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Megalakult az új
közgyűlés
Csak!
alpolgármestert
szavaztak meg.
Határidő-módosítást
kérnek a Dugonics
tér felújítására.
Október 27-én újra
közgyűlés.
5. oldal

Botka László polgármester ünnepi beszédét
hallgatják a tegnapi alakuló ülésen a szegedi
képviselők, FOTÓ: S C H M I D T A N D R E A

Csődközeiben a falusi háziorvosok

Szeviép-bravúr

Lehetetlen helyzetbe kerülnek a falvak és kisvárosok vállalkozóként
dolgozó háziorvosai. A törvény szerint nekik is az elvárt jövedelem
szerint kell adót fizetniük. A szaktárca dolgozik a megoldáson.
CSONGRÁD MEGYE
KOROM ANDRÁS
Három hónap alatt csődbe
mehetnek a falusi háziorvosi

praxisok - állítja a Falusi
Körzeti Orvosok Országos
Szövetsége, a FAKOOSZ, miután az Alkotmánybíróság
zöld utat adott annak a jog-

szabálynak, amely szerint a
vállalkozásoknak az elvárható jövedelem alapján kell
adózniuk.
Az ország 6800 falusi háziorvosi praxisának 95 százaléka pedig vállalkozásként
működik.
Selmeczi Kamill, a FAKOOSZ

elnöke lapunknak azt mondta,
a falusi háziorvosok átlagosan
körülbelül 30 éve praktizálnak, s bértábla szerint havi
300-320 ezer forintos jövedelem után kellene adózniuk.
Csakhogy legfeljebb a bevételük ennyi.
Folytatás a 3. oldalon

Szűkös, mégis szabályos az algyői körforgalom

Rasheed Rita 25 ponttal járult hozzá a Szeviép sikeréhez. FOTÓ: SCHMIDT
SZEGED. Hibátlan délutánt zártak szerdán Szeged élvonalbeli
klubcsapatai: előbb a Szeviép-Szeged női kosárlabdázói
arattak hosszabbítás után fantasztikus, 100-93-as sikert az
MKB-Euroleasing Sopron ellen,

ANDREA

majd a Pick Szeged győzte le
magabiztosan a Tatabányát
24-21-re. Nyertek a női vízilabdázók is, a Taylor8<Nash Universitas Szeged 20-12-re múlta
felül a Héraklész I. együttesét.
Bővebben a 14. és a 15. oldaton

A szakemberek szerint mindenben megfelel az előírásoknak az M43-as sztráda és a 47-es főút találkozásánál épült súlyzó alakú
csomópont, az autósok viszont szidják. A kamionok számára keskenynek bizonyulnak a sávok - Karnok Csaba fotóján látható, hogy lecsúsznak az útról a körfogalomból kihajtó nyerges vontató kerekei. A Magyar Közút Zrt. szerint minden szabályos. A sofőrök azt is panaszolják, hogy pár kilométeren belül 3 körforgalom található, és mindegyik más elv alapján működik. Részletek a 4. oldalon

Pappas Autó raktárleépítő akció és Jungheinrich targoncavásár
Látogasson el bemutatónkra!
JUNGHEINRICH

2010. Október 21-22. 9-18 óráig
Pappas Autó Magyarország KFt.
6725 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 15.
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HETFÓN ISMERTETI A MÁSODIK AKCIÓTERV RÉSZLETEIT A KORMÁNYFŐ; TARTANI KELL A HIÁNYCÉLT, BEINDÍTANI A NÖVEKEDÉST

Újabb válságadókat vezetnek be
200 milliárd forinthoz. „Számunkra nagy értéket jelentenek
a hazánkban működő nagy,
nemzetközi vállalatok" - fejtetTovábbi válságadókat kíván be- te ki, hangsúlyozta azonban,
vezetni a kormány, amelyeket a hogy mivel Magyarország nehéz
távközlési, illetve telekomm«ni- helyzetben van, közös áldozatkációs, az energetikai szektor és a vállalásra van szükség.
kereskedelmi áruházláncok fizetOrbán Viktor beszédében kinek be a költségvetésbe - jelen- jelentette: szakítani kell az eltette be Orbán Viktor miniszterel- adósodás és a megszorítás polinök tegnap. A kormányfő hozzá- tikájával; tartani kell az idei 3,8
tette: három éven keresztül fize- százalékos és a jövő évi 3 százatik be a válságadót a megnevezett lékos hiánycélt, be kell indítani
szektorok, már 2010-ben is. A a jövő évi 3 százalékos növeketávközlési, illetve telekommuni- dést. Hozzátette: jövő hétfőn a
kációs szektor 2010 és 2012 között parlamentben ismerteti a másoévi 61 milliárd forintot, az energe- dik akciótervet, és azt mondta: a
tikai szektor évente 70 milliár- jövőben a gazdaságpolitika
dot, a kereskedelmi áruházlán- azon alapul, hogy a sikerhez köcok 30 milliárdotfizetnekbe. A zös részvétel, ahhoz pedig aráköltségvetés helyzetét ebben az nyos teherviselés kell. A másoévben a most bejelentett válság- dik akcióterv szükségességét azadók 161 milliárd forinttal javít- zal indokolta, hogy egyszerre
ják, amely hozzáadódik a pénz- kell beindítani a gazdasági nöügyi szektor által befizetendő vekedést, munkahelyeket teMAGYARORSZÁG
MTI

remteni, véget kell vetni a megszorítások politikájának, és ki
kell törni az adósságcsapdából.
Hozzátette, az országot nemzetközi szervezetek helyett a piacról kell finanszírozni.
A kormány ezenkívül november elsejétől 2011. december
31-ig felfüggeszti a magánnyugdíjrendszerbe jelenleg havonta
30 milliárd forint értékben folyósított összeg átutalását.
„Felül kell vizsgálni a nyugdíjrendszer kiadási oldalát" - fogalmazott a kormányfő. Ma havi
30 milliárd forintot utal át az állam „a félállami, Magyarországon magánnak nevezett nyugdíjrendszerbe", ezt az átutalást
a válság idején az ország nem
engedheti meg - közölte a miniszterelnök. Hozzátette: még
idén törvényt nyújtanak be az
állami nyugdíjrendszerbe való
visszatérés lehetőségének szabályairól.

További intézkedés, hogy felfüggesztik a még meg nem kezdett PPP-beruházások szerződé-

Reagálások. Az MSZP szerint Orbán Viktor bejelentését összegezve
az egyértelműen megállapítható, hogy „megszorítások lesznek, legfeljebb áttételesen, bár van direkt változat is" - reagált a miniszterelnök
szavaira Katona Tamás, a szocialisták elnökségének tagja. A jobbik
egyetért azzal, hogy a kormány válságadót vessen ki a távközlési és
telekommunikációs cégek mellett az energetikai szektor nagyvállalataira és a nagy kereskedelmi láncokra is, de aggodalommal várják a
részletes törvényi szabályozást.
Londoni felzárkózó piaci elemzők szerint kedvező, hogy a magyar kormányfő szerdai költségvetési programismertetőjében elkötelezte magát az idei és a jövő évi államháztartási hiánycél teljesítése mellett, de
a piac jobban örülne a kiadási oldali reformoknak. A magyar államadósi törlesztéskockázat piaci megítélése ugyanakkor meredeken javult a
szerdai londoni kereskedésben a miniszterelnöki beszéd után.
A kereskedők többsége még nem alakította ki álláspontját a válságadóról, mert nem ismerik a részleteket, míg a Tesco aggodalmát fejezte ki a tervezett „hipermarketadó" bevezetése miatt.
A válságadó hírére esett a Magyar Telekom és a Mol árfolyama.
A pénztárak minden lehetséges fórumon fel kívánnak lépni a kormánynak
a magánnyugdíjpénztárakat érintő tervezett intézkedésével szemben.

MENTES - SZTÁRKÉNT ÜNNEPLIK A FELSZÍNRE HOZOTT CHILEI BANYASZOKAT

KÜLFÖLD
Tapasztalatlan pilóta

VARSÓ. Az április 10-én
Szmolenszk mellett lezuhant
lengyel kormánygép pilótájának, Arkadiusz Protasiuknak
nem volt elég szimulációs tapasztalata az általa vezetett
Tu-154-es géppel - jelentette
tegnap az RMF FM lengyel
rádióadó.
A rádió pilótáktól szerzett információi alapján Protasiuk
mindössze néhány órát gyakorolt ilyen típusú gépen, és azt
is csak másodpilótaként. Az
RMF FM szerint Protasiuknak
nem volt tapasztalata veszélyhelyzetekben.

Emberkereskedők

TORONTO. Rendőrkézre került
a Magyarországról legkevesebb
19 embert Kanadába csábító és
ott rabszolgaként dolgoztató,
tíztagú hamiltoni család három
tagja - jelentette a Toronto Sun.
A 48 éves D. Ferencet szombaton vették őrizetbe, felesége, a
40 éves K. Gyöngyi ésfia,a 20
éves ifjabb D. Ferenc hétfőn adta fel magát. A koronaügyész
ellenzi, hogy a D. család tagjait
szabadlábra helyezzék, mert
úgy véli, hogy fennáll a szökés
veszélye. Az emberkereskedő
csoport hét másik tagját továbbra is körözik. A rendőrség
feltételezése szerint a vádlottak
Magyarországra távozhattak. Az
Ontario állambeli Hamiltonban
letelepedett családtíztagjából
kilencet egyéb bűncselekmények mellett emberkereskedelemmel vádolnak, (mti)

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

seit is, újakat nem kötnek, a
már futó PPP-szerződéseket újratárgyalják.

ITTHON
Tarlós: Állami
beavatkozás kell

Tarlós István szerint állami beavatkozás nélkül nem látszik kezelhetőnek a főváros forráshiánya és adósságállománya. A főpolgármester a kormányfővel
tárgyal majd a kérdésrőL Budapest finanszírozhatóságának
vizsgálatára az Állami Számvevőszéket kérik fel. Nemcsak készpénz nyújtásáról, hanem bizonyos feladatok átvállalásáról is
szó lehet - közölte a főpolgármester, aki a város pénzügyi
helyzetéről szólva azt mondta:
rendkívül aggasztó a helyzet.

Tasnádi előzetesben

Elrendelte Tasnádi Péter előzetes letartóztatását a rablás
és más bűncselekmények elkövetése miatt folyó büntetőügyben a Fővárosi Bíróság
tegnap. Az indoklás szerint a
kényszerintézkedés oka „az
eljárás meghiúsításának, megnehezítésének, illetőleg a bűnismétlésnek a veszélye".

Vörösiszap: szabadlábon
a vezérigazgató
Orbán Viktor miniszterelnök
tegnap a kormány tagjaival a
vörösiszapömlés által sújtott
térségbe látogatott, hogy tájékozódjanak a károkról. A halálos áldozatok száma kilencre
nőtt. A Veszprémi Városi Bíróság délután szabadlábra helyezte Bakonyi Zoltánt, a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi (Mai) Zrt. meggyanúsított vezérigazgatóját.

Florencio Ávalos átkarolja a feleségét,

nap délelőtt az ajkai kórházban
hunyt el.
Bakondi György, a kormány
által kinevezett katasztrófabiztos arról számolt be, hogy az
érintett helyi önkormányzatok
szerdáig mintegy 500 millió forintot fordítottak a védekezésre.
A Mai Zrt. a legkorábban csütörtökön vagy pénteken folytathatja a termelést, az ennek során
keletkező vörösiszapot pedig
egy új, eddig még nem használt,
Mario Sepulveda pedig ujjong, miután kiszabadultak a fogságból. FOTÓK MTI/AP
de a szükséges engedélyekkel
DEVECSER, KOLONTÁR
rendelkező tározóba fejtik.
MTI
A Veszprémi Városi Bíróság
A kormányfő és a miniszterek tegnap délután elrendelte, hogy
először a kiürített Kolontáron, azonnali hatállyal helyezzék
Az ötödik ember kimentése haditengerészet egyik orvosa in- majd Devecserben tájékozódtak szabadlábra Bakonyi Zoltánt, a
után kis fennakadás történt: a dult a menedékhelyre, és leérke- a veszélyhelyzetről. Ezt követő- Mai Zrt. vezérigazgatóját, akit
kapszula 48 percen keresztül zése után azonnal megkezdődött en Veszprémben kihelyezett hétfőn vettek őrizetbe az iszapnem működött, mert meg kel- a bányászok felszínre hozatala. A kormányülést tartottak, amely- katasztrófával összefüggésben,
felszínen a bányászok fogadására ről rendkívüli kormányszóvivői több ember halálát okozó közlett olajozni a görgőit.
Számos tévécsatorna világ- a családtagok és a barátok, vala- tájékoztató keretében számol- veszélyokozás és környezetkárosítás gyanúja miatt. A vezérszerte élőben közvetíti a mentést. mint az újságírók hada mellett tak be.
megjelent a chilei és a
A belügyminiszter közölte: a igazgató védője, Bánáti János
bolíviai elnök is.
teljes vészhelyzet még nem há- közlése szerint a bírósági döntés
99 Filmesek és könyvírók
rult el, de az épülő gát már most fő indoka az volt, hogy a bűnA
bányászok
gyors
hada akar pénzt csinálni a
orvosi vizsgálaton es- is képes lenne megvédeni Kolon- cselekmény alapos gyanúja sem
föld alatt rekedt bányászok nek át, majd rövid idő- tár és Devecser lakosságát egy állapítható meg az eljárás ezen
kezdeti
szakaszában.
Az
re találkozhatnak sze- esetleges újabb iszapömléstől.
történetéből.
retteikkel. Ezt követően
A vörösiszap-katasztrófa ki- ügyészség fellebbezett a döntés
A chilei nemzeti lobogót idéző fe- helikopterrel kórházi kivizsgá- lencedik halálos áldozata teg- ellen.
hér, kék és piros színre festett lásra szállítják őket. Pszicholómentőkapszulát spanyolul Fénix gusok szerint komoly jellemvál2 névre keresztelték a hamvaiból tozást lehet majd megfigyelni a
feltámadó mitikus madár után.
többhetesföldalatti fogság után
Az akció mintegy kétórás ké- a külvilágba visszatérő bányáBUDAPEST. Felfüggesztett sza- korábbi, illetve jelenleg folyaakiket
valóságos
séssel kezdődött. Laurence Gol- szoknál,
badságvesztésre ítélte Budaházy matban lévő büntetőügyeit. „Teborne bányaügyi miniszter a ké- „sztárként" ünnepelnek. AnyaGyörgyöt jogerősen a Fővárosi íté- le van a t...m" - ordította a vádsést azzal magyarázta, hogy némi gi gondjaik várhatóan nem leszlőtábla tegnap. A tábla másodfo- lott a bíróságnak, és ekkor már
módosítást kellett végrehajtani a nek, hiszen filmesek és könyvkon helybenhagyta a megismé- Budaházy hívei is kiabáltak a
mentőkapszula kommunikációs írók hada akar pénzt csinálni
telt eljárásban a Fővárosi Bírósá- tárgyalóban, a vádlott nevét
rendszerén. Egyes források sze- történetükből. A magyar szárgon született elsőfokú döntést, skandálták és káromkodva szidrint a késedelmet növelte az is, mazású chilei bányatulajdonos,
amelyben egy év - három évre ták a bíróságot. Erre az eljáró tahogy az „üresjáratot", azaz a Leonardo Farkas a 33 bányász
felfüggesztett - börtönnel sújtot- nács elnöke felfüggesztette a hamentőkabin ember nélküli le- családjainak egy-egy 10 ezer
ták Budaházyt alkotmányos rend tározathirdetést és elrendelte a
eresztését, illetve felhozatalát dollár értékű csekket ajánlott fel
erőszakos megváltoztatásának terem kiürítését. A hallgatóság
meg kellett ismételni. A szerkezet az ágazat nevében, ezenfelül
előkészülete miatt. A tábla indok- azonban önként nem távozott,
ajtaja ugyanis az akna falába üt- pedig létrehozott egy alapot a
lása szerint Budaházy átlépte a ezért tucatnyi rendőr jött a tárközött. Az ember nélküli tesztutat bajba jutott vájárok megsegítészólásszabadság határait vádbeli gyalóba, és parancsnokuk 15-20
követően leérkezett a mélybe a sére. További bevétellel kecseginternetes írásaival.
perces alkudozást, vitát követőmentőcsoport egyik tagja, hogy tet az a 10 millió dolláros kártéen elérte, hogy Budaházy hívei
A
határozathirdetést
rendzasegítse a bányászok felszínre ho- rítési per is, amelyet 27 érintett
békésen elhagyják a helyiséget.
zatalát. A vájárok hatalmas üdv- család indított a San José-i bá- varás miatt 30-40 percre fel kellett
függeszteni,
Budaházy
híveit
Budaházy védője az ítélethorivalgással fogadták. Ezután a nya tulajdonosai ellen.
rendőrök vezették ki a tárgyaló- zatal után közölte: felülvizsgálati

Kiszabadultak a föld fogságából
A tervezetthez képest 2 órás késedelemmel kezdődött a mentés
a chilei Atacama-sivatagban lévő
San Jósé réz- és aranybányában,
ahol 69 nap óta 33 bányász rekedt több mint 600 méteres
mélységben. A mentés a nap folyamán sikeresen haladt, közép-európai idő szerint a kora
esti órákig 17 embert hozták fel
a felszínre. Laurence Golborne
bányászati miniszter szerint chilei idő szerint a nap végére felszínre kerülhet mind a 33 vájár.
CHILE
MTI
Az első bányász, aki újból meglátta a napvilágot, Florencio Ávalos 31 éves műszakvezető volt - a
mintegy 400 kilogramm önsúlyú
és 4 méter hosszú, cső alakú
mentőkapszulában minden különösebb viszontagság nélkül tette
meg a felszínre vezető utat. A hatóságok őt szemelték ki arra,
hogy elsőként hagyja el a menedékhelyet. A második kijelölt bányászért, a 39 éves Mario Sepulveda villanyszerelőért azonnal
visszaindult az üres kapszula, és
Ávalos után egy órával már ő is minden nehézség nélkül - a felszínen volt. Sepulveda - miután
megölelte feleségét - emlékül kődarabokat adott át az örömtől kacagó, ujjongó megmentőinek.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az október 13-i kenószámok:
2,5,10,14,18, 20. 22,26, 39,45, 50, 51, 52, 54, 57, 59, 62, 68, 74,78.

