Budovinszky, Gohér - Dobos, Lippai,
Horváth G., Halgas - Faggyas, G. Menougong. Edző: Benczés Miklós.
Gólszerzők: Nagy A. a 31., Schreiber a 33. percben.
Csere: Rakovic helyett Zsivoczky a 36., Halgas h. Gránát a szünetben, Schreiber h. Faragó B. a 61., George h. Szabó P. a 70., Tóth I. h.
Kószó a 77., Csamangó h. Kulacsik a 82. percben.
Sárga lap: Varga R. a 20., Schreiber az 54., Podonyi az 56., Tóth I. a
67., Budovinszky a 87., Szabó P. a 90+1. pecben.

diknál meg Schreiber volt nála „rafkósabb", egyszerűen
elvette tőle a játékszert, majd
az ijedt kapust is becsapva
gurított - a labda szinte átvánszorgott a gólvonalon - a
hálóba. 2 - 0 után már nem
tudott újítani a Diósgyőr,
mert a hazaiak rendre jól állították meg a vendégeket,
vagy a lestaktika működött
hibátlanul, illetve ha azzal
volt egy kis gond, még ott
volt Czirbus is. A Makó két
helyzetéből kettőt kihasznált
- éppen ezért érdemelte meg
a három pontot. És ha még
Kulacsik kapufája is bemegy
a hosszabbításban...
Mindenesetre a diósgyőriek az ő rendben tartásukra
Miskolcról hozott biztonságiakkal a meccs után összetűztek, elcsattant egy-két pofon meg öklös is. Az okát csak ők
tudták, a balhé szerencsére
belterjes maradt.
Kolozsvári János: - Olya-

nok voltunk, mint a népmesei
hősök: legyőztük a nálunk erősebbet.

További
eredmények:
Nyíregyháza-Vecsés l - l , Kazincbarcika-Orosháza
2-1,
MTK II.-REAC 1-0, Vác-Bé-

Menetelő
Mórahalom

Neszméry, Horváth (Székely), Fodor, fejsze, lenei (Miklós), Bagi, Kecskés (Kovács). Edző: Kozma Zoltán.
Kiállítva: Fejsze
|ók: Tóth Gy., Tanács, ill. Fodor, Kecskés.
Ifjúságiak: Röszke-Tápé 1-1

Kiszombor-SZVSE-Gyálarét 0-2 ( 0 - 1 )
Kiszombor, 300 néző. Vezette: Kovács A.
Kiszombor: Kander - Horváth l„ Kalász,
Tézsla, Pásztor (Kovács L.), Skopál (Patka). Kovács A... Halász, Horváth K.. Hatvani, Csizmadia. Edző: Lehota István.
SZVSE-Gyálarét: Reguli - Földeák, Ágoston, Hegyesi Á., Virág, Beleznai (Környei),
Simon, Fröhlich, Dürgő (Csobán), Hegyesi
Zs., Kozma (Fábián). Edző: Bóka Ferenc.
Gólszerzők: Simon. DUrgő.
Jók: Halász, Hatvani. Horváth K.. ill. Hegyesi Zs., DUrgő, Virág.
Ifjúságiak: Kiszombor-SZVSE-Gyálarét 2 - 0

Kistelek-Balástya 3-0 (0-0)
Kistelek, 300 néző. Vezette: Pálfi.
Kistelek: Tímár - Bitó (Gera), Rácz, Kovács, Keller (Kispál), Kiszner, Koncz R.,
Kiss (Piacsek), Rostás, Balogh, Koncz M.
Edző: Czeigersmidt Roland.
Balástya: Korom - Zámbori, Bozó, Duba,
Bálint T., Takács (Getyinás), Szabó (Gerebicz), Juhász (Jójárt), Bálint D„ Péter,
Szélpál. Edző: Hódi Mihály
Gólszerzők: Takács (öngól), Kiszner, Koncz M.
Kiállítva. Duba. Szélpál.
Jók: Bitó, Rostás, Kiss, ill. mindenki.
Ifjúságiak: Kistelek-Balástya 2-1

Röszke-Tápé 0-0
Röszke, 120 néző. Veztte: Bosnyák.
Röszke: Földesi - Tóth Gy.. Tóth D„ Bálint, Bencsik, Tanács, Szalma (Balogh),
Takács, Laczi Z. (Szabó), Sztuparity. Túri
(Király. Eldző: Berki István.
Tápé: Kispéter - Kövecs, Kiss, Farsang,

Mindszent-Csanádpalota 4-2 (2-2)
Mindszent, 2 0 0 néző. Vezette: dr. Hegyi.
Mindszent: Molnár M. - Szabó I., Orosz,
Nana, Galambosi (Pataki), Tóth (Szabó
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Féltucat gólt szerezve győzte le a
Csanyteleket a listavezető Szatymaz csapata a megyekettő Homokháti-csoportjában. A TiszaMaros csoport rangadóján a Szőreg 4-2-re verte a Székkutast.

Ásotthalom-Mórahalom 1-2 (1-2)
Ásotthalom, 350 néző. Vezette: Tompái.
Ásotthalom: Ábrahám - Papp, Vastag,
Rasztik, Németh, Pataki, Kothencz L „
Szlobodnyik (Kothencz G ), Andróczki
(Lakatos), Bokányi Á., Szűcs. Edzők: Hevesi Tibor, Gyenge Balázs.
Mórahalom: Szűcs - Papdi, Illés A.. Udvari, Daróczi, Sádt, Gyimesi L., Siha, Purgel (K.
Tóth), Takács, dr. Szőke. Edző: Tóth Ákos.
Gólszerzők: Németh, ill. Takács, dr. Szőke (11-esből).
Jók: Vastag, Németh, ill. Szűcs, Takács,
Udvari, dr. Szőke, Sádt.
Ifjúságiak: Ásotthalom-Mórahalom 0 - 2

Mórahalom
Kistelek
Csongrád
Balástya
SZVSE-Gyálarét
Mindszent
Sándorfalva
Ásotthalom
Kiskundorozsma
Kiszombor
UTC
Tápé
Csanádpalota
Nagymágocs
Röszke
Üllés

A bajnokság állása

A makóiak magasabbra ugrottak a DVTK játékosainál. FOTÓ: KARNOK CSABA

Hatot számolt a Szatymaz

CSONGRÁD MEGYE
TUDÓSÍTÓINKTÓL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12.
13
14
15
16

késcsaba
3-0,
Mezőkövesd-Újpest II. 1-0, Hajdúböszörmény-Cegléd 4-1, Debrecen II.-Bőcs 2-4.

