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KÉSZÜL A BÁLINT SÁNDOR-EMLÉKHÁZ
Várhatóan november 22-ére befejeződik a
Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont első
üteme, az alsóvárosi tájház felújítása.

PICK: AZ ELSŐ SIKER IDEGENBEN
Nagy csatában, Tatai Péter bravúros
teljesítményével 29-28-ra nyert a Pick
Szeged férfi kézilabdacsapata Csurgón.
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AZ ÚJ MARS TÉRI PIACON IS FUTNAK AZ ŐSTERMELŐK

Letapossák egymást
a jobb helyekért
A jó asztalok között is vannak
jobbak - emiatt a Mars téri
erős piaci napokon ugyanúgy
kezdődik a reggel, mint máskor: futással. Az őstermelők
rohannak, hogy asztalt fogjanak ki maguknak.
SZEGED
FEKETE KLÁRA
Van, aki már éjjel 1 órakor a
Mars téri új piac kapujába költözik, hogy jó asztala legyen a legforgalmasabb szerdai és szombati napokon. A nyitáskor, 4-kor
aztán elkezdődik a lökdösődés
és a futás. Tanács Jánost pár hete úgy meglökték, hogy „feltörölte a betont". A tápéi őstermelő szerint továbbra is az a gond,
hogy a viszonteladók „mindent
visznek": több asztalt bérelnek,
és elfoglalják az őstermelőknek
felállított elárusítóhelyeket is.
Folytatás az 5. oldalon

Tóth János (balról) szerint csoda, hogy őt még nem taposták el. Tanács Jánost viszont már fellökték a tülekedésben. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Elkészült a 10-es vonala, de
troli csak egy év múlva jön
A Délkertész legfontosabb terméke a paprika, amelyet itthon főként nagy áruházláncokban értékesítenek, de
exportálnak is belőle Németországba, Ausztriába, Szlovákiába és Csehországba. FOTÓ: BÍRÓ DÁNIEL
Védetté nyilváníttatnák paprikájukat az Európai Unióban a szenrendszer követelményei szetesi kertészek, akiknek a szövetkezete több mindenben úttörő
rint, mint ahogy elsőként vevolt Magyarországon. A Délkertész 2002-es megalakulása óta
zették be a tészek közül a voigazi sikersztorit ír: 2 milliárdról közel 6 milliárd forintra tornázta
nalkódos nyomon követhetőfel árbevételét.
séget is. Az elnök szerint azonmiai szereket egyáltalán nem ban sikerüknek nem csupán az
- tudtuk meg Ledó Ferenc el- a titka, hogy garantálni tudják
SZENTES
nöktől. A szövetkezet legfonto- az állandó, magas minőséget.
SZABÓ C. SZILÁRD
sabb terméke a paprika, ame- - Maximálisan kiszolgáljuk
Szentesen és környékén nagy lyet itthon főként nagy áruház- tagjainkat. A szövetkezet 100
hagyománya van a paprikater- láncokban értékesítenek, de napra előre megfinánszírozza
mesztésnek. A kertészek több- exportálnak is belőle Németor- a termelőknek a palántát és
sége akkor állt át a szabadföl- szágba, Ausztriába, Szlovákiá- azokat a biológiai növényvéamelyek
diről a hajtatott termesztésre, ba és Csehországba. A káposz- delmi anyagokat,
a termesztésamikor a hatvanas évek végén
hez szükségehatalmas kiterjedésben találsek. Egy esztak termálvizet a föld alatt. Ma 99 Nincs kegyelem azoknak, akik
tendő kivétea világon Szentesen van a leg- kalózkodnak, vagyis akik leszerlével
eddig
nagyobb olyan összefüggő
ződtek a szövetkezettel, mégis
minden
évüvegházrendszer, amelyet terben 2 - 6 számálvízzel fűtenek. A 2002-ben máshol értékesítik az árujukat.
zalék közötti
még csak 237, ma viszont már Ledó Ferenc, a Délkertész elnöke
minőségi fel530, többségében kistermelő
tagot számláló szentesi Dél-al- tafélékből a skandináv orszá- árat osztottunk vissza a tagoknak. Megalakulásunk óta minföldi Kertészek Zöldség-Gyü- gokba szállítanak.
dig
időben, 21 napon belül kifimölcs Termelői és Értékesítő
Magas minőség, minőségi
Szövetkezetében a kertészek árutermelés - ezt tűzte zászla- zetjük a termelőket, kicsiket és
95 százaléka üvegházas és fóli- jára megalakulásakor a Dél- nagyokat egyaránt. Úgy, hogy
ás termesztést folytat. Közülük kertész, amely fejlesztéseiben nekünk az áruházláncok 45
egyre többen választják a bio- mindent ennek rendelt alá. Az nap után fizetnek, vagyis a
lógiai növényvédelmet, s a országban elsőként auditálták köztes időszakot mi finanszíkártevők ellen már csak hasz- tagjaikat az Eurepgap (ma már rozzuk - mondta Ledó Ferenc.
nos rovarokat használnak, ké- Globalgap) minőségbiztosítási Folytatás az 5. oldalon

SZEGED. - Amíg a szolgáltatás
minőségét nem tudjuk biztositani, az SZKT troliparkja nem
váltja fel a Tisza Volán autóbuszait. Nincs elég jármű, meg
kell várni a nagyprojektben ér-

kező vadonatúj trolikat - indokol Nagy Sándor. A városfejlesztési alpolgármestertől azt
kérdeztük, mi az oka annak,
hogy bár elkészült a szegedi
10-es trolivonal, de azon legha-

marabb 1 év múlva suhan
árammal működő jármű. A tarjáni Víztorony tér és a Klinikák
végállomás között próbajáratok már ingáztak,
Bővebben az 5. oldalon

„Negyven négyzetkilométer sivatagot kaptunk" - fogalmazott a szegedi llosvay György. A Csemete
egyesület ügyvezető elnöke arra hívja fel a figyelmet, hogy míg a térségünkben 2000 januárjában pusztító ciánszennyezés „csak" a folyót érintette, Veszprém megyében településeket, szántóföldeket, erdőket tarolt, embereket ölt meg, és tett földönfutóvá a vörös iszap. Az MTI fotóriportere, Mohai Balázs felvételén egy férfi vörös iszapot önt ki egy ház ablakán Devecseren. E településen kívül Kolontárt, Somlóvásárhelyt tette lakhatatlanná az Ajka melletti tározóból kiömlő mintegy egymillió köbméternyi mérgező anyag. írásaink a 2. és a 3. oldalon
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BELFÖLD-KÜLFÖLD

ÁTVETTE AZ ÜGYET A NEMZETI NYOMOZO IRODA - PERTARSASAGOT ALAKÍTANAK A KATASZTRÓFÁT OKOZÓ MAL ZRT ELLEN

ITTHON
Főhajtás a vértanúk
emléke előtt

Az aradi vértanúk tiszteletére
szerdán reggel félárbocra engedték a nemzeti lobogót a fővárosi
Kossuth Lajos téren, a magyar
közjogi méltóságok jelenlétében.
Orbán Viktor miniszterelnök és a
kormány tagjai ezt megelőzően a
Batthyány-örökmécsesnél helyeztek el egy-egy szál virágot a 161
évvel ezelőtt Aradon kivégzett
magyar honvédtisztekre emlékezve. A parlament épülete előtti
megemlékezésen Schmitt Pál
köztársasági elnök, Orbán Viktor
és Kövér László, az Országgyűlés
elnöke jelenlétében előbb a Himnusz alatt felvonták, míg a Szózat
dallamára félárbocra engedték az
állami lobogót. A Kossuth téri
rendezvényen a közjogi méltóságok mellett megjelentek a magyarországi diplomáciai testületek
képviselői is.

Novemberben
nyugdíj-kiegészítés

A novemberi nyugdíjjal együtt,
egy összegben kapják meg a
nyugdíjasok az idei nyugdíj-kiegészítést: ez átlagosan havi
500 forint, így a tizenkét hónapra járó összeg egy átlag
nyugdíjas esetében összesen,
átlagosan 6 ezer forint lesz.
Nagy Anna kormányszóvivő a
kabinet szerdai ülése után bejelentette, hogy a kormány döntött a nyugdíjak és a baleseti járadék 2010. évi egyösszegű kiegészítéséről; a cél az, hogy a
nyugdíjak megőrizzék a vásárlóértéküket. Elmondta; a társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló törvény írja elő a nyudíj-kiegészítést az éves várható
infláció mértékéig.

Gyurcsány
platformot alapít

Demokratikus KoaGaó elnevezéssel platformot alapít Gyurcsány Ferenc, aki ebbéli szándékát kedden
jelentette be az MSZP elnökségének. Az MTI úgy tudja, a korábbi
pártelnök-miniszterelnök az elnökség estébe nyúló ülésén részletesen ismertette elképzeléseit az
MSZP vezetőségével Ezek között
szerepelt, hogy a platform a
'89-es demokraták széles, nyitott
társadalmi közösségének és politikai képviseletének megszervezését tűzte ki célul Az ülés higgadt
hangvételű volt, de többen jelezték, hogy elvi alapon nem értenek
egyet Gyurcsány Ferenccel Az
MSZP alapszabálya szerint párttagok szabadon létrehozhatnak
platformokat amelyek politikai nézetközösségen alapuló, a párt
programjának, irányvonalának bizonyos elemeit érintően önálló,
másoktól eltérő véleménnyel rendelkező nyilvános csoportok. A
platformhoz csak párttagok csatlakozhatnak, egy párttag csak egy
platformnak lehet a tagja.

pénzváltó
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Iszap után pusztulás és félelem

A vörösiszappal elöntött és
részben lakhatatlanná vált kolontári településrész eldózerolását követelték a Veszprém
megyei település lakosai a
szerda esti lakossági fórumon
és teljes földcserét akarnak. A
lakosok bejelentették: pertársaságot alakítanak a katasztrófát okozó Mai Zrt. ellen, és a
kártalanítási eljárás képviseletével egy budapesti ügyvédi
irodát bíztak meg.

Arról beszélgettek, nagy baj lesz. Pár napja többen arról beszélgettek az egyik kolontári vendéglőben, hogy baj lesz, előbb-utóbb ki fog
ömleni az iszap - mondta Mondi Ottó kolontári lakos. Hetek óta magasították a tározó falát, illetve omlásokat és réseket kezeltek a falon tájékoztatott a férfi, akinek a házát szintén elöntötte az iszap. Elmondta,
már 30 méternyi magas volt a fal, s azt tovább töltötték fel, hogy még
több iszap férjen bele a tározóba. Ez nem normális, ebből baj lesz, erről
beszélgettünk többen egy nappal a katasztrófa előtt - mondta. Emlékeztetett arra, miszerint azt nyilatkozzék a politikusok, hogy decemberre
be lehet költözni a házakba. Szerinte nem beköltöznek, hanem elköltöznek innen az emberek. Félnek a családok, s nem akarnak a hatalmas
zagytározó közelében lakni - mondta a kolontári károsult. Mondi Ottó
szerint szégyenletes, hogy az érintett cég vezetése 30 millió forintot
ajánlott fel az érintett hét településnek.

VESZPRÉM MEGYE
MTI

A céghez intézett kérdésekre
az igazgató szerintük kitérő és
semmitmondó
válaszokat
adott, ezért csütörtökre újabb
találkozót hirdettek meg a cégelnök részvételével. Kolontáron a polgármester közlése
szerint 35 ház vált lakhatatlanná. A belügyminiszter azt
mondta, a kiömlött 6 0 0 - 7 0 0
ezer köbméter vörösiszap Kolontáron 2 utcában 40, Devecseren 19 utcában 244, Somlóvásárhélyen 1 utcában 14 házat
érintett. Devecser polgármestere azt közölte, hogy ma kezdik meg a házankénti 100 ezer
forintos gyorssegély kiosztását
a károsultaknak. Szolgálatteljesítés közben hét rendőr sérült meg az iszapömlés sújtotta
Kolontáron és környékén, ők
az orvosi ellátást követően ismét m u n k á b a álltak.
Az utcák és járdák takarítását követően elkezdődhet a lakóházak külső tisztítása a vörösiszappal elöntött területeken. A házak belső tisztítását
Kolontáron már végzik, a vastagabb iszapréteggel borított
udvarokban
rakodógépekkel
takarítják el és gyűjtik össze a

Reménytelenül - Egy helybéli ül vörösiszappal elöntött háza előtt Devecserben. FOTÓ: MTI
szennyeződést, amit a Mai Zrt.
által kijelölt tározókba szállítanak. Sok család azonban nem
akar visszamenni a házakba,

nagy az elkeseredés, és a települések elhagyását tervezik. A
közbiztonságról szerdáról csütörtökre virradó éjszaka mint-

egy hetven rendőr gondoskodott a településeken. A fosztogatások megelőzése érdekében
a kitelepített házak utcáiban
fokozott ellenőrzést tartanak.
Az országos rendőrfőkapitány
szerdán úgy döntött: a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) veszi
át a Kolontárnál történt iszapömléssel kapcsolatos nyomozást. Közben elérte Győr-Moson-Sopron megyét a Veszprém megyei gátszakadás után
hétfőn kiömlött vörösiszap, a
védekezés ellenére a Marcal
haldoklik.

előtti iszaplavina okozta tragédiában haltak meg.
Fekete szalaggal áthúzott
keretben látható annak a férfinak a fotója, aki az autójában
ült, amikor elsodorta a zagytározóból kiömlő, több méter
magasan hömpölygő vörösiszap. Gyertyák égnek a 14 hónapos gyermek, valamint Kolontár másik két áldozatának
emlékére is, és a gyertyagyújtó
tucatnyi ember azért fohászkodik, hogy a még eltűntként
nyilvántartott három embert
élve találják meg...

Több tucat mécsest gyújtottak szerda este Kolontáron
azoknak az áldozatoknak az
emlékére, akik a két nappal ez-

A jövő héten kedden temetik el az ajkai térségben történt
vörösiszap-áradás első áldozatát Kolontáron.

Külfötdön is címlapon. A címlapján, a fejléc alatt közölt fotóval harangozta be a magyarországi vörösiszap-tragédiáról szóló beszámolóját szerdai számában a The New York Times. A USA Today az AP amerikai hírügynökség budapesti fél újságoldatas tudósítását nyomtatta ki,
Magyarország iszapkatasztrófa ellen küzd címmel, több fotó kíséretében. A The Wall Street Journal a címlapján az Egyesült Államok és a
világ legfontosabb eseményeit összegző kishír-összeállításában, és The
Washington Post is összegezte a történteket. A katasztrófáról keddi
híradásaiban és internetes híroldalain az ABC, a CBS, a CNN, a Fox
News az NBC is beszámolt.

Geréb Ágnes őrizetben Hároméves adócsomag
gyerekkedvezménnyel

BUDAPEST. Őrizetbe vette Geréb
Ágnes szülész-nőgyógyászt az éjszaka a rendőrség, miután egy
újszülöttet a mentőknek kellett
újraéleszteniük a XII. kerületben
egy magánintézményben. A szülés levezetésében közreműködő
három másik emberrel szembeni
eljárásról a rendőrség nem közölt információkat. Az újszülöttet
és az anyát kórházba szállították,
a körülmények tisztázása a rendőrség feladata.

A Gaál József utcai úgynevezett születésház előtt az újszülött édesapja intett le egy mentőautót azzal, hogy a csecsemő
meghalt, az épületben akkor

próbálták a gyereket újraéleszteni. Korábban Geréb Ágnest, az
otthon szülés pártolóját az
ügyészség foglalkozás körében
elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés vétségével és
más bűntényekkel vádolta meg.
Nyáron a Fővárosi Bíróságon
zajló per elsőfokú tárgyalásán
két orvos szakértő azt mondta,
hogy a munkájából felfüggesztett szülész-nőgyógyász szakorvos foglalkozási szabályszegést
követett el, amikor még régebben egy szülés levezetésekor
nem biztosította az újszülött újraélesztéséhez szükséges eszközöket. (MTI)

Tüntetés és szakmai minimum. Az otthon szülés szabályozatlanságára és a Geréb Ágnessel történtekre hívták fel a figyelmet mintegy félszázán szerdán Budapesten, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium épülete
előtt. Geréb Ágnes közeli hozzátartozói, a Napvilág Születésház dolgozói, bábák, asszonytársi segítők és civilek ily módon tiltakoztak a szülész-nőgyógyász őrizetbe vétele ellen. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Egészségügyért felelős államtitkársága szerint bár az anya joga eldönteni, hol akar szülni, de az otthon szülés biztonságos lebonyolításának
szakmai, egészségügyi és tárgyi feltételei ma nem adottak Magyarországon. Az államtitkárság jelenleg is dolgozik az otthon szülés szakmai minimumfeltételeinek kialakításán és ezek jogszabályba foglalásán. Geréb
Ágnes ügyvédje szerint Geréb Ágnes nem követett el bűncselekményt.
Az anya nem megbeszélés alapján érkezett kedden a XII. kerületi Alma
utcai intézménybe, ám spontán módon megindult nála a szülés, ami az
egészségügyi törvény szerint sürgős szükséghelyzetnek minősül, ezért
kötelezettségük volt ellátásban részesíteni - mondta az ügyvéd. A szülés megindulásakor az intézmény dolgozói értesítették a mentőket, de
az is igaz, hogy az apa az utcán leintett egy másik mentőt is.

A kormány a személyi jövedelemadó-rendszer szabályait három évre már most törvénybe
iktatja, és jelentős könnyítést
kapnak a gyermeket nevelők.

BUDAPEST
MTI

Az index.hu internetes lúrportál
értesülései szerint jövőre az egygyerekesek is kapnak családi
adókedvezményt. Marad a félszuperbruttó adóalap, de 2013-ra
teljesen eltűnik. Nő a minimálbér, szűkül az adójóváírásra jogosultak köre. A számítások szerint
3 0 0 - 4 0 0 milliárd forint marad a
munkát vállalók zsebében. Az így
keletkező költségvetési lyukat jövedékiadó-emeléssel, a Robin
Hood-adó meghosszabbításával,
a távközlési szektorra kivetendő
extraadóval és kiadáscsökkentéssel foltozná be a kabinet.
Jövőre 16 százalékos, egykulcsos szja lesz, azt viszont nem a
bruttó bérből fogják levonni, hanem megmarad a mai „félszuperbruttó" adóalap, vagyis a bruttó bért felszorozzák 1,27-dal, és ez
után kell leróni a 16 százalékot.
Másképpen: a munkaadót terhelő
járulékkal korrigálják a bruttó
bért, így adódik az adóalap.

KÜLFÖLD
Leminősítették
Írországot

LONDON. Visszaminősítette Írország hosszú futamú belföldi és
külső adósi kockázati besorolását
szerdán a Fitch Ratings, az ír
bankrendszer újratőkésítésének
váratlanul magas költségeire hivatkozva. A legnagyobb európai hitelminősítő szerdai bejelentése
szerint az ír államadósi osztályzat
az eddigi „AA mínusz" szintről
egy fokozattal „A plusz"-ra romlik,
és az új besorolásra is további leminősítés lehetőségére utaló negatív kilátás marad érvényben.

Az index.hu úgy értesült,
hogy 2012-ben a bruttó bért csak
1,135-del kellene majd megszorozni, vagyis a munkaadót terhelő járulékmérték felével kellene csak korrigálni a-bruttó bért,
majd 2013-tól teljesen visszatérünk a bruttó bérre mint adóalapra. Az adóalap átalakítására
vonatkozó ütemezés azt eredményezi, hogy az effektív adókulcs
a mostani 21,6 százalékról jövőre
20,3-ra, 2012-re 18,2 százalékra
csökkenne, és 2013-ra megegyező lenne a névleges, 16 százalékos adókulccsal.

Lassul a mentés

COPIAPÓ. Keményebb köves rétegbe ütközött a két hónapja a
mélyben rekedt 33 bányász megmentésére szolgáló lyukat kialakító fúrófej, így szerda hajnalban
kénytelenek voltak félbeszakítani
a munkálatokat a mentést végző
csapatok. A mentést azért kellett
megszakítani, hogy kicseréljék a
fúrófej egyes részeit, amelyek a
kemény szikla miatt gyorsabban
elkoptak, (mii)

Karakteres változás lesz az
is, hogy már az egygyerekes
szülők is élhetnek a családi
adókedvezménnyel. Most csak
az kaphat havonta gyerekenként négyezer forint adókedvezményt, akinek legalább három gyereke van és csak az
egyik szülő veheti igénybe.
Jövőre az egy vagy két gyereket nevelő szülő is kaphat
adókedvezményt,
méghozzá
gyerekenként havi nyolc-tízezer forint körüli összeget - olvasható az index.hu-n. A három- vagy többgyerekesek gyerekenként havi 1 5 - 2 0 ezer
forinttal
mérsékelhetik
az
adójukat.

•

A Szerencsejáték Zrt.
tájékoztatása szerint
az október 6-i kenószámok:
3, 4, 5, 6,10,14,17,24, 25,
34,37,46,48,52,53,
65, 71,73, 79, 80.
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NEGYVEN NEGYZETKILOMETER VÖRÖS SIVATAG

Nagyobb a baj, mint a tiszai
ciánszennyezés idején
r®
;JUU
| fi

É

CSONGRÁD ÉS VESZPRÉM MEGYE
BOBKÓ ANNA

- A ciánszennyezéskor nagyon
sajnáltuk a Tiszát, de a partról
néztük végig a pusztulását. A
halászok elvesztették megélhetési forrásukat, de nem haltak bele emberek a katasztrófába. A ciánszennyezés „csak"
a folyót érintette, Veszprém
megyében azonban településeket, szántóföldeket, erdőket
tarolt a vörös iszap - mondta
Ilosvay
György, a Csemete
egyesület ügyvezető elnöke.
2000. január 30-án éjszaka
mintegy 25 méteres szakaszon
szakadt át az aranymosással
foglalkozó Aurul bányaipari
vállalat ülepítő gátja. A ciánt és
nehézfémeket
tartalmazó
szennyvíz a Lápos folyóba öm-

Gyűjtés
Társadalmi gyűjtést kezdeményeztek a Veszprém megyei
vörösiszap-katasztrófa károsultjainak. A 1752-es Nemzeti
Segélyvonal felhívásával 250
forintot adományozhatunk a
rászorulóknak. Gyűjtést szervez a szegedi Csapó Márk is.
A Tisza Lajos körút 52. szám
alatti üzletébe várja a konzerveket, takarókat, ruhaneműket és egyéb adományokat,
amelyeket saját költségén juttat majd el a károsultaknak.
lőtt, majd a Szamoson keresztül
elérte a Tiszát. Becslések szerint 1241 tonna hal pusztult el.
- Mivel akkor alacsony volt
a Tisza vízállása, a halak egy
része a mellékfolyókba tudott
menekülni - magyarázta Ilosvay György. A vártnál gyorsabban tért magához a Tisza:
fürödni m á r a

szennyeződés

levonulása után nem sokkal
lehetett, 2002-re rendbe jött
az alacsonyabb rendű élőlé-

nyek állománya, a katasztrófa
után 3 - 4 évvel a vízi élővilág
95 százaléka ismét megjelent
a Szamosban és a Tiszában.
A hétfői vörösiszap-katasztrófa után a Marcal folyó felső
szakaszán teljesen kipusztult az
élet, félő, hogy a patakokon, folyókon keresztül a Dunát is elén
a szennyeződés. Az Ajka melletti MAL Zrt. tárolójából kiömlő
vörös iszap, illetve a tetején lévő
víz marónátront tartalmaz, ez
11-13-as pH-értékű, erősen lú-

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

MUNKATÁRSUNKTÓL

Turizmus-vendéglátás, kereskedelem és marketing, fotográfia
és kézműves alapszakokon hirdeti meg képzéseit Vásárhelyen
a Budapesti Kommunikációs és
Üzleti Főiskola (BKF) - hangzott el tegnap a városházán tartott tájékoztatón. Emellett felsőfokú szakképzésben idegenforgalmi, reklámszervező- és vendéglátó szakmenedzsernek le-

het majd tanulni a BKF új telephelyén. Vass László, a magánfőiskola rektora elmondta: a térségben nincs turizmusoktatás,
pedig a régiónak fontos lenne
ez az üzletág, emellett Vásárhely olyan kézműveshagyományokkal bír, amelyek jól illeszkednek művészeti elképzeléseikhez. A fotográfia képzés iránt
nagy érdeklődést várnak, a kereskedelem és marketing a turizmussal együtt munkaerő-piaci szempontból a térség igényeinek megfelelő lehet.
Azt egyelőre nem lehet tud-

lontári vörösiszap-tároló gátjánál.
- Feltűnt, hogy a legalább
50 méter magas gátfal mellett
nincs védtöltés. Bár tábla jelezte az életveszélyt, a tározó
nem volt elzárva. A sarkos
szerkezet pedig egy ekkora
méretű gátnál veszélyes, hiszen kisebb a teherbírása,
könnyebben
átszakadhat,
mint ahogyan ez meg is történt - hallottuk Illés Gábortól.

szakemberek
tippelni
sem tudnak,
mennyi időbe
99 A ciánkatasztrófa után 3-4
telhet,
míg
évvel a vízi élővilág 95 százaléka visszaáll az
élet a vörösismét megjelent a Szamosban és
iszap-szenya Tiszában.
nyezte területeken. A telegos anyag (összehasonlításul: a léshez készülődő állatok mind
elpusztultak, a Marcal élőlétömény hipó pH-ja 12).
- 4 0 négyzetkilométer si- nyeinek nagy részével együtt.
vatagot kaptunk Veszprém A talajcsere nem tökéletes
megyében - jellemzi az Ajka megoldás, hiszen az eső szép
k ö z e l é b e n kialakult h e l y z e t e t
lassan a talajvízbe mossa a vöIllés Gábor, a Csemete környe- rös iszapból a fémeket, amelyezeti nevelési előadója, aki ta- ket akár évtizedek múlva is ki
vasszal járt a timföldgyár ko- lehet majd mutatni a területen.

250 hallgató tanulhat
az új vásárhelyi főiskolán
2011 szeptemberétől 200-250
hallgató tanulhat a Budapesti
Kommunikációs és Üzleti Főiskola vásárhelyi kihelyezett tagozatán. A magánfőiskola többek között turizmus, kereskedem, kézműves szakon kínál képzést.

ÚjSZÁSZI ILONA
M

ujszaszi.ilona@delmagyar.hu

Szokásos és általános a reggeli közlekedési káosz. Minden évben megírjuk, minden tanítási nap elején tapasztaljuk: sok alsós gyereket szállítanak a szülők autóval
- az iskola kapujáig. Erről nem mond le a szülők jó része.
Mert siet. Mert így gyorsabb. Mert így tovább lehet együtt
a család. Mert esőben, hóban így kényelmesebb. Mert ez
ad biztonságot a gyereknek. És mert így az olcsóbb!
Igen! Egyetértően bólogatok én is, amikor a balesetveszélyes helyzetekkel, a környezetszennyezéssel kezdik a
sort azok, akik az autózás ellen és a tömegközlekedés, a
biciklizés mellett érvelnek. Villamosoztam én is kisiskolás
és óvodás gyerekemmel, biciklire is ültettem a kicsiket. De
az úgy és az így szerzett
tapasztalat nem állta ki
99 Ez az ingázás kiaz összehasonlítást: a
sebb összegbői kihoz- mindennapi autózás
ható, mintha megven- mellett döntött a csalánék a tömegközleke- di kupaktanács - jó tíz
éve. Azóta megnőttek a
dési járműre szóló
gyerekek, a családi
költségvetést meg elérbérleteket.
te a globális válság,
ezért szakállas határozatunk módosítására szólítottam föl
híveimet. Idén nyáron és ősz elején próbát is tettem. Az ingázás miatt kötelező buszról a városon belül drótszamárra
ültem. Élveztem a kerekezés szabadságát, de bosszankodtam, és költekeztem is. Ugyanis röpke egy hónap alatt
négyszer kellett szervizbe vinni a bicajomat. A többszörös
durrdefekt miatti gumicsere és javítás legalább tízezer forintomba került - több mint egy bérlet árába.