Felfüggesztett Budaházynak

teremből. Akkor szabadultak el
az indulatok, amikor a bíróság
elkezdte ismertetni Budaházy

kérelemmel élnek a Legfelsőbb
Bíróságon, és ha kell, Strasbourgig is elviszik ezt az ügyet, (mti)
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GAZDASAGI SZAKEMBERT VÁLASZTOTTAK KÜLSŐ ALELNÖKNEK

Magyar Anna vezeti
tovább a megyét

Toroczkai László (jobbik) és Szirbik Imre (MSZP) a Csongrád megyei
közgyűlés alakuló ülésén. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
Ismét Magyar Annát választotta elnökké az új megyei közgyűlés. Alelnökei: Zakar Péter, Ádók János, valamint Vízhányó Ferenc - aki nem volt tagja a közgyűlésnek, és nem is politikus,
hanem gazdasági szakember.

SZEGED
BAKOS ANDRÁS
43 ezer 712 szavazatot kapott
a Fidesz-KDNP listája a megyei önkormányzati választáson, 21 ezer 944-et az
MSZP csapata, 9698 voksot a
Jobbik. 12 kormánypárti, 6
szocialista és 2 jobbikos képviselő dolgozik mostantól a
megyei közgyűlésben, amely
korábban 40 tagú volt. A

tegnapi
alakuló
ülésen,
amely Simicz József korelnök
vezetésével kezdődött, Csányi László mórahalmi fideszes képviselő tett egyedül
javaslatot elnökjelöltre: Magyar Annát, az eddigi elnököt ajánlotta. A titkos szavazáson 16 igen és a jelölt érvénytelen szavazata mellett
3 nem voks született, ez azt
jelenti, hogy Magyar Annának ellenzéki támogatói is
voltak. Az elnök asszony azt

mondta, vezetésével a megyei önkormányzat továbbra
sem csak a fenntartott intézményeiért vállal felelősséget, hanem a megye minden
lakójáért, és segíteni fogja a
települések fejlődését. Széchenyi Istvánt idézte: „Legyünk hazafiak, nem annyira szájjal, mint inkább vállal." A közgyűlés egyhangúlag döntötte el, hogy Magyar
Anna illetménye 579 ezer 750
forint lesz, 30 százalékos
költségátalány is megilleti.
Zakar Pétert 19 igen szavazattal választották főállású
alelnökké, illetménye 550
ezer 760 forint, 20 százalékos
költségátalány
illeti
meg. Vízhányó
Ferenc 15
igen és 5 nem szavazattal
lett a gazdasági ügyekért felelős, tanácskozási joggal
meghívott alelnök, a Zakaréval megegyező juttatásokért.
Ádók Jánost 19 szavazattal
választották társadalmi megbízatású alelnökké. Ő lemondott illetményéről, költségtérítést sem kér.

Vízhányó: Szerethető
önkormányzatot!
Gagarin űrrepülése után egy hónappal született, 1961-ben, Szegeden él, kapcsolata a megyével
nem új keletű, ismeri a működését, és egy szerethető önkormányzatért fog dolgozni: Vízhányó Ferenc, a gazdasági ügyekért
felelős alelnök röviden ennyit
mondott magáról lapunknak az
ülés után. Multinacionális és hazai vállalkozásoknál gyűjtött vezetői tapasztalatot. - Nem voltam tagja az állampártnak, sem a
demokratikus pártoknak, de
szimpatizánsként segítettem a
nekem szimpatikus erőket mondta a közgazdász. Hogyan
került képbe? Magyar Anna kereste meg? - Ez indifferens kérdés - mondta mosolyogva.
- Benne voltam a rendszerben.

ségügyi és kisebbségi bizottságot Gémes László vezeti, az oktatási, kulturális és sportbizottságot Orbán Imre, a jogi-ügyrendi bizottságot Pap Gabriella, a pénzügyi, gazdasági bizottságot Gonda János. A közA magyar-magyar kapcso- gyűlés aljegyzőt választott Valatokért és a külügyekért fele- dász Csaba személyében, és
úgy határozott,
hogy idén a
99 A titkos szavazáson 16 igen
Csongrád Meés a jelölt érvénytelen szavazata
gye Szociális
Ellátásáért Díjmellett 3 nem voks született, ez
jal Ördögh Jáazt jelenti, hogy Magyar Annának
nosnét, a szegedi vakok inellenzéki támogatói is voltak.
tézetének dollős tanácsnok Csányi László, a gozóját és Szügyi Jánost, a terümezőgazdasági tanácsnok Oz- leti gyermekvédelmi szolgálat
gyin Mihály. A szociális, egész- igazgatóját tünteti ki.

AZ ELVÁRHATÓ JÖVEDELEM UTÁN KELLENE ADÓZNIUK - A SZAKTÁRCA DOLGOZIK A MEGOLDÁSON

Csődközeiben a falusi orvosok

Pénzük nagy részét elviszi a
vállalkozásuk költsége. így
jó esetben 120-150 ezer forintot tudnak bérként kivenni.
Dr. Palotás Ágnes mártélyi
háziorvos praxisához mintegy 1000 beteg tartozik. A jelenleg gyesen lévő doktornő,
akinek rendelőjében most
helyettes
dolgozik,
azt
mondta: asszisztense fizetése és annak tb-járuléka, valamint a rendelő rezsije any-

„Ha az elvárt jövedelem
után kell adóznom,
akkor ráfizetéses lesz
a praxisom."
Dr. Palotás Ágnes háziorvos

nyira megterheli a bevételét,
hogy fejleszteni már most is
csak pályázatok segítségével
tud. A doktornő szerint ha az
elvárt jövedelem után kell
adóznia, akkor ráfizetéses
lesz a praxisa.
- Előrehozott öregségi
nyugdíjban vagyok, de még
mindig dolgozom, és csak a
minimálbért tudom jövedelemként felmutatni a munkámból - mondta lapunknak
dr. Szöllősi Krisztina. A 40

Celebek
«

j u

V. FEKETE SÁNDOR
vfekete@delmagyar.hu

Lehet tíz éve, amikor olvastam egy eszmefuttatást, amely
azt jósolta, hogy hamarosan „begyűrűzik" hazánkba a
nyugati módi, miszerint nevenincs, magamutogatásukkal feltűnő emberek kerülnek majd a hetilapok, bulvárújságok címoldalára. A miértre valami olyasmi volt a válasz, hogy a neves sztárok (színészek, zenészek, sportolók) nagyon megválogatják, melyik médiummal állnak
szóba, sőt: szép kis summát kérnek azért, hogy szerepeljenek adott újságban, rádióban, tévéműsorban. A recept
a következőképpen szólt: keress olyan embereket, akiket
a kutya sem ismer, ám olyasmikre vállalkoznak, amire az

99 Keress olyan embereket, akiket a kutya
sem ismer, ám olyasmikre vállalkoznak,
amire az átlagember
nem.

tasd be, futtasd 'fel '
őket, megvannak az új
címlaparcok és sztorik
- ingyér.
Nálunk ez a hullám
a valóságsohw-kkal
indult el. Micsoda nevek! BB Évi, Pongó,
Molnár Anikó! Ja, és Majka, majdnem kifelejtettem az
„ózdi hőst". Szerencsétlen Éviről, aki a semmiből csöppent a csúcsra, majd a totális mélységbe, annyi bőrt húztak le a bulvársajtóban, amennyit húsz rókáról sem lehet.
Ki ne ismerné Anikó dagadó keblét? De hát a celebélet - a
celeb szót évekig nem voltam hajlandó kimondani, pláne
nem leírni, annyira utáltam azt, ami mögötte van - ilyen.
Mindig jelentkezni kell valami „szenzációval", mert különben vége a celebségnek, lehet visszamenni boltosnak,
kőművesnek, bugyiárusnak.

Dr. Szöllősi Krisztina székkutasi rendelőjében. Minimálbérért dolgozik.
éve dolgozó székkutasi háziorvos 1400 betegkártya felett
rendelkezik, ám asszisztense
bére és annak járuléka, a
rendelő rezsije, az iparűzési
adó, az informatikai kiadások, a kötszerek, gyógyszerek ára és a többi teher elviszi bevétele nagyobbik részét. - Csak a rendelőm rezsije ötvenezer forint, még
szerencse, hogy az önkormányzat nem kér érte bérleti
díjat. Igaz, cserébe nekem
kell a karbantartására költenem. Ha a jogszabály válto-

zatlan marad, hamarosan fel
kell hagynom a gyógyítással
- mondta.
Érdeklődésünkre az egészségügyekért felelős államtitkárság közölte: tisztában vannak a problémával, azaz hogy

A SZERZŐ FELVÉTELE

az elvárt jövedelem szerinti
adózás valóban elviselhetetlen terheket jelent a falvakban, kistelepüléseken dolgozó háziorvosok számára. Ezért
megpróbálnak megoldást keresni a helyzetre.

Kisvárosban sem jobb. Hasonló cipőben jár az 1200 beteget ellátó Abdul Rahim mindszenti háziorvos is. Asszisztense fizetése és
annak járuléka 140 ezer forintos kiadást jelent számára, ehhez jön
a rendelő havi 50 ezer forintos rezsije. Azt mondja, eddig is rá voltak utalva felesége jövedelmére, és arra a pénzre is, amelyet a kis
földjükön keresnek.

a,lasembernem Mu

Hurrá! A legújabb celebvillantásnak - mert már ez a
fogalom is létezik - megyei a főhősnője. Andy Vajna filmproducer barátnője, egy 26 éves csongrádi hölgy. Korábban Tasnádi Péter barátnője volt, most országnak-világnak megmutatta mellbimbóját egy parádés budapesti fogadáson. Róbert de Niro is láthatta, ha oldalra pillantott.
Várjuk a következő villantást.

Gálaest a vörösiszap
károsultjaiért
Szirtes Edina Mókus és Czutor Zoltán is fellép október
24-én a Belvárosi moziban
rendezett gálaesten, amelynek teljes bevételét a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére ajánlják
fel. A Vöröskereszt még várja
az adományokat.
SZEGED
BOBKÓ ANNA

CSONGRÁD MEGYE
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

3

Közel 145 millió forint értékű
adomány, hétszázezernél is
több SMS és telefonhívás érkezett hétfő éjfélig a Vöröskereszt 1749-es segélyvonalára. A 1752-es Nemzeti Segélyhívó Vonal eddig közel
170 millió forintot gyűjtött a
Veszprém
megyei vörösiszap-katasztrófa károsultjainak - akik továbbra is számítanak a segítségre.
Kevés adomány gyűlt öszsze a Magyar Vöröskereszt
Csongrád Megyei Szervezeténél, így nem tudták elindítani a tervezett időpontban kamionjukat. Továbbra is várják a felajánlásokat a Bárka
utca 6/B-ben hétköznapokon
8-18 óráig, hétvégén 10-16
óráig. Nagy szükség lenne
tartós élelmiszerre, tisztítószerre, ecetre, ivóvízre, de
gyerekjátékokat is vihetünk
- információ a www.csongradmegye.voroskereszt.hu oldalon. Ruhából már van elég
- hívta fel a figyelmet több
segélyszervezet is.
A szegedi önkormányzat
és a Szegedi Ifjúsági Ház
Nonprofit Kft. október 24-én
este fél nyolctól kétórás gálaestet szervez „Szegediek a
vörösiszap
károsultjaiért"
címmel. A teljes program
még titok - azt tudni lehet,
hogy a műsor egy könnyűze-

Segftség
az önkormányzatoktól
Az önkormányzatok vállalják
fel egy-egy devecseri, kolontári, somlóvásárhelyi család
támogatását - indítványozta
tegnap Kakas Béla, Sándorfalva polgármestere a megyeházán. Kiemelte: a segítségnyújtásnak csak az egyes önkormányzatok ötletei és lehetőségei szabnak határt, a támogatás lehet anyagi, tárgyi jellegű (például az elköltözőknek
építési telek felajánlása, az újjáépítéshez önkéntes munkaerő biztosítása) vagy bármilyen más kedvezmény.

nei és egy színházi részből
áll. Előbbi blokkban fellép
Lakatos Krisztián, illetve a
jelenlegi
Megasztár-széria
döntőse, Varga J. Bernadett.
A szegedi zenekarokat a Molnár Dixieland Band és a Vq|vox képviseli - utóbbi vendége lesz a Magna Cum Laude énekese, Mező Misi. Szirtes Edina Mókussal és Czutor
Zoltánnal is találkozhatunk.
Az est teljes bevételét a vörösiszap-katasztrófa
károsultjai kapják, a befolyt őszszeget megduplázza az önkormányzat.
Aki
magánszemélyként
szeretne segíteni, 5000 forintért vásárolhat két jegyet a jótékonysági koncertre - tájékoztatott Dömény Ágnes a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit
Kft. PR- és marketingmunkatársa. A szervezők tárgyi felajánlásokat (különösen tartós
élelmiszert, tisztítószert, védőfelszerelést) is várnak november 6-áig az IH Rendezvényközpontba, a Belvárosi
moziba és a Senior Centerbe.
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KÖRKÉP

HÍREK

Egészséghét

Támogatja a színházat
az OTP

DESZK. Szemészeti vizsgálat
lesz az idősek napközi otthonában ma 8 és 12 óra között. 9
órától a baba-mama klub ünnepli 4. születésnapját a faluház
kupolatermében. 14 órától babamasszázs 2-8 hónapos kicsiknek az egészségház védőnői
tanácsadójában, az egészséghét
alkalmából.

AZ OTP BANK ÉS A SZEGEDI
NEMZETI SZÍNHÁZ egy évre
szóló támogatási szerződést írt
alá tegnap. Gyüdi Sándor, a teátrum főigazgatója elmondta: az
összeg üzleti titoknak számít; a
nagyságrendről annyit elámít,
hogy egy nagyopera költségvetését fedezi. A főigazgató szerint
a bank azért is támogatja a teátrumot, mert az utóbbi években folyamatosan emelkedik a
nézőszám, 2009-ben itt volt az
országban a legnagyobb, 22
százalékos növekedése. Windheim József, az OTP Bank
Dél-alföldi Régiójának vezetője
hozzátette: társadalmi szerepvállalásuk a kultúra támogatása.
Azért álltak a szegedi színház
mellé, mert az komoly eredményeket ért el.

Idősek ünnepe

RÖSZKE. Idősek napi ünnepséget rendeznek ma 15 órától a
település sportcsarnokában, a
szervezők minden 65 év feletti
helyi lakost várnak.

Szűrővizsgálatok

SÁNDORFALVA. Az egészség
hét mai programjai: ultrahangos
szűrővizsgálat az egészségházban 8 és 16 óra között, véradás
9 és 13 óra között a Budai Sándor Kulturális Központban, hallásszűrés az egészségház emeletén 9 és 12 óra között. 14 órától a Fagyöngy Patikában lelki
tanácsadást tartanak.

Szoboravatás, hattelepítés

SZEGED. Ma 14 órakor avatják
fel Janikovszky Éva Kossuth-díjas
író, a magyar gyermekkönyvírás kiemelkedő személyisége, a
szegedi Tömörkény István gimnázium volt tanulója mellszobrát. Zsemlye Ildikó szobrászművész alkotását az íróról elnevezett kollégium bejáratánál (Korányi fasor 2.) leplezik le.

- A Hermán Ottó Horgászegyesület október 18-án és 19-én 7
tonna méretes pontyot telepít a
Fehérpart-Szilvás, a Keramit, a
Gumis, a Tejes, a Temető-tóba, a
Holt-Maros négy szakaszába, a
Sándorfalvi-tóba és a Medencés
kikötőbe. A felsorolt vízterületeken október 18-a 6 órától október 23-a 6 óráig általános horgászati tilalom lép érvénybe.

Látóhatár-bemutató,
ulmi diákok

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. A Vásárhelyi Látóhatár című folyóirat
harmadik számát mutatják be
ma délután 5 órától a Németh
László Városi Könyvtárban. Az
est vendégei: Csányi Viktor régész, Nagy Imre művészettörténész és Vincze Ferenc orvos.
- Az ulmi Szent Hildegárd Katolikus Leánygimnázium tizennégy
diákja vendégeskedik a városban. A németfiataloka Németh
László Gimnázium tanulóinak tavaszi látogatását viszonozzák.
Alakuló ülés
MÁRTÉLY. Ma délután 5 órától
tartja alakuló ülését az új képviselő-testület a községházán. Az
ünnepélyes eskütételt követően
Balogh Jánosné polgármester ismerteti programját, majd a testület alpolgármestert is választ.

Díjazott diákok

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Eredményesen szerepeltek a Bethlen
Gábor Református Gimnázium
diákjai a napokban zajlott VIII.
Református Középiskolák Atlétikai Versenyén. Nánai Lilla súlylökésben, Széli Ádám 100 méteres síkfutásban szerzett aranyérmet, távolugrásban negyedik
helyezést ért el.