SZEL RÓBERT MESTERNEGYEST SZERZETT

Megnyerte a „halmok csatáját",
így az élen maradt a Mórahalom a labdarúgó megyeegyben.

A bajnokság állása

Góltörténet. 31. perc egy indításánál felpördülő labdára
Nagy A. és Rakovic startolt, a
makói szelídítette meg hamarabb, majd a 16-os vonaláról a
jobb alsóba bombázott, 1-0.
33. perc: Schreiber elvette a
labdát a bizonytalankodó Rakovictől, az ötösön belülre érve
éles szögből lőtt a kapuba, 2-0.

CSONGRÁD MEGYE
TUDÓSÍTÓINKTÓL
Homokháti csoport:

Baks-Tömőrkény 4-1 (1-1)

A zöld mezes Üllés elbukott Sándorfalván. FOTÓ: FRANK Y V E T T E

B ), Mihály R.. Szecskó. Kis K., Muzsik,

Antal (jernei). játékos-edzők: Kis Krisztián, Tóth Csaba.
Csanádpalota: Flórián - Zielbauer (Béna). Nyári, Sas, Molnár, Varga, Erdélyi
(Nyári G.), Merlák. Halász, Bimbó, Csókás.
Edző: Erdei Viorel.
Gólszerzők: Mihály (2), Nana. Antal.
Kiállítva: Muzsik, ill. Erdei Viorel (edző).
Jók: mindenki, ill. Bimbó, Varga.
Ifjúságiak: Mindszent-Csanádpalota 2 - 0
Kiskundorozsma-UTC 2-1 (1-1)
Kiskundorozsma, 100 néző. Vézette: Szőllősi.
Kiskundorozsma: Bazsó J. - Balogh. Szabó,
Ottlik, Cseh, Gábor (Makai), Csányi, Marjanucz,
Tan, Domonkos, Bodré. Edző: Otrtük Sándor.
UTC: Cserháti - Erhardt, Szabó, Szántó,
Jaksa, Laudisz, Péczely, Fejsze, Tóth (|oó),
Balogh, Mazula (Kékes). Edző: Pálfi Zoltán.
Gólszerzők: Domonkos (2), ill Mazula.
Jók: Domonkos, Bodré, Szabó. Ottlik, ill.
Jaksa, Erhardt, Mazula.
Ifjúságiak: Kiskundorozsma-UTC 1 - 2

Sándorfalva-Üllés 4-0 (2-0)
Sándorfalva, 250 néző. Vezette: Galambosi.
Sándorfalva: Vasas - Jani, Mihalkó G.
(Gerecz), TÚRI, Szanka, VARGA, Kanász, Molnár, MIHALKÓ M„ Dobos (Gaál), Szűcs J. (Szűcs D ). Edző: dr. Tóth
János.
Üllés: Győri - TÍMÁR, Tóth, Király, Ferenczi (Bozsity), Kalános, Mihalkó D.
(Farkas), KATONA, VÉR, Kormos, Sárközi (FUleki). Edző: Szabó Zsolt.
Gólszerzők: Mihalkó M. (2, egyet
11-esből), Szűcs )., Varga.
Kiállítva: Győri.
Dr. Tóth János: - őrölünk a győzelemnek. A jó játékkal még azért adósak
maradtunk, de a négy gól „elég volt" a
három pont megszerzéséhez.
Szabó Zsolt: - A kiállítás és a 11-es
nagyban befolyásolta a mérkőzés sorsát, de összességében a hazaiak kihasználták a lehetőséget, és megérdemelten nyertek.
Ifjúságiak: Sándorfalva-Üllés 6 - 0
Nagymágocs-Csongrád TSE-Turbó Kft.

0-1 (0-1)

Nagymágocs, 150 néző. Vezette: Mihálik.
Nagymágocs: Soós G. - Sándor L „ Borbás. Magyar, (Nagy) Takács, Kovács (Fejes), Bakai, Sándor Z., Markovics, Szepesi,
Soós N. Edző: Libor Zoltán.
Csongrád: Bíró - Bánfi, Lajos, Polyák,
Boldizsár. Sarusi (Lekrinszki), Czibolya
(Boldog), Lévai, Deli, Bertók, Ruzsinszki
(Bárdosi). Edző: Keller Mihály.
Gőtszerző: Bertók.
Kiállítva: Polyák.
Jók: Takács, Szepesi, Markovics, ill. Bánfi,
Deli, Lévai, Bertók.
Ifjúságiak: Nagymágocs-Csongrád 0 - 1
Tudósítóink: Farkas Norbert (Mindszent), Bokányi Dezső (Ásotthalom), Hegedűs András (Sándorfalva) Berki István
(Röszke), Bárkányi Péter (Kistelek), Madránszki Zoltán (Kiszombor), Ottlik Sándor
(Kiskundorozsma), Verasztó István
(Nagymágocs).