A tíz évvel ezelőtti ciánszennyezéstől elpusztult halak a Tisza partján. A vörös iszap áradata emberi áldozatokat is követelt, ARCHÍV FOTÓ: KARNOK CSABA
Nem mérhető a tíz évvel ezelőtti ciánszennyezés pusztítása ahhoz, amit a vörös iszap
végzett Veszprém megyében.
„Negyven négyzetkilométer sivatagot kaptunk" - fogalmazott a szegedi szakember.

Logisztika

ni, mennyi állami finanszírozású hely lesz majd a főiskolán. Az viszont elhangzott: valamennyivel alacsonyabb lesz
a költségtérítés Vásárhelyen,
mint Budapesten.
2011 szeptemberétől összesen mintegy 2 0 0 - 2 5 0 hallgató
tanulhat Vásárhelyen, az önkormányzat által biztosított
Városház utca 1. szám alatti
épületben. A volt szakrendelő
felújítása a tervek szerint tavasszal kezdődik. A kihelyezett
tagozat tucatnyi új munkahelyet is jelent a város számára.

Kreatív és üzleti verseny. A BKF és a város tegnap versenyt hirdetett
a középiskolásoknak Kreatív és üzleti gondolkodás címmel. A kétfordulós vetélkedőn Vásárhely turisztikai nevezetességeit kell népszerűsíteni.

A

Másképp számol ismerősöm. Lakásuktól az iskoláig
és vissza 15 kilométer az út, amit autóval nagyjából fél
óra alatt tesz meg. Megfelelő logisztikával megszervezhető, hogy a négytagú családból mindenki kocsival jusson el az iskolába és a közalkalmazotti munkahelyre,
majd haza. S ez az ingázás kisebb összegből kihozható,
mintha megvennék a tömegközlekedési járműre szóló
bérleteket. A nagyjából ezer forintos órabérért dolgozó
apuka vallja: az idő neki is pénz.

60 éves a Tisza Volán
SZEGED. A Tisza Volán Zrt. jogelődjét 60 évvel ezelőtt, 1950.
október l-jén alapították. A megye egyik legnagyobb foglalkoztatójának számító, állami
tulajdonú, nagy múltú, fennállása óta számos változáson átesett cég jubileumi ünnepségét
tegnap tartották Szegeden az IH
Rendezvényközpontban mintegy 4 0 0 vendég - dolgozók, üzleti partnerek - részvételével.
Az „emberöltőnyi évfordulót" ünneplő társaságot Zana
Tibor, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. társaságokért
felelős igazgatója köszöntötte.
Beszédében kiemelte: a cég az
állami tulajdonos megelégedésére mindig jól működött, folyamatosan fejlődött, az ország
24 Volán-társasága közül a legfőbb paramétereket tekintve a

3 - 4 . helyen áll. Országos rekord, hogy Csongrád megye
egyik legkisebb településére,
Nagytőkére is napi 7 járatpár
szállítja az utasokat. Zana Tibor külön kiemelte a Tisza Volán innovációban nyújtott teljesítményét. Szeri István, a Tisza Volán Zrt. vezérigazgatója
elismeréssel adózott az elődöknek, akik a vállalatot alapították, és elindították a növekedés útján. - Akik becsülik a
múltat, azoknak lesz jövőjük
- mondta az évi több mint 10
milliárd forint bruttó árbevétellel rendelkező, 1350 dolgozót
foglalkoztató, évi 100 millió
utast számláló, fennállása óta
nyereségesen gazdálkodó, a
közforgalmú autóbusz-közlekedésben tevékenykedő társaság vezérigazgatója.
h b m m h

+

+

+

ÁTVILÁGÍTJÁK A HOD-MEZOGAZDA PRIVATIZÁCIÓJÁT IS

Új vizsgálat a betegügyben

Réthelyi Miklós miniszter új vizsgálatot kezdeményezett a
2007-es, mindszenti beteg néven elhíresült haláleset ügyében.
Lázár János fordult a szaktárca vezetőjéhez azért, hogy tisztázódjon az OMSZ felelőssége. A Hód-Mezőgazda privatizációja kapcsán is belső vizsgálat indul.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

TÖRÖK ANITA

Új vizsgálatot kezdeményez
Réthelyi Miklós miniszter a
mindszenti beteg halálának
ügyében. Megírtuk: Lázár János vásárhelyi polgármester,
a parlamenti Fidesz-frakció
vezetője írásbeli kérdéseket
intézett a nemzeti erőforrás
miniszterhez
annak
érdekében,
hogy
tisztázódjon
az Országos Mentőszolgálat
(OMSZ) felelőssége.
A
2006-ban
elindított
egészségügyi reformkísérlet
2007 áprilisától a betegbe-

utalási rendben is nehezen
követhető ellentmondásokat
eredményezett - olvasható a
miniszter által küldött válaszlevélben. Réthelyi Miklós írásos beszámolót kért az
OMSZ új vezetőjétől, Mátrai
István főigazgatótól. Ez a tájékoztatás
azonban
több
ponton is másként értékeli a
mindszenti beteg halálesetét
és a mentés körülményeit,
mint a korábbi vizsgálat
- derül ki a válaszból. Ezért
a miniszter új vizsgálatot
kezdeményezett. Réthelyi kifejtette: az OMSZ új főigazgatója kiemelten foglalkozik

a mentésirányítás jelenlegi
helyzetével,
átalakításával.
Utóbbi pedig Simon
Marianna által az OMSZ-nél vezetett
Rendkívüli Esemény Kezelési Szervezetet is érinti. Vásárhely polgármestere Simon
Marianna
aki
2007-ben a Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetet irányította - szerepét is tisztázni akarja.
Nemcsak a mindszenti beteg
ügyében,
hanem
a
Hód-Mezőgazda Zrt. 2 0 0 3 2004-es privatizációja kapcsán is több kérdése van
Lázár Jánosnak. Ezért Orbán
Viktor miniszterelnökhöz fordult. Ennek eredménye: Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési
miniszter belső vizsgálatot
kezdeményez a gazdaság magánosítása kapcsán.

[

AKTUÁLIS
KÖRKÉP
Ónodnak segítenek,
színielőadás

ALGYŐ. Az önkormányzat öszszefogásra buzdította a lakosságot, az intézményeket, a civilszervezeteket és a vállalkozókat, hogy segítsék az árvíz sújtotta borsodi településeket. A
katasztrófavédelmi igazgatóság
ajánlása alapján Ónodot támogatják az adakozók az elkülönített számlán összegyűlt 400
ezer forinttal. Az adományt a
nagyközség önkormányzata
500 ezerre egészíti ki.
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REGGELENTE AZ ISKOLÁK ELŐTT ELFELEJTIK A SZABÁLYOKAT

Közlekedési káosz
a Boldogasszonyon

- Kocsis István Árva Bethlen
Kata című monodrámáját Meister Éva színművésznő adja
elő holnap délután 5 órakor a
faluházban (Búvár utca 5.).

Flashmob

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Először tartanak úgynevezett
flashmob rendezvényt Vásárhelyen, a Kossuth téren, ma
délután fél 5-kor. A szervezők
kérik azoktól, akik részt akarnak venni az eseményen,
hogy fekete kabát vagy pulóver alatt fehér ruhadarabot viseljenek, és az adott jelre, sípszóra - várhatóan háromnegyed 5-kor - vegyék le a feketét, és akkor a tömeg „kifehéredik", majd 5 perc múlva - a
következő sípszóra - vegyék
vissza a fekete felsőt.

Gyerekműsor

RÚZSA. A családi könyvtári
napok alkalmából ma délután
negyed 3-tól a művelődési házban a kiskunhalasi Lyra együttes ad műsort gyerekeknek.

Filmvetítés, ritka könyvek

SZEGED. A megyei fenntartású
Klúg Péter iskolában a Kerékpárral az iskoláig című pályázat első
lépéseként megépült egy új, biztonságos, zárt, 24 kerékpár tárolására alkalmas kerékpártároló.
A program alapvető célja, hogy
népszerűsítse a kerékpározást,
illetve felhívja a figyelmet a környezettudatosságra és az egészséges életmódra. Ezért az intézményfilmvetítéstszervez ma
délután fél 2-től az iskola Bécsi
körút 38. szám alatti épületében. A Kellemetlen igazság című
dokumentumfilmet mutatják be,
amely Al Gore amerikai politikus
könyve alapján készült, és többek között a globális éghajlatváltozásra hívja fel a figyelmet.
- Péntek délután 4 órától, valamint szombat délelőtt 11-től
és délután 3 órától tárlatvezetésre várja a könyvkincsek és
a magyar történelem iránt érdeklődőket a Helyünk a világban - a Somogyi-könyvtár ré-

A Ságvári általános iskola előtt sokszor egymás mellett állnak meg autóikkal a diákokat szállító szülők. Még kerékpárral is nehéz kikerülni a járműveket. FOTÓ. FRANK YVETTE
Szeptember végén befejeződött a folyamatos rendőri jelenlét a
szegedi iskoláknál - ez meg is látszik a közlekedésen: megállnak
a „gyerekszállító" autók a bicikliúton, és mindenütt, ahol tilos.
SZEGED
TÍMÁR KRISZTA
Évről évre visszatérő probléma - és a Boldogasszony sugárút átépítésével idén csak
fokozódott - a két egyetemi
fenntartású iskola környékén
reggelente kialakuló közlekedési káosz. Az egy hónapos
rendőri jelenlét alatt ez szeptemberben ugyan nem érződött, a múlt hét végén azon-

A legzöldebb óvónő

ZÁKÁNYSZÉK. A tengerecki.hu
honlap versenyében Petákné
Fazekas Aranka óvodapedagógus, a zákányszéki Manó-kert
ovi munkatársa jelenleg a 8. helyen áll a „Legzöldebb pedagógus" címért, de a szavazás még
nem zárult le. A 43-as mezőny
résztvevői arról írnak, miként
szerették meg ők a természetet,
és mit tesznek azért, hogy a
gyerekekkel is megszerettessék.

A Ságvári gyakorlónál remény sincs arra, hogy megoldódnak az áldatlan állapotok.
Az intézmény előtti teljes útszakaszon tilos megállni, kivéve munkanapokon reggel 7 és

A POLITIKA VILAGA IS LEHET NORMÁLIS MUNKAHELY

Szocialista gratulál
fideszesnek, és viszont
Nógrádi levelet szokott írni,
Búzás inkább telefonál - de
mindketten gratulálnak az ellentétes párt színeiben győzött
kollégáiknak is. A polgármesterekkel beszélve kiderül, ha
rajtuk múlna, a politika világa
normális munkahely lenne.
CSONGRÁD MEGYE
BAKOS ANDRÁS

gi és ritka könyveinek tükrében című kiállítás rendezője,
Szőkefalvi-Nagy Erzsébet a
Somogyi-könyvtár aulájában.

ban véget ért a forgalomirányítás, ezzel együtt pedig kiteljesedett a fejetlenség.
Autós megáll, gyerek kiszáll,
autós továbbmegy. Gyakori jelenet ez a Juhász Gyula gyakorlóiskola előtt, ami nem is lenne
nagy baj, ha nem a felfestett kerékpárúton történne. A nyomvonalat ugyanis éppen az iskola előtti szakaszon a járdáról levezették az úttestre.
- Eddig a gyalogosokat zavar-

ták a kerékpárosok, most viszont az autósok mozgásterét
szűkítik, főleg úgy, hogy a villamossínt is zárt pályássá tették.
Nem jó megoldás ez sem így,
sem úgy - vázolta a helyzetet
Bácsi János, az iskola igazgatója. Az intézményt eddig hátulról közelítették meg az autósok,
most azonban az egyetemi építkezés miatt ezt megtiltották.

A választások éjszakáján a
vesztes gratulálni szokott a
győztesnek. Ez a gesztus a politikai etikett eleme, így szokás elismerni a vereséget, ha
az ellenfél tiszta küzdelemben
győzött. Egészen más üzenetet hordoz, ha ellentétes oldalon álló nyertes polgármesterek gratulálnak egymásnak.
Ez a gesztus általában nem
tartozik a nyilvánosságra, annál érdekesebb. A néhai
vásárhelyi
polgármesterről,
Rapcsák Andrásról mindenki
tudta, nagyon sarkosan fogalmazott, ha baloldali politikusokról volt szó - de az 1998-as
önkormányzati választás után
üdvözlő táviratot küldött makói kollégájának, Búzás Péternek, és volt rá példa, hogy a
nála tárgyaló befektetőcsoportnak a szomszédos várost
is a figyelmébe ajánlotta.

Búzás azt mondja, ő inkább
telefonálni
szokott,
mindegyik kollégájának, akit
ismer, függetlenül attól, hogy
az illető milyen párti. Ez most
is így történt.
Nem gyakori, hogy a különböző pártállású politikusok nyilvánosan elismerik
egymás sikereit. Ezért keltett
figyelmet, amikor
Nógrádi
Zoltán a Csongrád megyei
közgyűlésen - még Frank József elnöksége idején - egy
vitában a vásárhelyi és a kisteleki mellett a makói és a
szentesi önkormányzat városfejlesztő munkáját is követendő példaként említette.
Szirbik Imre megjegyezte, jó
lenne, ha ezt a szentesi képviselő-testületben ülő fideszesek is így látnák. A korábbi megyei közgyűlésben jellemzően csendesült a vita, ha
egyfelől
Szirbik,
másfelől
Nógrádi is beleszólt. - A választások éjszakáján sok mindennel el voltunk foglalva,
Búzással, Botkával beszéltem
telefonon. De lesz alkalom
arra, hogy találkozzunk, és
természetes, hogy gratulálni
fogok neki. Nem titok, hogy
becsüljük egymást, és ez nem
változott - feleli kérdésünkre
Szirbik.

- Mi, polgármesterek napról napra konfliktusokat oldunk meg, ezekből számtalan
adódik, de az ember úgy próbál dolgozni, hogy minél kevesebb legyen, ezért kénytelenek vagyunk jóval több
pragmatikus kompromisszumot kötni, mint a többi politikus - mondja Nógrádi Zoltán.
- Szirbikkel, Búzással tizenhat éve ismerjük egymást. Ez
idő alatt számtalanszor kerültünk szembe, de nem azért,
mert személyesen összekülönböztünk volna,
hanem
mert épp így hozta a település
érdeke - és legalább ugyanannyiszor sodródtunk egy oldalra is, ugyanezért. Egy
ilyen munkakapcsolat alatt
jól meg lehet ismerni a másik
embert. Levelet szoktam írni
ilyenkor, de amikor találkozunk, személyesen is gratulálunk egymásnak. Ahogy normális munkahelyen a kollégák gratulálnak annak a
munkatársnak, akit öröm ért,
megházasodott a gyereke,
vagy unokája született. Ez intelligencia kérdése. A választási kampányt nagyon rosszul
éltem meg, kell legalább két
hét ahhoz, hogy ha találkozunk, erről is higgadtan tudjunk beszélni.

Visszaállnak reggelente
a rendőrök
Szeptemberben négy iskolánál a Madáchnál, a Rókus ll.-néi, a
kis Ságvárinál és a Juhász Gyula
gyakorlónál - segítették rendőrök a közlekedést, a többi helyen a körzeti megbízott, illetve
a polgárőrség és a városőrség
munkatársai. Szenti Szabolcs főhadnagy, a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság szóvivője
a tapasztalatokról elmondta: a
szülők többsége kedvezően fogadta az egyenruhásokat, az autósok egy része viszont türelmetlenkedett, ha megállították a
forgalmat. - Ez idő alatt a gépjárművezetők megismerkedhettek az új szabályokkal, ez volt a
jelenlét alapvető célja. Bírságot
csak kirívó szabálytalanságok
esetén kaptak - mondta a szóvivő. Hozzátette: mivel az elmúlt
napokban ismét káosz kezd
uralkodni ezeken a helyeken, a
rendőrök újra ott lesznek reggetente.

8 óra között, ám ekkor sem lehet ott várakozni. Az út szélén
végigfut a kerékpárút, a másik
oldalról pedig a villamossínt
lezáró félgömbök akadályozzák, hogy a megálló járműveket ki lehessen kerülni. Márpedig sokan megállnak, mert úgy
látják, hogy a gyerek biztonságosan így jut az épületbe.
- Az iskolaátalakítási projekt része, hogy egy akadálymentes parkolót alakítsunk ki.
Erre még 2008-ban, az útszakasz átépítése előtt kaptunk
engedélyt, most azonban már
nincs hová ezt megcsinálni, hiszen így is megközelíthetetlen
az épülettömb. Márpedig muszáj lesz, mert ez a projekt feltétele - mondta el Sipos Ibolya
igazgató. Patthelyzet van: sem
a forgalmi rendet nem lehet
megváltoztatni, sem azt elvárni, hogy a szülők ne autóval
hozzák a gyerekeket iskolába.

Útfelújítás
SZEGED. Várhatóan a jövő hét
végére befejezik az Attila utca
Bartók téri szakaszának felújítását, amelyre a belvárosi útfelújítási program keretében kerül sor
- tudtuk meg Molnár Lászlótól,
a városüzemeltetési iroda vezetőjétől. A buszmegálló előtti
részt azért kell újraaszfaltozni,
mert rendkívül nyomvályús. A
megálló kiszélesítésére szolgáló
járdaszigetet elbontották, hogy
a járművek zavartalanul közlekedhessenek a munkálatok alatt
is, a megállót pedig néhány méterrel feljebb helyezték. Jövő
hétre visszaépítik a járdaszigetet
is. Az Attila utcai rész aszfaltozása nettó 13 millió forintba kerül.

Vasárnap 1
nyit az Őszi
Tárlat
Az őszi hetek rendezvénysorozata holnap startol Vásárhe- n
lyen. Az 57. Őszi Tárlat megnyitóját vasárnap délben tartják.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MUNKATÁRSUNKTÓL
Ünnepélyes zászlófelvonással
indul Vásárhelyen az őszi hetek rendezvénysorozata holnap. Megnyitják a diákok őszi
tárlatát a Németh László Gimnázium és Általános Iskolában, másnap délben Kezek dicsérete címmel a Belvárosi Fazekasházban a dél-alföldi régió Magyar Kézműves Remek-díjas alkotóinak kiállítása nyílik.
A legnagyobb
esemény
azonban hagyományosan az
Őszi Tárlat, az idei már az 57.
a sorban, amit vasárnap 12
órakor Szőcs Géza kultúráért
felelős államtitkár és Sturcz
János művészettörténész nyit
meg az Alföldi Galériában,
köszöntőt Lázár János polgármester mond. A december
5-éig (hétfő kivételével naponta délelőtt 10-től délután
6 óráig) látogatható kiállításon a zsűri döntése alapján
167 művésztől 132 festményt,
52 grafikát, 84 szobrászati és
plasztikai művet, valamint 2
tűzzománcot láthat a kíváncsi
közönség.
- Jellemzően sok a fiatal kiállító az idei Őszi Tárlaton mondta Nagy Imre művészettörténész, a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ igazgatója - , ami a jövő
szempontjából biztató. Több
kedvencem is akad, de mindenképpen a látogatók figyelmébe ajánlom Szabó
Klára
Petra
és
férje,
Komlovszky-Szvet Tamás, Bíró Botond, Donka Gergely,
Dunai
Edit, Zoltai Attila, Szabó Ábel
vagy Papageorgiu
Andrea alkotásait. De szinte mind a 167
művészt felsorolhatnám. Régi, a tárlaton 1 0 - 2 0 éve jelen
lévő ismerősökkel és több vásárhelyi alkotó munkájával
találkozhatnak az érdeklődők.
Újra divatba jöttek, trendik
lettek a figurális ábrázolások,
vagyis a tájképek, a csendéletek és a portrék.
A tavalyi Őszi Tárlat Tornyai-plakettesének,
Sulyok
Gabriella
grafikusművésznek
a kiállítását vasárnap délután
1 órakor Szuromi Pál vásárhelyi kötődésű művészeti író
nyitja meg.

Tisztelt Gázfogyasztó Ügyfelünk!
Tájékoztatásul közöljük, hogy a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.
szolgáltatási területén, Csongrád megyében a szeptember havi fűtőértékek
a következőképpen alakultak:
•Algyö I., Algyő II., Hódmezővásárhely, Kiszombor, Makó, Óföldeák
átadókhoz tartozó településeken: 33,96 MJ/m 3
•Csongrád I., Csongrád II., Nagymágocs, Szentes H l .
átadókhoz tartozó településeken: 33,93 MJ/m 3
• Pusztaszer átadóhoz tartozó településeken: 34,02 MJ/m 3
• Szeged l-ll. + Újszeged átadókhoz tartozó településeken: 34,01 MJ/m 3
• Üllés + Kiskundorozsma átadókhoz tartozó településeken: 33,35 MJ/m 3
GDF SUEZ Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

INGATLAN BERBEADAS
A Tisza Volán Zrt. bérbeadásra hirdeti:
Makó, autóbusz-állomáson levő büfc, valamin! nyilvános
illemhely üzemeltetését, amely 2 0 1 0 . n o v e m b e r é r e
felújításra kerül.
Érdeklődés, ajánlat leadás: 2010. október 20-ig
a kereskedelem ajtiszavolan.hu e-mail címen.
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Kész a 10-es vonal, de UNIÓS VÉDELMET KÉRNEK PAPRIKÁJUKRA A SZENTESI KERTÉSZEK
troli csak 1 év múlva jönKalózoknak nincs kegyelem
Elkészült a szegedi 10-es trolivonal, de a buszok lecseréléséhez meg kell várni az új trolikat. Az elsők jó esetben egy év
múlva érkezhetnek Szegedre.

sem indul el rajta a troliközlekedés. - Amíg a szolgáltatás
minőségét nem tudjuk biztosítani, az SZKT troliparkja nem
váltja fel a Tisza Volán autóbuszait - foglalta össze röviden a lényeget Nagy Sándor
SZEGED
városfejlesztési alpolgármesDOMBAI TÜNDE
ter. Ez azt jelenti, hogy az
Lezárult a szegedi 10-es troli- SZKT-nak nincs elég járműve,
vonal műszaki átadása, a tar- amelyet beállíthatna. Meg kell
jáni Víztorony tér és a Klini- várni a nagyprojektben érkekák végállomás között próba- ző vadonatúj trolikat. 15 új
járatok ingáztak, jelenleg az alacsonypadlós csuklós trolit
SZKT trolivezetői
vesznek rendel a város, ha lesz gyártó.
részt úgynevezett vonalisme- Az eddig kiírt tenderek nem
reti oktatáson. A 10-es troli út- jártak eredménnyel, hamarovonala - megírtuk - kicsit el- san zárul a harmadik kör. Az
tér a 10-es buszétól, és hosz- alpolgármester szerint nem
szabb is lesz annál. A troli a tart olyan sokáig trolit gyártani, mint villamost,
tehát
91 Amíg a szolgáltatás minőségét ha az első
3 - 4 jármű elnem tudjuk biztosítani, az SZKT
készül, szóba
troliparkja nem váltja fel a Tisza
kerülhet
a
Volán autóbuszait.
10-es .trolivoNagy Sándor városfejlesztési alpolgármester
nal elindítása. Ez optimális esetben jövő ilyenkorra
Csillag tér, Szilléri sugárút,
várható.
nagykörút után - a József Attila sugárúti Novotel megállót
Jelenleg a 10-es buszé a vákihagyva - a Csongrádi sugár- ros második legforgalmasabb
útnál csatlakozik a 8-as háló- vonala (a 2-es után), naponta
zatára, és megy tovább azzal 7000 utast szállít. A Tisza Voközös pályán a Semmelweis lán napközben csuklós járműutcai klinikákig. (840 millió veket állít be, hogy bírja kapaforintba került a felsőveze- citással. Az önkormányzattal
ték-rendszer kiépítése; a fej- kötött szerződés szerint ezt 6
lesztés a tömegközlekedési busszal látja el az állami cég,
nagyprojekt része, abból a 3 de a menetrend teljesítéséhez
milliárd forintos csomagból más járatok buszai is besegítekészült el, amelybe a 8-as tro- nek. A meghosszabbított 10-es
livonal és az áramellátó háló- trolivonalra - a 8-ashoz hazat tartozik.)
sonlóan - a számítások szerint
8
- 9 trolibuszt kell beállítani.
A vonal tehát kész, még-

HÍREK
Foglalt padok

Szövetségben

130 millió forintból új csomagolóházat építettek, és korszerű gépeket vásároltak. FOTÓ: BÍRÓ DÁNIEL

SZENTES

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Tehetik, hiszen a szövetkezet
- amely egyébként megalakulásakor gyakorlatilag vagyon
nélkül kezdte a munkát pénzügyileg biztos lábakon
áll. A Délkertész 2002 óta megháromszorozta, 2 milliárdról
közel 6 milliárd forintra növelte az árbevételét. Ma már egymilliárd forint tehermentes vagyonnal rendelkeznek.

válság kirobbanásakor fizették
vissza az utolsó hosszú lejáratú
hitelüket.
Évente
átlagban
6 0 - 7 0 millió forintot fordítanak gépvásárlásokra, felújítá-

Biztonságosabb értékesítés. A szentesi paprika 2004 óta Kiváló
Magyar Élelmiszer védjeggyel rendelkezik, 2007-ben pedig Magyar
Termék díjat kapott. A Délkertész nemrégiben nyújtotta be kérelmét a
szentesi paprika eredetvédelmére, mert szeretné, ha az védettséget élvezne az Európai Unióban, és prémiumtermékként nagyobb értékesítési biztonságot kapna. A procedúra akár két évig is eltarthat.

BÁLINT SÁNDOR HAGYATÉKA A MUZEUMBAN MARAD

SZEGED
BERECZKY DIÁNA
Korábban megírtuk: késéssel
ugyan, de a tervezettnél több
pénzből készülhet el Alsóvároson a Bálint Sándor-emlékház
első üteme. A Nyíl utcában már

javában folyik a munka a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
javaslatai szerint, mivel az épület műemléki védelem alatt áll.
A Bálint Sándor Emlékház és
Kutatóközpont első üteme, az
alsóvárosi tájház várhatóan november 22-ére készül el. Igaz

Lezsák Sándor nyitja
meg a kiállítást

Ágnestől,
a szegedi önkormányzat fejlesztési irodájának
vezetőjétől megtudtuk: a Nyíl
utca 43. szám alatti épület felújítására nettó 80 millió forintot fordítanak.
- Felújítják a kétszobás főépületet, amelyben a kiállítótér
és az autentikus helyiségek
lesznek. Korszerűsítik a fűtést
és a szellőzést, bekötik a csatornát, a melléképületet lebontják, és újjáépítik. Az udvarban
górét építenek, amelyben régen
a csöves kukoricát tárolták,
rendezik a zöldterületet, és kerítést is húznak - tájékoztatott.
A korhű berendezési tárgyakat
Szabó Magdolna kurátor, a Móra Ferenc Múzeum muzeológusa gyűjti. Azt mondta, nehéz
dolga van, hiszen a modernizáció már a 70-es években elérte
Alsóvárost, és csak ritkán kerül
elő régiségpiacokon, illetve
idős emberek pincéjéből, padlásáról egy-egy korabeli darab.
A muzeológus saját, korábban
gyűjtött tárgyai is bekerülnek.
- Ez az egyébként 1880-ban
épült tájház a két világháború
közötti Dél-Alföld népi kultúráját mutatja majd be a látogatóknak. A helyiségeket eredeti módon rendezzük be, a kiállítótérben pedig tablók és tárlók idézik fel az alsóvárosi múltat. Bálint Sándor valláskutatói munkásságának dokumentumai és
az új kutatói generáció műhelyei a telken megépítendő új
központban kapnak majd helyet - mondta a muzeológus.