Előre el kell dönteni, merre tovább: a csomópontban nem lehet sávot váltani.

FOTÓ: KARNOK CSABA

HOLLAND MINTÁJÚ A 47-ES ÚT ÚJ TURBÓKÖRFORGALMA

Egy cső két gömbbel
A szakma szerint Európa legkorszerűbb, holland mintájú csomóponti megoldása a 47-es úton,
az autópálya-felüljárónál található súlyzó alakú körforgalom.
Az autósok viszont szidják.
SZEGED, ALGYŐ
FEKETE KLÁRA
Az M43-as sztráda és a 47-es
számú főút találkozásánál egy
kettős, úgynevezett turbócsomópont épült meg augusztus
végére. A súlyzót mintázó körforgalomban már az átadást követő napokban baleset történt:
egy ittas nő hajtott bele, nyílegyenesen a közepébe. Az volt
a szerencséje, hogy a „domb"
vizes földje megfogta a kocsit.
Fotóriporter kollégámmal a
kanyar kiegyenesítése idején a
közelben éppen azt tanulmányoztuk, hogyan haladnak az
M43-as építésével. Mire a 47-es

csomóponthoz értünk, már
csak a gyorshajtás nyomait láthattuk. A munkások azt mondták, nagyon gyorsan lépnek be
az autósok: úgy tesznek, mint a
másik két algyői körforgalomnál, hogy ha nem jön senki,
szinte toronyiránt mennek rajta
keresztül. Mellesleg azt is panaszolják sokan, hogy a 47-esen
pár kilométeren belül 3 körforgalom található, és mindegyik
más elv alapján működik.

Utánajártunk: a súlyzós egy cső két gömbbel - turbókörforgalom holland találmány,
Európában a kétsávos és a többsávos körforgalmak között a
legkorszerűbbnek számít. Mint
ahogy azt Pécsi Norbert Sándor,
a Magyar Közút Zrt. kommunikációs csoportvezetője elmondta: előtte a besorolást rendjét
jelző tábla található, akárcsak a
lámpás csomópontoknál. Ennek segítségével kell eldönteni

először azt, hogy előre, jobbra
vagy balra szeretne-e az autós
kihajtani a csomópontból. Majd
a megfelelő sávba kell beállni,
és fontos tudni, hogy utána már
nem szabad sávot váltani. A sávok kialakítása ugyanis olyan,
hogy a csomópont átvezeti, illetve kivezeti a közlekedőt oda,
ahová el akart jutni.
Arra a felvetésre, hogy a sávok keskenyek a kamionok számára, ezért már meg is rongálták a „fekvő rendőrnőt", a következő válaszokat kaptuk: a
47-es úti csomópont mindenben megfelel az előírásoknak. A
forgalmi sávok szélessége a
körgyűrűben legalább 5 méter.
A sávok között félgömbös, úgynevezett süllyesztett szegély
épült, nyomatékot adva annak,
hogy a sávon belül kell maradni. Ez nem új veszélyforrás, hanem az autósokat védi.
A körforgalom biztonságo-

Négyféle kör
Az algyői, Téglás utcai az úgynevezett angol mintájú 2 sávos,
spirális körforgalom. A szegedi,
rókusi csomóponti lámpás körforgalmat a franciák, a spanyolok
és az angolok használják. A
47-es főúti a holland mintájú
2 sávos. A legegyszerűbb az egysávos, úgynevezett francia típus.

sabban, kisebb sebességgel nagyobb járműforgalmat vezet le,
természetesen használatához,
a betanuláshoz szükség van
2-3 hétre. A hasonló, úgynevezett spirális megoldást már
évek óta használják az autósok
az algyői Téglás utcánál, holott
a gyűrűben a sávokat csak festett záróvonal választja el.
Megtudtuk: a franciák és az
angolok által kidolgozott korszerű alapelv az, hogy az új
körforgalmakon ne lehessen
30-40-es sebességnél gyorsabban áthaladni. Az első generációs körforgalmú csomópontok
ugyanis még mind nagy sugarúak, azaz nagy sebességgel
„leküzdhetők" voltak.

Tizennégy éve gurul az Ördögszekér
A vásárokat és kiállításokat szervező Ördögszekér Bt. többször dolgozott már hazai és európai kulturális fellegvárakban: a magyar kultúrát képviselve előadókat, kézműveseket mutatott be. A szegediek
elsősorban a hídi vásár és a Dóm téri advent kapcsán ismerik.
SZEGED
BOBKÓ ANNA
- A szegedi nemzetközi néptáncfesztivál szervezői kértek
fel bennünket 1998-ban: kísérőprogramként
rendezzünk
kézművesvásárt. Ez volt az első nagy megbízásunk - emlékezett vissza Mocselini Rudolf,
az Ördögszekér alapítója, akiben már a kezdetekkor megfo-

galmazódott: az általa szervezett vásárokon „a hazai kézműveseket szeretné támogatni a bennünket elöntő távol-keleti és egyéb egzotikusnak mondott, álkézmúves
giccsözönnel szemben".
A vásárokat és kiállításokat
szervező, 1996-ban alakult
cég a 90 -es évek végén infrastruktúrájában is egyedülállónak számított. Akkoriban

ugyanis Magyarországon még
nem terjedt el, hogy a piacokon egységes vásárképet alakítsanak ki: minden árus a saját sátrát állította fel. Emiatt
szedett-vedett volt a bazár.
Mocseliniék takaros installációkkal készültek, amivel egységesítették a vásárképet.
Évről évre bővítették a kézműveseket befogadó standokat, jelenleg 160-180 egységes
faszerkezetes sátruk van, amelyekből hazánk bármely pontján, akár 5-6 óra alatt is fel tudnak építeni egy kis „vásárvárost". A visegrádi nemzetközi

palotajátékoktól kezdve a Savaria történelmi karneválon át a
kapolcsi Művészetek Völgyéig
sok színvonalas rendezvény
szerepel referenciáik között.
Szegeden elsősorban a hídi
vásár és a Dóm téri advent kapcsán ismerhetjük az Ördögszekeret. Előbbit 1999-től, utóbbit
2000 óta rendezi a cég. A Dóm
téren idén november 26-án kezdődik téli programsorozatuk. A
vásáron zsűrizett iparművészeti és kézmúvestermékek közül
válogathatunk, a magyar kultúrát képviselő előadókat hallgathatunk.

Első fok: törvényt sértett a téesz
Törvénysértő volt a székkutasi Új Élet Mezőgazdasági Szövetkezet áprilisi közgyűlése állapította meg első fokon a
Csongrád Megyei Bíróság a
Csikós Ferenc tag által indított perben. A téesz-elnök
Szenti Imre annyit mondott:
fellebbeznek.
SZÉKKUTAS
MUNKATÁRSUNKTÓL
Hatályon kívül helyezte a
Csongrád Megyei Bíróság a
székkutasi Új Élet Mezőgazdasági Termelőszövetkezet ápri-

lis 16-án összehívott közgyűlésének döntéseit. A közelmúltban megszületett elsőfokú ítélet szerint a téesz nem a
szövetkezeti törvénynek, valamint az alapszabályuknak
megfelelően tartotta meg a
közgyűlést, ezért törvényt sértett. Megírtuk: a székkutasi
Csikós Ferenc tagként fordult
a bírósághoz.
A kiküldött meghívók szinte semmilyen írásos anyagot
nem tartalmaztak, a kilenc
napirendi pont közül csupán
egyhez mellékeltek előterjesztést - hallottuk Kiss Zoltántól,

Csikós Ferenc ügyvédjétől. Tavasszal egyébként a szövetkezet vezetősége a cég vagyonának értékesítésére is felhatalmazást kért a tagoktól, amit
meg is kapott. Az úgyvéd azt
mondta: szeretnék, ha az elmúlt fél évben zajlott kiárusítás sem maradna következmény nélkül.
Míg Csikós Ferenc polgári
peres eljárásban keresi igazát,
addig Lázár János országgyűlési képviselő az ügyészségen
tett feljelentést a szövetkezetnél tapasztalt anomáliák miatt. A megyei főügyészség kü-

lönösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés
alapos gyanúja miatt nyomoz,
ez még nem zárult le. Lázár János a bíróság elsőfokú döntésének megfelelően kiegészíti
a feljelentést.
A bírósági döntés kapcsán
megkerestük Szenti Imrét. Az
Új Élet szövetkezet elnöke
annyit mondott lapunknak,
hogy fellebbeznek az elsőfokú
ítélet ellen. Kommentálni viszont nem akarta az ügyet,
mondván: a tárgyaláson sem
tudott részt venni, mert két
hete kórházi kezelésre szorul.

Ingyenes tüdővizsgálat

A 40 ÉV FÖLÖTTI DOHÁNYOSOK SZÁMÁRA KÜLÖNÖSEN
AJÁNLOTT a dél-alföldi régió
tüdőgondozóiban ma rendelési időben ingyen elvégzett légzésfunkciós vizsgálat. A dohányzás következtében kialakult krónikus hörghurut és tüdőtágulat ugyanis a világ számos országában olyan sokakat érintő betegség, hogy hazánkban tíz év múlva a harmadik leggyakoribb halálok lehet. A szakemberek szerint az
időben elvégzett légzésfunkciós vizsgálat a megelőzést
szolgálja.

Megfogható kiállítás

ÉRINTS MEG! CÍMMEL KIÁLLÍTÁS NYÍLT tegnap a Somogyi-könyvtár alagsorában, a Vakok és Gyengénlátók Csongrád
Megyei Egyesülete és a látássérültek rehabiltációjával foglalkozó Kreatív Formák Alapítvány
jóvoltából, a pénteki fehér bot
világnapja tiszteletére. A jövő
péntekig látogatható tárlaton
húsz alkotó műve látható, közülük tízen látássérültek. A képek
vakoknak és gyengén látóknak
is élvezhetők, mert domború alkotások, makettek is vannak
köztük, a feliratok Braille-írással
készültek.

Konferencia a migrációról

MIGRÁCIÓ ÉS FEKETEMUNKA EURÓPÁBAN, ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon - e két témáról is
szó lesz a ma 11 órakor a szegedi Novotel Hotelben kezdődő
szakmai vitán, amelyet az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Hálózat Dél-alföldi Regionális Irodája szervez.

Határ menti régiók
tudománya

MA KEZDŐDIK, PÉNTEKEN
ZÁRUL az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága székházában az
a konferencia, amely a három
szomszédos ország határ menti
régiója tudományos intézményeinek eredményeit mutatja
be. Az orvostudomány, a kémiai, a biológiai, a környezet-, a
mezőgazdasági, a műszaki tudományok és a szociológia területéről lehetett jelentkezni
előadásokkal. Idén Szeged ad
otthont az angol nyelvű
ISIRR-konferenciának, amelyet
egy évtizede rendszeresen
megtart az MTA Szegedi Területi Bizottsága; az Association for
Multidisciplinary Research of
the West Zone of Romania Timisoara, az University Politehnica Timisoara (Románia),
valamint az University of Novi
Sad (Szerbia) közötti egyezmény értelmében.
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CSÜTÖRTÖK

Gázvezetéket avat
Orbán Viktor

CSANÁDPALOTA. Orbán Viktor
magyar és Emil Boc román miniszterelnök, valamint Günther
Oettinger, az Európai Unió
energiaügyi biztosa avatja fel
ma délután 3 órakor az Aradot
Szegeddel összekötő földgázvezetéket Csanádpalotán.
Mint korábban megírtuk, a
vezeték megépítéséről már
több mint 10 éve tárgyaltak a
felek. A Mol-csoporthoz tartozó FGSZ Földgázszállító Zrt. és
a román Transgaz végül 2008
nyarán kötött megállapodást
a két ország nagynyomású
földgázszállító rendszereinek

összekapcsolásáról. A projekt
két kivitelezője az Európai
Energiaügyi Gazdaságélénkítő Program (EEPR) társfinanszírozásában valósította meg
a Kelet-Közép-Európa történetében mérföldkőnek számító
beruházást.
'A 109 kilométer hosszú vezetékből 62 kilométer Románia területén halad Horiétól
Csanádpalotáig, és ezen a két
állomáson kapcsolódik az országos rendszerekre. Kapacitása 4,4 milliárd köbméter
évente. A vezeték egyébként
már július óta üzemképes.

A FIDESZESEK NEM VALLALTAK EL A BOTKA ALTAL FELKÍNÁLT ALPOLGÁRMESTERI POSZTOT

Tanulópénz lesz a szegedi
Dugonics tér 1,7 milliárdja?
Botka László polgármester és a
szegedi képviselő-testület tagjai
tegnap letették a hivatali esküt.
Az alakuló ülésen megválasztották alpolgármesternek a szocialista Solymos Lászlót. A fideszes
politikusok nem vállaltak alpolgármesteri posztot. Botka szerint kútba esett a Dugonics tér
felújítása, a Fidesz szerint megkapja a város az 1,7 milliárdos
uniós támogatást.
SZEGED
SZABÓ C. SZILÁRD

Az alakuló ülésen Farkas László
(Fidesz-KDNP) korelnökként
köszöntötte a megjelenteket. Az
önkormányzati választás végeredményét Könczöl László ismertette. A helyi választási bizottság elnöke kérte a 29 tagú
közgyűlést, hogy Szeged és a
haza érdekében munkálkodjon.
- A szegedi választók a folytatásra és az együttműködésre
Az uniós pályázaton megítélt 556 millió forintból nem újítják fel a Szőke szavaztak. Azt üzenték, nem kívánják pártok harcterévé tenni
Tiszát - a nyertes visszautasította a támogatást. FOTÓK: SCHMIDT ANDREA
Szegedet. Történelmi esélyt
kaptunk, hogy a háború ellen
harcoljunk. Esélyt egy olyan új
önkormányzati
munkára,
amelyben mindenkinek egyetlen érdeknek kell megfelelnie:
városa és a szegediek érdekeinek - hangsúlyozta ünnepi beUgyanazon az uniós pályázaton
millió forint támogatást ítél- szédében Botka László. A poltek egy másik szegedi projekt- gármester szerint a teljesítindult a szegedi zsinagóga és a
re, a Szőke Tisza gőzhajó fel- mény és a minőség az egyedüli
Szőke Tisza felújítása; a zsinaújítására. A nyertes Technoló- mérce az önkormányzati mungóga nem nyert, a Szőke Tisza
gia Tudásalapú Vállalkozás- kában - e kettő értelmes vitápedig visszautasította a támofejlesztési Nonprofit Kft. nem ban, hiteles érvek közepette, kigatást. A bent hagyott forintok
visszakerülnek a közös kalapba. tudja előteremteni az önrészt, munkált kompromisszumban
ezért kihátrált a pályázatból, születik. Szerinte a mindent tagadó destrukció nem teljesítlemondott a támogatásról.
SZEGED
Megkérdeztük a Nemzeti Fej- mény. - Mutassuk meg: képeDOMBAI TÜNDE
lesztési Ügynökséget (NFÜ), mi sek vagyunk folytatni a békés,
Nem nyert uniós támogatást a lesz a bent hagyott pénzzel, építő munkát. Magyar magyarszegedi zsinagóga felújítására van-e rá esély, hogy megkapja nak nem lehet ellensége, ez a
beadott terv a Dél-Alföldi Ope- Európa negyedik, hazánk má- modern, 21. századi gondolat ratív Program Történelmi és sodik legnagyobb zsidó templokulturális örökség turisztikai ma. - Az elutasított pályázatok
hasznosítása című pályázatán. újratárgyalására nem kerül sor
Megírtuk: a Szegedi Zsidó Hit- - tájékoztatott az NFÜ kommuközség 600 millió forintot kért nikációs főosztálya. Elméletileg
a homlokzat renoválásra, a van rá lehetőség, hogy tartalékszükséges - nagyjából 100 mil- listára vegyék azokat a projektelió forintos - önrészt a szegedi ket, amelyek egy adott pályázaönkormányzat támogatásával ton elérték a szakmai minimum
tették volna mellé. A bírálók pontszámot, de nem jutott rájuk
azzal a javaslattal küldték to- pénz. Ha valaki visszalép, mint
vább a kérelmet, hogy lejjebb a Szőke Tisza, a tartaléklistán
kell engedni a ponthatárt, és szereplőket lehet belőle támotámogatható lesz a szegedi ter- gatni. Ilyen tartaléklista viszont
vezet. - Fellebbezést is bead- a dél-alföldi régióban nem kétunk a törvényes határidőn be- szült, mert minden projektet tálül, mert több ponton nem tart- mogattak, amely megütötte a
juk korrektnek az eljárást, de szakmai minimumot. A bent haválaszt hónapok óta nem kap- gyott pénzeket tehát csak a kötunk - mondta a hitközség el- vetkező pályázati körben lehet
kiosztani. Ilyen - történelmi és
nöke, Lednitzky András.
kulturális örökség turisztikai
Ugyanazon a pályázaton,
hasznosítása - témában azonamelyen a zsinagóga elvérzett
ban nincs újabb pályázat.
- erről is beszámoltunk -, 556