Baks, 2 0 0 nézö. Vezette: Galambosi.
Baks: Ádok - Székesi, Bereczki, Tóth, Potor (Szalai). Kasza, Kiss, Kapornai (Varga), Szentmártoni, Kurucsai, Fülöp (Kovács). Edzó: Bozó Csaba.
Tömörkény: Bontovics - Sallai (Elekes),
Kugyela, janó, Pusztai, Szemerédi, Gulyás, Bálint (Majevszki), Juhász, Szabó,
Balogh (Papp). Edző: Korom Tibor.
Gótszerzők: Kiss (2), Szentmártoni
(11-esből), Szabó (öngól), ill. Pusztai.
Jók: FUlöp, Székesi, Kiss, Kurucsai, ill.
Bontovics, Gulyás, Szabó.
Ifjúságiak: Baks-Tömörkény: 9-1
Zsombó-Bordány 1-2 (1-2)

Zsombó, 2 0 0 néző. Vezette: Fazekas.
Zsombó: Kertész - Túri, Zádori, Tápai,
Mihálffy Zs. (Dobó), Szűcs, Gyuris (Csikós), Bárszky, Busa (Molnár), Németh,
Kohlrusz. Edző: Daru Sándor.
Bordány: Tari - Csonka (Masir), Bán, Szabó (Donciu), Mészáros, Dobó, Tóth (Stefkovics), Nógrádi (Mihálffy L ) , Veres, Kovács,
Kiss. Játékos-edző: loan-Claudiu Donciu.
Gólszerzők: Szűcs (11-esből), ill. Kovács,
Tóth (11-esből).
Jók: Túri, Tápai, ill Csonka, Bán, Veres, Kovács.
Ifjúságiak: Zsombó-Bordány 0 - 2
Szatymaz-Csanytelek 6-0 (3-0)
Szatymaz, 250 nézuő. Vezette: Forgó.
Szatymaz: Lippai P. - Bárányi (Horog), Kormos, Gyuris, Maróti,(Krajczár), Kakuszi (Molnár), Lippai D„ Nikolényi, Pölös (Gémes),
llllyés (Marsai), Szél. Edző: Polgár Attila.
Csanytelek: Kanó - Bátkai, Mészáros. Urbán (Zalatnai), Kovács, Tar (Tóth), Gál, Magyar, Szeri, Forgó, Kádár. Edző: Gál Lajos.
Gólszerzók: Szél (4). Nikolényi, Illyés.
Kiállítva: Marsai, ill. Mészáros, Szeri.

Homokháti csoport

1
2
3.
4
5
6
7.
8
9

Szatymaz
Baks
Bordány
Zsombó
FK 1899 Szeged
Tömörkény
Zákányszék
Universitas
Csanytelek

7
7
6
7
7
7
7
6
6

5
5
4
3
2
2
2
1
1

2
2
0
0
2
1
0
2
1

0
0
2
4
3
4
5
3
4

29 8 17
22 10 17
16 512
18--15 9
11--11 8
9 16 7
7- 27 6
5 -12 5
5- 18 4

Jók: mindenki, Szél (a mezőny legjobbja),
III. Magyar, Kanó.
Ifjúságiak: Szatymaz-Csanytelek 1 0 - 2
Zákányszék-Universitas 1-4 (1-2)
Zákányszék, 50 néző. Vezette: Takács.
Zákányszék: Ótott (Fodor) - Erdélyi
(Szűcs), jójárt. Papp, Kertész, Tanács
(Borbás), Seress, Soós (Hódi), Honti,
Tóth, Farkas. Edző: Szabó Zsolt.
Universitas: dr. Bánki - Seres (dr. Vizi),
dr. Török, Szőke, Terjéki L., Degovics, Kószó, Gulyás (Stetakovics), Papp (Paksi),
Türk (Terjéki T ), Bukovinszki. Edzó: dr.
Miskoiczi József.
Gólszerzők: Tóth (11-esből), ill. Kószó,
Degovics, dr. Török, Börcsök.
Jók: Ótott, Fodor, Kertész, ill. Papp, Kószó, Seres, Gulyás.
Szabadnapos: FK 1899 Szeged.

Tisza-Maros csoport:

Szentesi Kinizsi-Fábiánsebestyén 3-2 (0-0)
Szentes, 2 0 0 néző. Vezette Bán I.
Szentesi Kinizsi: Poszler - Németh,
Tompa, Tihanyi, Bordács, Halmos (Nagy
I.), Debreczeni, Hidas, Gránicz (Tóth Gy.),
Tóth L. (Pengő F ) , Nagy A. Edzők: Bozóki
Zoltán, Nagy András.
Fábiánsebestyén: Szabó - Tóth. Felföldi
L.. Kabai, Skorka, Felföldi R., Banka N..
Györgyi, Banka R. (Horváth), Banka S„
Nagy I. Edzők: Nagy István, Felföldi Lajos.
Gólszerzők: Németh, Tompa, Debreczeni,
ill. Banka S., Nagy I.
Jók: Poszler, Bordács, Tompa, ill. Szabó,
Felföldi L„ Banka S.
Ifjúságiak: Szentesi Kinizsi-Fábiánsebestyén 6 - 0
Szegvár-CONTITECH-Makó II. 1-2 (1-0)
Szegvár, 100 néző. Vezette: Takács J.
Szegvár: Szilágyi - Sziver, Bácsi, Bartucz,
Bujdosó, Bagi, Szűcs, Oláh, Nana (Szabó
Cs ). Mihály (Magony), Katarof. Edző: Sátor Attila.
CONTITECH-Makó II.: Fazekas - Kalász.
Paku, Köteles, Varga (Gyovai), Rakonczai,
Aigner, Kerekes (Igaz), Rakity, Nagy, Árva
(Károlyi). Edző: Bárány Mihály
Gólszerzők: Katarof, ill. Nagy, Árva.
Jók: Szilágyi, Bagi, ili. Nagy, Kerekes.
Ifjúságiak: Szegvár-CONTTTECH-Makó II. 0-TI
Algyő-Újszentiván 2-1 (0-1)
Algyő, 150 néző. Vezette: Borbás.
Algyő: Udvari - Szigeti, Gábor, Békési,
Horváth, Fejes, Takács, Szabados (Molnár), Bogdán, Gonda (Farkas), Hadár
(Nagy) Edzó: Takács Zoltán.
Újszentiván: Aprő - Bogya, Tóth, Gémes,
Csikós, Adamov, Hevesi, Szilágyi (Csobán), Papp. Tamási (Feriing), Balla. Edző:
Kántor Ferenc.
Gólszerzők: Gábor, Molnár, ill. Balla.
Jók: Gábor, Molnár, Fejes, Takács, ill. Csikós, Gémes, Hevesi, Papp, Adamov.
Ifjúságiak: Algyő-Újszentiván 2-1