EMESE ÁLMA címmel mutatják be Czinege Edit keramikus
alkotásait a szegedi Fekete
Házban. Az október 18-áig látható tárlatot ma 17 órakor Lezsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke nyitja meg. Czinege
Edit népművelés-könyvtár
szakon végzett Debrecenben,
majd Szegeden rajztanári diplomát is szerzett. Húsz esztendőt töltött a lakiteleki iskola
katedráin, rajzot és magyart
tanított. Több mint huszonöt
esztendeje kezdte el az agyagozást.
Felújítják a Nyíl utcai kétszobás főépületet. FOTÓ: FRANK YVETTE

Megtudtuk: a néprajzkutató hagyatéka a Móra Ferenc
Múzeumban marad, a múzeum döntése alapján.

sokra. Legutóbb 130 millió forint értékben építettek új csomagolóházat, és vásároltak
korszerű gépeket, amivel megduplázták a csomagolt termékek arányát. Ledó Ferenc elmondta: erre nagy szükség
van, mert sokszor szoros határidővel kell dolgozniuk. Volt,
hogy 120 tonna lecsópaprikát
kellett egy hét alatt 70 dekagrammos kiszerelésben leszállítaniuk egy nagy áruházláncnak. Teljesítették a feladatot.

Futnak az őstermelők

Alsóvárosi tájház 80 millióból
A tervek szerint november 22-ére befejeződik a Bálint Sándor
Emlékház és Kutatóközpont első üteme, az alsóvárosi tájház és
kiállítóhely. Folyamatosan gyűjtik a korhű berendezési tárgyakat
a paraszti enteriőrök kialakításához.

MAGYARORSZÁGON 1,2 millióan élnek emberhez méltatlan
körülmények között szükséglakásokban úgy, hogy bármelyik pillanatban akár az utcára
is kerülhetnek. A Habitat for
Humanity Magyarország aktivistái tegnap a szegedi Széchenyi téri padokra kihelyezett „Foglalt" táblákkal hívták
fel a problémára a figyelmet.
Megállították a járókelőket, és
megkérdezték tőlük, milyen
megoldást javasolnának.

A szövetkezet legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés,
amely az „egy tag egy szavazat" elvén működik. Az elnök
elmondása szerint a gazdasági

A Délkertésznél 99 százalékos
a tagi hűség. Az elnök elmondása szerint nincs kegyelem
azoknak, akik kalózkodnak,
vagyis akik leszerződtek a
szövetkezettel, mégis máshol
értékesítik az árujukat. Tőlük
rövid úton búcsút vesznek.
Ledó Ferenc elmondása szerint a szövetkezet megalakulása óta a leszerződött mennyiséget mindig átvették a tagoktól, és azt értékesíteni is tudták, amit korszerű termelésés piacszervezéssel értek el. A
szövetkezet árualapjának 80
százaléka a szentesi kertészetekből, 20 százaléka pedig
szabad felvásárlásból származik. A Délkertész főként a
társszövetkezetektől - amelyekkel tavaly szekunder szervezetet alapítottak a versenyképességük növelése érdekében - vásárol termékeket, így
a dombegyházi, medgyesegyházi és kecskeméti tésztől.

SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A 74 éves Ördögh Lajosné, aki
Mórahalomról jár be Szegedre, és napi megélhetése függ a
piactól, kifakadt: megalázó ez
a hajnali tortúra.
Kiderült: ma már nem lehet
a kerítésen kívülről plédet bedobni, mint régen, amikor a
parkolóban árultak. Most az a
szokás, hogy egy szem almát
tartalmazó - vagyis már nem
üres - ládával rohannak, és
stoppolják le vele a megszokott asztalt. Tóth János csólyospálosi őstermelő szerint
csoda, hogy még nem taposták el. - Ilyen máshol nincs,
még több asztal kellene mondta ki a véleményét.
A kupaktanács megállapította: a jó helyekért megy a legnagyobb harc, meg azokért,
ahová ki-ki a maga vevőkörét
odaszoktatta. Szerintük a buszpályaudvar melletti sor nem jó,
mert ott jönnek be az emberek
a kapun, és csak elmennek az
asztalok mellett. Vásárolni középen kezdenek, miután megízlelték az első árakat.
Pusztai Lajos, a Szegedi Vásár és Piac Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: nem az asztalokért, hanem a jobb helyekért
versengenek hajnalban az őstermelők. Szabad asztal ugyanis
van elegendő. Jelenleg összesen

- bent, a nagycsarnokban és
kint, az U pavilonnál - 528 asztalon lehet árusítani. Mintegy
2 0 - 3 0 asztallal többet állítottak
fel, mint amennyit a felújítás
előtt számláltak. Ebből 72 a szabad asztal, amit napijeggyel lehet kiváltani, a többi bérletes. A
piaci rendtartás szerint amenynyiben a bérletes reggel 8-ig, főszezonban 7-ig nem foglalja el
az asztalát, akkor más rápakolhat, és napijegyet válthat.
Az igazgató azt mondta: jelenleg is van lehetőség arra,
hogy még további 2 0 - 2 5 asztalt beállítsanak. A tervek szerint az új parkolóban lesz olyan
elkülöníthető terület, amelyen
kialakíthatók az idényjellegű
piacok dinnyéseknek, fenyőfaés koszorúárusoknak, s területet kap a kisállatvásár is.
Az asztalválasztás sorrendjét tavaly először licitáláson
döntötte el a piacvezetés a kereskedők és őstermelők számára: ezen a nyilvános „árverésen" a jobb helyekért, a választási lehetőségért lehetett
pénzt áldozni. Pusztai szerint
ez a kezdeményezés, az úgynevezett elsőbbségi kártyák
rendszere pont azt szolgálta,
hogy hajnalonként ne induljon öldöklő küzdelem a frekventált asztalokért. Mintegy
12 millió forint folyt be akkor,
a pénzt visszaforgatták a bérletrendszerbe: idén ennyivel
adták olcsóbban a bérleteket.

Őstermelő kontra viszonteladó. Az őstermelők azt panaszolják,
hogy a legtöbb árus viszonteladó, tevékenységét őstermelői igazolvánnyal fedezi. A helyzetről lapunkban már többször írtunk. Azt a következtetést vontuk le, hogy a problémát nem a piacnak, hanem a
hatóságoknak kellene megoldani. A piacigazgatóságon ugyanis minden árus csak őstermelői igazolvánnyal bérelhet asztalt.
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MAKÓ ÉS TÉRSÉGE
ALGYŐRE VISZIK A MAGYARCSANÁD-1 JELŰ KÚT KÖNNYŰOLAJÁT

Makói gáz: a Molhoz szállít a TXM
Tartálykocsival viszik a Mol algyői főgyűjtőjébe a TXM kútjából
kitermelt könnyűolajat. Azt, hogy milyen mennyiségről van szó,
nem árulták el. A gázt kutató vállalkozás tovább keresi a folytatáshoz a partnert, és laborvizsgálatokat végez.
MAKÓI kistérség:
Apátfalva, Ambrózfalva, Csanádalberti. Csanádpalota. Ferencszállás,
Földeák, Királyhegyes. Kiszombor,
Klárafalva, Kövegy, Magyarcsanád,
Makó. Maroslele. Nagyér, Nagylak.
Óföldeák. Pitvaros

Hulladékgyűjtő akció

MAKÓ. Hulladékgyűjtő akciót
hirdet holnap délután 2 órától a
makói önkormányzat, a cél a
közterületek megtisztítása. Minden vállalkozó kedvű, a környezetére igényes makói polgárt
várnak a városháza udvarába,
ez a gyülekezőhely. A kapcsolattartók: Tóth Eliza és Kassai Kornél (06-20/320-5205).

Alakuló Ülés

FÖLDEÁK. Az új földeáki képviselő-testület alakuló ülését október 14-ére hívják össze, várhatóan 15 órakor kezdődik, de
az időpontról még egyeztetnek.
Az újraválasztott Vass Imre polgármesterrel 4 korábbi és 2 új
képviselő alkotja a testületet.

Átadás-átvétel

CSANÁDALBERTI. A község
polgármesteri hivatalában tegnap lezajlott az átadás-átvétel.
A korábbi polgármester, Szabó
Lajos átadta a folyamatban lévő
ügyeket, tennivalókat utódának,
Csjernyik Zoltánnak. A 440 lelkes településen lehetett tudni,
hogy biztosan új községvezetőt
választanak, mert Szabó Lajos
már korábban bejelentette, hogy
nem indul újra.

Ellenfélből munkatárs

CSANÁDPALOTA. A város új
képviselő-testülete október
13-án, szerda délután 3 órától
tartja alakuló ülését a polgármesteri hivatalban. Vasárnap a
választáson részt vevő palotaiak
többsége ismét Kovács Sándort
választotta polgármesterré.
Egyik ellenfele, Nyergesné Kovács Erzsébet képviselőjelöltként is indult, és tagja lett a
hatfős testületnek.

MAKÓ
BAKOS ANDRÁS
Ismét dolgozott a TXM Kft.
az egyik, Magyarcsanád-1
jelű kútjánál. A makói gázmezőt kutató vállalkozás
igazgatója, Szabó György érdeklődésünkre azt mondta,
az innen származó „termeivényt", amely könnyűolaj, a
Molhoz viszik, tartályautó
szállítja az algyői főgyűjtőbe. Azt, hogy mekkora menynyiségről van szó, nem árulta el, mert, mint mondja,
bármilyen mennyiséget is
közölne, azt vagy soknak,
vagy
kevésnek
találnák.
Hozzátette: az Egyesült Államokban működő olajkutak
80 százaléka csak néhány
hordó olajat termel naponta,
mégis ezekből a kutakból
származik a termelés zöme.
Az azonban vitathatatlan,

tudtak a nem hagyományos
szénhidrogénmező kiaknázásának lehetőségéről.
Szabó György most azt
mondta, azon túl, hogy a terhogy a cég nem azt és nem meivényt eladják, folynak a
annyit
termel,
amit
és laboratóriumi és rétegvizsgáamennyit tervezett. Koráb- latok, amelynek célja a majban 2012-től már évi 10 mil- dani kitermelés technológiáliárd köbméter gázra gon- jának tökéletesítése. Tovább
keresik a befektető partnert.
doltak.
A gázkutatás látványos
A cégnek a megnyert konrésze februárban szakadt fél- cesszió révén még húsz évig
be, miután a TXM-et, illetve van joga a bányászatra, és ez
kanadai anyavállalatát, a a határidő meghosszabbíthaFalcon Oilt amerikai partne- tó. Tavaly novemberben Molre, az ExxonMobil és a ma- nár József szolnoki bányakapitány a Népszabadságnak
i t A cégnek a megnyert
azt nyilatkozkoncesszió révén még húsz évig
ta, hogy ha a
van joga a bányászatra, és ez
cég
2012-ig
nem kezd éra határidő meghosszabbítható.
demi kitermelésbe,
megvonhatják
tőle az
gyar Mol is magára hagyta a
korábban ígéretesnek talált engedélyt. A TXM igazgatója
makói árok feltárásában. A ezután tartott tájékoztatót a
TXM mindezt úgy kommen- Magyarcsanád-1 jelű kútnál,
tálta, hogy nem adja föl, az bemutatva, hogy igenis lesz
eddig elköltött 75 milliárd fo- kitermelés, a könnyűolaj után
rint pedig nem kidobott be is fizetik a 12 százalékos
pénz, mert így is sokat meg- bányajáradékot.
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A TXM egyik lezárt kútja Óföldeák közelében. Itt nem termelnek ki
semmit - viszont kutatnak, FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
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Jáksó Imre elhagyott házakat mentene meg

vel szinte Makón élt, mindent
megnézett, amit a Maros-parti
városról talált - lapunk Online változatának is rendszeres olvasója - , sőt a városnak
afféle hobbiként Myspace- és
Twitter-oldalt is készített. A
visszaköltözést tavaszra tervezi, marketinggel és webes dolgokkal szeretne foglalkozni.
Ettől az sem téríti el, hogy látja: az elmúlt három és fél év-

Ments meg! - olvasható azokon a meghökkentő plakátokon, amelyeket üresen álló, de
fontos makói épületekre ragasztott Jáksó Imre.
MAKÓ
SZABÓ IMRE

A 35 éves Jáksó Imre most Írországban él, de hazakészül, és
ennek
beharangozásaként
hívta fel a figyelmet Makón az
egykori mozi, a pszichiátriai
gondozó és a cipőgyár épületének hányatott sorsára. Jáksó
Imrére sok fiatal emlékszik
Makón, ő volt egykoron a Gire
együttes énekese. A csapatról
megírtuk: 2007-ben - egy interneten olvasható szakfolyóirat szerint - az év hazai heavy metál lemezét készítette
el, aztán feloszlott, tagjai külföldre mentek munkát, megélhetést keresni. Jáksó Imre ekkor már nem volt tagja a csapatnak, de ő is ugyanezt az
utat választotta: három és fél
évvel ezelőtt a skóciai Edin-

,.Odakint az internet
segítségével szinte
Makón élt, mindent
megnézett, amit
a Maros-parti városról
talált."

Jáksó Imre az egykori pszichiátria épülete előtt. A SZERZŐ FELVÉTELE
burghban telepedett le, ahol
egyszerű fizikai munkásként
keresi kenyerét.

Miért akar most hazatérni?
Elmondása szerint azért, mert
hiába találta meg anyagilag a

számítását, nagyon hiányzott
neki az a város, ahol felnőtt,
Odakint az internet segítségé-

Minden második településen lesz
kisebbségi önkormányzat
A 17 makói kistérségi település közül 9 helyen összesen
14 kisebbségi önkormányzat
alakult. Apátfalván, Csanádpalotán, Makón 2, Magyarcsanádon 3 kisebbség szervezi saját
életét.
MAKÓ ÉS KÖRNYÉKE
ÚJSZÁSZI ILONA
A makói kistérség 9 településén alakult kisebbségi önkormányzat - összesen 6 cigány, 5 román, 2 szlovák és 1
szerb.
Egy-egy kisebbség alakított saját önkormányzatot a
9 Makó környéki település
közül 5 helyen. A szlovák kisebbség
önkormányzatot

alakított Ambrózfalván: 5 jelöltet állított a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója, 4 - Balogh Mihály, Dorotovics László, Kanka
János,
Kis György Gézáné - képviselőként dolgozhat. Kiszomboron a Magyarországi Cigányok
Országos
Fóruma
(MCF) lett a nyerő: a 144 választó közül minden második voksolt, mind a 4 jelöltet
- Andrási Attilánét,
Bakos
Tamást,
Bakos
Tamásnét,
Kürti László Györgynét - bejuttatta a testületbe. Marosleién viszont a Lungo Drom
tarolt, mert 6 jelöltje közül 4
képviselő: Oláh Zsolt, Orsós
László, Orsós László
István,
Szigeti Edit. Nagylakon a 33

A kétféle kisebbségű települések közül Apátfalva az országos trendet követte: a cigány kisebbségi önkormányzatot a Lungo Drom képviselői
- Juhász Gábor, Károlyi Alex,
ifjabb Károlyi Sándor és Károlyi Sándor - alkotják, igaz,
eleve e szervezet 5 jelöltje je99 A térségben a kisebbségek
lentette a kífellegvára Magyarcsanád: 327
nálatot. Az ottani románság
választó döntött 3-féle
4
jelöltjéből
testületről.
képviselő
is
és Vetró Róbert Jánost. Pitva- lett: Duma János, Hajas Pál,
roson a Szlovák Unió 6 je- Kovács Árpád, Mátó Erzsébet
löltje közül Kemény
Lajosné, az MROÉE támogatását élvezi.
Lehoczki Anna, Tószegi Gyu- A Csanádpalotán élő cigányok
la, Zelman Ferenc lett ki- kétféle szervezet 8 jelöltje közül választották képviselőnek
sebbségi képviselő.
lehetséges román választó
közel 60 százaléka döntött: a
Magyarországi Románok Országos
Érdekképviseleti
Egyesülete (MROÉE) 5 jelöltjéből testületbe küldte Kovács Istvánt, Kovács Krisztinát, Kovacsik Patrik Dánielt

az Együtt a Romákért Egyesület színeiben induló Gáspár
Józsefnét,
Hulmanné
Kasza
Anitát, Kincses Ferencet, Mucsi Évát. Itt is az MROÉE adja a
román
kisebbségi
önkormányzatot: az 5 jelölt közül
Kinka Andrásné, Krobák Tamás, Pataki-Takács
Mihály,
Vetróné Negreu Mariana Florica kapta a legtöbb voksot. Makó cigány népessége képviseletéért az MCF és a Lungo
Drom csapott össze, az utóbbi
nyert, mert támogatásával
alakulhat meg a Berta Györgyné, Károlyi Róbert, Kucsora József, Trivapetrovics János alkotta testület. A románok önkormányzatába 8 jelölt készült, végül a Magyarországi

ben sem lett könnyebb a fiataloknak itt munkát találniuk.
A beszélgetés végén búcsúzóul és mintegy szándékának
komolyságát illusztrálva egy
jelvényt nyújtott át, amit maga készített még odakint. Az
olvasható rajta: I love Makó.

Románok Kulturális Szövetsége (MRKSZ) színeiben nyert:
Árgyelán György, Békán Aurél,
Szűcs János Virgil; míg Bírta
Júlia Mihaéla az MROÉE képviselője.
A térségben a kisebbségek
fellegvára Magyarcsanád: 327
választó döntött 3-féle testületről. A cigányság 10 jelöltje
mögött két ellentétes politikai
irányultságú szervezet áll: az
MCF-fel szemben a Lungo
Drom győzött, mert támogatásával lett kisebbségi képviselő: Botás János, Gán László,
Szabó Sándor Tibor, Sztáncs
Aurél. A románság mögött is
kétféle szervezett mérkőzött:
az MROÉE ellenében
az
MRKSZ nyert képviseletet Pópa György, Rotár László, Szok
György, Túri András lstvánné
személyével. A Szegedi Szerbek szervezetének mind a 4
jelöltje - Gedos Száva, Higyisán Daniella Dóra, Kollár Ferenc Boldizsár, Neducza Zárán
- Magyarcsanádon lett kisebbségi képviselő.
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December
elején
átadhatják
a bölcsődét

A SZEGEDI TÖRKÖLY JÓZSEF A MAFOSZ ÉS A FIAP FOTÓMŰVÉSZETI DIPLOMÁJÁT IS ELNYERTE

Kubai életképek, szűrreális aktok
Törköly József tanár, a szegedi Dr. Lajos Sándor Fotóklub
titkára két meghatározó fotós
szervezet, a Mafosz és a FIAP
fotóművészeti diplomáját is
elnyerte. Egzotikus országoktól a lepusztult gyárakon át a
művészi aktig sokféle téma
érdekli.

Fárasztó, mint
a szénlapátolás
- A művészi akt a kedvenc
műfajom, kevesen foglalkoznak vele, mert ez az egyik legnehezebb terület. Itt árulja el
legjobban a fotós önmagát,
mert nemcsak a modell vetkőzik le, hanem a látvány megrendezésével a fotográfus is
kitárulkozik. Háromórányi
megfeszített koncentrációval
járó fotózás után úgy elfáradok, mint aki szenet lapátolt.
Az utóbbi időben semleges fehér háttér előtt készítek aktfelvételeket, majd számítógéppel szürrealista hangulatú háttérbe helyezem. Megdöbbentően izgalmas és újszerű képsorozatot sikerült így készítenem - meséli a fotóművész.

SZEGED
H0LLÓSI ZSOLT
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Végéhez
közeledik a Hóvirág utcai bölcsőde felújítása és bővítése (képünkön) Vásárhelyen. Az épület műszaki átadásán már túl
vannak, és a használati és működési engedély beszerzését követően - a tervek szerint december elejétől - birtokba is vehetik
az intézményt a gyerekek. Megírtuk: az eredetileg 100 férőhelyes bölcsődét egy új szárnnyal,
plusz 4 0 férőhellyel bővítették.
Mindez 4 csoportszobát és kiszolgálóhelyiségeket jelent. A
pályázati támogatással megvalósuló beruházás összesen 223
millió forint, amiből az önkormányzat 22 millió forint önrészt
biztosított. Tíz új dolgozónak is
munkát tudnak majd kínálni.
Hamarosan elkezdik az Oldalkosár utcai bölcsőde felújítását
is. Az épület egy részére emeletet húznak. Ide kerülnek majd a
kiszolgálóhelyiségek, irodák. A
beruházásra 80 millió forintot
nyert a város. Jövőre szeretnének végezni a munkával. 70 kisgyermek helyett 25-tel többet
tudnak majd felvenni, és hét új
dolgozójuk lesz.

- A 80-as évek végén amerikai rokonoktól kaptam egy
használt Canon tükörreflexes gépet alapoptikával. Mivel a fotózáshoz nem értettem, meglepett, hogy irigykedő pillantások
kísértek
mindenütt, sőt egy hivatásos
fotós megjegyezte: „kár amatőr kezébe ilyen gépet adni".
1994-ben kezdtem el tudato-

- A média számára ma
már nem az a lényeg, hogy
jó minőségű legyen a fotó,
sokkal fontosabb a gyorsaAlkotócsoportok
Országos ság, az exkluzivitás. Akár
Szövetsége (Mafosz) és a fo- egy mobiltelefonnal készült
tóművészek nemzetközi szö- amatőr felvétel is a címlapra
vetsége, a FIAP diplomáját is kerülhet, ha egy katasztrófámegkapta. Utóbbival csak ról frissen született. A dömhárman rendelkeznek Szege- pingben a fotó kicsit leértéden. A fotózás mellett festé- kelődik, de épp azért, mert
szettel is foglalkozik, képei ma már szinte mindenki fomegtalálhatók a Gulácsy Ga- tózik, fontos lenne, hogy kifotóklubokkal
lériában is. Azt mondja, amit állításokkal,
a festészettel keres, azt a felhívjuk a figyelmet a minőmég ma is drága hobbinak ségre is - hangsúlyozza Törszámító fotózásra áldozza. A ' köly József, aki kihasználva
Dr. Lajos Sándor Fotóklub az olcsóbb utazási lehetősétitkáraként is népszerűsíti a geket, fotósként bejárta már
a fél világot.
fotós látásmódot.

A szegedi fotósnál - akinek munkái rendszeresen szerepelnek hazai és kü öldi szalonokon - a havannai utcakép is téma. FOTÓ: TÖRKÖLY jÓZSEF

„Amit a festészettel
keresek, azt a még ma is
drága hobbinak számító
fotózásra áldozom."
Törköly József
san foglalkozni a fotográfiával; a szakirodalomból autodidaktaként képeztem ma-

la bácsi pedig meghívott a
szegedi fotóklub tagjai közé.
A klub szellemisége segítette
fejlődésemel, sokat tanultam
az ott tevékenykedő kollégáktól - mesél a kezdetekről
Törköly József, akinek képei
rendszeresen
szerepelnek
hazai és külföldi szalonokon, valamint vetítéseket,
előadásokat is tart.
A Rókusi II. számú általános iskolában tanító és fotós
szakkört is vezető fotográfus
két rangos szakmai szervezet, a Magyar Fotóművészeti

gam. Sikerrel szerepeltem
különböző
pályázatokon,
1999-ben pedig az Ofotért
Kárász utcai üzlete lehetőséget adott, hogy Amerikai képeslapok címmel önálló kiállítást rendezzek náluk. Sokan írtak a tárlat vendégkönyvébe, amelyben végül
két, számomra fontos bejegyzést találtam.
Schmidt
Andrea,
a Délmagyarország
fotóriportere megdicsérte a
képeimet, fotós látásmódomat, és biztatott: érdemes
csinálnom. Kosztolányi
Gyu-

®8s*y

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

gyermekének a Breki magazin mutatványszámát!
Hogyan igényelheti a Breki magazint?

Postán:
Személyesen:
Telefonon:
küldje vissza kiadja le a szelvényt
hívja a
töltve az alábbi
ügyfélszolgálati
06-80/821 -821 -es
szelvényt!
irodáinkban!
zöldszámot!
A Breki magazint kézbesítői hálózatunk házhoz szállítja.

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

INGYENES
c

V

Név:

Irányítószám:

Település:
Utca, házszám:
Telefonszám:

mutatványszám
mut

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

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

•

»

Igen. hozzájárulok, hogy a Lapcorn Kft. (9021 Gyöt Újlak u. -l/A) személyes adataimat arra használja, hogy termékeiről, promdcioiről postai
úton. elektronikus levélben vagy telefonon tájékoztasson. A Lapcom Kft. kötelezettséget vállal arra. hogy adataimat bizalmasan kezeli,
és azt harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.

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

A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG MELLEKLETE
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Egy lépés a világhír
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sztárvilág is szívesen visel. Vágó Réka J É

szeretné, ha nevét minél szélesebb •• j §
i körben megismernék, szerinte egy t j M
\ magyar tervezőnek sem
J ^ H
lehetetlen, ami Manolo
1
/ Blahniknak sikerült.
m

kat kell választanunk,
olyanokat,
amelyek nem
szorítanak,
megvételkor
nem fáj bennük a lábunk, mert
ha mégis, az
később csak
rosszabb
lesz.

DIVAT

BOBKÓ ANNA

- Azt mondják, mindig a suszter
cipője lyukas. Igaz a mondás egy
cipőtervező esetében?
- Nekem ugyan nem lyukas, de hogy mindig az enyém
készül el legutoljára, az biztos.
Általában a saját tervezésű cipőimet hordom - lenyúlom a
prototípusokat. Mindig 39-es
méretben készülnek, direkt,
hogy jók legyenek a lábamra,
így tesztelhetem, hogy az adott
darab működik vagy sem,
hogy hol kell változtatni rajta.
- Mit vegyünk figyelembe cipővásárláskor?
- Ha arra keresünk cipőt,
hogy napközben hosszú ideig
járkáljunk, dolgozzunk benne,
akkor érdemes a tartós, jól szel-

- Hány lábbelire van szüksége egy nőnek?
- Ha erre egy
férfi válaszolna,
azt mondaná, hogy
háromra.
Utcai,
sport-, alkalmi. De
mi,
nők
bizony
könnyen kísértésbe
tudunk esni - minden ruhához másikat akarunk választani. Ám ha csak a
praktikussági
szempontokat ve| szem alapul, akkor évszakonként
I tizenöt pár cipő
elegendő
lehet.
Ebben aztán van lapos, magas
sarkú, sportos, alkalmi. Persze
sokan három pár cipővel járják
végig a szezont. Ha ügyesek vagyunk, az évek során minőségi
darabokkal egészíthetjük ki a
cipőtárunkat, amiket aztán
éveken át hordhatunk, és így
felépíthetünk egy jól használható kollekciót, amihez szezononként elég mindössze 1-2 új
darabot venni.
- A cipőknél is vannak olyan időtálló alapdarabok, mint a ruháknál
a „kis fekete"?
- A klasszikus magas sarkú,
sima körömcipő, amit gyakorlatilag bármihez fel lehet venni. De ilyen a balerinacipő és a
lovaglócsizma is.
- Hány éves a legrégebbi darabja?
- A tánc- és a balettcipőimtől képtelen vagyok megválni,

régi kis gumicsizmámat. De
azok közül, amiket még ma is
hordok, a legrégebbi egy 12
éves csizma. Egyébként 4 0 - 4 5
pár sorakozik a szekrényemben, ezeket tényleg hordom is.
Általában három-négy párra
kattanok rá, és hosszú ideig
azokat cserélgetem. Tudom,
hogy egy igazi cipőgyűjtőnek
akár 200 pár cipője is lehet, de
az én cipőim nyolcvan százaléka Rekavago. Ezt kevesen
mondhatják el magukról...
- Hogyan lett önből cipőtervező?

is. Bár végig tudom vinni a folyamatot,
nincs
mindenre
időm, így én megtervezem, a
gyártást pedig egy kis műhelyben végzik el. Dolgoztam már
együtt például a szegedi Sallay
Tiborékkal is, akik a férficipőterveimet kivitelezték.
- Egy önnel készült interjúban azt
olvastam, hogy leginkább az utazások inspirálják. Honnan tért haza sok új ötlettel?

gész. Terveztem ruhákat is, de a
textil nekem túl puha, nem tudok vele bánni, kifolyik a kezem
közül. A bőr viszont egy kemény
dolog, ami számomra sokkal
könnyebben alakítható, és vannak olyan praktikus tulajdonságai is, mint például hogy ha elvágom, akkor a széle nem foszlik el. Türelmetlen vagyok, ha
valamit kitalálok, azonnal akarom látni. A bőrrel rögtön lehet
dolgozni, ezért választottam ezt
az anyagot még az egyetemen.
- Le is tudja gyártani a terveit?
- Ha muszáj lenne, megoldanám, ám az évek során kialakult, mire van időm. A. cipőkészítés nagyon összetett folyamat: tervezés, szabásminta-készítés, anyagok, kaptafa, sarok
kiválasztása, a prototípus elkészítése. Majd kialakítjuk, hogy
gyártható legyen kis szériában

Gyógy-ír

Szerda

Légy-ott

Péntek

Délmadár

Szombat

Szieszta

•
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A 12 évesnél fiatalabb gyereket nevelő szülőknél
viszonylag gyakran lép fel depresszió, a legnagyobb eséllyel a gyermek első életévében. Egy felmérésben részt vevők közül a gyerekeik születésétől kezdve egészen azok 12 éves koráig az anyák
^ k
39 százalékánál és az apák 21 száza^ km.^ lékánál diagnosztizáltak legalább egyszer depressziót
vagy írtak fel nekik valaj milyen antidepresszáns
'gyógyszert. Korábban a
[szakértők az anyák hormonális
változásával
próbálták magyarázni a
szülés utáni depresszió
jelenségét. De az újabb
kutatások már abból
indulnak ki, hogy inkább pszichoszociális
tényezők - a stressz,
a fokozott munkahelyi
követelmények, a támogatás
hiányának érzete
- miatt jelentkezhetnek nagyobb eséllyel a szülés utáni lehan. goltság tünetei. Ugyanezek a tényezők magyarázhatják az apáknál fellépő depressziót is.