Elúszik a Szőke
Tisza pénze

B. Nagy László és Botka László a közgyűlés alakuló ülésén. A polgármester szerint együttműködésre van
szükség. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
hangsúlyozta. Szerinte soha
nem volt olyan nagy szüksége a
nemzetnek a példamutató Szegedre, mint most.
A képviselők titkos szavazással, 28 igennel megválasztották Solymos Lászlót várospolitikai alpolgármesternek. Botka László hat fideszes politikust
- B. Nagy László, Bohács Zsolt,
Póda Jenő, Kalmár Ferenc, Hűvös László és Gyimesi László kért fel alpolgármesternek, de
egyikük sem vállalta. Bohács
Zsolt, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője rögtönzött folyosói sajtótájékoztatóján elmondta: ők
más közgyűlési struktúrában gondolkodnak, amelyben
hangsúlyos szerepet kapnának
az ellenőrzési és javaslattételi
joggal rendelkező tanácsno-

kok. Az október 27-i közgyűlésen egy vizsgálóbizottság felállítását javasolják, amely az elmúlt 8 év „ügyeit" vizsgálná ki,
s azok lezárultával döntenek
arról, vállalnak-e politikai felelősséget a városvezetésben.
A belváros rehabilitációjának második üteme - a Dugonics és az Árpád tér, valamint
az új klinika környékének felújítása - komoly vitát váltott ki.
Nagy Sándor (MSZP) elmondta:
korábban e témában többször
is egyhangú döntést hozott a
közgyűlés. Botka László hangsúlyozta: ha a közgyűlés nem
szavazza meg az előterjesztést,
s október 14-éig nem nyújtják
be a pályázatot, elbukja a város
az 1,7 milliárd forintos uniós támogatást, mert a jóváhagyó

Áldás és lelki útravaló a Fidesz-frakciónak

Illetmények
Az alakuló ülésen döntöttek a
városvezetők illetményéről.
Botka László havi bruttó 645
ezer forintot, nyelvvizsgapótlékot, valamint magáncélra is
használható hivatali gépjárművet, általános helyettese, Solymos László várospolitikai alpolgármester bruttó 580 ezer 500
forintot, nyelvvizsgapótlékot,
költségátalányt, valamint magáncélra is használható hivatali
gépjárművet kap.
közgyűlési határozat nem hiánypótolható, s később már
nem lesz ilyen lehetőség. Közölte: a város az egyetemmel
közös konzorciumban dolgozott a közel 2,5 milliárdos projekten. Az új klinika alapinfrastruktúrájának
kiépítésére
már elköltött önrészként a város 750 millió forintot. Bohács
Zsolt elmondta, időre van szükségük ahhoz, hogy támogartni
tudják a projektet. Beszélt a regionális fejlesztési ügynökség
vezetőjével, aki biztosította: ha
még október 14-én benyújtja a
város közgyűlési jóváhagyás
nélkül a pályázatot, s később
hiánypótlásra kérik az önkormányzatot, vagy 6 hónapos határidő-hosszabbítást kér a város - nem bukja el a támogatást. A közgyűlés név szerinti
szavazáson döntött: 13 MSZP-s
igen és 16 fideszes, jobbikos és
LMP-s tartózkodás mellett úgy
határozott, nem adja jóváhagyását a pályázat benyújtásához. Botka László Bohács Zsolt
javaslatára 6 hónapos halasztást kér a projektben a fejlesztési ügynökségnél.

Lelki útravalót adott, és megáldotta a szegedi Fidesz-KDNP-frakció tagjait a dómban az alakuló közgyűlés előtt Kondé Lajos plébános. Figyelmeztette a 14 képviselőt: minden helyzetben az emberre figyeljenek, arra az emberre, aki segítséget kér, aki alaptalanul vádol, aki kéréssel fordul hozzájuk. Fontos, hogy a
P^Jovábbi FOTÓK
személy méltósága megmaradjon. Mindig a köz javát szolgálják, és ne felejtsék el, hogy Szeged városa is egy
L J
a neten!
közösség, amibe mindenki beletartozik. Azok is, akik nem mindig értik meg őket. Közösen imádkoztak, majd a
www.delmagyar.hu
plébános sok sikert és kegyelmet kívánt a felelősségteljes munkához. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

A zsinagóga homlokzatának renoválása egyelőre elmarad.

SZEGED. Folyamatos pénzhiánnyal küzd a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány. Költségvetése 70 százalékát biztosítja az állam, 30 százalékot, mintegy 27 millió fo-

rintot azonban adományokból
kell összegyűjtenie.
A Szeged Első Lions Club
holnap 10 és 18 óra között
adománygyűjtő akciót szervez: az oroszlánok az újszü-

lött életmentő szolgálat munkatársaival együtt vonulnak
ki a Klauzál térre, itt várják a
jó szándékú szegediek felajánlásait.
A Lions október 25-én a

Szegedi Nemzeti Színházban
koncertet is szervez. Somló
Tamás és barátai zenélnek
majd - az est bevételét szintén az alapítványnak ajánlják fel.
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MAKÓ ÉS TÉRSÉGE

A VÁROS SZERZŐDÉST BONTOTT, A CÉG A19 MAKÓI DOLGOZÓ JÖVŐJÉT EMLEGETI

Békülne a Bükki Bánya
MAKÓI kistérség:
Apátfalva, Ambrózfalva. Csanádalberti. Csanádpalota. Ferencszállás.
Földeák, Királyhegyes. Kiszombor,
Klárafalva. Kövegy, Magyarcsanád.

19 makói ember veszti el az állását, ha a makói önkormányzat nem velük építtet utat, járdát - érvel a Bükki Bánya Kft.
Makó szeptember elején szerződést bontott a céggel, mert
nem kezdte el időben az építést. A kft. békülni szeretne, a
város vár.

MAKÓ. Kicserélték az összes világítóberendezést a Makói Oktatási Központ Galamb-tagintézményében - tudtuk meg
Horváth Zoltán igazgatótól. Az
új izzók energiatakarékosak és
háromszor erősebb a fényük,
mint a hagyományos izzóknak.
A beruházás 17 millió forintba
került. Ezt az iskolát fenntartó
megyei önkormányzat előlegezte meg, a fedezet a majdani
energiamegtakarítás lesz.

. Makó, Maroslele, Nagyér, Nagylak.
f'Óföldeák, Pitvaros

Letették az esküt

MAROSLELE. Letette az esküt
a falu újraválasztott polgármestere, Martonosi György,
valamint a képviselő-testület
tagjai. Az alakuló ülésen Bozsóné Köblös Ildikót választották alpolgármesterré.

Megalakul a testület

KISZOMBOR. Holnap délután
1 órakor tartja alakuló ülését a
falu új képviselő-testülete a
polgármesteri hivatalban.

Böjté Csaba látogatása
- misét mond,
es adományt gyűjt

MAKÓ
BAKOS ANDRÁS
Szeptember 2-án este 6-kor a
makói képviselő-testület zárt
ülésen úgy döntött, hogy szerződést bont a Bükki Bánya
Kft.-vel. A cég még április
8-án nyerte meg a városközpontot érintő, 141 milliót érő
munkát, többek között utat,
járdát kellett volna építenie.
Két másik beruházást is elnyert, ezzel együtt összesen
nettó 620 millió forint értékben. A képviselő-testület szerint azonban a cég súlyosan
megsértette a szerződést: bár
május 10-én megkapta a munkaterületet, a kivitelezést csak
többszöri felszólításra, július
19-én kezdte el, majd félbehagyta. Emellett nem bizonyította, hogy milyen alvállalkozókkal dolgozik együtt, a felelős műszaki vezető 18 munkamegbeszélésből 14-ről hiányzott, a villamos szakági felelős egyre sem jött el.
A kft. egyeztetést kért az
önkormányzattól, majd a pol-

MAKÓ. Az árva és nehéz sorsú gyerekeket támogató Dévai Szent Ferenc Alapítvány
vezetője, Böjté Csaba atya
holnap Makóra látogat. 10
órára érkezik a Szent István
király belvárosi plébániára,
11-től délig a Szent István
Egyházi Általános Iskola és
Gimnázium diákjaival találkozik, majd az ebédet követően,
délután 3 órától látogatást
tesz a városban. A hívek délután 5-től találkozhatnak vele, majd 6-tól szentmisét mutat be a belvárosi Szent István-templomban. Az alapítványnak szánt adományokat
a Szent István téri plébániára
lehet vinni hétköznapokon
8-12 óráig - elsősorban tartós élelmiszereket, tanszereket, tisztítószereket és pénzt
várnak.

Alakuló ülés

APÁTFALVA. Holnap délelőtt
9 órakor alakul meg a falu új
képviselő-testülete a községMázán.

Mécsesoltárt szentelnek

ÓFÖLDEÁK. Szentmise keretében szenteli meg Kondé Lajos püspöki helynök a II. világháborúban elesett óföldeáki
hősök emlékére az új mécsesoltárt vasárnap délután 5-kor
a templomban. A mécsesoltár
márványból készült, és 150
ezer forintba került. A nemes
célra 42 család adományozott
pénzt, a még hiányzó összeget Katona Pál esperes, illetve
az óföldeáki egyházközség és
a falu önkormányzata biztosította. A II. világháborúban 25
óföldeáki katona vesztette
életét.

Miközben az építkezés áll, az érintett József Attila utcai vállalkozások egyike sajátos módon tiltakozott az ellen, hogy irodájuk nehezen megközelíthető: árvácskákkal ültette be a felszedett járda helyét. FOTÓ: S Z A B Ó IMRE
gármestert és a képviselőket
fórumra hívta egy vendéglő
különtermébe. A polgármester nem ment el. Testületi ülésen, a tévé nyilvánossága
előtt Búzás Péter arra kérte a
Bükki Bányát, szálljon ki a választási kampányból, és azokat a makói dolgozókat, aki-

Elfogyott a bizalom. A konfliktus fő oka az, hogy január elseje óta - a
körbetartozások miatti bizalmatlanság miatt - a 191/2009-es rendelet
szerint az építési szerződés akkor lép hatályba, ha az építtető a Magyar
Államkincstárnál fedezetkezelői és fedezetbiztosítási számlát nyit, és a
pénzmozgást lehetővé tevő kezelői szerződést is megköti. Ezzel igazolja,
hogy a munkát ki is tudja fizetni. Ez nyilvános dokumentum, közérdekű
adat, öt évig bárki elolvashatja. A kivitelező csak ezután tudja nyilvántartásba venni az alvállalkozóit és megrendelni az anyagot. Mivel - állítja Tihanyi - az önkormányzat nem mutatott fel ilyen fedezetkezelői szerződést, ők nem tudtak mozdulni. Bánfi Margit. Makó jegyzője erre azt
mondja, a cég is tudja, hogy a város megnyitotta azt a számlát április
19-én. A fedezetkezelésről szóló szerződés tényleg nem készült el addigra, az irányító hatóságnál volt - de a munkakezdésnek csak a számlanyitás volt a feltétele, a város és a cég között megkötött szerződés szerint.

ket felvett, a másik két megnyert munkánál foglalkoztassa; és nehogy már a város legyen a hibás azért, mert a kft.
hozzáállása miatt veszélybe
került az emberek állása. Lapunk kérdésére Búzás most, a
választások után hozzátette:
megrendült a bizalmuk is a
cégben. Számít arra, hogy a
kft. pert indít, de a város ügyvédje szerint simán el is fogja
veszteni.
A Bükki Bánya valóban készült a perre - ezt nyilatkozta
az igazgató a választások előtt
a Hír Tv-nek, a cég ügyvédje is
biztos győzelmet ígért -, de
most mégis próbál megegyezésre jutni az önkormányzattal. Ebben közrejátszik, hogy
még a szerződés felmondása
előtt, Makói Építő Kft. néven
céget alapított a városban,
egyelőre 19 embernek ad
munkát, de ezt a vállalatot be

Edzést és falut is vezet
a ferencszállási Jani János
FERENCSZÁLLÁS
SZABÓ IMRE

akarja vonni a megnyert beruházások elvégzésébe, és fejlesztené.
- A képviselők szerintem
egyoldalú tájékoztatást kaptak: a szerződésünk nem lépett hatályba, és ez nem rajtunk múlt - mondja lapunknak Tihanyi Zoltán, a cég
ügyvezetője. - Mi írásban
nyilatkoztunk az alvállalkozókról, a felelős műszaki vezetőnek pedig mindig volt
helyettese. Korábban jó volt a
kapcsolatunk a várossal, külön
kérésre
elvégeztünk
olyan munkát is hitelbe,
amely már a jövő évi beruházáshoz tartozik. Amit pedig
megcsináltunk, azt első osztályú minőségben vették át.
Remélem, az önkormányzat
partner lesz abban, hogy rendezzük a helyzetet, és a jövőben a félreértésekből ne alakuljanak ki ilyen szituációk.

Színjátszók
nemzetközi
találkozója
Palotán
CSANÁDPALOTA. Szombaton 9
órakor kezdődik a harmadik
nemzetközi színjátszó-találkozó
a Kelemen László Művelődési
Házban, a rendezvényt a kultúrház hagyományőrző gyermekcsoportjának közreműködésével Kovács Sándor polgármester
nyitja meg.

Valószínűleg az egyetlen polgármester a megyében Jani János, Ferencszállás újonnan
megválasztott első embere, aki
civilben labdarúgóedző is egyben. 47 éves, 25 éve él a faluban,
és feleségével együtt ott is dolgozott egészen addig, amíg a
helyi iskola be nem zárt. Azóta

Magyarcsanádon testnevelő tanár, és félállásban a teleház vezetését is vállalta. Hosszú ideje
volt önkormányzati képviselő,
mandátumáról azonban a munkahelyváltást követően lemondott, mert úgy érezte, az állandó
utazás miatt nem tud annyi időt
szánni a képviselői feladatokra,
mint szeretné.
A faluvezetői tisztségért
most azért indult, mert nagyon sokan kérték rá - mint
mondja, tiszteletdíjas polgármester lesz, a község költségvetése nem bírná el, ha főállásban csinálná. A csanádi teleház vezetéséről lemondott,
hogy jusson ideje a községre.
Tervei szerint kérdőív segítsé-

Spórolnak
az árammal,
és közben
fejlesztenek

Jani Jánosnak a foci is kézre áll.

FOTÓ: V E R É B S I M O N

gével méri majd fel, mi mindent szeretnének a ferencszállásiak, de néhány elképzelése
már korábban is volt. Bővítené például az idősgondozást,
több rendezvényt, programot
szeretne, hogy a fiatalok job-

ban érezzék magukat, szeretné őket otthon tartani, és feltett szándéka az óvoda megmentése. S mindezt úgy, hogy
tudja: ezek után még kevesebb ideje lesz két hobbijára,
az olvasásra és a sportra.

A fellépő csoportok: Vadrózsák (Rugonfalva, Erdély),
Földeáki Színjátszókör (Földeák), Napraforgó Bábcsoport (Zsombó), Délikert Színház (Szeged), Zentai Színtársulat (Zenta, Vajdaság) és
Deszka Színház (Deszk). A
zsűri tagjai: A. Szabó Magda,
a Duna Televízió alelnöke,
Ablonczy László, a Nemzeti
Színház volt igazgatója és
Lukácsi Huba, a Latinovits
Zoltán Diákszínpad vezetője.
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap, a Művészeti és
Szabadművelődési
Alapítvány, a csanádpalotai önkormányzat és a Kelemen László
Emlékéért Kulturális Alapítvány támogatja.

Eközben az intézmény
igyekszik fejleszteni az oktatást szolgáló infrastruktúrát is.
A szakképzési alapból befolyó
támogatásból két laboratórium, egy gépészeti és egy mikroszaporító kialakítása kezdődött meg. Előbbit korszerű
műszerekkel szerelik fel, és a
gépésztanulók fogják használni, míg az utóbbi a dísznövénykertészettel és zöldségtermesztéssel foglalkozó diákok
képzését szolgálja - itt magok
csíráztatásához, keresztezéshez szükséges berendezések
lesznek. Ez a beruházás 10
millió forintba kerül.

Közös tévés
munkák
határon túli
stúdiókkal
MAKÓ. Folytatódik a makói tévé
négy évvel ezelőtt indult
együttműködése a romániai
Nagyszentmiklós és Zsombolya önkormányzatával. A két
határon túli, de a makói térséghez kötődő városnak a helyi
stúdió kialakításában segédkeznek, emellett - miután ottani fiatalok számára korábban
már szerveztek médiaképzést közös filmek, stúdióbeszélgetések készítése az új cél.
A makói televízió vezetője, Rácz Csaba elmondta: az
összesen 136 ezer eurós projektből a Maros-parti városban 60 ezret költenek el kamerák, stúdiótechnikai eszközök beszerzésére, valamint
18 film utómunkálatainak elvégzésére, illetve 6 stúdióbeszélgetés
leforgatására.
Mindhárom városban 6 hoszszabb riport alapanyagát veszik fel helyi alkotók közreműködésével olyan témákról, mint a nemzeti hagyományok ápolása, a környezetvédelem és a kultúrák közötti
együttműködés.
A tapasztalatcserére is lehetőséget kínáló munka várhatóan idén decemberben
kezdődik, és másfél éven át
tart majd. A filmeket később
regionális televíziók sugározzák alkalmat kínálva a határ
két oldalán élőknek arra,
hogy megismerjék egymást.
Makói Építő Kft. felvételre keres Makón és
a Oét-Alfold régióban végzett mélyépítési
(ét, térkő burkolat stb.) kivitelezési munkákra garantált fizetési feltételekkel

építésvezetői, művezetőt,
előkészítőt, kőműves
szakmunkásokat és
alvállalkozókat.
Szükség esetén az építésvezető részére
szolgálati fakás biztosított.
*•*
Makói és Makó térségi munkavállalók
előnyben. Jelentkezés: „MAÉP100213874"
Jeligére a makél Délvilág szerkesztőségébe.
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Papucsban tekert
Albániáig Attila
Mindössze egy sátrat, néhány
ruhát és a túrazsákját pakolta biciklijére a szegedi Tóth Attila, így
indult el Albániába. Előfordult,
hogy egy nap alatt 170 kilométert tekert. Benzinkutak mellett
aludt, balkáni kosztot evett.