A következő forduló párosítása.
Homokháti csoport, szombat,
11: Universitas-FK 1899 Szeged.
14.30: Tömörkény-Zákányszék. Vasárnap, 14.30: Bordány-Szatymaz, CsanytelekBaks. Szabadnapos: Zsombó.
Tisza-IMaros csoport, szombat, 14.30: HFC ll.-Szentesi Kinizsi, Székkutas-Algyő, CONTITECH-Makó II.-Földeák, Fábiánsebestyén-Szőreg. Vasárnap,
14.30: Újszentiván-Szegvár.
Szőreg-Székkutas 4-2 (2-0)
Szőreg. 100 néző. Vezette: Cseh.
Szőreg: Szendrei - Csikós, Jankó, Németh,
Kéri, Varga, Kucsera, Sajtos, Váczi (Tóth),
Móra (Néma), Drágity. Edzó: Tóth Tamás.
Székkutas: Kovács - Tóth, Borsodi, Szabó,
Lászlai, Sipos (Horváth), Balogh, Kiss, Forrai, Schuszter, Nagy. Edző: Antal Ferenc.
Gólszerzők: Váczi, Móra, Drágity (2), ill.
Lászlai. Kiss.
Kiállítva: Kucsera, ill. Nagy.
Jók: Szendrei, Sajtos, Drágity, ill. Lászlai, Kiss.
Ifjúságiak: Szőreg-Székkutas 1 - 2
Földeák-HFC II. 1-5 (0-3)
Földeák, 100 néző. Vezette: Madácsi.
Földeák: Bátori (Szélpál) - Molnár (Szlovák),
Kelemen (Megyaszai), Neparáczki, Szűcs (Németh), Kurai, Kun-Szabó, Dunai, Csontos
(Cseszkó), Tóth l „ Mészáros. Edző: Tóth Imre.
HFC II.: Halász - Jesenszki, Juhász, Szentirmai, Moha, Konc (Grezsa), Mucsi (Domonkos), Bognár (Bánki), Török. Papp (Kiss-Szabó), Krasznics (Vaits). Edző: Apró Attila.
Gólszerzők: Kun-Szabó, ill. Kelemen (öngól), Papp. Bognár, Domonkos (2).
Jók: Mészáros, ill. Papp, Domonkos,
Krasznics, Török (a mezőny legjobbja).
Ifjúságiak: Földeák-HFC II. 2 - 3
Tudósítóink: Bozó Csaba (Baks), Csepregi István (Szentesi Kinizsi), Szűcs László
(Szegvár), Szűcs László (Zsombó), Polgár
Attila (Szatymaz), Borbás István (Zákányszék), Horváth Nándor (Algyő), Tóth Tibor (Szőreg), Tóth László (Földeák).

Tisza-Maros csoport
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3
4
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7.
8
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Szőreg
HFC II.
Székkutas
Szentesi Kinizsi
Algyő
C.-Makó II.
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Földeák
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8
8
8
8
8
7
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5
4
4
3
3
3
3
2
2
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2
2
2
4
2
1
1
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1
2
2
1
3
4
4
2
4
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18-1217
20- 914
16-13 14
18-16 13
18-1311
9-910
13-1810
14-12 9
12-18 8
12-30 1
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Hétpontos hétvége
A labdarúgó NB III Alföld csoportjának 8. fordulóját veretlenül tudták le a Csongrád megyei csapatok.
CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL
Szabadkígyós-HFC 1-1 (1-0)
Szabadkígyós, 250 néző. Vezette:
Bodac T.
Szabadkígyós: Farkas - Bagi,
Bánfi, Szokol, Mogyoróssy - Knyihár (Hegedűs Cs.), Rattai, Szabó
Z., Gazsó - Tóth Z. (Vandlik), Mátó. Edző: Silviu Ion lorgulescu.
HFC: Kovács K. - Bakos (Krasnics), Huszár, Mucsi, Marton - Kökény, Batik - Varga M„ Rácz D„
Domonkos (Papp Z.) - Bata.
Edző: Kandó Róbert
Gólszerzők: Szokol, ill. Bata.
Az első negyedóra vásárhelyi fölényét nem tudta gólra váltani a
vendégcsapat. Ezt követően kiegyenlítetté vált a játék, ezért is
volt váratlan, hogy a hazaiak a
37. percben egy kapu előtti kavarodásból vezetést szereztek. A
szünet után nagy erővel támadott a HFC, a hazaiak alig tudtak
kijönni kapujuk elől. A vendégek fölénye a 64. percben ért góllá, ekkor a vásárhelyi színekben
első mérkőzését játszó 19 éves
Krasnics remek beadását a 17
éves Bata fejelte a kapuba. Három perc múlva Bata egyedül vezette Farkas kapusra a labdát, de
a mezőny legjobbja leszedte a játékszert a támadó lábáról. A hátralévő időben is a vásárhelyieknek voltak lehetőségei, de az
utolsó döntések ezúttal nem sikerültek. A HFC a látottak alapján két pontot Szabadkígyóson
hagyott.

létszámfölénybe jutottak, ráadásként a félidő hajrájában
Grünvald találatával 2-0-ra alakult az eredmény. A térfélcsere
utáni negyedórában a Dabas
összekapta magát, kilenc mezőnyjátékossal is kapujához
szögezte a Volánt, Dongó többször is bravúrral mentett. Gólt
viszont nem tudtak szerezni,
sőt a szegediek előtt adódtak lehetőségek, amelyek közül a
csereként beálló Szabó végleg
döntött a három pont sorsáról.