KENGURU, AZ ŐSI TALÁLMÁNY
A kora kőkori asszonyok találmánya, a babahordozó „kenguruk" meghonosodása játszott főszerepet
az emberi evolúcióban, hozzájárulva az agy térfogatának növeléséhez - állítja egy brit régész.
Egyik művében kifejti: az emberi agy térfogata
körülbelül 2,2 millió évvel ezelőtt indult hirtelen
növekedésnek, és a szerző meggyőződése szerint ekkor jelenhettek meg
az emberi törzsfejlődésben kulcsszerepet
játszó
babahordozó
„kenguruk" is. Korábban csak a
legfejlettebb, legérettebb újl szülöttek maradhattak meg.
i. A „kenguruk" megjelenéséi vei az újszülöttek fejlődése méhen kívül is
folytatódhatott,
így
agyának
térfogatát
többé nem korlátozta az anya medencéjének
mérete.
Ráadásul javul, tak a gyengébb
L csecsemők
túlélési eséI lyei is. MásI részt
„kenguruk"
nélkül a kisgyerekes anyák
sebezhetőbbek voltak,
mint
babahordozós
társaik: kevésbé tudták megvédeni magukat a ragadozóktól
vagy az ellenségektől, ahogy kisebb mértékben vehettek részt a
közösség „gazdasági"
tevékenységében is.

választanunk, olyanokat, amelyek - V®"8.?™!*;
Ion lett világhírű
nem szorítanak, mert ha mégis,
Manolo Blahnik,
Jimmy Choo. Miaz később csak rosszabb lesz.
lyen lehetőségei
vannak egy magyar tervezőnek?
- Ők is az ismeretlenségből
törtek elő azoknak a nőknek
köszönhetően, akik megszerették és bátran viselték a cipőiket. Sajnos Magyarországon
fenntartásokkal tekintenek a
kezdő
tervezők
munkáira:
„Senki máson nem láttam,
ezért én sem veszem meg." Nekem is nehéz volt ezzel megküzdenem. Szeretném, ha ez
változna. Egy magyar tervezőnek is lehet esélye a világhírnévre. Nyilván más az útja,
mint egy Manolo Blahniknak,
aki Amerikában él. A magyar
tervezőnek valószínűleg első
lépésként ki kell mennie külföldre, és miután ott nevet szerzett, vissza kell térnie hazájába.
Az én célom is az, hogy a márkámat minél szélesebb körben
megismerjék.

Kedd

••••••••••••••

- Gyakorlatilag mindegy,
hogy hova utazom, mert maga
az utazás is nagyon inspiráló
- Mindig is érdekelt a divat- számomra. Mégis ki kell emeltervezés és a divat, de tudatosan nem New Yorkot, ahol tanítotnem készültem erre a pályára. tam, és az egyik kollekciómat
Kutatóbiológus akartam lenni, fotóztuk. Annyira más az a vimeg önkéntes tűzoltó, vagy ré- lág, más a ritmusa, az illatok, a
színek. Szeretem nézni az
99 A cipővásárlás befektetés is
embereket, hoegyben: évekig is kitarthat. De
gyan hordják a
lábbelijüket.
ehhez minőségi darabokat kell

Vágó Réka

Kalendárium, A hét témája,
Lakberendezés

DEPRESSZIÓS APUKÁK, ANYUKÁK

Gyerekkorában kutatóbiológus vagy
önkéntes tűzoltó szeretett volna lenni, végül a kaptafánál
maradt. Saját lábán teszteli modelljeit, amelyeket a magyar
y '
(
% v
|

Hétfő

APRÓ BETŰBEN A LÉNYEG

99

A szakértők
szerint mindenkinek meg
kellene tanulnia, hogy
az árukon lévő minden információt tanácsos elolvasni és csak
annak alapján
dönteni a vásárlásról.

A csomagoláson látható „szénhidrátban szegény"
felirat eleve azt sugallja a vásárlóknak, hogy az
étel kalóriaszegény, automatikusan fogynak tőle
és jót tesz az egészségüknek. Az emberek a gyors
döntés után általában nem olvassák el a terméken
legtöbbször hátul olvasható részletesebb tájékoztatást az összetételről, kalóriatartalomról. A szakértők szerint mindenkinek meg kellene tanulnia,
hogy az árukon lévő minden információt tanácsos
elolvasni és csak annak alapján dönteni a vásárlásról.
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Móra Ferenc a nevelésről:

Abban mutatkozik meg műveltségünk, ahogyan
a műveletlenekkel bánunk.

TI SZABÓ CSILLA

AZ IGAZI SZEMPILLA

Család, eszmények

CU
Ö J

TÁRCA
DARVASI LÁSZLÓ
Egykorvolt távoli kollégánk, ki még a tavaszi rügyfakadás óta
avanzsált képviselővé, néhány hete törvénymódosító javaslatot küldött a magyar média irányába. Hogy ugyanis a médiának mindenáron védenie kellene a család és a házasság eszményét. Ez helyes, nagyon helyes. Az eszmények valóban roppant fontosak.
Hanem ha könnyelmű tekintetünket éppen csak végigfuttatjuk a már ismert világirodalmi fölhozatalon, amit dédpapánk
éppúgy tanult, mint ükunokánk fog, nyomban dideregni kezdhet a szívünk. Már a legelső házasság elképesztően kényes!
Ádám és Éva, a törvényszegés, az ősbűn. Na és milyen család
az, ahol az egyik gyerek legyilkolja a másikat?! Miféle nevelést
kapott ez a Káin?! Ábrahám és Izsák? Gyermekünket leölni?!
Odüsszeusz tíz hajózgatós éven át fűvel-fával, istennővel
csalta Pénelopét, és aztán hazament tömeggyilkosnak. Elektra
családja rendkívül problémás. Oidipuszé? Nahát, kész fertő az
egész. Le sem merjük írni, ki kivel, miért. Don Quijote szomorú
kalandjait a világirodalom legszebb történetének választotta
ötven híres író. Csakhogy a vitéz szingli, magányos, idealista.
Vannak eszményei, és azok megalázzák, kinevetik. Vessünk
egy pillantást Shakespeare családjaira: gyilkosságok, csalások, árulások egymás hegyén-hátán, vér, méreg, vér. Hamlet.
Othello. Lear. Rómeó és Júlia. Megjegyzem, Bánk bánéknál - a
mi nemzeti darabunk - szintúgy sok gond akadt a házastársi
ügyekben! És mit mond a házasságról Anna Karenina, Bovaryné? Jaj, azok a rettenetes Karamazovok! És hogyan ábrázolja a
csodás Csehov a családot, házasságot? A szívünk megint öszszeszorulhat. És össze is szorul. De illatozzon ide egy közelebbi
példa is. Hogyan ábrázolja a családot és a házasságot a mi
nagy írónőnk, Szabó Magda, jelesül a Régimódi történetben?
Szóval lehet, hogy védeni kell a család eszményét törvényileg.
Oké. És az irodalmat ki védi meg?

N
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Babahoroszkóp rovatunkba várjuk olvasóink 0 - 3 éves korú
gyermekeinek, unokáinak fotóit, illetve születési adatait a születési hely, év, hónap, nap, óra és perc pontos megadásával,
hogy segítségükkel elkészítsük a picik asztrológiai elemzését.
Kis Levente
Szeged, 2008.10.15., 7 óra 25
A harmónia, az egyensúly és a
béke embere. Az egyensúly és a
harmónia a külsejére is jellemző. Öltözködése, környezetének
elrendezése jó ízlésről árulkodik. Erős akaratú, tele van életerővel, hatalmas az
önbizalma.
Szüksége
is
van rá, mert
időnként egy
belső bizonytalanság lesz
úrrá rajta, ami
megingatja

tében. De a céljait mindenáron
eléri. Ezért tűnik néha önzőnek,
túl erőszakosnak. Érzései mélyek és szenvedélyesek, néha
erős birtoklási vággyal fűszerezve. Nagyon jók a megérzései, érdeklik a misztikus és titokzatos
dolgok. A keleti harcművészetben tökéletesen megtalálhatná
önmagát és ki tudná teljesíteni
képességeit.

az önmagába vetett hi-

Jelentkezzen! A kan-

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

Úton-útfélen
trágárabbnál trágárabb
szavakat lehet hallani a
külsőre amúgy
rendezettnek tűnő
gyerekek szájából. Mit
tehet a szülő, ha a
„szappanos szájmosás"
ígérete nem válik be?
GYERMEKNEVELÉS
BERECZKY DIÁNA

SZEXUÁLIS
ÉRDEKLŐDÉS
Érdemes tudni, hogy 3 - 4
éves korban a
gyerekeknek
felfokozódik a

Babahoroszkóp

Kortalan
káromkodók'

„szexuális érdeklődésük".
Örömet okoz
nekik és viccesnek tartják,
ha olyan szavakat mondanak ki, amelyek a kiválasztással, üritéssel, intim
testrészekkel
kapcsolatosak,
ez természetes jelenség.

Soha nem látott nagyságúra kerekedik ki a szülő szeme, mikor először
hallja gyermekétől, hogy „b... meg".
Ezután pedig jöhet a fejtörés: erre
mit lépjek? Az első sokk után vadul
pörögnek a gondolatok, hogy a csemete hol tanulta, kitől hallhatta a
„kocsis" szavakat. Mit is kéne most
csinálni, hiszen a nevetéstől a szájra
csapásig széles a skála, amivel egy
szülő lereagálhatja a csúnya szavakat. Mint a nevelés egyéb területein,

MÓRICZ
ZSIGMOND
A NEVELÉSRŐL

99

Én azt hi-

szem. annál
nincs namint valakit
megtanítani

reakciót vált ki a környezetéből. A
felnőtt ledöbben, nem tudja, mit csináljon, és ezt a zavarodottságot, a
nevetést vagy felcsattanást a gyerek
érzékeli. A kicsi úgy raktározza el
magában, hogy bor-

99 Amikor egy kisgyerek kimond egy-egy csúnya szót, nagyon heves reakciót vált ki a környezetéből. A felnőtt ledöbben, nem tudja, mit
csináljon, és ezt a zavarodottságot, a nevetést
vagy felcsattanást a gyerek érzékeli.
itt is fontos a következetesség.
Egyébként a gyerek nem fogja érteni, hogy anya és apa a szomszéd néni előtt miért nem nevet azon, amin
otthon egyébként szokott. Harasztiné Soós Márta klinikai gyermek-szakpszichológus szerint a káromkodás és a csúnya beszéd tanult
viselkedési minta.

A VESZÉLY A MEGERŐSÍTÉSBEN
REJLIK

gyobb öröm,

- A gyerek azt utánozza, amit a környezetében lát. Nincs olyan kicsi,
aki ne tanulna csúnya szavakat, hiszen ezeket hallja gyermekközösségben, tömegközlekedésen vagy éppen a tévéből. Gyakran a szülők is eleresztik magukat, és észre sem veszik, ha káromkodnak. A veszély a
megerősítésben rejlik - mondta.
Amikor egy kisgyerek kimond
egy-egy csúnya szót, nagyon heves

zasztóan nagy hatást tudott elérni a
környezetére,
a
„nagy és erős" felnőttre.

NE TULAJDONÍTSUNK A
NEKI TÚLZOTT JELEN- *
TŐSÉGET

- Érzi, hogy ezeknek a szavaknak mágikus hatásuk
van, ami sajnos megerősíti őt a trágár szavak hasz- tíj
nálatában. Az a jó megöl
dás, ha nem tulajdonítunk neki túlzott jelen
tőséget.
Harasztiné
Soós
Márta azonban már figyelmeztető
jelként
említi, ha a káromkodás elhúzódik. A nagyobbaknál
kicsit

valamire,
amit nem
tud, és nagyobb jótétemény sem.

Ingyenes próba,
szaktanácsadás szalonunkban!

www.szormentes.hu

riáH-hílhl

U l t r a C e l l z s í r b o n t a sD
www.zsirmentes.hu

POZITÍV
ASSZOCIÁCIÓK
Kutatók úgy
gondolják:
úgy vagyunk
programozva, hogy a
meleg - legyen az kéz
vagy akár
egy csésze

frMűtéti'beavatkozás nélkül:

Tanult
viselkedési
mintát
követnek a
gyerekek.

tea - pozitív
asszociáció-

H.vasarhely • Bejelentkezes: 7 0 9 3 0 - 7 0 7 7

Szeged • Bejelentkezés: 70/383-5006

kat indít el

Makó • Bejelentkezés: 70'930-7077

Szentes • Bejelentkezés: 70/570-5449

az agyban.

TOURETTE-SZINDRÓMA

A káromkodás szélsőséges esete a Tourette-szindróma (TS) né
ven ismert betegség. A szakirodalom szerint tízezer gyerekből
5-50 szenved ebben. A betegek gyakran és önkéntelenül káromkodnak, bár tudják, hogy ez nem helyes. Legyőzhetetlen késztetésük
azonban eluralkodik rajtuk. Ezt a betegséget csak orvos tudja kezelni, ugyanis nem nevelési probléma. Egyes kutatók szerint Napóleon, Nagy Péter, Claudius és Mozart is Tourette-szindrómás volt. Ez pedig cáfolja, hogy a TS-ben szenvedő betegek
értelmi intelligenciája átlag alatti.

olyan ez, mint a cigarettára gyújtás,
felnőttebbnek érzik magukat a csúnya szavaktól. Ha viszont ez állandósul, érdemes szakemberhez fordulni,
hiszen lehet, hogy a gyereket zavarja
valami, amit egyedül nem tud megoldani, amitől szorong, és ami agreszsziót vált ki belőle.

A LEGKISEBB GYEREKKEL IS MEG
LEHET BESZÉLNI

- Sokszor a pillanatnyi békesség
kedvéért a szülők ráhagynak bizonyos dolgokat a gyerekre, pedig nem
^^
szabad. így csak azt tat ^ B ^ t nulja meg, hogy mindent megtehet, és
% csúnya beszéddel,
h hisztivel mindent
elérhet.
Később
pont ő maga fog
ettől a legjobban
szenvedni, hi^ j f s - y i I g J T J M s z e n az irányíí tás nem az ő
„szerep. köréhez"
tartozik.
Ha mi nem
káromkodunk, hivatkozhatunk rá, hogy

I

mi sem tesszük,
vagy hogy szomorúak leszünk tőle,
esetleg nem szeretnénk, ha pont a mi
gyermekünk csúnyán beszélne ezt szelíden a legkisebb gyerekkel is
meg lehet beszélni. Nem szabad lebecsülni az értelmüket, hiszen hangulatunkat, érzelmeinket akkor is értik, ha nem ismerik minden
szó jelentését - fogalmazott a
szakpszichológus.

A meleg kéz bizalmat ébreszt
A meleg kéz pozitív asszociációkat indíthat el az agyban, vagyis akinek meleg a
keze, abban nagyobb valószínűséggel
bíznak meg - derül ki egy friss tanulmányból.
A kutatók a kísérletükben részt vevő
önkénteseket arra kérték, hogy tartsanak
a kezükben egy hideg, illetve meleg tárgyat, majd azt vizsgálták: az emberek
mennyire bíznak meg a másikban.

Az egymással kezet fogó önkénteseket
végül kikérdezték, s arra jöttek rá: akinek
meleg volt a keze, az iránt szinte mindenki ismeretlenül is bizalmat érzett. Kutatók
ez alapján úgy gondolják: a hőmérséklet
és a bizalomindex között erős kapcsolat
van.
A hideg ugyanis inkább az elszigeteltség érzését aktiválja, a meleg viszont bizalmat ébreszt és pozitív hozzáállást.

KAPCSOLATOK
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Csörög a telefon

MEGKERDEZTÜK OLVASOINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK AZ 5. OLDALON

Szentesi paprikát vásárol?

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

GYÖMBÉR MIHÁLYNÉ
nyugdíjas telefonközpont-kezelő:
- Rendszerint zöldségesnél szoktam paprikát vásárolni, de azt
nem szoktam megkérdezni, hogy
honnan származik. Szerintem legtöbbször szentesit veszek, mert
érdekes lenne, ha épp itt külföldi
paprika kerülne a polcokra.

MISKOLCZINÉ CZAKÓ MÁRIA
nyugdíjas varrónő:
- Mindig ügyelek arra, hogy lehetőség szerint magyar paprikát
vegyek, de bevallom, azt nem
szoktam megkérdezni a zöldségesnél, hogy szentesi-e a paprika. Szerintem a zöldség minősége, kinézete elárulja, honnan is
származhat.

ÜGYELETEK SZEGEDEN

|sm

ük hajnalban, hogy a saját szemükkel
is láthassák, mi folyik ott, amikor az
előre meg nem váltott helyekért versenyt futnak az őstermelők.
NÍVÓDÍJ
Olvasónk, Kissné Kali Judith
e-mailben írta: „A 2010. október
2-3-án Bonyhádon megrendezett
XIV. Országos Népzenei Találkozón
Varga Orsolya népi ének kategóriában Kiemelt Nívódíjat ért el, amire
büszke lehet Szeged városa."
SÁLCSERE
A 20/201-2289-es számról telefonáló szegedi olvasónk a múlt héten
elveszítette pöttyös-pomponos sálkendőjét. Külföldről kapta, és nagyon fontos emlék volt. Ezért arra
kéri a becsületes megtalálót, juttassa vissza neki, és akkor ő cserébe
felajánl érte egy új sálat.
ÉPÍTŐIPAR
A 30/326-3023-as számról telefonáló szegedi olvasónk döbbenten látta,
hogy a Kossuth Lajos sugárút és a
nagykörút kereszteződésében a lerakott betonágy teljesen felrepedezett,
szintúgy az Izabella híd lábánál. Elszomorodott, hogy minőségi munka
már nem létezik, és hogy ennyire
nem lehet számítani a magyar építőiparra.

UTANAJARTUNK OLVASOINK PANASZANAK
KÉSETT A SZÁMLA
Olvasónk a 30/995-6022-es számról szeptember 16-án kapta meg
15-i határidős, 90 ezer forintos villanyszámláját. Ekkora összegnél
már tetemes késedelmi kamatot
számláznak: ki a hibás, amiért lehetetlen határidőre befizetni a
számlát? Ez már nem először fordult elő olvasónkkaL Júliusban pedig, amikor nyaralni volt, 19-én fizette be a számlát, ennek ellenére
22-én jött egy levét, amelyben azzal fenyegeti az EDF Démász, hogy
kikapcsolják az áramot a telephelyén. Olvasónk szeretné tudni, a

Olvasónk egy szép, napsütéses, őszi napon az ópusztaszeri skanzenben készítette fotóját, megörökítette a
szatócsbolt kedves eladóját. FOTÓ: LÁZÁR JENŐNÉ

a régi és az új is talpon van" idézet vége. Szlovákiából speciális mentők indultak útnak, a védelem működésbe lépett. Hiszen
velük is minden rendben van.
Alapvető és helyénvaló segítő
reflexeink a valódi bajra elfújták
a csinált ellentéteket.
Kár, hogy jött az iszap, de milyen
jó, hogy feléledt az összetartozás. Annyi iszap nincs ebben az
országban, hogy mindenhová jutna, de talán nem is kell, kezdjük
azzal, hogy inkább összetartozunk.
Még egy dolog jár az eszemben,
ez pedig Verespatak. Amikor a mi
kedves folyónkat megmérgezte a
cián, kicsit mindig olyan felhangja
volt a híreknek, hogy „persze, az
ottani viszonyok miatt". Nos, ez
most nálunk történt, elvileg őrzött, ellenőrzött és viszonylag
modern helyen. Lehet - ezt is újragondolni.
Bertényi Kornél,
Szeged

KAPCSOLATOK@DELMAGYAR.HU
SMS-SZÁM: 30/303-0921

Pincér! Ez az étel kritikán aluli. Kérem a panaszkönyvet! (A válasz a megfejtendő két sor)
Az előző rejtvény megfejtése: Néha el kell némulni, hogy meghalljanak!

A VICC
POÉNJA

testén, fülén apró foltokkal. Aki
tud róla, jutalom ellenében hívja
a fenti számot vagy a
62/632-010-es vezetékes telefonszámot.
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kézbesítő a hibás a számlák késéséért, vagy a Démásznál nem készítik el ezeket időben?
Az EDF Démász kommunikációs csoportja az alábbi választ adta olvasónk
panaszára: „A számla kiállítását követően a lehető legrövidebb időn belül
megtörténik annak kézbesítése, ez általában 3-4 napot vesz igénybe.
Amennyiben a számla késedelmesen
vagy egyáltalán nem érkezik meg,
kérjük ügyfelünket, hogy vegye fel a
kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a
kézbesítéssel kapcsolatos panaszának kivizsgálása érdekében (e-vonal:
06-40/822-282)."

MEGJÖTTÜNK

KERESZTREJTVÉNY - FIÓKKÖNYVTÁR

evező sverseny

ELVESZETT
BOXER KEVERÉK
A 20/522-5333-as számról jelezte olvasónk: elveszett Szegeden
egy nagyon barátságos, fehér
színű boxer keverék szuka kutya,

•

PIACI ÁRUSOK
A 62/483-916-os számról telefonáló
olvasónk a Mars téri káosz címmel
megjelent olvasói hozzászólásra reagált. Egyetért Dékány Anna olvasónkkal, ezért szerinte azoknak, akik a piac
ügyeiben döntenek, ki kellene menni-

Vörösiszap

Bevallom, olykor én magam is elmulasztom ennek a más szemszögnek a keresését. Még javában
a választásokon agyaltam, amikor
lecsapott az iszap. Az iszap a közeli településekre csapott le,
én pedig az internetre, rádióra, tévére.
Már megint rá kellett jönnöm egy
alapigazságra: nincs velünk, emberekkel komoly baj. íme, a katasztrófa idején egyszerre nem
számított a pártállás, csak a
helytállás. Olvastam olyat is,
hogy „szerencse a szerencsétlenségben, hogy két önkormányzat,

• m i r .

WSSF.

E-MAIL

Kérem, tekintsék semmisnek az
eddigi választási füstölgéseimet!
Most, hogy a választások másnapján lecsapott egy valódi katasztrófa, hirtelen más fénybe
helyezte a világot.
Már sokszor mondtam magamnak
- és másnak is -, hogy ha valami
bosszant, három lépést hátrálni
kell, és más szemszögből is megnézni.

SEBŐ LÁSZLÓ,
a csongrádi Nyugdíjas Pedagógus Klub elnöke:
- Magam termelem a paprikát a
kertemben. Ha elfogy, mindenképpen környékbeli őstermelőktől vagy a szentesi piacon vásárolok. Utóbbira sűrűn járok, mert
széles a kínálat, és olcsón lehet
hozzájutni a zöldségfélékhez.

Szatócsbolt az ópusztaszeri skanzenben

Baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u.
6.) Járó betegek: traumatológiai
szakrendelés 7-19 óráig (Tisza L.
krt. 97.) Sebészet, nem baleseti:
sebészeti klinika A részlege (Pécsi
u. 4.) 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: gyermekgyógyászati klinika (Korányi fasor 14-15.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi fasor 10-11.). Gyermek és
felnőtt központi sürgősségi orvosi ügyelet: 16-7.30-ig, Kossuth
Lajos sgt. 15-17. Tel.: 62/433-104
vagy 104. S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat: megyeszerte ingyenes: 06-80/820-111. Gyógyszertár: Széchenyi Gyógyszertár
(Horváth Mihály u. 9.. tel.:
425-178), hétköznap 22-7-ig.
térítéses fogorvosi ügyelet
DENTHA FOGÁSZAT
Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532
H-p. 8-22, szo—v. 9-19 óráig.
www.dentha.hu

HAJDÚ TAMÁS
mentőápotó:
- Legtöbbször a szentesi piacon veszünk paprikát őstermelőktől. Más
zöldséget is helyi termelőktől szoktunk vásárolni. Ha hipermarketbe
megyünk, megnézem a csomagolást,
hova való a zöldség, de legtöbbször
nem veszünk, mert nincsenek jó tapasztalataink.

A POLGÁRMESTER ES A JOBBIK
Rácz Lajos e-mailben írta: „Tisztelt
Tóth Péter úr! Gondolom, Botka polgármester úr igencsak megijedhetett
az ön nyilatkozatát illetően! Nevezetesen, hogy önök nem adják fel, meg
akarják buktatni Botka Lászlót. Szerintem alaposan fel kell kötni a nadrágot. A Szegeden élőket önöknek nincs
joga kritizálni, minősíteni! Elnök úr, mi
is a választás eredménye? Dr. Botka
Lászlóra 32 ezer 817-en szavaztak.
Önök a futottak még kategóriában végeztek. Az önök pártjából hány fő is
került a Szeged város közgyűlésébe?
Egy fő, kompenzációs listáról. Kérem,
ön ne mondja meg, hogy milyen
irányból kell letérítni a szegedieket!
Azért lehet, hogy 32 ezer választó
jobban tudja, mi a helyes irány, mint
ön. Keresztúri úr nyilatkozata szimpatikus - ha be is tartja, hogy 'Szeged
érdekében senkivel sem zárja ki az
együttműködést'. Ezt az irányvonalat
kellene önnek is képviselni, ha a szegediekért akar valamit tenni, hogy a
város tovább épüljön és szépüljön."

?

SZEGED
SCHWIMMER IDA SÁRA
Október 4„ 14 óra 45 perc, 2940
g. Sz.: Tóth Tímea és Schwimmer
Péter (Szeged).
TAKÁC9 ABIGÉL
Október 4„ 13 óra 55 perc, 3470
g. Sz.: Kuruczleki Anikó és Takács
Péter (Csongrád).
BARTA BALÁZS
Október 4„ 14 óra 48 perc, 3630
g. Sz.: Herke Anita és Barta Róbert (Szatymaz).
JUHÁSZ ZITA MARIANNA
Október 4., 16 óra 25 perc, 3620
g. Sz.: Katona Mariann és Juhász
István (Földeák).
SZABÓ MÁTYÁS
Október 4„ 17 óra, 4190 g. Sz.:
Szanyi-Nagy Anna és Szabó Róbert Mátyás (Szeged).
SZEGI ÁDÁM ISTVÁN
Október 4„ 23 óra, 3240 g. Sz.: Mika
Ildikó és Szegi István (Szeged).
VÍZHÁNYÓ NOÉ
Október 5„ 2 óra 58 perc, 2170 g.
Sz.: Hízó Anita és Vízhányó Péter
(Szeged).
BOLDIZSÁR LARA KATA
Október 5„ 3 óra, 4250 g. Sz.: Hell
Edina és Boldizsár György (Szeged-Szentmihály).
GRATULÁLUNK!