Csomagja mindössze egy
sátor, néhány ruha és a túrazsákja volt, még ennivalót
sem vitt magával. Benzinkutak mellett, kávézók teraszán éjszakázott. Tisztálkodásra is ezeken a helyeken
keresett lehetőséget. Előfordult, hogy egy nap alatt 170
kilométert tekert. Az út addig simán ment, míg el nem

SZEGED, SARANDA
BOBKÓ ANNA
- Papucsban érdemes ilyen
hosszú távot letekerni. Jobban
szellőzik, és az eső után is hamarabb megszárad - vallja
Tóth Attila. A rendszergazdaként dolgozó 40 éves szegedi
férfi augusztus 20-án pattant
biciklire, úti célja Albánia volt.

Róbert De Niro mellett
villantott a csongrádi nő

„Felfelé leginkább csak
tolta a bicaját, lefelé
azonban gyakran 57
kilométer per órás
sebességgel gurult."

- Tavaly már jártam kerékpárral Szlovéniában és Olaszországban. Igaz, ott sokszor
vonatra ültem. Hazafelé jövet,
a
magyar-horvát
határon
kaptam a tippet a határőrtől:
„Épp most járt erre egy kolléga, aki Korfu szigetéről jött, és
Franciaország felé teker tovább." Ezen elgondolkodtam,

érte a montenegrói hegyeket, az ottani pálya azonban
feladta neki a leckét. Felfelé
leginkább csak tolta a bicaját, lefelé azonban gyakran
57 kilométer per órás sebességgel gurult.
Útvonalterve szerint haladt:
Újvidék, Mojkovac, Dures, Vlora, majd elérte Sarandát, ahol a
tengerparton éjszakázott. Mivel
benzinre nem kellett költenie,
üzemanyagként sört és kávét
hörpintett fel, ahol csak megpihent. Csaknem ezer képpel dokumentálta hosszú kerékpártúráját. Fényképezkedett albán
pékkel, aki pénz helyett azt kérte, pózolhasson a hosszú sütőlapáttal Attila kamerája előtt,
megörökített kocsmában beszélgető társaságot, amellyel
összebarátkozott, egy autómentőt és családját, akinek az
egyik emelkedőn esett meg a
szíve a szegedi férfin, és felajánlotta neki, hogy elviszi.
Kóstolt helyi specialitásokat. Evett például spenóttal
töltött burekot is. Látott autópálya mellett felépített hentesüzletet, ahol helyben ölik
le a jószágokat, és szinte még
melegen árulják a húsukat.
Korfu szigetére azonban már
nem utazott át, mert drágállotta a kompjegy árát.
Tizenegy nap alatt kerekezett vissza Szegedre - az utolsó
két napon végig zuhogó esőben. A mostoha időjárás mégsem vette el a kedvét attól, hogy
máskor is drótszamárra ülve
hagyja maga mögött a kilométereket. Jövőre a Kelet-Tátrát „hódítja" majd meg két keréken.

Tóth Attila azért szeret biciklizni,
mert ez a legolcsóbb közlekedési
forma, és még fogyni is lehet tekerés közben, FOTÓ: DM/DV
és jó néhány hónap tervezgetés után - nagy nehezen - kialakult a végleges útiterv mondta Attila, aki két okból
utazik mindenhová biciklin:
ez a legolcsóbb közlekedési
eszköz, és a tekeréstől sokat
lehet fogyni. (Az albán túra
alatt nyolc kilótól köszönt el.)
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Macuhisza Nobujuki japán séf, Róbert De Niro, Tóth Éva és Andy Vajna az étterem megnyitóján. FOTÓ: BLIKK/KORPONAI TAMÁS
Csongrádi az a fiatal nő, aki
immár három éve Andy Vajna
barátnője. A 26 éves Tóth Éva
a hétvégén mellvillantásával
került be a hazai és a világsajtóba. Itthon Tasnádi Péter korábbi élettársaként eddig sem
volt ismeretlen.
CSONGRÁD, LOS ANGELES
MUNKATÁRSUNKTÓL
Nemcsak a magyar, de a világsajtót is bejárta a hétvége legnagyobb magyarországi celebeseménye: Andy Vajna és Róbert De Niro társtulajdonosként vasárnap megnyitotta Budapesten Közép-Európa első
Nobu éttermét, hazai sztárok
egész sorát felvonultatva. A
bulvármédiának mégis az szol-

gáltatta a legnagyobb szenzációt, hogy a magyar származású producer barátnőjének melle kivillant szűk ruhájából.
A legtöbb lapban csak
„Vajna barátnőjeként" említett 26 éves hölgyet Tóth Évának hívják, és történetesen
csongrádi. A Piroskavárosi Általános Iskola diákja volt 8
évig. Az intézmény igazgatója, Nádudvari Tiborné megerősítette ezt az információt. Mint
mondta, tüneményes, aranyos kislányként emlékszik
egykori tanítványára, aki szerette a testnevelést. Az igazgatónő úgy tudja, középiskolás
éveit Éva már nem Csongrádon kezdte, és azóta nem is
tud semmit róla - csak amit a
sajtóban lehet olvasni.

A csongrádi lány „médiakarrierje" nagyon fiatalon indult: Tasnádi Péter élettársaként ismerhette meg az ország
2004-ben. Az alig 20 éves lány
néhány hónapig élt együtt a
vállalkozóval, mert a férfit letartóztatták.
Modellkarrierje
akkor indult, nem éppen zökkenőmentesen. A vádirat szerint ugyanis Tasnádi „kicsontozással"
fenyegette
Fásy
Ádám vállalkozót, a magyar
szépségversenygurut, akit arra
is kényszeríteni próbált, hogy
Éva fejére kerüljön a szépségkirálynőnek járó korona.
A csongrádi modell legközelebb 2007-ben került a bulvárlapok érdeklődésének középpontjába - akkor már
Andy Vajna miatt. A nála 40

évvel idősebb filmproducer
oldalán 2007 decemberében
tűnt fel először. Szerettük volna megszólaltatni Éva családját, amely információink szerint még mindig Csongrádon
él. Amikor azonban bemutatkoztunk, a vonal végén lévő
nő lecsapta a telefont.

Átszabták
Éva 19 évesen, 2003-ban úgy
döntött: modellkarrierje érdekében tetőtől talpig átszabatja
magát. Először ajkát és a szeme alatti részeket plasztikázták, majd következett az orra.
Később a mellét is megcsináltatta, és részt vett egy zsírleszíváson is.

HELYSZÍN: SZEGEDI N E M Z E T I S Z Í N H Á Z

ízelítő a programokból:
11.30-tól kulisszák mögötti séták;
művészeti műhelyek, műhelytitkok
11.30-17.00 Partyponty-páholy
11.00-14.30 kedvezményes „Ölelés"
menü diákoknak a Port Royalban
14.00-15.30 egyetemi fellépők műsorai
15.30-16.00 Disputa
16.00-17.00 Beugrás
17.00 Ölelünk Színház!
Minden színházbarátot várunk!
Bővebb program a színház honlapján.

SZIGETELJ! TERMÉSZETESEN.

HŐSZIGETELÉS
már 180
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(Bruttó ár, Classic 044/50 mm)
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Szeged, Dorozsmai út 5-7.

Telefon: 62/549-570, fax: 549-575
ebaruhaz@elsobeton.hu
Hódmezővásárhely, Szántó K. J . u-160-162.

Telefon: 62/534-145, fax: 534-146 |
hodmezovasarhely@elsobeton.hu

"wmwían,

www.szinhaz.szeged.hu
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Hétfő

Kalendárium, A hét témája,
Lakberendezés

Kedd

Gyógy-ír

Szerda

Légyott

Péntek

B

Szombat

Van, amikor a sportra
nemet mond
I

I

•

I
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Költség per kopás:
a farmer a evőztes

Hajdú B. István személye ma már nem csak a

sportkedvelőknek ismerős. Igaz, hogy a TV2 Bajnokok Ligája
sportkommentátorának élete a futball és a sport, de az első
helyen a család áll. Felesége és ötéves kisfia pedig imádja a
hol mesélő, hol színházba járó, örök kedves apukát.
SZTÁRHÍREK
OLLÁRI GERGELY

- Nagyon sok sportot nézek a televízióban, a harmadik nagy szerelmem a vízilabda. De igazából minden érdekel, legyen az vívás vagy egy Federer-Nadal
szupermérkőzés teniszben. Persze a nap
huszonnégy órájából nem lehet harmincat
a televízió előtt tölteni.

- Hogy viseli a népszerűséget? Vannak,
, akik megállítják az utcán és mérkőzésekről,
k futballról kérdezgetik?
A - Nyilván aki szokott szerepelni a tele- - Mit csinál egy sportkommentátor a szabadB
vízióban, az bizonyos ismertségre tesz idejében? Mit csinál, amikor épp kikapcsolóB
szert. Tizenöt évvel ezelőtt állandóan dik?
{ szem előtt voltam, sporthíreket - Most épp kikapcsolódom, és a DebreL mondtam az országnak, szinte az cen-Dunaújváros női kézilabda-mérkőB egyetlen csatorzés ismétlését nézem. De a család a legB nán. így, hogy
első mindenben. Mellette
az arcom
is
pedig a munka, ami
.
99 Egy közvetítés
megjelenik a teleszórakozás és hobbi
'
alatt sok minden kide is egyben.
vízióban,
persze
hogy
megismerriil az emberről, hogy - Tehát akad, hogy szabadnek az utcán, de
milyen a lelkesedése, idejében megnéz egy jó kis
általában a hanmagyar bajnoki mérkőzést...
van-e humora.
gom az, ami isDe szokott például olvasHajdú B. István
mertebb.
gatni, színházba, moziba
járni, művelődni?
- Feltesznek azért
extrém kérdéseket is, ugye?
- Természetesen. A televízióval kapcsolat- Persze, egész fura kérdések van- ban azért mindig van egy határ, amikor
nak a mérkőzésekről, és a magán- már nemet mondok a sportra. Ilyenkor a
életemről is. Nemegyszer tették már családommal vagyok, leginkább ötéves
fel, hogy: mennyi alkoholt iszom? kisfiammal. Olvasgatok is, de az most inValaki pedig azt szerette volna, kább csak mesekönyv. A színházban pehogy amikor a kisfia játszik az dig legutóbb az Esőember című darabot
egyik legismertebb focis számító- láttam. Kulka János és Nagy Ervin egyszegépes játékkal, akkor én kom- rűen fantasztikus alakítást nyújt.
mentáljam az eseményeket - - Mit tanácsolna azoknak, akik sportriporteri
egyébként én vagyok a gép szakmáról álmodoznak?
hangja. A kisfiú ugyanis alig - Mindenekelőtt azt, hogy szeressék a
várja, hogy az ő nevét mondjam sportot kellő alázattal. Egy közvetítés alatt
a világsztárok mellett.
sok minden kiderül az emberről, hogy mi- Mennyiben határozza meg az lyen a lelkesedése, van-e humora. És azért
a sport? A futball mellett jól meggondolva nem árt, ha érti az idemás sportágakat is figyelem- gen nyelveket is, no meg a számítógépek
kezelését.
mel követ?

Névjegy. Hajdú B. István
Budapesten született 1969-ben.
A Testnevelési Egyetemen
diplomázott. Az MTV
sportosztályának előbb külső,
majd 1993-1998 között belső
munkatársa volt. Dolgozott a
Szív TV-nél és a Vasárnap
Reggel című lapnak, aztán ismét
a tévéhez szegődött. 1996-ban,
1998-ban, 2000-ben, 2004-ben
és 2008-ban olimpiai tudósító
volt (utóbbin rádiósként).
Athénban és Pekingben a
vízilabda-válogatott olimpiai
győzelmét is kommentálta.
Kommentálta a Bajnokok Ligája
közvetítéseit, 2006-ban pedig a
labdarúgó-világbajnokságról,
többek között a döntőről is
tudósított.

m

VESZÉLYES
SZÉPSÉG
Minél magasabb sarkú cipőt visel valaki, annál nagyobb a későbbi térdproblémák
kockázata.

99

1975-ben az
átlagos nő 23
évesen férjhez ment. 24
évesen szülte
meg első
gyermekét.
Most 28 évesen házasodnak és az első

-9FL

Nem az esküvő a legboldogabb nap?

ud.: Meglepő dolog derült ki egy
friss felmérésből: a megkérdezettek 60 százaléka nem az
esküvője napját említette
élete legboldogabb napjaként. A megkérdezették közül ugyanis
minden
hatodik
azt

mondta: az esküvője inkább
rémálom volt, idegeskedés és
veszekedés.
ők
úgy vélik:
életük legboldogabb napját családjuk vagy
barátaik társaságában töltötték el - de
nem a boldogító igen kimondásakor.

r

I

A megkérdezettek 38
százaléka állította
azt,
hogy házassága napján
pánikba
esett,
mert

nagyon nagy nyomás nehezedett rá és ezt még a rokonok
és a család is tovább gerjesztették. Az esküvő előtt, illetve
annak napján a veszekedések
leggyakoribb témája: kit hívjanak meg és kit ne.
A párok negyede azt
mondta, hogy a legtöbbet az
esküvői költségvetésen veszekedtek, a menyasszonyok
23 százaléka pedig bevallotta,
hogy az esküvő napját az
anyukájuk választotta ki és
nem hagyta, hogy az ara ebbe
beleszóljon.

A megkérdezett ezerből
minden ötödik brit pár álmatlanul forgolódott a nagy nap
előtti éjszakán és 11 százalékuk még az egészsége megromlásáról is beszámolt.
Egy híres brit esküvőszervező azt mondta: „A legtöbb há-

zasulandó pár nem veszi tudomásul, hogy egy jó esküvő
megszervezése 250-700 órát is
kitesz. Ha valaki maga akarja a
nagy napot megszervezni, ennek ismeretében már nem
is olyan meglepő, hogy az
előkészületek sok idegeskedéssel, nézeteitéréssel és hangos
veszekedéssel jár» ,
nak."
A kutatásból az
derül ki, hogy a párok gyakran szem elől tévesztik saját
álmaikat a különleges nappal
kapcsolatban és hagyják,
hogy mindenki beleszóljon az
ő esküvőjükbe. Pedig a boldogító igen kimondásának
napja a párok addigi életében
a legszebb nap kellene hogy
legyen: romantikus, boldog,
felhőtlen és emlékezetes.

gyermek 30
éves korukban érkezik.

A legfrissebb kutatás arról számol be, hogy
a tudósok kidolgozták a költség per kopás arányt, amit úgy kaptak meg, hogy
a ruha árát elosztják azzal, hogy
hányszor hordtuk. A furcsa elmélet
nyertese a farmer, de előkelő helyet
kapott a ranglistán a dzseki és a pulóver is. A dobogóról lemaradva a
sor végén kullog a fehérnemű - de
talán ez így van rendjén. A kutatók arra mutattak rá: egy jó farmer, amely 8-10 ezer forintba kerül nálunk, hosszú időn át szolgálja gazdáját: átlagosan 400 alkalommal viseljük, a nem farmeranyagból készült pantallót azonban csak 175-ször húzzuk fel, mielőtt túladnánk rajta. A tanulmány készítői
vizsgálódásuk során 3000 brit nő szekrényébe kukkantottak be, az ő öltözködési
szokásaik alapján határozták meg az arányszámokat. Ruhadarab - Hányszor viseljük:
dzseki/kabát 575; farmer 428; pulóver 228;
póló/top 218; nadrág 176; melltartó 162; bugyi 100; sportnadrág 68.

BRIDGET JONES-GENERÁCIÓ
A mai felnőtt brit generációt Bridget Jones-generációnak is nevezik, mert minden eddiginél többen élnek egyedül. Igaz, hogy ma jobban keresnek, jobb körülmények között és tovább élnek,
mégis boldogtalanabbak, mint az 1970-es évek
felnőttjei: akkor mindenkinek volt munkája, és az
emberek zöme stabil párkapcsolatban élt. Kevesebben váltak el, a szomszédok összejártak. Az
anyák otthon maradhattak, hogy gyermekeiket
gondozzák. Az 1970-es évek óta jelentős változáson ment át a társadalom, és ez a tendencia általánosságban a többi európai országra is igaz. A jólétet illetően nem biztos: az egy háztartásra jutó
jövedelem a szigetországban ugrásszerűen,
több mint 140 százalékkal nőtt 1971 óta. A hivatalos munkanélküliségi adatok szerint a
hetvenes évek elején a munkaképesek
négy százalékának nem volt állása - ma
nyolc százalékuk nem tud elhelyezkedni. Elképesztő módon változott a felnőttek súlya is: 1994-ben a felnőtt
népesség 15 százaléka volt túlsúlyos, ma több mint 25 százalékuk. 1970-ben mintegy 340.000
ember kötött házasságot, tavaly
kevesebb mint 200.000.
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Csörög a telefon

Érdekli a sztárok élete?
A

,

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Kancsár Tímea újságíróval oszthatják meg.

\

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

VARGA DÁVID
betanított munkás:
- Hogyne. Szoktam nézni az
ilyen témájú tévéműsorokat. Arról még nem hallottam, hogy
Andy Vajna barátnője csongrádi.
Nem lenne rossz összefutni velük az utcán, és beszélni egy pár
percet. Számomra nagy élmény
lenne.

KÖSZÖNET, ELVESZETT
CSÍKOS JÁTÉKELEFÁNT
A 20/262-0782-es számról jelezte
olvasónk: október 8-án, pénteken
a Bakay Nándor utcán elhagytak
egy felhúzhatós elefántot - piros,
zöld és sárga csíkos. Olvasónk hat
hónapos kisfia várja haza a játékát. A megtalálónak jutalmat is
adnak, jelentkezését a fenti számon várják.