A VIDEOTON HÁTÁT NÉZIK A RIVÁLISOK

Ránctalanná vált a Fradi

A labdarúgó NB 19. fordulójában a Videoton Pápán nyert, a
Fradi az MTK-t páholta el, a Kaposvár a Kecskemétet, a Debrecen pedig a Vasast.

Buchholcz Gábor: - Stabil
védekezésünk és hatékony támadójátékunk vezetett magabiztos győzelmünkhöz.
Jók: Dongó, Dargó, Grünvald, Huszárik, Völgyi R., ill.
Feczesin, Halgas.
Szarvas-KITE-Szeged 1-2 (0-1)
Szarvas, 200 néző. Vezette: Pákolicz.
Szarvas: Kiri - Erdősi (Rácz), Kugyela, Pákozdi, Demcsák - Kiszel,
Petykó, Somogyi, Bány - Nagy R„
Truczka. Edző: Somogyi János.
KITE-Szeged: Belacan - Laczkó,
Kazán, Saulic, Keller - Balogh N.
(Czibere), Gellér, Brinszky, Varga I.
(Nagy) - Horváth P. - Nomel.
Edző: Major László.
Gólszerzők: Rácz, ill. Gellér, Nomel (11-esből).

Rosszul indult a mérkőzés a KITE-Szegednek. Még csak a 11.
percben járt a meccs, amikor
Saulicot már ki is állította a játékvezető. Az emberhátrány
sem zavarta meg az esélyesebb
vendégeket, mezőnyfölényben
játszottak, sorra alakították ki
a helyzeteket, de Horváth Péternek ezúttal nem volt szerencséje, volt viszont Gellémek, remek mozdulattal vette be a haKandó Róbert: - Az első fél- zaiak kapuját. A második félidőben is az történt a pályán,
időt átaludtuk, aztán a másodikamit a szegediek akartak, így
ban nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltunk, de a kínálkozómegérdemelten nyertek.
lehetőségeinket kihagytuk.
Major László: - Büszke vaJók: Farkas Zs., Bánfi, Szo- gyok a fiúkra, tíz emberrel is
kol, illetve Mucsi, Marton, Kö- megérdemelten győztek. Egyre
jobban összeáll a csapatom,
kény, Bata Cs.
amely minden képzeletet felülmúlóan szerepel.
Tisza Volán SC-Dabas 3-0 (2-0)
Jók: Kiri, Bány, ill. Nomel,
Szeged, Felső Tisza-parti stadion,
100 néző. Vezette: Mozsár.
Gellér, Brinszky, Keller.
Tisza Volán SC: Dongó - MészáTovábbi eredmények: Cseros, Dargó, Vida, Grünvald - Mópel-Tököl 3-1, Jászberény-Újburocz, Vágó, Búzási, Huszárik
da 2-3, Kecskemét IL-Szolnok II.
(Frank), Beretka (Kazi) - Völgyi R.
0 - 0 , Gyula-Jánoshida 1-2.
(Szabó A.). Edző: Buchholcz Gábor.
Dabas: Ambrus - Buczkó, Csáki,
A bajnokság állása
Halgas, Danyis - Csendes (Sápi),
7 6 1 0 23- 7 19
1. Csepel
Magyar, Volenszki (Feczesin) 8 4 3 1 19- 9 15
2 Dabas
Szűcs, Murányi (Teiringer), Lend7 4 1 2 11- 613
3 KITE-Szeged
vai. Edző: Keresztúri András.
4 Szolnok II.
8 4 1 3 9-813
Gólszerzők: Huszárik, Grünvald,
6 4 1 1 11-1113
5 Újbuda
Szabó A.
6 Tököl
8 3 3 2 19-1212
7 Kecskemét II. 8 3 3 2 19-16 12
Kiállítva: Lendvai.
7 3 2 2 12-10 11
8 Tisza Volán
9 HFC
7 2 2 3 15-14 8
Tartott a Dabas a Tisza Volán7 2 1 4 9-17 7
tól, ezt abból lehetett lemérni, 10 Szolnoki S.
7 1 3 3 10-16 6
hogy a Pest megyeiek átadták a 11 Gyula
6 1 2 3 12-12 5
szegedieknek a területet. Hiába 12 Jászberény
helyezték a hangsúlyt a véde- 13 Szabadkígyós 7 1 2 4 6-14 5
7 0 3 4 9-17 3
kezésükre, a szegediek megsze- 14 Szarvas
6 1 0 5 10-25 3
rezték a vezetést, a 32. percben 15 Jánoshida

Első osztályú vendégek
Az SZTE-EHÖK a Gyöngyöst
SZEGED, SZENTES. A futsal magyar kupa első fordulóját ma ren- látja vendégül, amelyben szindezik. Mindhárom Csongrád me- tén rutinos labdarúgók (Kis K.,
gyei NB Il-es csapat első osztályú Besenyei, Ughy) szerepelnek - a
riválissal került szembe. A leg- helytállás lehet a cél. A legtöbb
rangosabb ellenfele az UTC Sze- esélyt a továbbjutásra a Szentes
gednek lesz, hiszen az a Berety- esetében látjuk, amely azt a
tyóújfalu érkezik a Csonka-szak- Miskolcot fogadja, amelynek
középiskolába, amely volt már második csapata egy hete az elbajnok, a keretét pedig brazil ső bajnokira nem utazott el.
(Melo, Mendes), román (Togoi,
A program, 19 óra: UTC
Sáfár) légiósok, valamint magyar Szeged-Berettyóújfalu
(Szeválogatottak sora (Trencsényi, ged, Csonka-szakközépiskola),
Nagyi., Lovas, Angyalos) alkotja. 20 óra: Szentesi VSK-Miskolc
A szegediek
nézőcsalogató (Szentes, Dr. Papp László
meccset szeretnének játszani, és Sportcsarnok),
21
óra:
azon lesznek, minél tovább meg- SZTE-EHÖK-Gyöngyös
(Szekeserítsék a vendégek dolgát.
ged, Csonka-szakközépiskola).