SPORT
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SZÍNHÁZ
SZEGED
NAGYSZÍNHÁZ
19 óra: Csárdáskirálynő - nagyoperett. Bérletszünet.
PINCESZÍNHÁZ
20 óra: Ádámake - abszurd vígjáték.
KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ
10 óra: Jancsi és Juliska. Tudorbérlet,
14.30 óra: Jancsi és Juliska. Nagy
akarok lenni-bérlet.

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Sammy nagy kalandja - A titkos
átjáró - 3D: 14,16 óra,
Őrzők legendája - 3D (m. b ): 18,
20 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Dumas (feliratos): 16, 20.30 óra,
Londoni küldetés (m. b ): 18.15
óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Turné (feliratos): 17,19.30 óra.
GRAND CAFÉ
A fehér szalag (feliratos): 18.30
óra,
Ragadozók (feliratos): 21 óra.
PLAZA CINEMA CITY
Az őrzők legendája (m. b.): 14,
16,18, 20 óra.
22 lövés (feliratos): 13.30,15.45,
18, 20.15 óra.
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.):
17.15,19.30 óra.
A kaptár - Túlvilág - 3D (m. b ):
20.30 óra.
mmmmmmmmmmm

9.00
9.10
920
1020
11.35

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Csingiling és a nagy tündérmentés (m. b.): 18.30 óra.
SZENTES
Salt ügynök (m. b.): 17.30 óra,
A tetovált lány (feliratos): 20 óra.

ELOADAS
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A DUGONICS CUKRÁSZDÁBAN
(DUGONICS TÉR 2.)
17 óra: Sensolite, a gyógyító fény
és Szomatoinfra, a sugárzásmentes szűrővizsgálat.
AZ OLASZ KULTÚRA HÁZÁBAN
(DUGONICS TÉR 2.)

SZENTES
A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN
11 óra: Könyvkóstoló - felső tagozatosoknak.
A MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI
HÁZBAN
18 óra: Táncház - különböző magyar néptáncok. A táncházat vezeti: Gerák Andrea.

A SZŐREGI FIÓKKÖNYVTÁRBAN
18 óra: Kopogtass az egészségedért címmel Hajdú Ildikó tart
stresszoldó, öngyógyító foglalkozást az Életreform Klubban.
A FRANCIA UTCAI FIÓKKÖNYVTÁRBAN

17 óra: Az étrend és az ideális test
(fogyás levek, porok, pirulák és
éhezés nélkül) címmel előadás lesz.
A SZAB-SZÉKHÁZ 110. ELŐADÓTERMÉBEN (SOMOGYI U. 7.)
16.30 óra: Színház az egész világ,
avagy a tér költészete című előadás - dr. Meggyesi Tamás.

KULTURÁLIS FESZTIVÁL
AZ EZERJÓ BORSZAKÜZLETBEN
(HONVÉD TÉR 5/B)
15-18 óra: Őszi borkóstolók híres
borászok boraiból.
A SZTEAGE-EN (KÖLCSEY U. 4.)

AZ MTESZ-SZÉKHÁZ (KÍGYÓ U.
4.) NAGY ELŐADÓTERMÉBEN
16 óra: Természetes eredetű élelmiszer-tartósító szerek című előadás. Előadó: dr. Krisch Judit docens (PhD), SZTE Mérnöki Kar.
A TISZA LAJOS KRT. 83.,
I. EM. 24.-BEN LÉVŐ KLUBHELYISÉGBEN
14 óra: Egészségeséletmód- és
táplálkozási tanácsadás, ingyenes
állapotfelmérés.

17 óra: Kalandozások Dante világában - egy kis italianisztika.
A ROOSEVELT TÉRI HALÁSZCSÁRDÁBAN
18 óra: Hospice a rákbetegségben
szenvedő emberekért.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁR I. EMELET
FOLYÓIRAT-OLVASÓTERMÉBEN
EGÉSZSÉGES CSALÁD
16 óra: Kovácsné Valastyán Rita:
Családi házi patika kicsit másképp, avagy gyors segítség az
egész családnak alternatív gyógyszerekkel

XIII. ÚJSZEGEDI BIOÉPÍTÉSZETI
NAPOK
A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN
10-12 óra: Szakmai előadások Vitafórum III. - A cserépkályha,
mint műtárgy, Rend a környezetért, Kompromisszum, avagy fészekrakás ökologikusán,
14-18.30 óra: Szakmai előadások
- Vitafórum IV. - A megújuló
energiák beilleszkedése napjaink
építészetébe, Energiatudatos fejlesztési elvek, Föld alatti rendezvényterem az esztergomi bazilika
főtengelyében, Családi biogazdálkodás a Pilisben, stb.

16.30: Tégy te is az egészségedért címmel frissen megjelent kötetéről is beszél dr. Szirtesi Zoltán
háziorvos,
17.30: Lelki egészségvédelem a családban - beszélgetés Döbör Ágota
családterapeuta pszichológussal.

MAKÓ
A JÓZSEF ATTILA VÁROSI
KÖNYVTÁRBAN (DEÁK F. U. 2.)
18 óra: Olvasó családok találkozója a könyvtárban. Közreműködik
a Haramia együttes.

A szegedi őszi kulturális fesztiválon a budapesti Pont Műhely
Yu-hu Rap című produkciójával mutatkozik be ma 18.30-tól a régi
zsinagógában. A Pont Műhely előadása Domonkos Domi István Svédországban élő, vajdasági származású költő és prózaíró, a valamikori Új
Symposion kiemelkedő alkotója nagy lélegzetű versét, a Kormányeltörésben „folytatását" helyezi zenei közegbe. A társulat tagjai és a közreműködő zenészek megkísérlik zenével és vetítéssel totális színházzá
formálni a poémát.

17 óra: Oscar-díjasok hete-. Casablanca,
19 óra: Közönségtalálkozó a Szegedi Kortárs Balett táncosaival.
A MILLENNIUMI KLUBBAN
18 óra: Sakk-klub,
20 óra: Dobóczky Zsolt diaporámaestje,
A KÁVÉHÁZBAN
20 óra: A Fuente De Vida (Csíkszereda) zenekar koncertje.
AZ ALTERRA KORTÁRS ELŐADÓMŰVÉSZETI KÖZPONTBAN (RÉGI
ZSINAGÓGA, HAJNÓCZY U. 12.)
18.30 óra: Pont Műhely (Budapest): Yu-hu Rap.
A KISSZÍNHÁZBAN
19 óra: Moliére/B.: A képzelt fösvény beteg - komédia.
A MÓRA-KOLLÉGIUMBAN
19 óra: Thomka Beátával Mikola
Gyöngyi beszélget,
20 óra: Pelyach István: Október
6. a nemzeti emlékezetben.
AZ SZTE TTIK EMBERTANI TANSZÉKEN (EGYETEM U. 2.)
19 óra: Jó fejek I. - A magyarországi koponyatorzítás.
AZ IH RENDEZVÉNYKÖZPONTBAN (FELSŐ TISZA-PART 2.)
20 óra: VI. Foll Moon Nemzetközi
A cappella Fesztivál - Klubest Beatbox bemutató és koncert. Fellép a SzájArt és az I. Magyar A
cappella Verseny győztese.

A szegedi Millenniumi Klubba ma 20 órától diaporámaestre várják
az érdeklődőket. Dobóczky Zsolt munkáit leginkább a rövidségre, egyértelműségre való törekvés, és az angol abszurd humorhoz közel álló
hangvétel jellemzi. Témái rendkívül változatosak. A programban szerepelni fog egy Mexikóban és egy, az M43 hídépítésen készült műsor, valamint minden idők legrövidebb abszurd diaporámája.
<5 o
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Teleshop
Segíts magadon!
Tények reggel Hírműsor
Mokka A TV2 reggeli magazinműsora [12]
Stahl konyhája
Babapercek
Telekvíz Telefonos játék
Teleshop
A part túl messze van

Amerikai önéletrajzi film [12]
1325 Kvfzió Telefonos játék
14.55 Egy tini naplója

Német vígjátéksorozat, 74. Életre-halálra, 2/2. [12]
15.30 Rex felügyelő
16.25 Marina Amerikai-mexikói romantikus filmsorozat [12]
17.30 Árva angyal

Mexikói romantikus filmsorozat,
68. [12]
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Édes négyes
A TV2randiműsora[12]
20.10 Aktív A TV2 magazinja [12]
20.45 jóban-rosszban

Magyar filmsorozat. 1281. [12]
2120 Amerika kedvencei
Amerikai vígjáték [12]
Köztien: kenósorsolás
Utána: Aktív [12]
2325 Megamánia
Megasztár mindennap [12]
2355 Divatkreátor Tehetségkutató divattervezőknek [12]
0 2 5 Bostoni halottkémek
Amerikai krimisorozat, 51. Második esély [16]

K

6733 Szeged, L i s z t u. 9.

L

U

8.00 Hiradó

5.30 Topshop
6.00 ittHON

8.02 Körzeti híradók

Belföldi utazási magazin (ism.)
6.25 Fókusz

8.15 Időjárás-jelentés

655 Reggeli Reggeli magazinműsor
9.05 Te vagy az életem
Argentin filmsorozat, 73.
10.05 Topshop
12.00 RTL-hiradó - Déli kiadás
12.15 Asztroshow
13.30 Fél kettő

Magazin a legjobb történetekkel
14.30 Jópofa kofa
Amerikai vígjátéksorozat, 2.
évad. 7. Mi szél hozott, Ingrid?
15.00 Celeb vagyok, ments ki innen!
Reality-kalandjáték
1620 A szerelem rabjai

Argentin filmsorozat, 66.
1725 Döglött akták

Amerikai krimisorozat, 1. évad,
19. Szörnyű titok
18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás
19.05 Vacsoracsata Gasztroreality

©

D U N A

B

8.10 Sporthírek

9.00 Üdítő Szilágyi Tibor műsora
955 Nappali

12.00
12.01
12.15
12.18
12.30
13.00
13.30

Déli harangszó
Hiradó délben
Időjárás-jelentés
Sporthírek
Kárpát expressz
összhang
Rondó

14.00 Együtt Velünk élő kisebbségek
14.30 Átjáró
15.00 Majd a DNS Beszéljünk a rákról!
15.30 A zseniális Darwin - Richárd

Dawkins kalauzolásával
16.25 Hiradó
16.35 Időjárás-jelentés, körzeti híradók
1650 Teadélután
1750 Mindig zöldebb
18.40 McLeod lányai

19.30 Hiradó este
20.05 Fókusz Közszolgálati magazin
1955 Sporthírek
20.40 Barátok közt
Magyar filmsorozat. 5367-5368. 20.00 Időjárás-jelentés
20.05 jelfogó
Közben: RTL-hírek
21.00 Az este
21.20 Esti showder Fábry Sándorral
Szórakoztató show-műsor. Utána: 21.35 A halál hullámhosszán
RTL-hírek
Amerikai thriller [16]
23.10 Házon kívül Heti magazin
23.10 Szélesvászon
23.45 Ments meg!
Az MTV filmes magazinja
23.40 Prizma
Amerikai filmsorozat. 4. évad, 2.
23.50 Hírek
Vallomás [16]
23.55 Sporthírek
0.40 Reflektor Sztármagazin
0.05 Ma reggel
0 5 5 Infománia
150 összhang
Multimédia-magazin

FILMSOROZAT

8.00
8.02
8.10
8.15
9.00
9.25
950
10.45
11.10
11.30

Híradó
Körzeti híradó
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Srpski ekran
Unser Bildschirm
Körzeti magazin - Sopron
Kul-túra Utazási magazin
Könyveskép Front
Most a Buday!

12.00 Déli harangszó

12.01 Hiróra Benne:
12.01 Híradó

12.16 Időjárás-jelentés, sporthírek
12.30 Kárpát expressz
12.55 Záróra
13.45 Magyar évszázadok
Zsigmond városi törvényei
14.05 Sirjaik hol domborulnak?
14.30 Körhinta
14.55 Sanf Angelo - Egy kórház hétköznapjai
15.45 Egy lépés előre
16.35 Bűvölet
17.05 Bűvölet
17.30
18.25
18.55
19.20
19.25
20.00
20.25

Olasz tévéfilmsorozat, 240/19.
Magyar retró
Átjáró
Esti mese
Életcélok-hitvaUások
Szomszédok
Hiradó
Sporthírek

20.29 Időjárás-jelentés

5.20
5.35
6.00
8.00
8.45
10.00
1055
11.30
14.00
14.15
14.25
14.45

Váltó Gazdasági hiradó
Gazdakör
Hattól nyolcig
Második esély
Derrick Német tévéfilmsorozat
Család-barát
Európai kóstoló
Kívánságkosár
Hiradó - Nemzeti krónika
Kikötő - friss Kulturális hírek
A világörökség kincsei
Clipperton, a rejtelmes sziget
Francia ismeretterjesztő sorozat
15.15 Női pulzus - A tudomány vonzásában
15.40 Közelebb Kínához
16.10 Egy kis művészet
16.15 Győztesek világa
16.45 Zorro Amerikai tévéfilmsorozat
17.15 Térkép
18.00 Hiradó
18.35 Mese

21.30 Kállai Ferencre emlékezünk:
6:3, avagy játszd újra, Tutti!
Magyar film

0.25 Egy bérgyilkos naplója

Amerikai krimi
755 Gyilkos sorok
Amerikai krimisorozat
8 5 5 A kifutó Amerikai valóságshow
955 Doktor House

Amerikai vígjáték
3.40 A tánc szenvedélye
Amerikai zenés filmdráma
5.30 Felvétel indul!

Amerikai filmsorozat
1055 Wayne világa 2.

Amerikai vígjáték
13.10 Monk - Ftúgos nyomozó

Amerikai krimisorozat
14.05 Monk - Húgos nyomozó
Amerikai krimisorozat
15.05 CSI. A helyszínelők

16.00
17.05
18.05

Amerikai bűnügyi sorozat
A médium
Amerikai krimisorozat
A kifutó Amerikai valóságshow
Greek, a szövetség
Amerikai filmsorozat
Doktor House
Amerikai filmsorozat

18.45 A nagy ho-ho-ho-horgász
1855 Quo vadis?

19.00

20.00 Híradó - esti
20.05 Közbeszéd
20.30 Zsúptetős emlékek

20.00|ó barátok

Amerikai vígjátéksorozat
20.30 CSI. A helyszínelők

Kínai játékfilm (feliratos)
22.10 Diplomatavadász

Amerikai bűnügyi sorozat
21.30 CSI. Miami helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
22.30 CSI. New York-i helyszínelők

Magyar tévéfilmsorozat
23.00 Sport - esti
23.05 Váltó Gazdasági híradó
23.20 Papírrepülők

Iráni játékfilm (feliratos)
0 5 0 EtnoKlub

20.30 Házaspárbaj

5.00 Sabrina, a tiniboszorkány
5.25 A médium Amerikai krimisorozat
6.20 Columbo. Matt két lépésben

2.00 Kikötő - friss Kulturális hírek
2.10 Vers
2.15 Himnusz

FILM

Amerikai bűnügyi sorozat
23.30 Barb Wire - A bosszúálló angyal Amerikai akciófilm
1.20 CSI. Miami helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
2.20 CSI. New York-i helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat

Gwen és Eddie egy nemzet álmait
váltja

valóra.

Szépek,

gazdagok,

mellékesen pedig mozisztárok és
közös filmjeik mindig boldog happy
enddel végződnek. De a rajongók
nem is sejtik, hogy mennyire utálják egymást. Legújabb filmjük premierje előtt azonban végképp betelik a pohár, a színésznő a latin szeretőjéhez költözne, férje pedig kiszaladna a világból.

21.30 KÁLLAI FERENCRE

Eddie segítségével Tommy új verzióban meséli el a tűzesetet a biztosítási nyomozóknak, bár ez rá
nézve kínos következtetésekkel is
jár. Teddy, mivel szabadulni akar Ellie-től, újratárgyalást kér ügyében,
és fel is mentik. Börtönből való
szabadulása azonban nem egészen
úgy sül el, ahogy tervezte. Mike súlyos beteg édesanyja elképzelhetetlen kéréssel fordul fiához...

18.40 MCLEOD LÁNYAI
Grace meg van róla győződve, hogy
ő átkozta el a farmot, miután csapások sorozata éri őket. Kate a bibliai tíz csapásra gyanakszik, mivel
sáskahad és tetvek is megjelennek
a Drovers Runon. Eközben Ashleigh
elcsábítja Patricket, nem minden
cél nélkül.

Amerikai fantasztikus kalandfilm
10.10 A szeptemberi kiadás
Amerikai dokumentumfilm
11.40 Fuss, dagi, fuss!

Angol romantikus vígjáték
13.20 Kardiofitnesz Olasz vígjáték
14.45 A meztelen dobos
Amerikai vígjáték
16.25 A postamester 1. Angol fantasy
18.00 A postamester 2. Angol fantasy
19.30 Rachel esküvője
21.20 Amerika

Amerikai filmdráma
2250 Alzheimer-kór 3. - A tudomány állása szerint
23.45 Alzheimer-kór 4. - A tudomány állása szerint Amerikai
dokumentumfilm-sorozat. R.:
|ohn Hoffman, Susan Froemke.
A tudósok és orvosok az eddigi
vizsgálatok alapján azt a következtetést vonták le, hogy az Alzheimer-kór egy komplex betegség, amely nem vezethető vissza
egyetlen okra.

(a város kábeltévé-hálózatain, az
16.00 Dixi jam Sassion - koncert

lesztése 8.30 Csongrád megyei

17.00 Delfy 17.30 Híradó 17.50 A

magazin (ism.) 9.00 Szegediku-

nap kérdése 17.55 Csillagposta -

mok (ism.) 9.30 Futsal: Újszegedi

napi horoszkóp 18.00 Vásárhelyi

TC-Berettyóújfalu

magazin 18.55 Nyugi-torna 19.00

11.00

magyarkupaKönnyűzene

A Szélkiáltó

Együttes gyermek-

EMLÉ-

11.30 Képújság 15.00 Receptva-

koncertje 20.00 Híradó 20.20 A

rázs 15.30 Deszki magazin (ism.)

nap kérdése 20.25 Csillagposta -

RA, TUTTI!

16.15 Lélektől lélekig (Ism.) 17.00

napi horoszkóp 20.30 Látogató-

Az évszázad mérkőzése 1953. no-

SZÓ-TÉR extra: A gének tudomá-

ban Nagybányán 21.30 Vásárhe-

nya 3. 17.25 Könnyűzene 17.55

lyi magazin (ism.) 22.30 Híradó

Képújság 18.00 Szeged ma - hí-

22.50 A nap kérdése 22.55 Csil-

rek 18.15 Deszki magazin (ism.)

lagposta 23.00 Sheket-koncert

25-én

délután

negyed

négykor kezdődött. Hónapok óta
erre várt az ország, az emberek a
rádiókészülékek köré gyülekeztek,
hiszen az aranycsapat lépett pályára az addig hazájukban veretlen angolok ellen. Néhány perccel a kezdőrúgás előtt azonban történik valami.

Amerikai akciófilm
8.10 Filmek és sztárok
Holland mozimagazin
8.35 A Boszorkány-hegy

V Á R O S I TV

KEZÜNK. 6:3, AVAGY JÁTSZD ÚJ-

vember

Amerikai filmmagazin
6.00 Speed Racer - Totál turbó

s z e g e d

hírek 8.15 A határtérség K+F+l fej-

mérkőzés
23.45 M E N T S MEG!

Angol thriller
2.00 Minden azzal kezdődött

Telin
0 . 0 0 Képújság 8.00 Szeged ma -

21.20 A M E R I K A KEDVENCEI

422-15?

w wwiiin.)TaiBiMi 11 ifi'—N • W'i— ím jfitfJiiBH w. 1: u i'n1

FILMSOROZAT

VÍGJÁTÉK

(62)

Góry P i n c e & Terasz,

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI

•hbkhh^mhmhh

—
5.25
6.00
625
7.00

Adélé és a múmiák rejtélye (feliratos): 15.15 óra.
A karatekölyök (m. b ): 14.15,17,
19.45 óra.
Ragadozók (m. b.): 13 óra.
Varázslótanonc (m. b ): 15.30,
20.15 óra.
Csingiling és a nagy tündérmentés (m. b.): 13.30 óra.
Nagyfiúk (m. b.): 17.45 óra.
Eredet (m. b.): 14,16.45,19.30 óra.

UHF 42-es csatornán)
0 . 0 0 Képújság 7.30 Szegedi hírek
7.55 Artista 8.25 Szemközt 8 . 4 0
Csurgó-Pick Szeged férfi kézilabda-mérkőzés

felvételről

Képújság 17.00 Ne
Egészségmagazin

17.30

gó-Pick

férfi

Szeged

da-mérkőzés

10.10

kockáztass!

felvételről

Csurkézilab19.00

Szegedi hírek 19.25 Mese 19.30
Körút 20.35 Hírháló 21.00
német kalandfilm 23.00 Hírek

19.00 Mórahalmi magazin 19.30
Tudományegyetem 20.00 Szeged
ma (ism.) 20.15 Csongrád megyei
magazin
masszázs

(ism.)
21.55

20.45

Táltos

Könnyűzene

22.00 Szeged ma (ism.)

Vasárnapi

Az

Északi-tenger kalózai I. Spanyol-

DÉLMAGYARORSZÁG

Nem mindennapi!
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APRÓBÖRZE

2 0 1 0 . O K T Ó B E R 7.,

MAGANHAZ

ALBERLETET KERES
• SZEGEDEN
keresek
egyetemista ügyfeleim számára 2-3 szobás, bútorozott vagy bútorozatlan, kiadó lakásokat. Ár: 40-100 E
Ft. Tel.: 06-30/231-4871,
DH
Szentháromság.
(095384884)

ALBÉRLETET KÍNÁL
• S Z E G E D , Alföldi utcai,
magasföldszinti,
másfél
szobás, felújított, bútorozott,
társasházi
lakás
hosszútávra, kaucióval kiadó! Irányár: 50.000 Ft/hó.
Tel.:
06-30/654-0874,
Hidroép-Kováos
Kft.
(095384900)

• SZEGED-BELVÁROSI, a
most megújuló Oldal utcában 91 nr'-es, földszinti,
világos, tiszta polgári lakás,
rendelőnek, irodának is alkalmas, kiadó. 06-30/677-

0 6 75.(100195044)

(100194899)

BÉRLEMÉNY
A Napfényfürdő
Aquapolis Szeged

B É R B E ADJA
a nyári épületben
található. 90,2 m2 és
117,8 m' profilkötöttség
nélküli, utcai bejáratú,
valamint a főépület
vendéglátószintjén
található, 55 nv és 80 nv

üzlethelyiségét.
06-62/566-488

9 0 06.(095179618)

• D E S Z K I , 5 szobás, 170
m2-es, tetőteres, újabb
családi ház parkosított udvarral eladó. Ár: 22 M Ft.
Érd.: Gutenberg u. 24.,
30/906-0690, Egedi Sándor, Ingatlan24.(100194732)
• E L A D Ó családi házat, lakást, nyaralót, termőföldet
keresek. Szűcs Imre, 063 0 / 2 3 9 - 9 1 97.(095179800)

• MAKÓN, 43-as úthoz közeli, 3 szobás, kis portájú
családi ház eladó. 06-30/
306-9813(100195103)

• MAKÓN, Erdélyi püspök
utcában 2,5 szobás családi
ház eladó.
06-70/3416 7 1 4(0953840131

• SZEGED-Ú JSZEGEDI,
4Q m2-es, 1+1 szobás, II.
emeleti, tízéves téglalakás
1 személynek vagy egy
párnak kiadó. Ár: 48.000 Ft
+ rezsi. Tel.: 30/742-7168,
molnar.otto@kaas.hu, Kaas
Ingatlangaléria.

Érdeklődni a

• D E S Z K elején, négyszobás, 1995-ös magánház,
tavaly teljesen felújítva, garázzsal, gyönyörű kerttel,
igényesnek,
21.000.000
Ft-ért eladó. 06-30/508-

s

|

telefonszámon.

ÉPÍTÉSI TELEK
• ROMÁNIA, Hargita megye,
Gyimes-völgyben
26.122 m 2 -esépitési terület
2 db gyimesi parasztházzal,
csűrökkel, síelésre alkalmas területrésszel eladó.
LIMIT, Kun-Szabó Mária.
Irányár: 1,5 EUR/m 2 . Tel.:
06-30/299-3929.
(095384499)

• S Z E G E D , Sándor utcában jó adottságokkal rendelkező építési telek 21
méteres utcafronttal, eladó. Ár: 26,8 M Ft. Tel.:
06-30/442-4061. Kaas Ing a t l a n g a l é r i a . (100194681)

• SZEGED-ALSÓVÁROSI,
Nyíl utcai, 22 m utcafronttal
450 m2-es üres házhely
eladó. Tel.: 06-30/9788250.(095384938)

• S Z E G E D - S Z Ö R E G , Pálya téri, 710 m2-es építési
telek érvényes építési engedéllyel eladó. Panellakást is beszámítanak. Bátyiné Mester Zsuzsanna,
LIMIT. Irányár: 7,99 M Ft.
Tel.:
30/456-5776.
(095384494)

• ÚJSZEGED
frekventált
helyén 1600 m2 telek eladó.
V(z, villany, gáz, csatorna
van, 32.000.000 Ft-ért. 06-

30/758-7786.(100196116)

FÖLDTERÜLET
• B I O T E R M E L É S R E előkészített 4 hektár szántó
műút mellett bérbe adó.
Érd.:
06-30/261-0771.
(095388773)

GARÁZS
• G A R Á Z S oladó. Szeged,
Nemestakács u. 1. Erd.:
6 2 / 4 5 0 - 1 9 0 . (100195435)

MAGANHAZ
• C S A N Y T E L E K I , 2 szobás
magánház 2.500.000 Ftért eladó, víz, gáz, villany
bent van. 06-70/425-1904
(095384883)

• E L A D Ó családi házakat,
nyaralót, telket, termőföldet keresek. Tel.: 06-30/
535-04 66.(095384898)

• P E T Ő F I T E L E P központjában 100 m2-es magánház
40 m2-es, lakható melléképülettel, 250 négyszögöl
telken eladó. 06-30/6555 5 36(095384718)

• SZATYMAZON nappali +
háromszobás, 130 m2-es,
17 éves magánház melléképülettel, dupla garázzsal,
1100 m2-es telken eladó.
LIMIT, Kun-Szabó Mária.
Irányár: 25,5 M Ft. Tel.:
30/2 99-39 29. (095384502)
• S Z E G E D , Kapu köz 3.
alatti, igényes környezetben lévő kétszintes, teraszos, hatszobás, 2 konyhaétkezős, 2 fürdőszobás,
garázsos,
alápincézett,
kertes magánház 700 m2es telken eladó. Tel.: 62/
495-080.(095281187)

• SZEGED,
Kecskéstelepi, Adai utcai, 3 szobás
magánház 1.087 m2-es telken eladó: 15 M Ft. 62/640658(100194901)

• SZEGED-ALSÓVÁROS
legszebb részén, a műemlék templommal szemben
eladó 9 szobás, egyedi
kialakítású magánház, a
kertben medencével, pavilonnal. Ár: 65 M Ft. Tel.:
+36-30/231-5693,
DH
Szentháromság, (095384881)
• SZEGED-BAKTÓI
kiskerteknél, 714 m2-es telken
kétszintes, 52 m2-es, nappali + 2 hálós ház pincével
eladó. Irányár: 11.500.000
Ft. Érd.: Engi Zsuzsanna,
06-70/454-2054.