PÉTER TIBOR
gépészmérnök:
- Egyáltalán nem. Lehetőleg kerülöm az ilyen tévéműsorokat, és
celebekről szóló magazinokat
sem olvasok. Szerintem a sztárok többsége valódf teljesítmény
nélkül, érdemtelenül kerül a figyelem középpontjába, ezért
nem vagyok kíváncsi rájuk.

PINTÉR HAJNALKA
fodrász:
- Nem igazán. A pletykákat természetesen meghallgatom, de kifejezetten ezért nem veszek újságot, és a tévé elé sem ülök le.
Egy fodrászatban dolgozom, ahol
át szoktam lapozni a folyóiratokat, de ennyi információ ki is elégíti a kíváncsiságomat.

KISS CSABA,
Eperjes polgármestere:
- Nem. A családban inkább a feleségem szokta figyelemmel kísérni a bulvárhíreket és azok celebszereplőit. Legtöbbször azzal
sem vagyok tisztában, kik és miért szerepelnek az ilyen hírekben.
Ilyenkor a kedvesem szokott felvilágosítani.

Nem hétköznapi panorámafetvétel

LEGALLYAZTÁK A FÁKAT
Olvasónk a 20/997-2683-as telefonszámról köszönte meg a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
munkatársainak, hogy Dorozsma
után, az Öreghegy-dűlőn legallyazták
a fákat az út mentén, és lekaszálták a
füvet az út szélén.
ÁRKOK, GÖDRÖK
Lapunkban október 11-én jelent meg
a Csörög rovatban egyik olvasónk
hozzászólása Árkok, gödrök címmel.
Erre reagált Török Mónika, az SZKT
marketing- és PR-osztályvezetője:
„Az Árkok, gödrök címmel megjelent
észrevételre reagálva tájékoztatjuk a
tisztelt bejelentőt, hogy az említett
Pósz Jenő utcában társaságunk nem
végzett, és jelenleg sem végez munkálatokat. Az ön által jelzett munkát
egy, az előzőekben társaságunknál is
munkát vállaló kivitelező végzi, akinek felhívtuk figyelmét a megfelelő
feliratozású szalag használatára."
SZEMÉSZETI SZŰRŐVIZSGÁLAT
A 20/992-9012-es számról telefonáló
olvasónk elmondta: kötelező éves
szemészeti szűrővizsgálatra kellene
vinnie a kislányát, de egyszerűen nem
tud időpontot kérni. Naponta legalább
ötször odatelefonál az újszegedi gyermekkórházba, de két csörgés után
bejelentkezik az üzenetrögzítő. Harmadik hete próbálkozik, de nem sike-

KULCSCSOMÓ
A 62/444-170-es számról telefonáló olvasónk Szegeden, a Kálvária sugárút 88-90. szám alatti B
épületben lakik, és talált egy
nagyméretű kulcscsomót. Úgy
gondolja, valószínűleg az újságkihordóé lehet, várja a jelentkezését.

rül elintéznie az időpontot, pedig két
gyermekével már végigcsinálta ezeket a vizsgálatokat, és akkor nem ütközött ilyen nehézségekbe.
ÓVATOSAN A MÉZZEL
A 30/494-7220-as számról telefonáló csanádpalotai olvasónk figyelmeztetné azokat a helybelieket, akik a
piacon szoktak mézet venni. Figyeljenek oda, kinél vásárolnak, mert nem
mindenki árul minőségi terméket. Olvasónk legutóbb megjárta, mert az
édes nedű igencsak cukrozott volt.
TRÜKKÖS TOLVAJOK
Szegedi olvasónk 73 éves, nyugdíjas
özvegy. A 62/323-671-es telefonszámról figyelmeztette magányos
nyugdíjastársait: ne dőljenek be a
trükkös tolvajoknak! Nála két nagyon
kedves nő járt a napokban, azzal az
ürüggyel, hogy újságot gyűjtenek. Olvasónk odaadta nekik a szeméttárolóban összegyűlt reklámújságokat,
ám utána az egyiknek sürgősen vécére kellett mennie, a másik nagyon
szomjas volt: bár soha nem enged be
idegeneket a lakásba, őket mégis
beengedte. A konyhában az egyik, aki
vizet kért, elterelte a figyelmét, a másik közben ellopta félmillió forintját.
Természetesen feljelentést tett, és kiderült: már több mint tíz áldozatot
megkárosítottak. Állítólagfiatalférfiakból álló banda is garázdálkodik.

POSTABONTAS

Szegedi segítség
a vörösiszap áldozatainak

FOTOKAT VARUNK
Várjuk olvasóink őszi fotóit e-mailben. Levelükben ne feledjék el megírni, hol és mikor készült a felvétel, ki,
illetve mi látható rajta, valamint hogy
ki készítette a fotót. A legjobb képeket közzétesszük lapunkban.

A MÁTRIX Közhasznú Alapítvány
és az Orpheus Állatvédő Egyesület
szegedi közhasznú és kiemelkedően közhasznú nonprofit szervezetként pénzbeli adománnyal segítetTóth Gábor Gyula egy nagyon érdekes fetvétetlel lepte meg szerkesztőségünket. Nem hétköznapi panorámaképe te a vörösiszap-katasztrófa miatt
Szegeden készült, a Kölcsey és a Fekete Sas utca sarkán. Mint e-mailjében írta: az ilyen jellegű képek összefogla- bajba került családokat. Egy nem
ló neve „kisbolygó", a kép 67 darab különálló fotóból készült egy program segítségével. FOTÓ: TÓTH GÁBOR GYULA várt környezeti katasztrófa bármelyikünk családját elérheti, életünk
munkáját teheti tönkre pillanatok
ÜGYELETEK SZEGEDEN
KERESZTREJTVÉNY - KOSSUTH SZERINT
alatt. A közös összefogás jegyében, ahogyan csak tudunk, segítBaleseti sebészet, felnőtt: traumaRejtvényünk számozott soraiban Kossuth Lajos meditál a hatalomról.
sünk együtt! Az újjáépítéshez mintológiai klinika (Semmelweis u. 6.).
Előző rejtvényünk megfejtése: A lelkiismeret kérdésében nem érvényes a többségi álláspont.
den forintra szükség van. Sok kicsi
Járó betegek: traumatológiai szaksokra megy! Az alapítvány és az
Kenye- Kiütés
FondorSebvédő Apónak Francia
Járhat- Anyagi
rendelés (Tisza Lajos krt. 97.). Sebéret vágó
latos
veszteképződ- becézett vidék:
ja a
egyesület vezetői arra kérik a latábor...de
szet,
nem
baleseti:
sebészeti
klinika
játék
ség
mény nokvolt Francé
világot
Magatok
kosságot, hogy aki teheti, a leheA részlege (Pécsi u. 4.). Felnőtt sürtőségeihez mérten segítsen a Magősségi betegellátás és urológia:
sürgősségi betegellátó osztály (Kálvá- gyar Kármentő Alapon keresztül,
ria sgt. 57.). Baleseti sebészet, 14 év amelyet az állam külön erre a célOrszágLatin és
ősei •
szegély
ra hozott létre. Belföldi utalásnál a
alattiak: gyermekgyógyászati klinika
Egy JéKondínában
ciója
Kotor
(Korányi fasor 14-15.). Szemészet:
Orrához
Magasszemészeti klinika (Korányi fasor
ra tart
Versek
10-11.). Gyermek és felnőtt orvoFogágy
fele!
si
ügyelet: 16-7.30-ig, Kossuth LaKörmöl
Kerek
Letűnt
Étel
jos
sgt. 15-17. Tel.: 62/433-104.
szám
korból
kukoriAntonov
valók
gépe
cából
S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat:
Olasz
06-80/820-111. Gyógyszertár:
A Délmagyarország október 9-i
férfinév
SZTE ÁOK Korányi Gyógyszertár
számában, a Csörög rovatban
Argon
(Korányi fasor 8., tel.: 545-440),
megkritizált a 20/579-2590-es
Egyszehétköznap 22-7-ig.
rű gép
telefonszámról egy olvasó, amiért

SMS-SZAM:
30/303-0921

11794022-22222222, külföldi utalásnál pedig a HU 28117940
-2222222222-00000000 számlaszámra lehet az adományra szánt
összeget eljuttatni az alap részére.
Karitatív szervezetek keresése,
emelt díjas számok tárcsázása
mellett, ez a legközvetlenebb támogatási mód.
Korábbi tapasztalatok szerint sok
esetben sajnos az odanyújtott
adományok nem úgy és nem
olyan formán jutnak célba, mint
azt a támogatók elvárnák... Ezért
az egyesület és az alapítvány is a
Magyar Kármentő Alapba fizette
be szabad forintjait. Segítsen ön
is, amit a bajba jutott családok nevében hálásan köszönünk!
Mátrix, Orpheus egyesület,
www.matrix.zug.hu,www.zug.hu

Szili Jiem mondott le!
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Szikla

Kiszólít

Gyilkol

Némán
kisír!

Hamis Hozzájut
szakáll
Partjelzője
ner

Rövid
hónap
Magunk

Túlsó
partra

Gőzölve
gyógyul

Mátka
T

Numero
Egész

Hölgy

Idegen
Erzsi

Német
fagyi

Ábécékezdet
Hajlata
Húr

Előtag:
új

Mennybolt

Alkotás
Esztendeje

...mail:
légipostával
F-SSRL

Nitrogén

K

Éjfél!

K

én megszóltam Szili Katalint.
Most is fenntartom a nézetemet,
DENTHA FOGÁSZAT
ugyanis etikai szemszögből durOsztrovszky u. 12. • 30/206-9532
va kimenetelű tett, hogy nem
H-p. 8-22, szo—v. 9-19 óráig.
www.dentha.hu
mondott le a parlamenti képviselői mandátumáról. Az MSZP-nek
lehet, több millió forintba került
OLVASÓINKNAK
Szili Katalin kampánya, és amikor elérte, hogy listás alapon az
Tisztelt olvasóink! Szerkesztőséelsők
között bekerült, csak akkor
günk fenntartja a jogot arra, hogy a
beérkezett észrevételeket, olvasói le- közölte az elhatározását!
veleket rövidítve, szerkesztett formá- Az a gyanúm, hogy egy új párt beban közölje. E-mail címünk: kapcsola- indítása már több hónappal előbb
elindult részéről. Ezzel félrevezettok@delmagyar.hu.
TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET

IM

te az MSZP-t és saját szavazóinak
nagy részét, mert nem tudtak a
szándékáról.
Nem vagyok párttag, de szerintem bármely pártot így megvezetnek, ugyanezt a kritikát érdemelnék bárkitől.
A 20/579-2590-es telefonszámról hozzászóló utolsó mondatára azt válaszolom, hogy sok
rászorult embernek segítettem
az életem folyamán, még olyanokon is, akik életveszélyben
voltak!
Ezennel részemről befejezettnek
tekintem a vitát!
Sarnyai István,
Szeged
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SZÍNHÁZ
SZEGED
NAGYSZÍNHÁZ
19 óra: Csárdáskirálynő - nagyoperett. Universitas-bérlet.
KISSZÍNHÁZ
19 óra: A képzelt fösvény beteg vígjáték. Latinovits Zoltán 1.-bérlet.
KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ
10 óra: Jancsi és Juliska. Szundi-bérlet,
14.30 óra: Jancsi és juliska. Hétmérföldes-bérlet.
BELVÁROSI MOZI
10 óra: Mátyás király tréfái - a
budapesti Hókirálynő Meseszínpad zenés mesejátéka.

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
A csodálatos univerzum - 30
(magyar): 14 óra,
Sammy nagy kalandja - A titkos
átjáró - 3D: 15,16.45 óra.
Kolorádó Kid (magyar): 18.15 óra
- díszbemutató.
Őrzők legendája - 3D (m. b.):
20.30 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Kolorádó Kid (magyar): 16. 20.30
óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Méz (feliratos): 17.19.30 óra.
GRAND CAFÉ
Dávid Lynch-filmklub. Radírfej:
15.30 óra.
Hajtűkanyar: 19 óra,
Szellemíró (feliratos): 21 óra.
PLAZA CINEMA CITY
ízek, imák, szerelmek (m. b.):
14.15,17,19.45 óra.
A feláldozhatók (m. b.): 14.30,
16.30.18.30, 20.30 óra.
Az őrzők legendája (m. b.): 14,
16,18. 20 óra.

22 lövés (felir.): 17.15,19.30 óra.
Sammy nagy kalandja - A titkos
átjáró - 3D: 13.15,16.45,18.45
óra.
Tőzsdecápák (m. b.): 15,17.30,
20 óra.
Pancser police (m. b.): 14.15,
16.15,18.15, 20.15 óra.
Hétmérföldes szerelem (m. b.):
18, 20.15 óra.
A kaptár - Túlvilág - 3D (m. b.):
20.30 óra.
Adélé és a múmiák rejtélye (feliratos): 13.30 óra.
A karatekölyök (m. b.): 16.45
óra.
Varázslótanonc (m. b.): 13 óra.
Nagyfiúk (m. b.): 15.15 óra.
Eredet (m. b.): 13.45,19.30 óra.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
A karatekölyök (m. b ): 18.30
óra.
SZENTES
Hét perc a mennyország (feliratos): 17.30 óra,
Varázslótanonc (m. b ): 20 óra.

ELŐADÁS
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN
16.30 óra: Egészség Bár Klub: Az
érszűkület, érelmeszesedés, valamint a cukorbetegség szövődményeinek megelőzése és kezelése
alternatív terápiákkal - a Sonoterápia és a Bemer-terápia bemutatása és alkalmazása.
AZ I. EMELETI FOLYÓIRAT-OLVASÓBAN
17 óra: Czeizel Endre orvosgenetikus Gyermekáldás - gyermekvállalás címmel tart előadást.
A MÓRA FERENC MÚZEUM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KIÁLLÍTÁSOK TERMÉBEN
17 óra: Az öngyógyítás művészete
az emberi test csodája - a rák
megelőzése és gyógyítása II. Elő-

adó: dr. Peresztegi Sándor Honoris
Causa PhD egyetemi tanár, tudományos cikkíró és egyetemitankönyv-író.
A BELSŐ FÉNY EGÉSZSÉGKÖZPONTBAN (HAJNÓCZI U. 4.)
9-16.30 óra: Egyéni terápia a
kvantumgyógyászat eszközeivel,
17.30 óra: Energiakezelések és
hatásaik.
A JUGYU-KLUBBAN
21 óra: Amatours - A siker útján.
Zenei tehetségkutató verseny, I.
elődöntő.
A TISZA LAJOS KRT. 83., I. EM.
24. SZ. ALATT LÉVŐ KLUBHELYISÉGBEN
14 óra: Egészségeséletmód- és
táplálkozási tanácsadás, ingyenes
állapotfelmérés.
A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZBAN
NYÍLT NAP
11.30-17 óra: Partyponty-páholy
elnevezéssel „sztárfotókat" készítenek önkéntesek jelentkezésével,
14-15.30 óra: Egyetemi zenekarok, énekesek lépnek fel az előcsarnokban,
15.30 óra: Disputa elnevezéssel
szórakoztató vitaverseny,
16 óra: Kezdődik a Beugrás: improvizációs helyzetgyakorlatok a
színház legnépszerűbb színészei
és a közönség soraiból kiválasztott önként jelentkezők közreműködésével, sok humorral,
17 óra: Ölelünk, színház! - a nap
leglátványosabb, legmozgalmasabb,
nemcsak az egyetemistákat, hanem
a színházat kedvelő szegedi polgárokat, városi hírességeket, sportolókat is megmozgató esemény.

KULTURÁLIS FESZTIVÁL
A SOMOGYI-KÖNYVTÁR I. EMELETI FOLYÓIRAT-OLVASÓJÁBAN
8.30 óra: Könyvtári nap.
A SZTEAGE-EN (KÖLCSEY U. 4.)
18 óra: Moziest - Mephisto,

20 óra: Ritka Holló Színtársulat:
Rögtönzéses játékok.
A TIK-BEN (ADY TÉR 10.)
18 óra: Márkus-Czintos Zsuzsa kiállításának megnyitója.
A MILLENNIUMI KLUBBAN
18 óra Sakk-klub,
20 óra: Harold Pintér: Étellift.
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
20 óra: VI. Szegedi Bolgár Kulturális Napok,
21 óra: Mezőségi mulatság. Zenél:
Patyi Zoltán és zenekara.
A KATOLIKUS HÁZ DÍSZTERMÉBEN (DUGONICS TÉR 12.)
19 óra: Fülei Balázs zongoraestje.
A RÉGI ZSINAGÓGÁBAN
19 óra: Lorca-est.
AZ SZTE TTIK EMBERTANI TANSZÉKEN (EGYETEM U. 2.)
19 óra: Jó fejek II. - lékelt koponyák a Dél-Alföldről.
A REÖK-PALOTÁBAN
20 óra: ArtStab Improvizációs
Színház.
A JUGYU-KLUBBAN
22 óra: TTIK-s sportnap: Péterfy
Bori & Love Band-koncert.

Havas Judit előadóművész
Lorca-estjét tartják ma 19
órától Szegeden, a régi zsinagógában. „Lorca nemcsak a tájjal, az emberekkel, a szokásokkal, a zenével és a tánccal él
bensőséges kapcsolatban, de
képes úgy életre kelteni ezt a
szenvedélyes valós-játékos földet, hogy mi is átélhetjük Andalúzia minden színét, illatát, történését. Beavatottá tesz minket..." Havas Judit
Közreműködik: Bajnay Beáta
táncművész, Illés jános gitárművész, jelmez: Stiaszny Terézia.
Az Őszi Kulturális Fesztivál és a
MASZK Egyesület közös programja.