MAGYARORSZÁG
MUNKATÁRSUNKTÓL
FTC-MTK 3-0 (2-0)
Gólszerzők: Sütő (7.. 24. - mindkettő öngól), Csizmadia (84.).
Pápa-Videoton 1-2 (0-2)
Gólszerzők: Heffler N. (55.), ill.
Elek (18.), Alves (44.).
ZTE-Újpest 2-1 (1-0)
Gólszerzők: Pavicsevics (8.), Rajcomar (56.), ill. Rajczi (86. - 11-esből).

Kaposvár-Kecskemét 2-1 (2-1)
Gólszerzők: Dzsavad (19.), Oláh
(37.), ill. Gyagya (12.).
Szombathely-Győr 3 - 3 (1-2)
Gólszerzők: Sipos (13.), Lengyel
(49.), Schimmer (70.), ill. Pilibaitis
(5.), Trajkovics (41.), Alekszidze
(47.).
Szolnok-Siófok 0-4 (0-2)
Gólszerzők: Honma (5.), Lukács
(8.), Nóvák (59.), Graszl (74. 11-esből).
Paks-Honvéd 0-1 (0-0)
Gólszerző: Bojtor (82.).
Debrecen-Vasas 3-1 (2-0)
Gólszerzők: Coulibaly (14., 17. - a

másodikat 11-esből), Kabát (68.),
ill. Ferenczi (80.).
A bajnokság állása
1. Videoton
9 6
2Japosvár
8 5
1 Bp. Honvéd
9 5
4. FTC
9 5

Újpest
8. Siófok
_9Jyár
10 Debrecen
11 Paks
12. Pápa
13 Vasas
14 Szolnok
15. Szombathely
16 Kecskemét

2010.

9
9
9
9
8
8
9
9
8
8

2
1
1
1

1 19- 9 20
2 15-1016
3 14-1116
3 16-1516

34
34
3 3
32
3 2
3. 1
3 1
12
04
10

2 13- 7 13
2 12- 8 13
3 12-10 12
4 18-15 11
3 11-12 11
4 17-1410
5 13-2110
6 6-18 5
4 7-15 4
7 12-23 3
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Negyedik hely
HANTI-MANSZIJSZK. A magyar
férfiválogatott 2,5:l,5-re nyert a
lengyel csapat ellen az oroszországi sakkolimpia 11., utolsó fordulójában, ezzel - alig lemaradva a dobogóról - a 4. helyen végzett. A női együttes a 15. pozícióban zárt. A férficsapat ugyanúgy
17 meccspontot gyűjtött, mint a
bronzérmes Izrael, amelynek a
Berger-pontszámítás kedvezett.
Lékóék várakozáson felül szerepeltek, mivel az erősorrendben
a hatodikok voltak a viadal előtt.
Almási tábladíjas lett, 10/TteS
mutatójával a legjobbnak bizonyult a második táblások között.
Ukrajna nyert Oroszország ^lső
számú csapata előtt. A nők a
spanyolok ellen nyertek 3:l-re,
az összteljesítmény a 15. helyhez
volt elegendő. Az első helyet az
oroszok első számú csapata szerezte meg Kína és Grúzia előtt.

október 4. hétfő - október 6. szerda

Karát Kockázott Bacon*
500 g
958 Ft/kg
Magyar
.termék]

Friss. Olcsó. Jó
UHTtej*
3 , 5 % zsírtartalom
• 1 liter

KOCKÁZOTT
BACON
(gyorspáa.1, lüsM vákuumfóliában)

UHTTei

Banán*

• I. o s z t á l y
• lédig

• kg

n*s twWMwvnk ,Stf I. Uií). cvlvv Mtutfán (F300) uromutl (l.i®

Zeller*

•I. osztály
• lédig
> kg

Karalábé*
k I. o s z t á l y
k lédig
k db
'Magyar.

Fior di Pasta tészta*

k spagetti, penne, fusilli
k durum
• 500 g
• 238 Ft/kg

Santa Fé kávékeverék
k őrölt
• 1 kg

Silan öblítő*

• Fresh S k y , S e n s i t i v e
A l m o n d milk
• 3 liter
• 3 6 6 Ft/liter

3 Mer

Érvényes: 2010. október 4. és októberé, között, a készlet erejéig, minden Penny Markét üzletben, az ország 183 pontján. * Az árak a 2010. szeptember 30-át megelőző Penny Markét fogyasztói árak.
*A csillaggal jelölt árucikkek nem állandó termékei kínálatunknak, ezért előfordulhat, hogy az akció kezdete után rövid időn belül elfogynak. Amennyiben gondos tervezésünk ellenére a termék az
akció vége előtt elfogyna, felvilágosításért kérjük, forduljon az üzletvezetőhöz. A legközelebbi áruházaink listáját megtalálja a www.penny.hu weboldalunkon, a boltkereső menüpont alatt. A nyomdai
hibákért felelősséget nem vállalunk. Az árak forintban, áfával együtt értendők. Kiszolgálás csak a háztartásokban szokásos mennyiségben. Szíves megértésüket köszönjük!

www.penny.hu

Friss. Olcsó. Jó.
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100 EV - 100 IDEZET
„Móra Ferenc irodalmi
jelentősége
korántsem
helyiérdekű. Elérte azt,
amit
kiharcolni
csak
föltétlen
művészeszközökkel lehet. Át tudta vetíteni lokal-kulörjeit
az
egyetemes
érdeklődésre,
s a határokon túl ma az ő
írásaiból ismerkedik Ma•arország
legnagyobb
gy<
ncsével,
a
Szeged
körkir
nyéki
néppel
és
a
Szeged-lakó, márkulturásabb félparasztokkal. írásaiért versenyt futnak a
legreprezentansabb
magyar lapok, könyveit díszkiadásban
szokás
megjelentetni."
(1925. augusztus 9.)
P. Gulácsy Irén
író
raj. -' -l— •

v-

-

FELHŐK, NEMI NAPSÜTESSEL
Készítette:

Általában a térség keleti tájain több lesz a napsütés, nyugatabbra felhősebb, borongósabb idő várható. A délutáni órákban ott kisebb eső is előfordulhat.