Irdatlan B O R Z É
• SZEGED-MÓRAVÁROS,
Korda utcában jó állapotú,
háromszintes, 180 m2-es,
4,5 szobás, dupla garázsos
ikerház egyik fele eladó.
LIMIT, Kun-Szabó Mária.
Irányár: 28,5 M Ft. Tel.:
30/2 99-39 29. (095384508)

• S Z E G E D , Budapesti krt.i, kész, kifizetett panelprogramos, erkélyes, normál
állapotú, 2 szobás panellakás nagyon jó közlekedéssel eladó. Ár: 6,7 M Ft. Tel.:
30/561-1126, Ingatlan 24.

• SZEGED-RÓKUSON
2
generáció együttélésére is
alkalmas, 135 m2-es lakóház, a földszinten 30 m2-es
üzlethelyiséggel eladó. LIMIT Ingatlaniroda. Irányár:
26,9 M Ft. Tel.: 30/625-

• SZEGED,
Csongrádi
sgt.-i, 35m2-es, 1,5 szobás
lakás ötszintesben eladó
4,8 M Ft-ért. Tel.: 06-30/
283-96 04.(100196579)

2 5 3 1 .(095384506)

• SZEGED-TÁPÉ
elején
178 m2-es, kétszintes, nappali + 4 szobás, étkezős,
felújított magánház 30 m2esüzlethelyiséggel, 798m2es telken, garázzsal, melléképületekkel eladó. Ár:
24.990.000 Ft. +36-20/
4 6 3 - 8 1 22(095386747)

• S Z E G E D - T Á P É N , csendes
utcában
tetőtérbeépítéses, 4 szoba + nappalis, tégla, masszív családi ház nagy kerttel, garázzsal, melléképületekkel
eladó. Ár: 21,9 M Ft. Tel.:
+36-30/231-0936,
DH
Szentháromság. (095384879)
• SZEGEDÚ J S Z E G E D E N , Fő fasori,
72m2-es, részben felújított,
háromszobás sorház kerttel,
garázzsal
eladó
14.700.000 Ft-ért. 06-30/
758-7 7 86.(100196099)
• S Z Ő R E G E N 100 m2-es,
felújítandó téglaház 637 m2
telekkel eladó.
Irányár:
10.500.000 Ft. 62/485208(100195453)

• SÁNDORFALVÁN,
735
m2-es telken, 113 m 2 alapterületű, amerikai konyhás,
négyszobás, két fürdőszobás (napkollektor, radiátor
és padlófűtés, kandalló)
modern, új építésű családi
ház eladó. Érd.: +36-30/
383-107 3.(095384310)
• Ú J S Z E G E D exkluzív utcájában kiváló tervezésű, 7
szobás, loggiás, kertes sorház 3 fürdőszobával eladó.
Érd.:
06-30/519-6471.

(095387212)

(095385189)

• S Z E G E D - B A K T Ó I , nagy
nappalis, cserépkályhás, 3
hálószobás, nagy étkezókonyhás, teraszos családi
ház új fürdőszobákkal, új
konyhabútorral, műanyag
nyílászárókkal, rendezett
környezetben eladó. Ár:
26.500.000.30/532-4174,
Ingatlan 24. (100194730)

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

• SZEGED-BELVÁROS
mellett, Veres ács utcai, 55
m2-es, 2 szobás, felújítandó családi ház 455 m2-es
telken eladó. Ár: 12.9 M Ft.
Tel.:
30/742-7168,
molnar.otto@kaas.hu, Kaas
Ingatlangaléria.
(100194694)

• SZEGED-KLEBELSBERGTELEP
központjában kétszintes ingatlan eladó. A földszinti részen
üzlethelyiségek, az emeleti
fészen lakórész található.
LIMIT,
Simon
Györgyi.
Irányár: 34,9 M Ft. Tel.:
3 0 / 6 8 5 - 4 6 0 2 . (095384510)

• SZEGED-MAROSTŐN
2005-ben épült, földszint +
tetőteres, 258 m 2 hasznos
alapterületű, igényes lakóház eladó. LIMIT Ingatlaniroda,
Bozsó
Orsolya.
Irányár: 68 M Ft. Tel.: 30/
6 2 5 - 2 531.(095384522)

• SZEGED-MAROSTŐN
földszint + tetőteres, 248
m2-es, 2 nappali + 4 hálószobás,
kétgenerációs
családi ház eladó. LIMIT
Ingatlaniroda, Bozsó Orsolya. Irányár: 55 M Ft. Tel.:
3 0 / 6 2 5 - 2 5 3 1 .(095384520)

• SZEGED-SZÓREGEN,
Jácint utcai, kétszobás, saját fűtésű magánház 936
m2-es telekkel 13.900.000
Ft-ért eladó. 06-30/7587 7 86.(100196107)

ALBERLETET KÍNÁL

(095179633)

• Ú J S Z E G E D , Fő fasori,
ötszobás, kétszintes, igényesen felújított magánház
nagy
melléképülettel,
36.000.000 Ft-ért, azonnali átadással eladó. 06-30/
508-90 06.(095179620)
• ÚJSZEGED-MAROSTŐI
városrészen ötéves, 178
m2-es, földszinti magánház
garázzsal, 750 m2 telken,
parkosítva, igényesnek eladó.
06-20/473-8998
(095384891)

• Ú J S Z E G E D E N 170 m2
es, kétszintes, 5 szobás
családi ház 915 m2-es telken, garázzsal, terasszal,
sürgősen eladó. Bátyiné
Mester Zsuzsanna, LIMIT.
Irányár: 43,5 M Ft. Tel.:
30/45 6-5 7 76.(095384518)

PANELLAKAS
• BUDAPEST-UJPALOTA
központjában 66 m2-es, 2
szoba-hallos, felújított, erkélyes, III. emeleti lakás
cseréptetős házban, jó közlekedéssel eladó. Érd.: 0670/375-5809, 17 óra után,
e-mail:
bertokkati
©gmail.com. 109507775B)
• MAKÓ-BELVÁROSI,
I.
emeleti, 56 m2-es lakás
bérleti jogát szegedire cserélem.
62/485-208

55 0 0 0 Ft + rezsi
70 OOO Ft + rezsi
80 0 0 0 Ft + rezsi

1EVEN BELÜL TORTENO LAKASVASARLAS ESETEN
A BÉRLETI DÍJ FELÉT BESZÁMÍTJUK A VÉTELÁRBA!
ÉRDEKLŐDNI: 62/499-814, 06-70/372-0014

(100194737)

• S Z E G E D , Cső utcában
eladó egy első emeleti, 47
m2-es, erkélyes panellakás
csodálatos
kilátással,
csendes helyen. 5.800.000
Ft.
06-70/454-2099
(095387175)

• S Z E G E D , József A. sgt i, 60 m2-es, 2+1 szobás,
loggiás, 8. emeleti, megkímélt, panelprogram keretén belül felújított lakás
sürgősen
eladó.
Ár:
6.900.000 Ft. Tel.: 06-70/
321-99 60.(095386750)
• S Z E G E D , József A. sgt.on 61 m2-es, erkélyes lakás
eladó. Irányár: 6.500.000
F t . 6 2 / 4 8 5 - 2 08(100195446)

• S Z E G E D , Kereszttöltés
utcai, 1+2 szobás, I. emeleti, felújított lakás eladó
6.900.000 Ft-ért. Tel.: 0630/62 8-46 1 4.(100196585)

• S Z E G E D I Ipoly soron
másfél szobás, klímás, festett falú panellakás alkalmi
áron eladó. Befektetésnek
ideális, visszabérelnék. Ár:
5,4 M Ft. Tel.: 30/5324174,
e-mail:
wentzel.zsanett
@ingatlan24.info, Ingatlan
24.(100194741)

TANYA
• R Ö S Z K E I , 2 hektáros tanya 400 m2-es, I. osztályú
istállóval és mezőgazdasági gépekkel eladó. Ár: 15,9
M Ft. Tel.: +36-30/7427168, Kaas Ingatlangalér i a . (100194712)

TEGLAEPITESU LAKAS
• BAL fasorban sorházi lakás, 3 szintes, 150 m2-es,
eladó, vízórával, egyedi
belső
falépcsővel:
28.200.000 Ft. 06-30/3144 4 6 1 (095367030)

• BUDAPESTEN
tanul
gyermeke? Diáklakás szegedi áron eladó! Megújuló
környék, kitűnő közlekedés, bevásárló-szórakoztató központ a szomszédban, 3 szoba, 90 m2. Ár:
17.000.000 Ft. Tel.: 06-70/
321-9977,
www.dh.hu.
(096366733)

• S Z E G E D , Kukovecz N.
utcai, 53 m2-es, 1,5 szobás, lakóelőteres panellakás eladó 7,8 M Ft-ért.
06-70/375-1123.

• DUGONICS tér melletti.
46m2-es, erkélyes, II.-i, 1,5
szobás lakás eladó, egyetemistáknak ideális megoldás.
06-30/9784-339

• S Z E G E D , Lugas utcában
eladó hőszigetelt, új műanyag ablakokkal felszerelt,
belső felújításra szoruló, 35
m2-es, 1+1 szobás panellakás. Ár: 4,9 M Ft. Tel.:
+36-30/231-4752,
DH
Szentháromság. (095384895)

• JUHÁSZ Gyula utcai, 68
m2-es, háromszobás, I.
emeleti, kéterkélyes, igényesen kialakított lakás eladó. Tel.: 06-30/9784-339.

(100197167)

• S Z E G E D , Szamos utcai,
felújított, 64 m2-es, erkélyes lakás eladó: 6.200.000
F t . 6 2 / 4 85-208(100195450)

• S Z E G E D , Szamos utcában eladó egy 2+2 szobás,
4. emeleti, jó állapotú panellakás panelprogramos
házban. Ár: 8.200.000 Ft.
Érd. :Zámbó Marian, 06-70/
454-20 74.(095387207)
• S Z E G E D , Szilléri sugárúton eladó egy I. emeleti,
kétszobás, igényesen felújított panellakás ötszintes
épületben. Otthon Centrum. Irányár: 6.990.000 Ft.
06-70/45 4-20 8 7(096387166)
• S Z E G E D , Tabán utcában
eladó 1. emeleti, 55 m2-es,
2 szobás, hallos, erkélyes,
szép lakás kész, kifizetett
panelprogramos házban!
Ar: 7,7 M Ft. +36-30/2308943, DH Szentháromság.
(095384892)

• S Z E G E D , Építő utcai, 68
m2-es, 1+2-es, erkélyes,
magasföldszinti, panelprogramban felújított lakás
7.900.000 Ft-ért eladó. 0662/470-095, 06-20/5163 0 89.(100195560)

• SZEGED-TARJÁNBAN
befejezett
panelprogramos, liftes panelház ötödik
emeletén lévő, háromszobás, 63 m2-es, erkélyes
lakás alkalmi áron, sürgőseneladó! Irányár: 5,3 M Ft.
Tel.:
06-30/654-0874,
Hidroép-Kovács
Kft.
(095384905)

• SZEGED-TARJÁNBAN
felújított, 2+2 szobás, erkélyes lakás eladó. Irányár:
8.200.000 Ft. 62/485-208
(100195462)

• S Z E G E D E N , a Hont Ferenc utcában 56 m2-es,
1 +2-es, külön bejáratú szobákból álló, felújított panellakás eladó. Ár: 7.600.000
Ft. Tel.: 06-70/454-2086.

(100195459)

(095387163)

• NYITRA utcában, ötszintesben, 2+2-es, jó állapotú,
ablakcserés, parkos lakás
eladó vagy szegedi kisebbre cserélhető. 06-70/327-

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

7949.(095384459)

TISZA PALOTABAN KUMATIZALT LAKASOK KIADOK

1 szobás
1+1 szobás
1+2 szobás

TEGLAEPITESU LAKAS

(095386729)

• S Z E G E D , Budapesti krt-

74 m -es, 2+2 szobás,
LEGYEN A TUDÓSÍTÓNK! i,zárószinti,
panelprograKüldjön egy rövid hírt, mon átesett panellakás öttársasházban,
fotót vagy videót a szintes
sürgősen eladó. Ár: 8,6
tudósító a (frftnrQTTiflni mFt. Tel.: +36-30/7427168, Molnár Ottó, Kaas
e-mail címre!
Ingatlangaléria. (100194721)
2

(100195517)

(100195514)

• K E C S K E M É T I utcai, 1,5
szobás, kéterkélyes, II.
em.-i lakás garázzsal, hatlakásos
házban
eladó.
Irányár: 12.500.000 Ft. 0630/9784-339.(100195510)

• MARS téri, 42 m2-es,
egyszobás,
gázfűtéses
téglalakás Attila utcára
néző ablakokkal, 5,9 M
Ft-ért eladó. 06-30/6284 6 1 4(100196572)

• MÓRAVÁROSI négylakásos társasházban igényesen felújított, 73 m2-es,
háromszobás,
erkélyes,
összkomfortos téglalakás
kerttel, garázzsal eladó.
06-20/254-9710(100196751)
• RENDKÍVÜLI akció! Szeged, Dankó P. u. 26. sz., I.
emeleti 44 m2-es és II.
emeleti 70 m 2 -es lakás
szerkezetkészen, 199.000
Ft/m2 áron eladó. 62/442385,
06-30/938-0931.
(095282082)

• SZEGED,
Boldogasszony sugárúton 58 m 2
es, 1. emeleti, 2 szobás,
erkélyes lakás BÉRLETI JOGA eladó. Ár: 4.800.000 Ft.
Gál
Judit,
06-70/4542 0 5 1 .(095387167)

• S Z E G E D , Cserzy M. utcában 89 m2-es, 4 szobás
lakás felújítottan eladó. Ár:
18 M Ft. Tel.: 06-30/4424061, Kaas Ingatlangaléria.(100194686)

• S Z E G E D , Damjanich utcai, 85 m2-es, 1+2 szobás,
II. emeleti, felújított, 2 erkélyes, igényes téglalakás eladó.
3D:
www.3dingatlanpiac.hu/
b2249. Ár: 19,9 M Ft. Tel.:
+36-30/742-7168,
Kaas
Ingatlangaléria. (100194700)
• S Z E G E D , Gém u.-i, 62
m2-es, 2 szobás, nagy 12
m2-es teraszos, parkettás,
gázfűtéses, redőnyös lakás
beépített szekrényekkel eladó. Ár: 13,5 MFt. 30/8601424,
Ingatlan
24.
(100194739)

• S Z E G E D , Hét vezér utcában, 4. emeleten nappali és
2 szobás, 62 m2-es, világos, erkélyes lakás autóbeállási lehetőséggel eladó.
Ára: 10.500.000 Ft. Hajdú
Olga,
06-70/454-2064.
(096387215)

• S Z E G E D , Jakab L. utcai,
35 m2-es, egyszobás, I.
emeleti
téglalakás
4.800.000 Ft-ért eladó. 0630/62 8-48 3 2(100196590)
• S Z E G E D , Kormányos utcai, 4. emeleti, belső kétszintes, tágas, erkélyes,
nappali + 3 szobás téglalakás eladó. Ár: 17.000.000
Ft.
06-70/454-2094

(095387211)

• S Z E G E D , Kálvária térnél
paneláron, sürgősen eladó
64 m2-es, téglaépítésü, cirkófűtéses, jelenleg 2 szobás lakás, amiből kellemes
otthont varázsolhat. Ár:
8.800.000 Ft. Tel.: 06-70/
321-9977,
www.dh.hu/
szeged/ingatlanok.
(095386738)

• S Z E G E D , Mátyás tér közelében 2 szobás, napfényes, 56 m2-es, étkezős,
egyedi fűtésű, parkettás
lakás egyetemekhez közel
eladói Irányár: 10,9 M Ft.
Tel.:
06-30/654-0874,
Hidroép-Kovács
Kft.
• S Z E G E D , Pulz utcai, 3
szobás, I. emeleti, nagy
nappalis, amerikai konyhás, gardróbos, exkluzív
lakás eladó. Ár: 26,5 M Ft.
Tel.:
+36-30/742-7168,
Molnár Ottó, Kaas Ingatlang a l é r i a . (100194702)

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

2 0 55(095387202)

(095386744)

• S Z E G E D , Apáca-Szivárvány utca sarkán eladó igényes, 3+2 szobás, nappalis, étkezős, 2 fürdőszobás
lakás. Igényes kialakítás,
minőségi faburkolatok! Ár:
17.000.000 Ft. Érdeklődés: 06-70/454-2058. Németh Gabriella. (095387170)

(100194707)

• S Z E G E D , Árvíz utcai, 45
m2-es, 1,5 szobás, kulcsrakész lakás eladó 9,8 M
Ft-ért. Tel.: 06-30/6290 3 60.(100196587)

• SZEGED-ALSÓVÁROSI,
155 m2-es, kétszintes lakás
2 erkéllyel,
autóbeállóhellyel eladó. Befektetőknek! Ár: 27.900.000 Ft.
06-30/758-7786.
(100196112)

• SZEGED-BELVÁROS,
Anna-kút közelében eladó
egy magasföldszinti, mástél szobás, parkettás, egyedi fűtéses ingatlan. Irodának, lakásnak Is kitűnő!
LIMIT,
Simon
Györgyi.
Irányár: 11,4 M Ft. Tel.:
30/685 - 46 02. (095384500)
• SZEGED-BELVÁROS,
kiskörút mellett, két külön
szobás, III. emeleti, igényesen felújított téglalakás
12.900.000 Ft-ért eladó.
06-30/508-9006.

(095179625)

• SZEGED-BELVÁROSI,
98 m2-es, első emeleti lakás
bérleti joga átadó, irányár:
4,5 M Ft. 62/485-208

(100195467)

• SZEGED-ÚJSZEGED,
Védőnő utcai, 67/48 m2-es,
2+1 szobás, IV. emeleti,
bútorozott, igényes, panorámás téglalakás eladó. Ár:
13,4 M Ft. Tel.: 30/7427168, e-mail: molnar.otto
©kaas.hu, Kaas Ingatlang a l é r i a . (100194668)

• S Z E G E D E N , a belvárosban kínálok eladásra egy 52
m2-es, földszinti, egyedi fűtésű
lakást!
Irányár:
8.700.000 Ft. Érdeklődés:
06-70/454-2052.
(095387214)

• S Z E G E D E N , a Bodzafa
utcában eladó egy 76 m2es, nappali és két hálószobás, erkélyes,
második
emeleti, újabb építésű társasházi téglalakás.
Ár:
16.900.000 Ft. Elérhetőség:
06-70/454-2081.
(095387204)

• Ú J S Z E G E D E N , 50 m 2
es, kétszobás, I. emeleti,
téglalakás
erkéllyel
8.200.000 Ft-ért eladó. 0630/758-7786.(100196110)

• S Z E G E D E N , a nagykörúton belül 1 + tél szobás,
egyedi fűtéses, erkélyes,
összkomfortos lakás eladó.
Ár: 7.890.000 Ft. Tel.: 0670/321-99 7 7.(095386735)

(095384909)

• S Z E G E D belvárosában, a
Gogol utcában 36 m2-es, 1
nagy szobás, étkezőkonyhás, társasházi téglalakás
fáskamrával eladó. Ára:
6.600.000 Ft. Hajdú Olga,
06-70/454-2064.
(095387168)

• SZEGED,Árvíz utcai, 116
m2-es, kétszintes, 2 fürdőszobás, 3 erkélyes téglalakás 7 éves társasházban
eladó. Ár: 21 M Ft. Tel.:
+36-30/742-7168, Molnár
Ottó, Kaas Ingatlangaléria.

• S Z E G E D , Sándor utcai,
59/47 m2-es, 2 szobás,
erkélyes, exkluzív, 3. emeleti, nagy erkélyes, féltetőtéri lakás fedett autóbeállóval eladó: 10.800.000 Ft +
500.000 Ft. 06-70/454• S Z E G E D , Sik Sándor utcában igényes, 2+2 szobás, földszintes lakás jó
elosztással eladó. Ár: 21,3
M Ft + garázs. Tel.: 06-30/
442-4061. Kaas Ingatlan-

CSÜTÖRTÖK

• S Z E G E D E N , Damjanich
utcában, 16 éves társasház
2. emeletén 62 m2-es, 2
szobás, erkélyes, igényesen kivitelezett, társasházi
lakás beépített bútorokkal
eladó. Irányár: 11.900.000
Ft. Érdeklődés: 06-70/4542 0 93.(095387210)

• S Z E G E D E N , Vasas Szent
P. utcában eladó magasföldszinti, 61 m2-es, 2 szoba + étkezős téglalakás__
igényes felújításokkal, pincével, autóbeállóval. Irányár: 10.990.000 Ft. Tel.:
06-70/321-9960,
W W W . d h . h u . (095386742)

• S Z E G E D E N , aPiroskatér
közelében eladó egy részlegesen felújított, 53 m2-es, 2
szobás, egyedi fűtéses, erkélyes téglalakás új fürdőszobával.
Irányár:
7.900.000 Ft. Tel.: 06-70/
321-99 60.(095388752)
• TÓ utcai, négyszobás, jó
elosztású,
erkélyes,
II.
emeleti, 91 m2-es téglalakás garázzsal, tulajdonostól eladó. 06-20/344-4466.
(095282193)

• Ő S Z utcai, I. emeleti, 58
m2-es, kétszobás, kiváló
adottságú, jó minőségű,
szép lakás eladó. 06-30/
9784-339(100195512)

• Ú J R Ó K U S I , 68 m2-es,
háromszobás, erkélyes, II.
emeleti, igényesen kialakított, szép lakás eladó
15.000.000 Ft-ért. 06-30/
9 7 84-339(100196289)

• Ú J S Z E G E D , Marostői városrészen, 96 m2-es, új
lakás teljesen kész állapotban, azonnal beköltözhetően eladó. 06-20/473-

8 9 9 8.(095384889)

• Ú J S Z E G E D , Temesvári
krt.-i, 1 + 1 szobás, földszinti, felújított, lodzsás téglalakás sürgősen eladó. Ár:
10,3 M Ft. Tel.: +36-30/
742-7168, Kaas Ingatlang a l é r i a . (100194715)

• S Z E G E D E N , a Hattyas
utcában 113 négyzetméteres, garázsos-pincés társasházi lakás eladó. Minden bejárat független társasháztól.
Irányár:
16.000.000 Ft. 06-70/4542080(095387164)

ÜZLETH., MŰHELY, IRODA
• BELVÁROSBAN csillárajándék üzlet (26 éve bejáratot, berendezett) családi
okokból eladó. Érdeklődni
kizárólag este a +36-30/
427-8719
telefonon.
(100196798)

• S Z E G E D , Dugonics utcai, 128 m2-es, 3 szobás,
irodának kiválóan alkalmas, bútorozatlan, polgári
lakás kiadó. Ár: 130 E Ft.
Tel.:
+36-30/742-7168,
Molnár Ottó, Kaas Ingatlang a l é r i a . (100194722)

UZLETHELYISEG, MŰHELY, IRODA
TISZA PALOTÁBAN KLIMATIZÁLT ÜZLETEK
ELADÓK, KIADÓK 70-229 m2 között.
Bruttó eladási ár már 260 OOO Ft/m 2 -től
Bérleti díj: bruttó 2 5 0 0 Ft/m 2 /hó + rezsi
Érdeklődni: 62/555-821, 06-70/312-1914

LEGYEN A TUDÓSÍTÓNK!

Küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót
a tudosito arftátTiEUffircfime-mail címre!

g a l é r i a . (100194684)

• S Z E G E D , Veresács utcában 15 éve épült, I. emeleti,
2+1 szobás, 67 m2-es, napfényes lakás kitűnő állapotban, autóbeállóval eladó.
Irányár: 11.990.000 Ft.
Tel.:
06-70/321-9960,
WWW.dh.hu.(095386721)

Az apróhirdetések tartalmáért
a Délmagyarország Kiadó nem vállal felelősséget!

TUDÁSÁT,

KÉSZÜLJÖN FEL
KRESZ-VIZSGÁJÁRA
A (MnEgTnafrm
KRESZ-TESZTJEIVEL!

A DÉLMAGYARORSZAG IS A DÉLVILÁG AIANLASAVAL
VÁLTSA MEG BELÉPŐJEGYÉT ELŐVÉTELBEN A DÉLMAGYARORSZÁG
ÉS A DÉLVILÁG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁIBAN!

Disney O n lee - Hihetetlen kalandok: december 2-3-4-5.

jegyárak: 2500-15 000 Ff • Helyszín: Syma Csarnok, Budapest
Quimby koncert: december 17., péntek, 20.00 óra

Jegyár: 4500 Ft • Helyszín: Petőfi Csarnok, Budapest

EDDA Művek 30 eve: december 19., vasárnap, 19.00

Jegyárak: 3900, 5900, 8500 Ft 'Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna
A jegyek árán (elül 200 Ft kezelési költséget is felszámttunk.

IRODAINK: Szeged, Gutenberg u. 5., 62/310-933 • Szeged, Szabadkai út 20.. 62/567-835

gr

• Szentes, Kossuth u. 8., 63/314-838 • Makó, Szegedi u. 9-13., 62/213-198 • Hódmezővásárhely, Kinizsi u. 27., 62/242-419

APROBÖRZE

2 0 1 0 . O K T Ó B E R 7., C S Ü T Ö R T Ö K

STÜSZI VADÁSZ

VÁLLALJUK

s

ÉTTEREM

CSALÁDI,

|

FFW

NONSTOP

EBÉDEK

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

ÉS VACSORÁK

Asztalfoglalás: 62/315-640 L E B O N Y O L Í T Á S Á T .
GRATULÁLUNK

AUTÓ

^ms^^mwmnmnnman

E szép napon Neked kel fel a nap,
Felhőkön át simogatja arcodat.
Csak Neked nyújtja sugarát,
S velünk együtt

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

Horváth-Fock
Reginának

(095282091)

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT. Szeged, Fonógyári út
11.
Tel.:
62/458-692

nagyon boldog
. születésnapot

(095180380)

kíván!

Anya, Apa, Erik

ALLAST KINAL
Az AGRONÓMIA KFT|
(DESZK)
szarvasmarha-telephelyére"
gyakorlattal rendelkező

INSZEMINÁTORT
keres határozatlan időre.

TÖRÖK ANTALNÉ
CSIKÓS
MARGITNAK
Tápéra,

Érd.: 06-70/378-7690
Az Agronómia Kft.s
(Deszk)
szarvasinarha-t elephelyére
gyakorlattal rendelkező

Ma betöltöd a 6 0 . évet,

műszakvezetői

mögötted egy dolgos élet.
Kívánunk még sok szép évet,
jó erőben, egészségben
köszöntünk Téged!
A család minden tagja

keres határozatlan időre.

ín, 06-70/378-7690

JfjAíúAJíJ jh , j •>', / ÍJLj Lüllí

K
a Kastélykert

gyakorlattal rendelkező f

traktorost

u. 51. szám alá,

keres határozatlan
időre.
Érdeklődni: 06-70/378-7690

ZsZs

_

alkalmából
jó egészséget
menye,
V
és
sok boldogságot
kíván:
unokái,
* HR^

sr

(100195361)

• M.T. Nyrt. T-Mobile partnere, szerviz (1 fő) munkatársat keres. Követelmények: középfokú, szakirányú végzettség, idegen
nyelvtudás (alapszinten),
számítástechnikai ismeretek. Kérjük, küldje meg
részünkre kézzel írt, fényképpel ellátott önéletrajzát,
érettségi bizonyítvány másolatait, a Westcom G S M
Kft. 6720 Szeged, Fekete
sas u. 14. sz. alá. Borítékra
kérjük, tüntesse fel: "Munkavállalói
jelentkezés."
• SZOLGÁLTATÓ cég fel
vételre keres 1 fő épületgépész gyakorlattal rendelkező, és 2 fő segédmunkás
munkavállalót. B kategóriás jogosítvány feltétel. Rövid bemutatkozó levelet a
csatorna01@gmail.com email
címre
kérünk.
(100196801)

• ALAPOZD meg a jövődet
külföldön! Személyre szabott, elérhető munkalehetőségek, kiemelkedően
magas jövedelmek. Jelentkezz
most!
www.hajopincer.hu,
06-30/3014088(095387197)

születésnapja

dédunokái

• FÁBIÁNSEBESTYÉN
Község Önkormányzat pályázatot hirdet Fábiánsebestyén Gondozási Központ szociális intézményi
referens munkakörbe. Feltételek: főiskolai, szociális
munkás végzettség. A pályázatot postai úton a Fábiánsebestyén Község Önkormányzat címére (6625
Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.) 2010. október
20-ig lehet benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati
adatbázisban
szereplő azonosító számot:
1996-2/21121, valamint a
munkakör megnevezését.