KONCERT ÉS BULI
SZEGED
A SZOTE-KLUBBAN
22 óra: ÁOK felezőbuli Patkós
doktorral.
AZ SZTE ZENEMŰVÉSZETI KAR
HANGVERSENYTERMÉBEN
19 óra: Vántus István (19351992) emlékhangversenye születésének 75. évfordulója alkalmából.
A GARABONCZIÁS BOROZÓBAN
18 óra: MagyaRock buli. Fellépők:
Sárkánykönny Dalnok Társulat,
Mentái Genezis, Kugli, Jump Rock
Band.
A SILVER MOON CAFFÉBAN
20 óra: „Jazz+Bluezz+Azz...". A
zene doktora Plesi,
21 óra: Diszkó a retró és a nosztalgia jegyében. A lejátszónál Karcsi, a Táncos.

Vántus István születésének 75. évfordulója alkalmából emlékhangversenyt rendeznek ma 19 órától a szegedi egyetem zeneművészeti karának hangversenytermében. A műsorban a következő darabok hangzanak el: Hommage á Bach (Sin Katalin - gordonka, Kerek
Ferenc - zongora), Hommage á Mozart (Maczák jános - klarinét). Szvitszóló hegedűre (Szecsődi Ferenc - képünkön), Elnémulások, Visszaverődések (SZTE Zeneművészeti Kar Szimfonikus Zenekara, vezényel: Somorjai Péter).

6 o n r
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5.30 Topshop
6.00 IttHON
Belföldi utazási magazin
6.25 Fókusz
Közszolgálati magazin
6.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
9.05 Te vagy az életem
Argentin filmsorozat, 78. [12]
10.05 Topshop
11.45 Az égből pottyant család
12.00 RTL-hiradó - Déti kiadás
Amerikai film [12]
12.15 Asztroshow
13.25 Kvízió Telefonos játék
13.30 Fél kettő
14.55 Dokik
Magazin a legjobb történetekkel
Amerikai vígjátéksorozat, 51. [12]
14.35 Celeb vagyok, ments ki innen!
15.30 Rex felügyelő
Reality-kalandjáték [12]
11. Halálos macik [12]
16.20 A szerelem rabjai
Utána: Boszorkánykonyha [12]
16.25 Marina Amerikai-mexikói roArgentin filmsorozat. 71. [12]
mantikus filmsorozat, 14. [12]
17.25 Dögtőtt akták
17.30 Árva angyal Mexikói romantikus
Amerikai krimisorozat. 2. évad. 2.
Zuhanás [12]
filmsorozat. 73. [12]
18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Vacsoracsata Gasztroreality [12]
19.05 Édes négyes
20.05 Fókusz
A TV2 randiműsora (12)
20.10 Aktiv A TV2 magazinja [12]
Közszolgálati magazin [12]
20.45 jóban-rosszban 1286 [12]
2 U O Szemtelen szemtanúk
Amerikai krimivígjáték [12]
Közben, kenósorsolás
2 * 5 Megamánia [12]
23.45 Divatkreátor Tehetségkutató divattervezőknek [12]
0.15 Bostoni halottkémek
Amerikai krimisorozat. 52. Hiányzó szálak [16]
1.10 Tények este Hírműsor
1.40 Ezo TV 06-90/602-022
\35 A láthatatlan kolónia
\ „ Kanadai sci-fi [18]
4.00 Segfts magadon! (ism.)

20.40 Barátok közt Magyar filmsorozat. 5377-5378. [12]
Közben: RTL-hírek
21.20 Gálvölgyi-show
Paródiashow [12]
22.00 Kész átverés!
Szórakoztató show-műsor [12]
Utána: RTL-hírek
23.05 Házon kivül Heti magazin [12]
23.35 Ments meg!
Amerikai filmsorozat, 4. évad, 3.
Az út vége [18]
0.35 Reflektor Sztármagazin [12]
050 tnfománia
Multimédia-magazin [12]

fZy

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VAN!

DUNA.
5.25 Teleshop
6.00 Segíts magadon!
6.25 Tények reggel Hírműsor
7.00 Mokka A TV2 reggeli magazinműsora [12]
9.00 Stahl konyhája [12]
9.10 Babapercek [12|
9.20 Telekvfz Telefonos játék
10.30 Teleshop

<
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Gory Pince & Terasz,
6733 Szeged, Liszt u. 9.
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12.00 DéU harangszó
12.01 Hiróra
1255 Záróra
13.45 öt perc próza
1355 Mesélő cégtáblák
A kelet kincses műhelyei
15.00 Majd a DNS 6 Őssejt, a csodatevő 14.20 Sírjaik hol domborulnak?
14.45 Körhinta
15.30 A zseniális Darwin - Richárd
15.10 Egy lépés előre
Dawkins kalauzolásával
3/3. Isten visszaüt
68/67. Döntő fordulat
16.25 Híradó
16.00 Egy lépés előre
16.35 Időjárás-jelentés, körzeti híradók
68/68. Úton a siker felé
16.50 Teadélután
16.45 Bűvölet 240/110.

5.20 Sabrina, a tiniboszorkány
5.20 Váltó Gazdasági híradó
5.35 Gazdakör
Amerikai ifjúsági sorozat
6.00 Hattól nyolcig
5.45 Sabrina, a tiniboszorkány
8.00 Második esély Amerikai-kolum6.10 Egy kórház magánélete
biai-mexikói tévéfilmsorozat
Amerikai filmsorozat
850 Derrkk
7.00 A médium
Német tévéfilmsorozat
Amerikai krimisorozat
10.00 Család-barát
7.50 Gyilkos sorok
1055 Európai kóstoló
Amerikai krimisorozat
11.30 Kívánságkosár
850 Egy kórház magánélete
14.00 Hiradó - Nemzeti krónika
Amerikai filmsorozat
14.15 Kikötő-Friss
9.50 Doktor House
Kulturális hírek
Amerikai filmsorozat
14.25 Clipperton, a rejtelmes sziget
10.45 Krumptirózsa
14.55 Fejezetek Magyarország közleAmerikairomantikusvígjáték
kedéstörténetéből
13.10 Monk - Flúgos nyomozó
15.25 Géniuszok gyerekszemmel
Amerikai krimisorozat
Kanadai-szlovák ismeretterjesztő 14.05 Monk - Flúgos nyomozó
sorozat
15.05 CSI. A helyszínelök
16.15 Univerzum
Amerikai bűnügyi sorozat
Osztrák ismeretterjesztő sorozat 16.00 A médium
17.15 Térkép
Amerikai krimisorozat
18.00 Híradó
17.05 A kifutó Amerikai valóságshow
18.35 Mese
18.05 Greek, a szövetség
Amerikai filmsorozat
1850 Quo vadis? Olasz tévéfilmsorozat

17.50 Mindig zöldebb
28/21. Ok és okozat
18.40 McLeod lányai 32/22. Lelkierő
19.30 Hiradó este
19.55 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 jelfogó
21.05 Az este
21.35 Ápolónők Mexikóban
Amerikaifilm[16]
23.10 Barangolások öt kontinensen
23.35 Prizma
2350 Hirek
2355 Sporthírek
0.05 Ma reggel
150 Összhang

20.00 Híradó - Esti
20.05 Közbeszéd Aktuális háttérműsor
20.30 És te ki vagy?
Spanyol játékfilm
22.00 Diplomatavadász
Magyar tévéfilmsorozat
2250 Sport - Esti
2255 Váltó Gazdasági híradó
23.10 Csendesfilm
Magyar dokumentumfilm
23.40 Etnoklub
050 Kikötő - Friss Kulturális hírek
1.00 Vers
1.05 Himnusz
1.10 Hiradó, sport, időjárás-jelentés

5.20 Hajnali gondolatok
5.23 Kárpát expressz
5.50 Ma reggel
8.00 Hiradó
8.02 Körzeti híradók
8.10 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Üdítő
9.55 Nappali

12.00 DéU harangszó
12.01 Hiradó délben
12.15 Időjárás-jelentés
12.18 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz
13.00 Összhang
13.30 Slovenski utrinki
14.00 Romafórum
14.30 Átjáró

5.20 Hajnali gondolatok
5.23 Kárpát expressz
5.50 Ma reggel
8.00 Híradó
8.02 Körzeti hiradó
8.10 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Srpski ekran
9.25 Unser Bildschirm
9.55 Körzeti magazin - Sopron
10.45 Kőbe zárt karátok
11.30 Most a Buday!

17.15 Magyar retró
18.10 Átjáró
18.35 Esti mese
19.00 „Életcélok-hitvallások"
19.05 Házaspárbaj 22/7. A szekta
20.00 Híradó
20.25 Sporthírek
20.29 Időjárás-jelentés
20.30 Házaspárbaj
22/8. Szemtől szemben
21.25 Zenés TV Színház
22.20 Záróra
23.10 McLeod lányai
23.55 Mindig zöldebb
0.35 Mafalda

433-157

19.00 Doktor House
Amerikai filmsorozat
20.00 jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
20.30 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnűgyi sorozat
21.30 CSI. Miami helyszínelök
Amerikai bűnügyi sorozat
22.30 CSI. New York-i helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
23.30 Halott gengszterek
Amerikai vígjáték
1.25 CSI. Miami helyszínelők
2.25 CSI. New York-i helyszínelők
3.10 Gigamad Autósmagazin

1.00 Transzszibéria
Angol thriller
230 Állat vagyok. Ingrid Newkirk, a
harcos állatvédő
Amerikai dokumentumfilm
4.00 Szégyen
Ausztrál-dél-afrikai filmdráma
6.00 Dr. Dolittle. Apja lánya
Amerikai-kanadai családi vígjáték
7.30 Star Trek 8. - Kapcsolatfelvétel
Amerikai sci-fi
9.20 Szerelempróba
Amerikai filmdráma
11.20 Szörnyek az űrlények ellen
Amerikai animációs film
R.: Rob Letterman, Conrad Vernon
1235 Bellamy
Francia krimi
14.45 A kék elefánt
Thaiföldi animációs film
16.00 Éjszaka a múzeumban 2.
Amerikai-kanadai akcióvígjáték
17.45 Megint 17
Amerikai vígjáték
R.: Burr Steers. Fsz.: Zac Efron,
Matthew Perry, Michelle Trachtenberg, Leslie Mann, Thomas
Lennon
19.25 Mariey meg én
Amerikai vígjáték
21.20 Cool-túra 2. A sörpingpong

Amerikai vígjáték
2235 Malawi AIDS-árvái - Madonna
szemévei
Amerikai dokumentumfilm (feliratos változat)
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21.20 SZEMTELEN SZEMTANUK
Amikor a csapatnyi csinos vezérszurkoló lány gyilkosság szemtanúja lesz,
Sharp hadnagyra hárul a feladat, hogy
megvédje őket a rájuk leselkedő veszedelemta Sharp a lányok edzőjének álcázza magát és beköltözik a vezérszurkolók házába. A mogorva zsaru számára azonban felfoghatatlan, hogy a lányok miért nem olyan ruhát hordanak,
ami befedi a testüket, miért nem esznek olyan ételt, ami esetleg tápláló is.
és miért kezd forrni a vértik. ha elérkezik a szombat este.

KRIMISOROZAT

FILM

21.35 ÁPOLÓNŐK MEXIKÓBAN
Mexikóban, a határ közelében, egy
isten háta mögötti helyen dzsungelklinika működik. Áldatlan állapotok, az orvosi eszközök, gyógyszerek hiánya és dzsungelláz jel17.25 DÖGLÖTT AKTÁK
A második világbáború idején sok nő dol- lemzi a speciális kórházat. Amerigozott a repülőgépgyárban, mközben kából ideérkezik egy önkéntes kis
férjeik a fronton harcoltak. Alice-t a szom- csapat, mely szakorvosokból és
szédja. Dottie ajánlotta be Egyk nap hol- csinos, ám kezdő ápolónőkből áll.
tan találták a szerelőcsarnokban. 60 év- Már a repülöútjuk sem zökkenővel később egyrokona(ívjafelaz igyre mentes, s hogy a dzsungel mélye
Rush nyomozó fgyelmét Ennyi év múl- mit rejt, sokan közülük még el sem
tudják képzelni...
tán lassan halad a n^mozás-

TÉVÉFILMSOROZAT

20.30 HÁZASPÁRBA)
Antaliénak és Serenának ismét egy furcsa ügyet kellrendbehoznia Egy gyönyörű nő, Elena sorra veti át az imádóit:
tettességet színlelve jelentős összegektől
szabadija meg őket Francesca nem hajlandó Claudio hűtlenségére hivatkozni a
bíróságon, s ezzel lehetőséget ad Sitviának, hogy szerelmi viszonynak tüntesse
fel azt a kapcsolata, ami Francescát a valaha kábítószerfüggő közű6 barátjukhoz
fúzL A bíró a gyerekek pszichológiai vizsgálatát is elrendeli.

V Telin
0.00 Képújság 8.00 Szeged ma
- hírek 8.15 Csongrád megyei
magazin (ism.) 8.45 Szegedikumok (ism.) 9.15 Futsal: Újszegedi TC-SZTE-EHÖK NB ll-es mérkőzés 10.45 Könnyűzene 11.30
Képújság 15.00 Receptvarázs
15.30 Deszki magazin (ism.)
16.15 Lélektől lélekig (ism.)
17.00 SZÓ-TÉR extra: A gének
tudománya 3. 17.25 Könnyűzene 17.55 Képújság 18.00 Szeged ma - hírek 18.15 Deszki
magazin (ism.) 19.00 Mórahalmi magazin 19.30 Tudományegyetem 20.00 Szeged ma
(ism.) 20.15 Csongrád megyei
magazin
(ism.)
20.45 Alpok-Adria 2010 szépségverseny 21.45 Könnyűzene 22.00

Szeged ma (ism.) 22.15 Könynyúzene 22.30 Képújság

16.00 Egyszer volt - válogatás a
Vásárhelyi Televízió archívumából
1990, 6. rész (ism.) 17.00 Kimba
- rajzfilmsorozat, 3. rész 17.30
Híradó 17.50 A nap kérdése 17.55
Csillagposta - napi horoszkóp
18.00 Vásárhelyi magazin 18.55
Nyugi torna 19.00 Kenyérmese.
Dokumentumfilm
gyerekeknek
20.00 Híradó 20.20 A nap kérdése 20.25 Csillagposta - napi horoszkóp 20.30 Buksi és barátai kisállatmagazin (ism.) 21.30 Vásárhelyi magazin (ism.) 22.30
Híradó 22.50 A nap kérdése
22.55 Csillagposta - napi horoszkóp 23.00 Egészségpatika (ism.)

V Á R O S I TV
S

Z

E

G

E

D

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi hírek
7.55 Artista 8.25 Szemközt 8.40
Képújság 17.00 Biztonsági zóna
17.30 Képújság 17.45 Csillagszem
- Noémi Virág 18.15 Szemközt
18.30 Artista 19.00 Szegedi hírek
19.25 Mese 19.30 Körút 20.35
Hírháló - az ország hírei 21.00
Alex és Emma: Regény az életünk.
Amerikai
romantikus
vígjáték
23.00 Szegedi hírek 23.25 Képújság

E

delmagyar.hu
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k ' 3 kuponokat,ésvásároljon kedvezménnyel!

r

- 1

HOLNAP ISMÉT BEVASARLONAP - CSAK A DELMAGYARORSZAG, A DÉLVILÁG ES A DELMAGYAR.HU OLVASOINAK

v e z
m é n y
igénybevételéhez semmi mást nem kell
tenni, mint kivágni az oldalon található kuponok bármelyikét - amelyet mostantól a delmagyar.hu-ról is le
lehet letölteni - és vásárláskor bemutatni a kedvezményt biztosító üzletben,
szolgáltatónál.

jelentős vásárlói eseménynek
számítanak havi bevásárlónapjaink. Ami ezúttal október
15-én, pénteken, vagyis holnap lesz. A kínálat most is széles, a bútortól a szemüvegen át
a ruházati termékekig terjed.

mos üzlet várja jelentős kedvezménnyel a Délmagyarország és a Délvilág kuponjával
érkező vásárlókat. Olvasóink
és az akcióban részt vevő kereskedők, szolgáltatók visszajelzéseiből tudjuk, továbbra is

SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Jó szokásunkhoz híven ismét
bevásárlónapot szervezünk
olvasóinknak. Ezúttal is szá-

Erényi Optika
AZ AKÁR 5 O % - 0 S *
KEDVEZMÉNY MELLÉ
DÍJTALANUL
ELKÉSZÍTJÜK
SZEMÜVEGÉT!
JÖJJÖN EL, MEGÉRI
- ERÉNYI!

A n a g y gombolyagom 10-es. CLDORADO pamut 50 g-04
HORGOLÓFONAL gyártását

^

j.
M

Czért

-terír
||rr

Széchenyi tér 5. • Tel.: 62/424-268
Nyitva: h-p. 9.15-18 óráig, szo. zárva.

MOST

A EVŐESZKÖZ
í VÁSÁR!

CSAK
KEDVEZMÉNY

ért kiárusítjuk.

www.erenyioptika.hu

V M m

megszüntették.

KéSZLCTÜNKCT.

zySofí-helyett
kE

A Délmagyarország és a Délvilág továbbra is elkötelezett
abban, hogy az európai fogyasztói kultúra praktikusabb,
okosabb, takarékosabb, tudatosabb vásárlói szokásai
meghonosodjanak Magyarországon, jelesül Csongrád megyében is.