Hódmezővásárhely

SZEGED
BOBKÓANNA

Játszadozással, ugrabugrálással tölti az állatok világnapját
a Szegedi Vadasparkban Viola, a kis alpaka, amely múlt
héten látta meg a napvilágot.
A parkban azonban nemcsak
a mai napot, hanem az egész
hetet az ünneplésnek szentelik: az állatok hetén október 4.
és 8. között érdekes programokkal várják a kicsiket és
nagyokat.
Az iskolai és óvodai csoportok számára többek között ügyességi játékokkal készülnek a Kárpát-medence

bemutatónál. (A 9-től 13 óráig érkezőknek nem kell bejelentkezniük, ám akik 13 és
16 óra között vennének részt
a programon, azoknak ezt
előre jelezni kell a pénztárnál.)
Október 10-én, vasárnap
többállomásos vetélkedőkön
vehetnek majd részt a családok, és azokat is a parkba
várják, akik az elmúlt évben
örökbefogadásukkal
támogatták az állatokat.
A Természetvédelmi Oktatóközpontban tartott állatkerti szülői értekezlet után
fel is keresik az örökbefogadottakat.

NYILASZARO-AKCIO
október 4-október 15-ig!
B.-ny., 150 x 150: 36.000 Ft
B.-ny., 120 x 150: 32.000 Ft
áraink az áfát tartalmazzák.

Csodamalac
i
í

Bejárati ajtók, párkányok,
könyöklők, árnyékolástechnika.
HONDELA-ABLAKKft.
íj

Várhatóan jövő tavasszal
már zsiráfok pótszülei is lehetünk - gőzerővel folyik a
zsiráfház építése a parkban.
Első körben három hím érkezése várható, majd ha jól
vizsgázik a vadaspark az állatok tartásából, nőstényeket is kaphatnak. A zsiráfház speciális kialakítása miatt jól elférnek majd egymás
mellett a 6 - 7 méter magas
állatok, amelyek közé zebrák is érkeznek. Az épülethez az állatokkal egy szinten teraszt is kialakítanak,
büfé is lesz, így akár a zsiráfok társaságában kávézhatunk.

www.hondela.hu • Tel.: 06-70/539-1825 • 06-70/339-1822
E-mail: hondela n hondela.hu • Cím: Szeged, Gábor Áron u. 14.

A napos oldalról

PEKING. Kétlábú disznót nevelget nagy szeretettel egy gazda
Kínában.
Az állat csak mellső lábakkal
született, így aztán nem majdani sonkái miatt kegyelmezett
meg neki gazdája, hanem az
élet tisztelete okán. Bár felesége
nem akarta, hogy bajlódjanak a
torz malaccal, a férfi esélyt
adott az állatnak a túlélésre, mi
több, egy hét elteltével elkezdte
tanítgatni kézen járni úgy, hogy
felemelte a farkánál fogva. Bár a
„járási gyorstalpaló" tanfolyam
naponta csak kis ideig tartott,
egy hónap múlva a malac önjáró lett. Az alig féléves állat ma
már félmázsás, csodájára járnak. Egy cirkusz meg akarta
venni jó pénzért, a gazda azonban nem adta.
••••••••••••••••••••••••

Kutyamaszk
BOSTON. Alapfelszerelés lesz a
bostoni tűzoltóautókon az oxigénmaszk ölebek számára. A
tűzoltóság adományként kapott hatvan darabot egy ölebeledelt gyártó cégtől és a massachusettsi állatorvosi szövetségtől. A maszkok a füstmérgezést kapott állatok légzését hivatottak segíteni, ahogy az emberi méretűek az emberekét.
„A füst nem válogat" mondta a tűzoltóság szóvivője.

LOTTÓSZÁMOK
Kósa Alexandra 20 éves, Budapesten a Kodolányi János Főiskola
hallgatója kommunikáció és médiatudomány szakon. Diploma után
tévénél vagy rádióban szeretne dolgozni. Imád főzni és egzotikus helyekre utazni, idén a Kanári-szigeteken töltött egy csodálatos hetet.
Mottója: „Ne álmodd, éld az életed!" FOTÓ: NÉMETH NORBERT

ÖTÖS LOTTÓ
13,19, 31, 53, 73
JOKER: 449163
HATOS LOIIÓ,
10,15, 29,'

ággyülési
ományábói

Mórahalom
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18°
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16°
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18°

Mindszent

Szentes

te

17°

Békéscsaba

Makó

te

16°

Szolnok

16°

Kecskemét

15°

Orosháza

Csongrád
Kistelek

Viola, a kis alpaka játékkal ünnepli az állatok világnapját, FOTÓ: FRANK YVETTE

Az állatokat ünnepeljük

17°

Szeged

ö

&

16°
18°

te

További kilátások
100 éves
a DÉLMAGYARORSZÁG

KALENDÁRIUM
A
A
A
A

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

Kedden ciklon okoz ismét többfelé esős időt, amelynek utóhatásaként még szerda
reggel is előfordulhat kisebb eső, zápor. De a ciklon mögött szakadozottabb lesz a
felhőzet, eső nem várható. Ugyanakkor egyre hidegebb levegő áramlik fölénk.
Kedd

6.45
18.19
- 2.15
16.21

ISTEN ÉLTESSE!
FERENC, EDVIN, ZÓRA
A Ferenc francia, latin eredetű
név. Az olasz Francesco névből származik, jelentése: francia. Az Edvin germán eredetű
név, jelentése: az örökös barátja. A Zóra szláv eredetű
név, jelentése: hajnal.
Ma ünnepel még: ARANKA.