(100196794)

Az Agronómia Kft.
(Deszk)

r/

Algyőrc,

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

(üzenetrögzítő

r % -

OLVASSA

a (^íiFpErafirn
blogjait!
Nekünk fontos
a véleménye!

KERTESZKEDES

DÍSZFÁK, tuják, gyümölcs• M2,5, M5, M10, M 20, M
fák ós dísznövény különleges30-as rekeszek, tejes-, hú- ségek teljes fajtaválasztékát
sosládák,
fakonténerek, megtalálja a deszki faiskoláBig-Bag
zsákok, ban 10%
kedvezménnyel,
800x1200-as, 1000x1200- 2010. október 31-ig. Érd.:
Deszk,
Alkotmány
út vége.
as rakodólapok, 400x6000
Tel.: 30/259-3244, www.deszmm-es
PVC-csövek,
kifaiskola.hu. (100195015)
necczsákok
hengerben,
necctömlők lila, piros színben eladók. Érdeklődés: a
06-70/311-9538-as, 0676/441 -417-es telefonszá- • SMARAGDTU J Á K : 1 m/
1.300 Ft/db, gömbtuják,
mokon. (100196078)
díszfák, egyéb dísznövények széles választéka!
GEPJARMÜVEZETO-KEPZES Bolgár
Díszfaiskola,
Szeged-Kecskéstelep, Ge• DIÁKAKCIÓ 20.700 Ft raS. 18., 62/427-991. Nyitkezdő
befizetéstől. va: egész nap, vasárnap
www.csillagautosiskola.hu délig. ( 0 9 4 9 7 4 5 1 1 )
Londoni krt. 10., 62/4264 33.(095387217)

NOVENY

HIRDETMENY
• AZ E H - S Z E R Kft. értesiti
a lakosságot, hogy a Szeged, Körtöltés u. 8/B
(11913 hrsz.) társasház
villamosenergia-ellátását
szolgálói kV-os kábeleket,
valamint az új elosztószekrényeket
a
DÉMÁSZpartner Kft. 2010. október
8-án feszültség alá helyezi.
Felhívjuk a figyelmet, hogy
az elektromos berendezések megközelítése, megérintése tilos és életveszélyesl(iooi96io6)
• AZ E L E K T R O G L O B Kft.
értesítialakosságot, hogya
Szeged, Mars tér 17. szám
alatti
üzlet
többlet
villamosenergia-ellátását
szolgáló új 1 kV-os földkábeleket, valamint elosztóés vágási szekrényeket a
Démász-partner kft. 2010.
október 8-án feszültség alá
helyezi. Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektromos
berendezések megközelítése, megérintése tilos és
életveszélyes! (100196565)

TANFOLYAM

is)

© Apróbörze

BARÁTI, ÜZLETI

AHOL NEM CSAK VADÉTEL VAN!

TELEFONOS

SZOLGÁLTATÁS

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

' ÖMtl

„ SGS
Most még jelentkezhet
a 2 0 1 0 . novemberben induló
•ÁLLAMHÁZTARTÁSI

TÜZELŐANYAG

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ
•TB ÉS BÉRÜGYI
g
SZAKELŐADÓ
• BANKI BEFEKTETÉSI +
TERMÉKÉRTÉKESÍTŐ g
•OKLEVELES ADÓg
ELLENŐRZÉSI SZAKÉRTŐ |

• A K Á C tűzifa 10.000 Ft/
m3-től. 06-30/517-6674.
(100194887)

• APRÍTOTT kemény tűzifa: 11.000 Ft/m3-től, szállítással
06-20/626-9944,
06-30/479-7435.

képzésekre.

CSONGRÁD MEGYEI Z
K É P Z É S I KÖZPONT S
Tel.:

62/420-652

(096369191)

aivw.peifekt.hu/csongrad • szegedl4pcrfekl.hu

• T Ü Z E L Ő A K C I Ó ! Akác és
tölgy 8.500 Ft/m-től. 0620/6 1 2 - 9 2 1 2.(100195947)

EGY KIS •
SZÓRAKOZÁSRA
VÁGYIK?
KAPCSOLÓDJON
KI VELÜNK!

Szabásmintaszerkesztő
t a n f o l y a m indul
Szegeden!
2010. október

11.

Tel.: 20/97-87-252

www.cssoüe^bltaa/jatekol

www.SzabasVarazs.hu

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

A DÉLMAGYARORSZÁG
ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

(095364068)

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
csatornakamerázással, 17
éve, éjjel-nappal. 62/499992(095384519)

H o g y miért e r d e m e s apróhirdetését
A

DÉLMAGYARORSZÁGBAN

és a D É L V I L Á G B A N feladni?

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

LAI'SZAMBAN MEGjELENIK!
Előzze meg versenytársai!!
Válassza az ország legnagyobb múltú
megyei napilapját!
Délmagyarország és Délvilág hirdetésfelvétel
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban
vagy telefonon!

i g . (094668002)

• LAKSPED!
Költöztetés
igény szerint. 62/497-358,
06-30/630-4 6 90(095282482)
• MŰANYAG nyílászárók,
párkányok,
könyöklők,
redőnyök, szúnyoghálók.
Hondela-Ablak Kft., Szeged, GáborÁron.u. 14.Tel.:
06-70/339-1825, 06-70/
339-1822,
www.hondela.hu (094976027)

(.ED, Gutenberg u. 5. • 62/310-933
GED, Szabadkai úl 20. • 62/567-835
NTES Kossuth u. 8. • 63/314-838
KÓ, Szegedi u. 9-13. • 62/213-198

• ROLLÓ-MR Kft. - ablakgyártás- árnyékolástechnika: redőny, szúnyogháló,
reluxa, műanyag nyílászárók.
Tel.:
62/407-133,
www. rollo-mr. hu (095178746)

Kinizsi u. 27. • 62/242-419

A *

•rmbmnwwwsí

SZENTES

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Gyászközlemények
SZEGED

Köszönetet mondunk mindazoknak,

Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik

akik

VÖRÖS PÁL

ÁCS KOVÁCS KÁROLY

temetésén részt vettek és mély fájdal-

temetésén megjelentek és fájdal-

munkban osztoztak.

munkban osztoztak.

- 93384055

GYÁSZHÍR

Gyászoló családja

95384806

akik szerettünk,

ÖZV. KÉRI IMRÉNÉ

Itt hagytál bennünket, még csak nem is szóltál.
Most, hogy már kialudt az az áldott fényed,
Pótolhatatlan lesz a Te drága lényed."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett anyukánk, nagymamánk, dédink, rokonunk,

kánk, nagymamánk, dédink, rokonunk,

GYŐZŐ MOLNÁR JÁNOSNÉ
ESZTIKE
türelemmel viselt hosszú betegsége után, 2010.

angyalok bölcsője ringatja már, nem
jöhet vissza, hiába várjuk, emléke szí-

dalmunkban osztoztak.

vünkben otthont talál."

Felejthetetlen halottunk temetése 2010. október 8-án 15 órakor a szentesi Sze-

Emlékezünk

der temetőben lesz. Drága emléke szívünkben él!

Gyászoló család

KAZINÉ BÚS ERZSÉBET

Felejthetetlen halottunk temetése 2010. október 8-án 15 órakor a szentesi Szeder temetőben lesz. Drága emléke szívünkben él!
A gyászoló család

i(xii95i5i

Csaladja

MAKÓ

október 2-án, 90. évében, hosszú betegség után
elhunyt. Temetése október 12-én, kedden 19 órakor lesz az Algyői temetőben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudat-

drága szerettünk,

juk, hogy szeretett édesa-

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

nyánk, nagymamánk és

minden percben rád gondolunk,

MkíZflí
TjPíf

Ól Bár foghatnánk a kezed!
Bár bújhatnánk hozzád újra!
Nagyon hiányzol!

^

Ha tudjuk is, hogy többé nem jössz már, vissza,

s

n

79 éves korában békében elhunyt.
Temetése október 11-én, hétfőn 19 órakor a Kiskundorozsmai temetőben lesz.
Gyászoló család

drága szerettünk,

VERÉB GYÖRGY

Tel.: 63/400-162

Gyászoló fia

Tel-63/483-975
Csongrád, Szentháromság tér 8.
Tel.: 63/570-325
ORHIDEA TEMETKEZÉS
Csongrád, Erzsébet u. 32.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

HIGYISÁN AURÉL

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

elvesztésének 2. évfordulóján.
Gyászoló családja

63/471-121

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
FELVÉTELE:

Hálás szíwel mondunk köszönetet

Cs. M.-i Kegyeleti Kft.,

mindazoknak, akik drága szerettünk,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

6800 Hódmezővásárhely,

KOVÁCS SÁNDOR GYULA
„SATYAK"

Tel./fax: 62/534-985, 62/534-986

Hálás szíwel mondunk köszönetet a

temetésén megjelentek, sírjára koszo-

testvéreknek, rokonoknak, ismerő-

rút, virágot helyeztek, fájdalmunkat

söknek, szomszédoknak, akik szeret-

bármely módon enyhíteni igyekeztek.

tünk,

58 éves korában elhunyt. Temetése
október 8-án 11 órakor lesz a Sándor-

temetésén részt vettek, virágaikkal,

falvi alsó temetőben.

részvétnyilvánításukkal fájdalmunkSándorfalva

—

6600 Szentes, Sima F. ú. 45.

TOURINFORM C S O N G R Á D

Fájó szíwel emlékezünk

NÉMETH SÁNDOR

Gyászoló család,

63/400-889
Égisz '90 Temetkezési Kft.,

6640 Csongrád, Főu. 17-19.
iooi96422

mégis egyre csak hívunk és várunk: APUCI!

testvérünk,

HÓDI VINCÉNÉ
ÓVÁRI MAGDOLNA

Szentes, Sima Ferenc utca 31.

ben.

Gyere haza!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

KERESZTES-NAGY ERZSÉBET

utáni búcsúztatása október 11-én, hét-

és nem feledjük azt a szörnyű délutánt.

Mécses 2001 Bt.
- (Temetkezési Szolgáltató Bt.) -

főn 10 órakor lesz a Szeder temető-

üresek a nappalok, az éjszakák,

G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE:

ARATÓ LAJOSNÉ

88 éves korában elhunyt. Hamvasztás

Két éve szomorú, üres a házunk,

HERCZEG GÁSPÁR

Fájdalomtól megtört szíwel tudatom,

Szentes, Mecs B. u. 9. szám alatti lakos,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

,5,8,878

A gyászoló család

hogy drága Édesanyám,

MEGEMLEKEZES

di körben búcsúztunk Tőle.

október 9-én, életének 88. évében elhunyt.

halálának 2. évfordulóján.

október 9-én, életének 88. évében elhunyt.

81 éves korában elhunyt. Szűk csalá-

Pótolhatatlan lesz a Te drága lényed."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett anyu-

„Csendesen alszik, megpihent végleg,

türelemmel viselt hosszú betegsége után, 2010.

OLASZ MÁRIA

Most, hogy már kialudt az az áldott fényed,

Gyászoló család

CSÓTI-GYAPJAS MÁRIA

ESZTIKE

BALOG SÁNDORNÉ

Itt hagytál bennünket, még csak nem is szóltál.

temetésén megjelentek és mély fáj-

GYŐZŐ MOLHÁR JÁNOSNÉ

Ifi
V

„Életünknek egén fénylő csillag voltál,

MEGEMLEKEZES

Köszönetet mondunk mindazoknak,
„Életünknek egén fénylő csillag voltál,

GYÁSZHÍR

ban osztoztak.
CICIUAUIYI

Gyászoló család
J

i(¥U95*i?7

Gyászoló családja

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

Tiszteli Hirdetőink! Gyászközleményeket a megjelenés előtti
munkanapon 9 óráig tudunk elfogadni.
Gyászközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!
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TATAI PÉTER BRAVÚROS TELJESÍTMÉNNYEL RUKKOLT ELŐ

Az első idegenbeli siker
Nagy csatában, a második félidőben kimondottan jó játékkal
29-28-ra nyert a Pick Szeged
férfi kézilabdacsapata a Budapest Bank ligában Csurgón.
Skaliczki László együttese a
második játékrészben fordította meg a meccset, Tatai Péter
bravúrjainak köszönhetően
gyűjtötte be a két pontot.

Csurgő-Pick Szeged

28-29

Budapest Bank férfi kézilabdaliga. Csurgó, 800 néző. Vezette: Dobrovits, Tájok.
Csurgó: Hudák - MISS 7/1, józsa, Pavlovics 3/1, Trivkovics
3, Frey 3, Nagy M 2. Csere:
Nikolics, Pallag (kapusok),
OLÁH G. 3, Borsos, Dömös 2,
Vadkerti G„ Szöllősi 1, CIFRA
2. Vezetőedző: Bakó Botond.

CSURGÓ
SÜLI RÓBERT
„Szép volt, fiúk!" - állva ünnepelte a maroknyi, 10 fős szegedi mag a 29-28-as Pick-sikert Csurgón, a Budapest
Bank férfi kézilabdaligában.
Szoros lett a vége, pedig az
utolsó perc előtt már négy
góllal is elhúzott a vendégegyüttes. Nagyot harcoltak a
Tisza-partiak, a második félidőben Bajorhegyi
Ádám vezérletével összeszedett volt a
védekezés, Tatai Péter pedig
bravúrt bravúrra halmozott, a
Pick válogatott kapusa öt hétméterest és számtalan ziccert
hatástalanított, így hiába küzdött, harcolt nagyot a hazai
csapat, esélye sem volt a győzelem megszerzésére.
Pedig amikor Bakó
Botond
együttese megtudta, hogy Törő Szabolcs
kézsérülés, míg

Pick Szeged: Mikler - Stranovsky 2, KATZIRZ 8/1, SULC
5/1, Beocsanin 2, ZUBAI3, Vadkerti A. 2. Csere: TATAI (kapus),
BAJORHEGYI, LÉKAI 6, Butenko
1. Vezetőedző: Skaliczki László.
Hétméteresből: 8/2, ill. 4/2.
Kiállítás: 6, ill. 12 perc.

Katzirz megszórta a Csurgót, nyolc gólig jutott. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
Herbert Gábor térdműtét miatt
nem lép pályára, reménykedett a szegediek legyőzésében.
Az első félidőben jól is játszott
a Csurgó, volt olyan időszak,
amikor 6-2-re vezettek, és

Vélemények. Tatai Péter: - Persze hogy jólesik a lelkemnek, hogy
kijött a lépés, azonban nem vagyok elégedett, hiszen ezt a meccset simán kellett volna nyernünk. Rengeteget könnyelműsködtünk, egy ilyen
csapattól, mint a Pick. ez nem megszokott dőlog. A vasárnapi
BL-meccs nagyon nehéz, főként úgy, hogy kevesen vagyunk.
Katzirz Dávid: - A legfontosabb a győzelem, és ez végre idegenben is
sikerült. Persze nem bontunk pezsgőt, de a lelkünknek mindenképpen
jól jött a győzelem. Végre nekem is kijött a lépés, a sérülésem óta talán most ment a legjobban a játék.

MEGYEI FUTBALLHÍREK
Élen a Frt World és a Ságvári
A TÖRÖK GYÖRGY 2010
ŐSZI veterán kispályás labdarúgó-bajnokság 5. fordulójában, A osztály: Bokafogó-Altax 2-3, Pláza O'Neill-Fit
World 2-8, Ficak-Piac Kft.
3-2, Charlton-Szegedi Vízmű
0-2, Első Beton-Lokomotiv:
elhalasztva. B osztály: Lanerossi-Ságvári 5-2, Együtt
Szegedért-Metálpont 2-9, Piros-Kékek-Sándorfalva 2-9,
Dózsa-Szak: elhalasztva.
A osztály
1 Fit World*
5 4 1 0 42-13 14
2 Első Beton
4 4 0 0 23- 612
3 Ficak
5 3 1 1 17-1610
4 Charlton
5 3 0 2 36- 7 9
5 3 0 2 19-11 9
5 Sz. Vízmű
5 2 0 3 15-35 6
6 Altax
4 1 2 1 11-14 5
7 Lokomotív
8 Pláza"
5 0 2 3 12-22 4
9 Piac Kft.
5 1 0 4 10-38 3
10 Bokafogó
5 0 0 5 14-37 0
* Döntetlen esetén (Pláza O'Neill-Ficak 3-3, Fit World-Lokomotív 1-1, Pláza O'Neill-Lokomotív 4-4) a büntetőrúgásokat
megnyerő csapat (a Pláza O'Neill kétszer, Fit World) plusz egy
jutalompontot kap.
B osztály
1. Ságvári*
2 SZAK
3 Dózsa
4 Metálpont
5. Lanerossi
6 Sándorfalva
7 Együtt Sz.
8 Piros-Kékek

5
4
4
5
5
5
5
5

3
3
3
3
3
2
1
0

1 1 22-1511
1 0 11-410
0 1 16- 8 9
0 2 16- 9 9
0 2 16-11 9
0 3 20-12 6
0 4 12-33 3
0 5 10-31 0

(15-13)

•Döntetlen esetén (Ságvári-SZAK 3-3) a büntetőrúgásokat megnyerő csapat (Ságvári) plusz egy jutalompontot kap.

Első maradt
a Sándorfalva

A CSONGRÁD MEGYEI III.
osztályú labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójában:
Hódmezővásárhelyi FC
lll.-Bercsényi-Algyő II. 4-2,
Sándorfalva ll.-IKV Alsóváros 1-1, Deszk-Röszke II.
2-3, Csongrád il.-Ruzsa
0-3, Csengele-Bütyök csárda Mártély 2-3, Öttömös-Kübekháza 2-2, Forráskút-Makó III. 2-3, Domaszék-Komlósi Trans Baktó
2-0, Pusztamérges-Tiszasziget 3-1.
A bajnokság állása
1
2
3
4
5
6.
7
8
9
10
11
10
11
14
15
16
17
18

Sándorfalva II.
Mártély
Domaszék
Csongrád II.
HFC lll.-B.
IKV Alsóváros
Rúzsa
Pusztaméges
Csengele
Röszke II.
Makólll.
Deszk
Algyő II.
Forráskút
Tiszasziget
Kübekháza
Öttömös
K. T. Baktó

8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
8
8
8
7
7
8
8
8

7
7
6
6
5
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
0
0

1 0 35- 222
0 1 21- 521
2 0 25-1320
0 2 26-12 18
3 0 19- 3 18
2 2 25-15 14
1 3 15-1213
0 3 25-19 12
0 4 30-22 9
0 4 19-22 9
0 5 14-19 9
1 5 12-22 7
1 5 14-26 7
3 3 11-13 6
1 5 10 26 4
1 6 7-39 4
3 5 11-26 3
1 7 7-28 1

még az első 30 perc után is
kétgólos előnyük volt, 15-13.
Szerencsére ismét több vezéregyénisége volt a csapatnak,
az említett Tatai mellett a sérülése után legjobb játékát nyújtó
csapatkapitány, Katzirz Dávid
is remek teljesítménnyel rukkolt elő. Az első félidőben jobbátlövőből, majd a második játékrészben a megszokott balátlövő pozícióból ontotta a gólokat. Sulc és Lékai is fontos pillanatokban talált a három kapusát is pályára küldő hazaiak hálójába, így hiába lett végül csak
egygólos a siker, a Pick diadalát nem veszélyeztette semmi.

Skaliczki László: - Minden
győzelem fontos, így ez is. A
meccs elejét és végét kell elfelejtenünk, a köztes időszakban jól
játszottunk. Sajnos ismét több
biztos helyzetet elrontottunk, ez
bosszantó.
Vasárnap
fontos
meccs következik a dán AaB
Handball ellen, arra kérem a
szurkolókat, hogy minél többen
jöjjenek ki, a csapat pedig mindent megtesz, hogy győzzön.
Spanyol siker. A spanyol Valladolid két góllal, 30-28-ra
győzött a svájci Schaffhausen
vendégeként a Pick Szeged
csoportjában a férfi kézilabda
Bajnokok Ligája 3. fordulójának
szerdai mérkőzésén.

Öt szegedi vb-arany
Belgrádból
BELGRÁD, A szerbiai Belgrád
adott otthont a 8. junior és 4.
kadett
kick-box-világbajnokságnak, amelyen öt kontinens
52 országából több mint 2 0 0 0
fiatal indult, és amelyen tizenhat szegedi harcos is részt vett
- köszönhetően az egész évi
megfeszített, kemény munkájuknak. A korosztályok idei
csúcseseményén tízen a Yoko
Kick-box Teamet, négyen a Tigers SE-t, ketten pedig a Combat „D" SC-t képviselték négy
arany- és öt bronzéremmel. Az
összesített eredménylistán a
magyarok 19 arany-, 10 ezüstés 20 bronzérmet szereztek, ezzel második helyen végeztek az
oroszok mögött. A mieink a
szakágak közül semi-contact-

ban elsők, light-contactban
harmadikok lettek.
A szegediek érmes eredményei,
Yoko Kick-box Team, juniorok,
semi-contact, egyéni, -60 kg: 1.
Busa Andrea. Kadett II., -65 kg:
3. Liszkai Krisztina, -57 kg: 3. Nóvák Norbert. Kadett I., -37 kg: 3.
Nováki Dávid. Csapat, juniorok: 1.
Magyarország (benne: Almási Bence, Busa Andrea). Kadett II.: 1.
Magyarország (benne: Nóvák Norbert). Felkészítők: Varga Zsolt, Almási Bence, Haska Szabolcs.
Tigers SE, juniorok, csapat: 1.
Magyarország (benne: Kovács
Ádám). Egyéni, semi-contact,
-57 kg: 3. Kovács Á. Light-contact, -57 kg: 3. Kovács Á. Felkészítő: Kovács Sándor.

Most még szép Split
Ma és pénteken a selejtezőben
három-három szegedi játékos
lép pályára a szombatig tartó,
a horvátországi Splitben tartandó férfi tekecsapat Európa-kupán. Mint minden eseményen, a Szegedi TE most is esélyes a végső sikerre.

m
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SPLIT

MÁDI JÓZSEF
Horvátország nemcsak nyáron, de így, kora ősszel is nagyon szép. És ami még fontos:
az időjárás sem a magyar viszonyokat idézi. A Szegedi TE
férfi tekeegyüttese tegnap a
felhők mögül gyakran előkukucskáló nap révén kellemes,
24-25 Celsius-fokos melegben
érkezett meg a csapat Európa-kupa helyszínére, Splitbe.
A gyönyörű tengerparti városban nincs már annyi turista,
nincs már annyi kávézó nyitva, mint a nyári főszezonban,
ám még így, október elején is
érdemes egy hatalmasat sétálni a hullámok áztatta parton.
A csapat elnöke, Karsai Ferenc (képünkön) az első különítmény vezetőjeként már kedd
késő délután óta élvezi ezeket a
viszonyokat - már ha néha

kedését. Ha a fináléban leszünk, ott már minden megtörténhet - mondta a szakember,
akinek azért vannak problémái az esemény lebonyolításával. - Az elődöntő és a döntő
egy napon lesz, ezt csak olyan
ember találhatta ki, aki még
életében nem tekézett, és még
életében nem készített sorsolást. Minden szakmai alapot
nélkülöz, óriási blődség, hogy
a legjobbakra egyetlen nap
alatt két komoly és kemény tétmeccs vár. Mi igyekeztünk
megfelelően felkészülni erre a

A program. A spliti Európa-kupán a szegediek tervezett programja, október 7. (csütörtök), 9.40: Kakuk Levente, 15.05: Szél Tibor,
16.10: Karsai László; október 8. (péntek), 7.30: Földesi Zsolt. 14 óra:
Kis Zsolt, 15.05: Kiss Norbert.
A további program, elődöntők, október 9. (szombat), 7.30: a selejtező 2.-a selejtező 3. helyezettje; 9.40: a selejtező 1,-a selejtező 4.
helyezettje. Helyosztók, október 9. (szombat), a 3. helyért: 12 óra;
döntő: 15.15.
gondolatban el tud szakadni az
Európa-kupától.
Együttese
ugyanis, mint az elmúlt években megszoktuk, esélyesként
lép majd pályára a viadalon.
- Az első célunk a döntőbe
jutás, de szeretnénk megnyerni a bajnoki másodikak vetél-

A résztvevők
A férfi tekecsapat Európa-kupa együttesei: Ritzing (osztrák), Banja Luka (bosnyák),
Zapresic (horvát), jihlava
(cseh), Tallinn (észt), Selongey (francia), Bamberg (német), Fugger Sterzing (olasz),
Rabotnicki Szkopje (macedón), Leszno (lengyel), lasi
(román), Kamnik (szlovén),
Zenta (szerbiai), Inter Bratislava (szlovák), SZEGEDI TE.

körülményre, de a végső sorrend kialakulásához már a szerencsének is lesz köze.
A szegediek első játékosa
ma 9.40-kor Kakuk
Levente
lesz, őt követi délután három
óra öt perckor Szél
Tibor,
majd a nap harmadik magyarjaként - ez még azonban egy. általán nem biztos - Karsai
László. A világbajnokok után
pénteken további három szegedi dob, majd szombaton jön
a végső két csata. A szegediek
mellett esélyes még a német
Bamberg, a többiek - így például az egykori szegedi Fekete
Lászlóval érkező szerbiai Zenta, az olasz Sterzing, az osztrák Ritzing, a horvát Zapresic,
a szlovén Kamnik vagy a román lasi - közül viszont nem
tudni, ki számolhat a négy közé kerüléssel.

Tovább a kupában
MAKÓ. A férfi kézilabda magyar
kupa második fordulójában az
NB II Délkeleti csoportjában
szereplő Makó KC az NB I/B harmadikját, a Ceglédet fogadta. A
hazaiak főleg a második félidei
játékuknak köszönhetően nyertek, így a 3. fordulóba kerültek.
Nagy Zoltán: - Megilletődötten kezdtünk, így négygólos
előnyt szerezhetett a Cegléd. A
második félidőben Matics és
Cselovszki
vezérletével
már
szellemes,
technikás,
közönségszórakoztató
játékkal
fordí-

tottunk, amelyet a nézők vastapssal jutalmaztak.
A csapat
a bajnokságban
és a kupában
is jól szerepel,
megérdemelné
a sokkal nagyobb
érdeklődést.
Makó KC-Cegléd 34-30 (15-19)
Férfi kézilabda magyar kupa, 2.
forduló, Makó, 100 néző.
Makó: Gera - dr. Fekete-Szabó,
Papp D. 3, MATICS 9, CSELOVSZKI
11, Pardi, Sándor 1. Csere: Avramov (kapus), Sárosi 3, CSÖNDES
5, Szabó P. 2, Madár, Kander, Benkő. Edző: Nagy Zoltán.

Összesített Rendőr TE-siker
SZENTES. A közelmúltban megrendezett szentesi utánpótlás
labdarúgótornán három korosztályban három különböző
győztes született, ám az összesített eredmények, helyezések
alapján a 27 csapat részvételével megrendezett tornán a
A Yoko Team érmesei, térdel Nováki Dávid. Hátsó sor: Haska Szabolcs, Almási Gravo-Mix-kupát a Rendőr TE
Bence, Busa Andrea, Liszkai Krisztina, Nóvák Norbert és Varga Zsolt. FOTÓ: DM/DVegyüttese vihette haza.