EZT IRTUK
1 ÉVE: Ezer madár pusztult el
a Fehér-tó területén: a mocsaras részen a meleg miatt szaporodtak el a tavi bénulást
okozó baktériumok.
5 ÉVE: Üvegbetonból készült
asztali lámpát dobott piacra a
csongrádi Losonczi Áron, az
anyag feltalálója, de a találmányból készült termékek ipari
szintű gyártására még várni kell.
10 ÉVE: A jövőben is legálisan
vihetik a gazdák a piacra kannában a tejet.

0RV0SMETE0R0L0GIA
Ma a gyenge melegfront miatt
nőhet a reakcióidő! A melegedés
sokaknál fejfájást, idegességet
okozhat.

VÍZÁLLÁS
A TISZA Csongrádnál 208
cm, Mindszentnél 250 cm,
Szegednél 251 cm (hőfoka
15,0 °C).
A MAROS Makónál 16 cm.

A NAP VICCE
- Ez a búváróra nem mutatja
a hónapot és a napot!
- Hát igen. De mondd, kisfiam,
valójában mennyi időt szándé- kozol a víz alatt tölteni?

Q

éiu11

te

Esős

Max:15
Mln:7°
Változó

Max:15
Mln:8°

'

u. 41.

I. felől)
Ivúp. 4-18, szo. 9-n.

te

Péntek

te

Max:14°
Min:6

Max:14°

Változó

Változó

Mln:5°

KOS (III. 21.—IV. 20.): Új szemszögből megvizsgálva egy bonyolult ügyet sokkal hamarabb megtalálhatja rá a megoldást. Előkerül
egy rég elveszettnek hitt holmi
otthonában, amely helyett már
újat akart venni.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Fiatal
munkatársa olyan munkamódszerrel dolgozik, amellyel ön is meggyorsíthatja munkáját, ha sikerül
azt eltanulnia tőle. Új szomszédja
rendkívül szimpatikus, ezért hamar összebarátkozhat vele.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Kissé fáradt
ma, emiatt sajnos nem tudja a
maximumot nyújtani, és emiatt
összetűzésbe kerülhet feletteseivel. Egy ismeretlen izgalmas üzleti
ajánlatot tesz, amely megragadja a
fantáziáját.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Re
mek pénzszerzési ötletet talál ki,
ám ennek megvalósítása sok időt
és energiát igényel. Ha vásárolni
megy, kerülje a túlköltekezést, ne
vegyen felesleges holmikat otthonába.

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Munkaheiyén csupa unalmas feladatot kell
ma elvégeznie, amelyek ráadásul
fárasztók is. Az ilyen napok után
érzi úgy, hogy legszívesebben állást változtatna. Este próbálja meg
kipihenni magát!

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Egy
tanfolyamon olyan technikai ismereteket sajátíthat el, amelyekkel
jelentősen megkönnyítheti jövőbeli munkáját. Új barátjával rendkívül jól megértik egymást, mintha
évek óta ismerné őt.

RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Ne aggodalmaskodjon karrierje, jövője miatt, dolgozzon legjobb képességei
szerint, így a siker biztosan nem
marad el. Ez a nap nem kedvez az
utazásnak, ezért legyen óvatos, ha
kocsiba száll.

BAK (XII. 22.-1.20.): Egyik barátja olyan titkot árul el, amelyet
jobb lett volna megtartania magának. Mivel nincs jó hangulatban,
nehezen megy a közös munka.
Kollégái emiatt kissé ingerültek.
Ne törődjön velük!

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Ha még egyedülálló, ma estére
randevút beszélhet meg egy vonzó személlyel, akit nemrég ismert
meg. Ne próbáljon más lenni, mint
aki valójában, mert ezzel könnyen
félrevezetheti az illetőt. Legyen
őszinte, azzal többet érhet el!

VÍZÖNTŐ (I. 21.—II. 20.): Határo
zottságával és óriási elszántságával sikerül kézben tartania az irányítást, így sikerül kikerülnie egy
válságos üzleti helyzetből. Estére
nagyon elfárad, ezért lemondja
tervezett programját. Inkább olvasson, tévézzen.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Valaki
mindent elkövet, hogy megnehezítse a munkáját, és ez sajnos sikerül is neki. A fárasztó nap után
legszívesebben azonnal ágyba
bújna, de még sok dolga van. Végezze el gyorsan, jobban jár!

HALAK (II. 21.—III. 20.): Üzleti sikerei révén egyre több ember ismeri meg munkáit, és egyre több
izgalmas megbízást kap. Egyik barátja furcsa magánéleti helyzetbe
került, és szeretné, ha ön segítene
neki kilábalni belőle.

BŐRKABÁTVÁSÁR!

TERMELÓI ÁR0NL+.
Szőnne & B ő r Wzf

Csütörtök

H0R0SZK0P

Szeged Város Közösségéért Közalapítvány

MINŐSÉGI J U H N A P P A
NŐI-U R H B Ő R K A B Á T O K i

(extra méretekben is).
Női-férfi irhák,
szőrmebundák,
irhameUények,
férfiirhasapkák,
szőrmekucsmák
óriási választékban

Szerda

PÁLYÁZATI HIRDETÉSE
.'' L t T i ü ' . i

A Szeged Város Közösségéért Közalapítvány pályázatot
hirdet, melynek részleteiről, a pályázás módjáról és
a beküldendő dokumentációról bővebb információ
a http://www.szegedvaros.hu/oenkormanyzatipalyazatok/7142-szeged-vkkk-palyazat-zoio.btml
honlapon található.