A Gravo-Mix-kupa végeredménye, U7 (8 csapat): 1. Mindszenti
Mocorgó FC, 2. Szegvár SK, 3.
HSZATÁK Junior FC Szentes. U9
(8 csapat): 1. HSZATÁK junior FC
Szentes, 2. Rendőr TE l-es csapata
Szeged, 3. Mindszenti Mocorgó
FC. U11 (11 csapat): 1. Rendőr TE
Szeged, 2. Sándorfalva, 3. Makó
FC ll-es csapata.
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15 év után újra férfi
pólócsapat Csongrádon
ban, amelynek a célja csak
annyi, hogy minél több
meccset játsszon - fogalmazott az elnök.
A felnőttek mellett sok
gyermek is jár a csongrádi
uszodába, négy gyermekcsapat tartozik az egyesülethez.
- A nagyobb hangsúlyt toCSONGRÁD
vábbra is az utánpótlás-neveMUNKATÁRSUNKTÓL
lésre helyezzük, a szponzora- A Csongrád Városi Vízilab- inktól befolyó összeget is ráda Sport Egyesület 2001-ben juk költjük - a felnőtt gárda
alakult, ám az utóbbi kilenc teljesen önköltséges alapon
évben csak gyermekcsapa- játszik. Megéri a fiatalokra áltok játszottak az egyesület- dozni, hiszen sok tehetség
ben, a felnőttek most elő- pallérozódik a településen,
ször neveztek be az országos aki közül eddig a legtöbbre a
bajnoki rendszerbe - mond- jelenleg az Egerben játszó,
ta Vérségi Zoltán, az egyesü- korosztályos válogatott Kertes Anna vitte
l t Az idősebb korosztály mellett - mondta az
elnök.

Ismét az OB ll-ben indul az
1995-ben mepzűnt csongrádi
férfi vízilabdacsapat: a rutinos
játékosok és fiatal tehetségek
alkotta együttes a játék szeretete miatt nevezett a bajnoki
küzdelmekre.

a serdülőben kiemelkedő fiatalok
is lehetőséget kaphatnak a csapatban, amelynek célja, hogy
minél több meccset játsszon.
Vérségi Zoltán elnök

let elnöke, aki elárulta, a
csapat tagjai korábban rendszeresen összejöttek egy-egy
barátságos meccsre.
A csongrádiaknál jórészt az
1995-ben megszűnt, szintén
OB Il-es egyesület rutinos pólósai játszanak, legismertebb
közülük a korábbi korosztályos Eb-ezüstig jutó Lantos
Csaba és a sportág városi legendájának számító, 55 éves
Tari László, játékos-edzője pedig Huszka Károly.
- Az idősebb korosztály
mellett a serdülőben kiemelkedő fiatalok is lehetőséget kaphatnak a csapat-

A csongrádiaknak nem
kell sokat várniuk a bemutatkozásra,
a
tornarendszerben zajló bajnokság első fordulóját ugyanis október 16-án
éppen hazai medencében rendezhetik meg.

Megyeiek az OB ll-ben
Összesen hat megyei csapat
szerepel a vízilabda OB ll-ben.
A D csoportban a Csongrád
mellett a Szegedi Vízilabda és
Tömegsport Klub és a Szentesi Öregfiúk VSE indít együttest, míg az E jelű hatosban a
HVSC második csapata, a Szegedi Úszó és Vízilabda TE és
az SZTE EHÖK SE szerepel.

KEZDŐÖTÖSE REMEKLÉSÉVEL, MINDEN NEGYEDET MEGNYERVE GYŐZÖTT A SZEVIÉP-SZEGED

Részsikerekből győzelem
Minden negyedet megnyerve
83-57-re győzte le a Szolnokot
a Szeviép-Szeged a női kosárlabda NB I A csoportjának 4.
fordulójában. A hazaiaknál Németh Bernadett volt a legeredményesebb, 19 pontig jutott a
találkozón.

SZEGED

GYÚRÓS ISTVÁN
Egykor derbi volt a Szeviép-Szeged és a Szolnok öszszecsapása a női kosárlabda
NB 1 A csoportjában. A felek
még két éve is szoros mecscset vívtak, a szegediek akkor mindössze három ponttal, 76-73-ra nyertek az újszegedi sportcsarnokban.
Azóta azért nagyot változott a helyzet, a Szeviép játéktudásban jóval felülmúlja
a Szolnokot, ami tegnap is
meglátszott a két csapat öszszecsapásán: a nyolcadik
percben már 2 0 - 8 - r a vezettek Németh
Bernadették.
A negyed vége, illetve a
második játékrész eleje nem
sikerült jól, ekkor feljöttek a
szerb Boskovics
vezette vendégek, akik 26-22-nél kerültek
a
legközelebb,
ám
Bencze Tamás vezetőedző jó
érzékkel kért ekkor időt, tanácsai használtak a csapatnak, amely innentől kezdve
folyamatosan
növelte
előnyét
a
szolnokiakkal
szemben.
Némethen
meglátszott,
könyöksérülése már a múlté,
könnyed mozdulatokkal do-

Szeviép-Szeged-Szolnok

83-57
(26-14,17-17, 23-13,17-13)
Női kosárlabda NB I A csoport, 4. forduló. Újszegedi
sportcsarnok, 250 néző.
Vezette: Ádám, Király.
Szeviép-Szeged: NÉMETH
19/3, LACZ115, RASHEED 15/3,
FEJES 14, KELLER 6. Csere:
Farkasinszki 4, Laklóth 10,
Lengyel, Kováts, Békefi, Kecskés, Varga R Vezetőedző:
Bencze Tamás.
Szolnok: PUNGOR 10, Gáspár
2, BOSKOVICS 12/6, Kmézics,
Cvetanovics 9. Csere: SERBÁN
13, Rubold 3/3, Gyuricza, Ferencz, Szondy 8. Vezetőedző:
Mészáros Zoltán.
•Sm

bálta a kosarakat kintről és
bentről egyaránt. Laczi Edit
sem sokkal maradt el tőle, a
fiatal, még mindig csak 22
éves kosaras sokat vállalt, és
rendre jól oldotta meg a rábízott feladatokat, és a palánk alatt Keller
Annamária
is sokat dolgozott.
A hajrában, a biztos vezetés tudatában Bencze edző
ezúttal is sűrűn cserélt, a fiatalok közül Békefi
Beatrix,
Varga
Petra
és
Kecskés
Fanny is lehetőséget kapott a
meccsen, amelynek képét jól

Laczi (középen) magabiztos teljesítményt nyújtott. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
jellemzi, hogy a Szeviép
minden negyedet meg tudott
nyerni, esélyt sem adva ellenfelének.
Bencze T a m á s : - Biztató
volt a játékunk,
különösen
a
kezdőötösünk
teljesített
jól,
összhangban
volt a
csapat.
Fontos
feladatunk,
hogy
a
padról
beszálló
játékosokat

minél hamarabb felhozzuk
erre a szintre, hogy ők is egyre
többet tehessenek
hozzá a teljesítményünkhöz.
További
eredmények:
FTC-Vasas-Csata 61-54, Cegléd-Baja 8 3 - 8 6 , Pécs 2 0 1 0 BEAC-Újbuda 105-50, MKBEuroleasing
Sopron-Szekszárd 9 0 - 5 5 .

ISMÉT JOL JARNAK LAPUNK HUSEGKARTYAS 0LVAS0I

Sport, játék és mobiltelefon a hűségeseknek
Két, a maga területén már elismerést kivívott vállalkozást mutatunk
be ezen a héten olvasóinknak. Az egyik a hódmezővásárhelyi Sárkány Sport-, játék- és ajándékkereskedés, a másik pedig a mobiltelefonokat és kiegészítőket forgalmazó, és szervizt működtető Centrum
GSM. Ha felkeresik őket, ne felejtsék otthon hűségkártyájukat!

SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL

SÁRKÁNY - AMIT A GYEREKEK IS SZERETNEK. Ha létezik valahol egy
sárkány, amitől a gyerekek nem
félnek, akkor az a hódmezővásárhelyi. A Sárkány Sport-, játékés ajándékkereskedésben, amelyet a Dr. Rapcsák András út 4.

szám alatt találhatnak meg az
érdeklődők, a legnagyobb márkákat kínálják - sportban és játékban egyaránt. Dékány Tamás, az üzlet vezetője, tulajdonosa elmondta: náluk az összes
létező sportághoz szükséges
eszközt meg lehet találni a golftól kezdve a búvárkodáson keresztül egészen a bokszig.

- Ami nincs raktáron, azt nagyon rövid idő alatt beszerezzük. Az Andrássy út 9. szám
alatt Adidas, a 6. szám alatt pedig Nike márkaképviseletünk
van. De nemcsak a sportban
képviseljük hivatalosan a márkákat, h a n e m a játékok terén
is. Mi nem a számítógépes,
internetes gyerekjátékok mellett tettük le a voksunkat, hanem az igazi, klasszikus értéket képviselő játékokat forgalmazzuk. Áruljuk a Lego, a
Mattel, a Hasbro és a Russh termékeit is, amelyek már bizonyítottak a rendkívül igényes
közönség: a gyerekek előtt mondta. A Sárkány üzletben,
ahol a hűségkártyások 5 száza-

Náluk az összes létező
sportághoz szükséges
eszközt meg lehet találni.
Dékány Tamás üzletvezető

lékos engedményt kapnak, a
62/242-577-es telefonszámon
érhetik el a leendő vásárlók,
míg az Adidas- és a Nike-boltok kínálatáról a 62/242-715, ilHa létezik valahol egy sárkány, amitől a gyerekek nem félnek, akkor az a hód- letve a 62/239-830-as telefonszámon érdeklődhetnek.
mezővásárhelyi. FOTÓ: KOROM ANDRÁS

CENTRUM GSM - A MOBILKOZPONT. Szegeden, a Mikszáth
Kálmán u. 4. szám alatt várja
vásárlóit a Centrum GSM szaküzlet. Csurgó Attila üzletvezető elmondta: régi és új tele-

ÜgyféUcözpontúak és precízek vagyunk, és ezért viszszajáró vendégeink vannak.
Csurgó Attila üzletvezető
fonokat forgalmaznak, és az
ezekhez szükséges tartozékokat: akkumulátort, előlapot
és más kiegészítőket árulnak
széles választékban.
- Üzletünkről mi sem árulkodik jobban, mint hogy hét
éve ugyanitt találhatnak meg
b e n n ü n k e t az é r d e k l ő d ő k .
Mindez azt bizonyítja, hogy
ügyfélközpontúak és precízek
vagyunk, és ezért visszajáró
vendégeink vannak. A régi,
használt, illetve az új telefonokat is jó áron kínáljuk. A régebbi készülékeket megegyezés
alapján beszámítjuk. Az új telefonokra 12, illetve 24 hónap
teljes körű, a használt telefonokra pedig egy hónapos garanciát vállalunk. Gyakran ke-

„Ügyfélközpontúak vagyunk." FOTÓ: KARNOK CSABA
resik fel szervizünket is, amely
igazán rövid határidővel dolgozik. A nálunk megrendelt készülékeket akár aznap átveheti a tulajdonos, és vidékre is 24
órán belül kivisszük a készülékeket - mondta.
A Centrum GSM szegedi üzletében a Délmagyarország

hűségkártyásainak 10 százalékos kedvezményt biztosítanak. Az üzletet a 62/424-594es telefonszámon is el lehet
érni, a kínálatról és egyéb
szolgáltatásokról pedig a
www.centrumgsm-szeged.hu
weboldalon tájékozódhatnak
az érdeklődők.
(x)
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100 ÉV - 100 IDÉZET
„Újságírók és klubpolitikusok már évek óta ordítoznak ezért a háborúért.
Ők úgy beszéltek erről,
mint valami libasorban
való
bevonulásról
katonazenével. A valóság
elég rossz. Ki tudja, mi
lesz a vége? De nincs
semmi értelme annak,
hogy még borzasztóbbra
fessük a helyzetet. Ha a
háború elmúlik, el kell azt
felejtenünk, de hazugságok szövedékével gyermekeink és ellenségünk
gyermekei közé a gyűlölet
mesterséges korlatait állítani: ez bűn a jövő
ellen."
(1914. október 6.)
Jerome Klapka humorista
(Daily News)

CSÖKKENŐ FELHŐZET
Készítette:

Kezdetben változóan felhős időre van kilátás, néhol gyenge eső, zápor előfordulhat,
majd felszakadozó felhőzet mellett napos idő várható.

Szeged

^
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További kilátások
A továbbiakban egy anticiklon határozza meg időjárásunk képét. A sok napsütést
legteltebb időnként zavarja meg felhőzet, az éjszakai, reggeli órákban párás lesz a
levegő, foltokban köd képződhet.

A Somogyi-könyvtár dolgozói túrára indulnak. FOTÓ: FRANK YVETTE

100 é v e s

Vándorúton a nagy könyv
CSONGRÁD MEGYE
DOMBAI TÜNDE

Még mondja valaki, hogy a
könyvőrzőké nem nehéz fizikai munka. Tegnap meggyőződtünk róla: a mi Somogyi-könyvtárunk
dolgozóit
kemény fából faragták. Az
idei könyvtári hónapban a
békéscsabai megyei könyvtár ugyanis kitalálta, hogy
zarándokútra indít egy nagy
könyvet Pécsre, a kultúra
idei magyar fővárosába. Az
egyedileg kötött példány a
3 0 0 kilométeres úton létező
összes
könyvtárba
eljut.
A könyvbe mindenki beleír-

ja a nevét, aki csak cipelte,
tegnap több mint száz aláírást számoltunk össze.
A Somogyiba kedden érkezett a vándorkönyv Vásárhely irányából. Tegnap reggel a városi bibliotéka legelszántabb könyvtárosai és olvasói indultak vele Domaszékre. Tízen biciklire szálltak, nyolcan gyalog vágtak
neki, tizenketten, a nyugdíjas könyvtárosok buszra ültek, hogy teljesítsék a 16 kilométeres távot. Igazi nagy
teljesítménynek a kutyagolóké számít, öt óra alatt értek
célba. A kerékpárosok az
egyetlen
legénnyel,
Oros

A napos oldalról

a DÉLMAGYARORSZÁG

KALENDÁRIUM

6.49
A Nap kél:
A Nap nyugszik:
18.13
6.22
Sándorral
az élen két óra A Hold kél:
A Hold nyugszik:
alatt tudták le a távot. Leg17.35
nehezebbnek mindkét csapat a Subasánál vezető földISTEN ÉLTESSE!
utat találta, ahol bokáig süppedtek a sárba.
AMÁLIA
Csiszár Andrea, a fiókhálóAz Amália germán eredetű
zati osztály helyettes vezetője
név, az Amal- kezdetű germán
és a csapat főnöke elárulta:
női nevek önállósult, német
miközben a zarándokok a dobecéző rövidülése. Jelentése
maszéki kisvasút történetét
az Amálok, gót királyi család
mutató múzeumban pihenték
nevéből való, védelem.
ki a staféta fáradalmait, már a
Ma ünnepel még: MÁRK.
következő közös kirándulást
tervezgették. A legelső persze
EZT ÍRTUK
a hazaút volt: gyalogtúrázóknak és nyugdíjasoknak busz1 ÉVE: Több mint 5 millió foszal, a többieknek újból két
rinttal tartozik szegedi panziókeréken.
soknak a Magic Boys című

A NAP VICCE
A sorozáson:
- Mondja, van valami komoly
baja?
- Még hogy van-e? A gyomorfekélyem szinte naponta
bevérzik, a tüdőm egy rossz
szivacs, a lábam fordítva
van beakasztva, és félvak
vagyok.
- Alkalmas! Magának biztosan megváltás lesz a hősi
halál!

film producere.
5 ÉVE: Figyelemfelkeltő demonstrációt tartottak a magyar
tűzoltók képviselői az Európai
Parlament előtt, tiltakoztak az
elmaradt túlórapénzek miatt.
10 ÉVE: Először rendeztek Balástyán zöldség- és virágfesztivált.

ORVOSMETEOROLÓGIA
Északkelet felől dominánssá
válik a hidegfronti hatás.

VÍZÁLLÁS
LOTTÓSZÁMOK
SKANDINÁV LOTTÓ '
A: 2, 3,4,15,16, 22, 25
B: 3, 4,13,16,21, 25, 33

A TISZA Csongrádnál 158
cm, Mindszentnél 209 cm,
Szegednél 219 cm (hőfoka
13,2 °C).
A MAROS Makónál -10 cm.

0

Szombat

Max:14
Mbi:6°

0

Vasárnap

Max:14
Min:2°

Max:14°
Mln:3

Marcii
Mln:3°

Napos

Derült

Időnként felhős

Napos

Péntek

Hétfő

O

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
Ma ünnepli 80. születésnapját
Berek Kati, a Nemzet Színésze,
kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színésznő. A makói születésű színművész úgy emlékszik, nyolcéves korában vitték
át először a szegedi árvaházból
a színházba, ahol kisangyalszerepet kapott.
1948-52 között a Színház- és
Filmművészeti Főiskola hallgatója
volt.
A Főiskola
„nagy"/„édes" osztályába járt:
évfolyamtársa volt többek közt:
Buss Gyula, Czigány Judit, Hacser Józsa, Horváth Teri, Psota
Irén, Soós Imre, Váradi Hédi. A
főiskola elvégzése után a Nemzeti Színházhoz szerződött, amelynek tizennyolc éven át volt rendes tagja. 1970-ben Gyurkó László íróval és Szigeti Károly koreográfussal alapító tagja volt a Huszonötödik Színháznak, ahol
1974-ig dolgozott. Mellette előadóesteket tartott, tanított, rendezett és írt. 1974-től újra a Nemzeti Színházban játszott. 1985-től
a győri Kisfaludy Színház, majd
1991-től a kecskeméti Katona József Színház színésze. Tanította
színészmesterségre a balettiskolanövendékeit.
1993-ban súlyos agyvérzést
szenvedett. De nagy akaraterővel sikerült felépülnie. - Az új
Nemzeti építésénél már ott baktattam a sárban - meséli Berek

Kati - , de közöltem, nem fogok
fellépni itt. Mégis rábeszéltek,
hogy legalább egy kis szerepet
vállaljak el Az ember tragédiájában, a nyitóelőadáson, mert én
voltam az egyik utolsó színész,
aki az öreg Nemzeti színpadán
meghajolt. A verses előadóestekre emlékezve a művésznő megerősítette a szóbeszédet, miszerint volt némi szerepe Nagy László Kossuth-díjában. Addig-addig
mondta a hatalom által nem támogatott költő hosszú-hosszú
verseit a mindinkább lelkesedő
egyetemistáknak, míg a kulturális vezetés kénytelen volt a legnagyobb művészeti kitüntetésben részesíteni a szerzőt. Az előadó viszont azóta sem kapott
Kossuth-díjat. József Attilához
való kötődéséről így vall: - Tizennégy évesen hallottam róla
először. Pestre jőve az egyik első
dolgom volt, hogy megvegyem a
kötetét. Azóta is itt van velem.
Most már a fejemben.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Közeli
barátja fontos kérdésben kéri a tanácsát, de úgy érzi, most nem tud
segíteni neki. A kisebb nézeteltérések ellenére jól halad munkáival,
sőt egy. új anyagi támogatót is
szerezhet.

BAK (XII. 22.-I. 20.): Munkahelyi népszerűségét kihasználva
olyan lehetőségeket ragadhat
meg, amelyek korábban elérhetetlennek tűntek. Az estét romantikus hangulatban tölti kedvesével.
VÍZÖNTŐ (I. 21.—II. 20.): Számos
olyan probléma merül fel munkahelyén, melyek jelentősen megnehezítik új vállalkozása beindítását.
Ha tartani szeretné magát eredeti
programjához, ma nagyon sokat
kell túlóráznia.

HOROSZKÓP

A16 éves Hári Eszter az Eötvös József Gimnázium tanulója. A sándorfalvi
diáklány az érettségi után tánccal vagy divattal szeretne foglalkozni. Kedvenc mottója: „A szív érveit az ész nem ismeri". FOTÓ: KIRÁLY ISTVÁN ANDRÁS

KOS (III. 21.-IV. 20.): Ha társul
egyik kollégájával, sokkal hamarabb elérheti célkitűzéseit, viszont ezzel hátráltatja személyes
tervei megvalósítását. Fiatal rokona nagyon felelőtlen dologra készül, és önnek kell lebeszélnie
róla.

RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Ne foglalkozzon mások ügyleteivel, mert
ha nem koncentrál maximálisan
saját feladataira, akkor sose fogja
elérni kitűzött céljait. Este találkozik egy befolyásos emberrel, akivel sikerül kedvező megállapodást
kötnie.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Csak megbízható információkra alapozzon,
mert egy félreérthető hír veszélybe sodorhatja egyik munkáját. Ellenőrizze otthoni pénzügyeit, és
rendezze tartozásait.

OROSZLÁN (VII. 23.-VIII. 23.):
Tudja, hogy az egészség mindennél fontosabb, mégis gyakran túlhajtja magát. Ezentúl próbálja jobban beosztani az idejét. Az estét
romantikus hangulatban tölti szerelmével.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Egy
családi probléma miatt nem tud
feladataira koncentrálni, ezért hamar eljön munkahelyéről, és mindent megtesz annak érdekében,
hogy megoldja ezt a dolgot. Telefonon értesítik egy kedvező eseményről.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): A vásárlás sokkal szórakoztatóbb, ha elviszi magával fiatal barátját, de nem
szabad hagynia, hogy rábeszélje
felesleges holmik megvételére.
Személyes pénzügyei remekül alakulnak.

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Tárgyalásain próbálja meg kihasználni üzletfelei gyenge pontját, legyen rámenős. Egy kulturális rendezvényen új barátokat szerezhet,
akiknek a társaságában teljesen
felszabadultan szórakozhat.

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Reme
kül halad egyéni tervei megvalósításával, és ez elégedettséggel
tölti el. Egyik munkatársa megpróbálja kihozni a sodrából, de jól
tudja, hogy a legjobb megoldás
az, ha egyátalán nem is törődik
az illetővel.

HALAK (II. 21.-III. 20.): Rend
kívül feszült egy zavaros üzleti
helyzet miatt, amely igen nagy
hatással lehet karrierjére. Estére megpróbál tartalmas programot szervezni kedvesének, akit
kissé elhanyagolt az elmúlt napokban.
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EGYSZERŰTŐL AZ EXKLUZÍVIG!
GARDRÓBOK

SZEKRÉNYSOROK
DELTA szekrénysor ( • VÁLASSZON TÖBB MINT 50-FÉLE SZEKRÉNYSORAINK KÖZÜL )
-

*

gardrób

www.pappbutorhazak.hu • Nyitva: h-p. 9-17, szo. 9-13 óráig.
KIEGÉSZÍTŐ KISBÚTOROK

•98!

• TIFFANY

'MONACO

KOMÓD

TV -ÁLLVÁNY

gardrób

360 cm színválasztási lehetőség
raktárkészletről azonnal vihető

helyett |i d i l l i ü l
360 cm színválasztási lehetőség
raktárkészletről azonnal vihető

helyett

•VÁLASSZON TÖBB HINT
4 0 - F É I E ÜLŐGARNITÚRÁINK KÖZÜL'

é

elemenként rendelhető
raktárkészletről azonnal vihető

•6.9

Ü

i

• HEVERŐ SR

SAROK-ÜLŐGARNITÚRÁK

• RUGÓS FRANCIAÁGY

helyigénye:
150x195
szivacsos

160x200 cm

szivacsos

• FOTELÁGY
szivacsos
raktárkészletről
azonnal vihető

f

f.lilil'líl
szivacsos, nyitható
ágyneműtartós

helyett

Az akció október 7-töl 20-ig, vagy a készlet erejéig tart! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk!

szín-és méretválasztási
lehetőség

komódok nagy
választékban

• KIS SAROK

KANAPÉK

- 9 M 0 f l T f helyett

-4MWFf

válasszon 10-féle típusú
tv-állványaink közül

ii
ágyneműtartós
rendelhető 140-es és 180-as
méretben is

SÍWeüTThelyett

i g M ' H i
rugós
Z személyesre
nyitható

J L M l K
helyett

rugós, nyitható
ágyneműtartós

:

helyett

ülőgarnitúra

• BÁSIA
KANAPÉ

i « 1 3 Í

HEVERŐK, FRANCIAÁGYAK

színválasztási lehetőség

• AMARÓ KANAPÉ

n

'

" SrÖÖOTTÍie'yett

Relax ülőgarnitúra

elemenként nem rendelhető

• ALÍZ 3-2-1

i

160 cm színválasztási lehetőség
raktárkészletről azonnal vihető

160 cm színválasztási lehetőség

ÜLŐGARNITÚRÁK
ILÓ3-

s

j M B j

• VIRÁGtadtíslí

20^e0TThelyett

helyett

www.diego.hu

• N y i t v a tartás: H - P : 8 - 1 8 , Sz-V: 8 - 1 3 •

•AN

. 8 4 4 ö 0 T f helyett

ÉTKEZŐGARNITÚRÁK

KONYHABÚTOR

A konyhabútor

__

I f l C I i l l I l
imi

•Az ár tartalmazza a
mosogatótálcát és a
munkalapot.
Valósítsa meg igény szerinti
konyháját, nagy elem- •
választékunkból szériaáron,
rövid határidővei.
Széles típus-és színválaszték,
bútorlapos, MDF-lapos vagy — betétes kivitelben!

WV\(j\0?i
av|.; 'íöi

lyMilllhl:

BERTA
étkezőgarnitúra,
6 személyes

színválasztási lehetőség
bővíthető asztallal
•

O

VÁLASSZON
TÖBB MINT 30-FÉIE
ÉTKEZŐGARNITÚRÁINK KÖZÜL

étkezőgarnitúra

ÍO^OÖTThelyett

éger és calvados színben raktárkészletről ázonnál vihető

h

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

Nyitva t a r t á s :
hétfőtől péntekig: 6 . 3 0 - 1 8 ,
szombaton: 6 . 3 0 - 1 3 óráig.

^

fnx@vnet.hu
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2010. október 8-től október 16-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.
Melegszendvicskrém, mexikói,
pizzás, 290 g,
SZEPA

Cavalcad
ételízesítő,
lkg
510 Ft/kg

Vegyes
gyümölcsíz,
340 g, Vitamór
438 Ft/kg

824 Ft/kg

510 Ft/db
Sütésálló lekvárok,
sárgabarack,
vegyes gyümölcs,
500 g, Pacific

239 Ft/db

149 Ft/db

Kunsági töltött káposzta,
400 g, Fish & Food

Húspástétom,
100 g,
\ fokhagymás,
1) Eurofood

585 Ft/kg

720 Ft/kg

364 Ft/kg

72 Ft/db

182 Ft/db

i Kamilla eü.-i papír,
24 tekercses
48 Ft/tek.

Smack, csípős marhahúsos, csirkehúsos, csípős
csirkehúsos, 100 g
1.250 Ft/kg

Kobra energiaital, 2 1

125 Ft/db
680/350 g-os
csemegeuborka,
6-9 cm,
MEDO
540 Ft/kg

189 Ft/db1

1.145 Ft/db
88 Ft/l

175 Ft/db
Dankó
édes
vörösbor
0,751
492 Ft/l

369 Ft/db
+ 40 Ft üv.

Cérnametélt,
250 g,
Família
700 Ft/kg

175 Ft/db

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA KEDVEZMÉNYT ADUNK! A kártya az üzletben igényelhető.
• Lakossági törzsvásárlói kártyára: 4% • Simplex kedvezményprogram kártyára
• Kereskedői törzsvásárlói kártyára: 8% és Délmagyarország Hüségkártyára 4%
engedményt adunk!
—

Áz Országgyűlési Könyvtár