(11.600 Ft/kg)

Október 15-től november 15-ig, vagy a készlet erejéig.

Pántlika Rövidáru Bolt • 6726 SZEGED • Vedres u. 2
T.: 06-62/436-552
100195388

Kárász utca 15. • Tel.: 62/424-608
Nyitva: h-p. 9.15—18, szo. 9.15—13 óráig.

10O213803

2 Ú

Márkaüzlet: Szeged, Kölcsey u. 2.
Tel.: 62/310-963 • w w w . v b p o r c e l a n . h u

A KONYHAI

i

FELSZERELÉSEKRE

í

ÉS K O N Y H A I

!

KIEGÉSZÍTŐKRE!
2010. október 15-16-ig.

KANALAS DEK0R KFT. Lakástextil és Konyhafelszerelési Szaküzlet
• Szeged, Tisza Lajos Krt. — Nagy J. u. sarok • Tel.: 62/637-952

APANAGE

OUTLET-NAPOK

ezmént

MINDEN

RÖSCH

FÉRAUD

OKTÓBER 14-31.
KÖZÖTT i
MEGRENDELT jf
1
TERMÉKRE!

!

(CSÜTÖRTÖKTŐL SZOMBATIG! j
MINDCN 30% engedménnyel! :
Női kábátok, dzsekik, szoknyák, nadrágok,
blézerek, RÖSCH fürdő- és hálcruházat.

STE1LMANN NOI DIVAT • S z e g e d , K í g y ó utca 3

B E R L I N I B Ú T O R • S Z E G E D , BERI INI K R T . 10.

(Berlini krt. és Hullám u. sarkán)
100?!1649

00213828

Jelentkezzen ingyenesen hívható
telefonszámunkon: 06-80/821-821,

É Z M É N T

és kézbesítőnk házhoz szállítja a kiválasztott
DVD-csomagot

Kuponnal:

1.2^0

F t

20?

j

Csak október 15-én,

pénteken!

VTDVE

A teljes árú termékekre.
Cgy vásárlás eseten egy kupon vált
ható be. az akció mái kedvezményekkel nem vonható össze.

Nyitva: h-p. 10-18,
szo. 9-13 óráig.

A részletekről érdeklődjön
üzletünkben.

KIRSTEN

Triumph t

• TEL.: 62/422-887

M A K Ó , S Z E G E D I UT 2 } . • T E L . : 6 2 / 2 0 9 217 •

www.berlinibutor.hu

00213822

Természetfilmcsomag

Jelentkezzen az ingyenesen hívható telefon

É Z M É N V

P R A G A I

10019538-1

Az akció október
15-18-ig érvényes.

LATSZERESZET

A szemüveglencse
A szemüvegkeretek, csiszolás, -túrás,
-damilczás
és kontaktlencselencsék és napárából.
vizsgálat dijából.
szemüvegek árábcL
Szeged. Bartók Béla tér 11.
Tel.: 62/321-567 • Nyitva: h—p. 9.30—17.30.
szo. 9.3c—12 óráig. •
www.prasailatnereAzet.hu

'Átsierc s e e t

Klasszikus csomag

Jelentkezzen az ingyenesen hívható telefon

ÉZMÉTTV

számunkon: 06-80/821-821, és kézbesítőnk
házhoz szállítja a kiválasztott DVD-csomagot.

számunkon: 06-80/821-821, és kézbesítőnk
házhoz szállítja a kiválasztott DVD-csomagot.

Kuponnal:

TRIUMPH MARKABOLT • Szeged, Kárász utca 9

I.C4C

Ft

Kuponnal:

Í.O4O Ft

A kuponok október 15-ón válthatók be az adott üzletekben, kivéve, ha ettől eltérő, a felhasználásra vonatkozó ínformáció van feltüntetve.
A kedvezmények a mindenkori listaárból (alapárból) értendők, a készlet erejéig. A hirdetések tartalmáért a Délmagyarország Kiadó felelősséget nem vállal.

APRÓBÖRZE

2010. OKTÓBER

ALBÉRLETET KERES
• SZEGEDEN
keresek
egyetemista ügyfeleim számára 2-3 szobás, bútorozott vagy bútorozatlan, kiadó lakásokat. Ár: 40-100
ezer Ft. Tel.: 06-30/2314871, DH Szentháromság.
(1001990331

ALBÉRLETET KÍNÁL
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
Kaszap utcában 1 +2 lakás,
megbízhatónak kiadó. Tel.:
06-30/664-7017.

(100102418)

• S Z E G E D , Dugonics utcai, 128 m2-es, 3 szobás,
irodának kiválóan alkalmas, bútorozatlan, polgári
lakás kiadó. Ár: 130 E Ft.
+36-30/742-7168, Molnár
Ottó, Kaas Ingatlangaléria.
(100102401)

• SZEGED-BELVÁROSHOZ,egyetemekhez közeli,
2 szobás, erkélyes, bútorozott albérlet kiadói Diákoknak, fiatal párnak. Ár:
59.000 Ft + rezsi + kaució.
Érd.: 06-70/615-5849, Pósa Melinda, J & L
Safe.
(100199048)

• CSENGELE
főutcáján
230 m2-es, négyszobás,
kétszintes magánház melléképületekkel eladó. Korom Róbert, LIMIT Ingatlaniroda. Irányár: 17,5 M Ft.
Érdeklődés:
06-30/2993929.(100107293)

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

• E L A D Ó családi házakat,
nyaralót, telket, termőföldet keresek. Tel.: 06-30/
5 3 5 - 0 4 6 6.(095384696)

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN polgári ház belvárosban, két családnak eladó.
06-20/921 -9090(iooi98777)
• MAKÓN, Erdélyi püspök
utcában 2,5 szobás családi
ház
eladó.
06-70/3416714(095384013)

• P E T Ö F I T E L E P központjában 100 m 2 -es magánház
40 m 2 -es, lakható melléképülettel, 250 négyszögöl
telken eladó. 06-30/655-

• SZEGED-ÚJSZEGEDI,
P f i m2-es, 1 + 1 szobás, II.
emeleti, nagy erkélyes, tízuyes téglalakás 1 személynek vagy párnak kiadó. Ár:
48.000 Ft + rezsi. 30/7427168.
molnar.otto
0kaas.hu, Kaas Ingatlangaléria. (100102375)

5536(095364718)

• S Z E G E D E N , Budapesti
krt.-on 2 szobás, erkélyes,
klimás téglalakás nagyobbik szobája, dolgozó hölgy
'mellé, kaucióval kiadó. Ár:
20.000 Ft +1/2 rezsi. 06£0/249-5569, Deme Judit,
J & L S a f e . (100199062)

3 0 / 6 2 5 - 2 531.(100197304)

• SZEGEDI,
egyetemekhez. vasútállomáshoz közeli. új épltésú, amerikai
konyhás, 2 szobás, II. emeleti lakás kaucióval kiadói
Ár: 60.000 Ft/hó + rezsi.
06-30/871-1230, Komlósi
József, J & L Safe. (100199056)

ÉPÍTÉSI TELEK
• S Z E G E D , Sándor utcában, jó adottságokkal rendelkező építési telek 21
m es utcafronttal eladó. Ár:
£6,8 M Ft.Tel.: 06-30/4424061, Kaas Ingatlangalér i a . (100102381)

• SZEGED-ALSÓVAROSI,
Myíl utcai, 22 m utcafronttal
450 m 2 -es üres házhely
eladó. Tel.: 06-30/9788
2 5 0 . (095364936)

• Z S O M B Ó , Orgona utcai
építési telek, aszfaltozott
utcában eladó. VIz, gáz,
villany van a telkenl Ár.
2.300.000
Ft.
70/4542 6 9 4.(100197274)

FÖLDTERÜLET
• ÜLLÉS-RUZSA
között
62.426 m 2 terület 230 m2es lakóépülettel, 117 m 2
melléképülettel eladó. Az
épületek 10 évesek, a földterületből 56.491 m 2 erdö.
Korom Róbert, LIMIT. Irányár: 27,5 M Ft. Tel.: 30/2993 9 29.(100197298)

GARAZS

• SZEGED
belvárosához
közeli, 661 m'-es telekterülettel rendelkező, háromszintes (többgenerációs),
gyönyörűen felújított családi ház eladó. Bozsó Orsolya, LIMIT Ingatlaniroda.
Irányár: 55,9 M Ft. Tel.:
• SZEGED,
Kecskéstelepi, Adai utcai, 3 szobás
magánház 1.087 m -es telken eladó: 15 M Ft. 62/640-

6 2 / 4 5 0-190.(100196435)

• S Z E G E D , Füredi utcában
udvari
garázs
kiadó:
12.000 Ft/hó. Érd.: 06-70/
2 3 3 - 2 8 99.(100213623)

• S Z E G E D E N , a Sólyom
utcában garázs kiadó. 0640/365- 8004 (100211942)

Tiosszú,

téglalap

alakú,

gyümölcsfákkal telepített
kert. Ár: 4 M Ft. Érd.:
06-30/206-7081,
06-20/
590-2019, Tápai
Ilona.
(100199042)

MAGANHAZ
• CSANYTELEKI,szobás
magánház 2.500.000 Ftért eladó, v(z, gáz, villany
bent van. 06-70/425-1904
(095384863)

(100199084)

• SÁNDORFALVÁN,
735
m 2 -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/
383-1073.(095384310)

• Ú J S Z E G E D csendes utcájában egyszintes, új építésű, nappali + 3 szobás,
dupla garázsos, igényes
lakóház eladó. LIMIT, Tóth
László. Irányár: 89 M Ft.
Tel.:
30/299-4029.
(100197310)

• Ú J S Z E G E D , Bérkert sori,
198 m2-es, nappali + 3
szobás, dupla garázsos
családi ház 530 m2-es telken eladó. LIMIT, Mester
Zsuzsanna. 47,9 M Ft. Tel.:
3 0 / 4 5 6 - 5 7 76.(100197301)

• Ú J S Z E G E D , Bérkert utca
és Fő fasor között sátortetős, 1977-ben épült, tégla családi ház 30 m2-es
melléképülettel,
csendes
utcában, sürgősen eladó.
Irányár: 16.950.000 Ft. 0670/9 44-41

• SZEGED-ALSÓVÁROS
legszebb részén, a műemlék templommal szemben
eladó egy 9 szobás, egyedi
kialakítású magánház, a
kertben medencével, pavilonnal. Ár: 65.000.000 Ft.
Tel.:+36-30/231-5693, DH
Szentháromság. ii00i99032)

• ÚJSZEGED,
Fő fasor
melletti, 290 m2-es, hétszobás, kétlakásos, igényes
magánház kisebb cserével
is eladó.
30/508-9006.

• SZEGED-BAKTÓI
kiskertben kínálom ezt a kétszintes, háromszobás házat. 52 m 2 a lakóterület. A
telek
714
m2.
Ár:
11.500.000 Ft. Érd.: Engi
Zsuzsanna, 70/454-2054.
(100197312)

• S Z E G E D - B A K T Ó I , + szobás. amerikai konyhás, két
fürdőszobás, szép állapotú, emeletes magánház garázzsal, 545 m'-es telken
eladó. Ár: 28.500.000 Ft.
06-30/561-1123, Ingatlan
24.(100199003)

• SZEGED-BELVÁROS
mellett, Veres ács utcai, 55
rrr-es, 2szobás, 455m 2 -es
telken felújítandó családi
ház eladó. Ár: 12,9 MFt.
06-30/742-7168. E-mail:
molnar.otto@kaas.hu, Kaas
Ingatlangaléria.
(100102371)

• SZEGED-SZENTMIHÁLYI, 4 szobás, 140 m2-es,
tetőteres, újépltésúcsaládi
ház rendezett kerttel, nagy
terasszal eladó, elcserélhető szegedi lakásra. Ár:
22.900.000 Ft. 06-30/9060690,
Egedi
Sándor,
www.ingatlan24.info
• SZEGED-SZENTMIHÁLYI, ötszobás, új ház, utcára nyíló, 43 m 2 -es befejezetlen garázzsal eladó, elcserélhető lakásra értékegyeztetéssel. 06-30/262-4680
(100198986)

• S Z E G E D - S Z Ó R E G , 100
m 2 , 2,5 szobás téglaház
637 m 2 telekkel eladó.
Irányár: 10.500.000 Ft. 62/
4 8 5 - 2 08.(100211464)

ZEGED-PETÖFITELEa Szilléri dombon
H J d ó egy 1200 m2-es,

• S Z E G E D - T Á P É N , frekventált környéken, 178 m 2
es, kétszintes, nappalis, 4
szobás, étkezős, felújított
magánház 30 m 2 -es üzlethelyiséggel, 798m2-esteleken, garázzsal, melléképületekkel eladó: 24.990.000
Ft.
+36-20/463-8122

658(100194901)

(100199006)

• G A R Á Z S uladó. Szeged,
Mgmestakács u. 1. Érd.:

IriGatlan

(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/
5 0 8 - 9 0 06.(095179620)

• Ú J S Z E G E D , Ökörszem
utcában eladó exkluzív,
nappali plusz 4 szobás,
duplakomfortos
családi
ház, 340 m 2 -es telken. Ár:
36.900.000 Ft. Tel.: 70/
454-2059.(100197311)

• ÚJSZEGED-MAROST Ő N 104 m 2 -es ház 702
m -es telken eladó, vagy
elcserélhetó értékegyeztetéssel (19 millió). 62/493701 .este. (100211396)
• ÚJSZEGED-MAROSTŐI
városrészen ötéves, 178
m es, földszinti magánház
garázzsal, 750 m 2 telken,
parkosítva, igényesnek eladó.
06-20/473-8998
(095364891)

• Ú J S Z E G E D E N , az Erdélyi tér közelében, csendes
helyen kétszintes, nappali,
étkező, 5 hálószobával rendelkező családi ház eladó.
LIMIT, Tóth László. Irányár:
69,5 M Ft. Tel.: 30/2994 0 2 9.(100197306)

PANELLAKÁS
• BUDAPEST-ÚJPALOTA
központjában 66 m2-es, 2
szoba-hallos, felújított, erkélyes, III. emeleti lakás
cseréptetös házban, jó közlekedéssel eladó. Érd.: 0670/375-5809, 17 óra után,
e-mail:
bertokkati
© g m a i l . c o m . (095077758)

• K É T S Z O B Á S kösz panelprogramos lakást vásárolnék maximum III. emeletig.
06-30/9784-339(100211630)

• S Z E G E D - T Á P É központjában, 750m 2 -estelken 120
m2-es, 3 külön bejáratú
szobás, földszintes, téglaépitésü családi ház melléképületekkel eladó. Irányár:
20.500.000 Ft. +36- 30/
231-0936, DH Szentháromság. (100199027)
• S Z Ő R E G , iskola utcában
100 m'-es, 3 szobás, teljes
körűen, igényesen felújított
családi ház 30 m 2 -es garzonházzal, garázzsal, tárolóval, 746 m '-es telken eladó: 25.800.000 Ft. 06-70/
4 5 4 - 2 0 93(100197278)

ALBÉRLETET KINAL
TISZA PALOTABAN KLIMATIZALT LAKASOK KIADOK
1 szobás

5 5 0 0 0 Ft + rezsi

1+1 szobás

7 0 0 0 0 Ft + rezsi

1+2 szobás

8 0 0 0 0 Ft + rezsi

1EVEN BELÜL TÖRTÉNŐ LAKÁSVÁSÁRLÁS
ESETÉN
A BÉRLETI DÍJ FELET BESZÁMÍTJUK A VÉTELÁRBA!
érdeklúdni:
62/499-814, 06-70/372-0014

19(100102185)

s
^

• MAKÓ-BELVÁROSI,
I.
emeleti, 56 m2-es felújított
lakás bérleti jogát szegedire cserélem. 62/485-208
(100211493)

• S Z E G E D , Budapesti krt.i, 74 m2-es, 2+2 szobás,
zárószinti,
panelprogramon átesett panellakás ötszintes
társasházban,
sürgősen eladó. Ár: 8,6 M
Ft.+36-30/742-7168, Molnár Ottó, Kaas Ingatlangal é r i a . (iooio24oo)

• S Z E G E D , Hont Ferenc
utcai, 56 m2-es, 1+2 szobás, panelprogramos lakás
eladó.
06-20/425-6207.
Ár: 6.500.000 Ft. (100211613)
• S Z E G E D , Szamos utcai,
panelprogramban
felújított, 64 m 2 -es, erkélyes
lakás
eladó.
Irányár:
6.200.000 Ft. 62/485-208

• S Z E G E D , Ipoly sori, 56
m2-es, kihelyezett előteres,
exkluzíván kivitelezett, VII.
emeleti, 3 külön bejáratú
szobás, klímás panellakás
eladó. Ár: 8,4 M Ft. 06-20/
249-5569, Deme Judit.
(100199059)

• S Z E G E D , József A. sgt.i, 60 m2-es, 2,5 szobás,
lodzsás, VIII. emeleti, megkímélt állapotú, panelprogramon belül felújított lakás
sürgősen eladó. Ár: 6,9 M
Ft.
Tel.:
70/321-9960.
(100199085)

• S Z E G E D , Kereszttöltés
utcai, panelprogramon átesett, 50 m2-es, 2 szobás,
felújítást igénylő lakás liftes
házban eladó. Ár: 5,6 M Ft.
Érd.:
70/321-9960,
W W W . d h . h u .(100199066)

• S Z E G E D , Lugas utcában
eladó egy 1 emeleti, 35
m2-es, 1+1 szobás, esztétikailag felújítandó panellakás, panelprogramon átesett házban. 5.500.000 Ft.
Zámbó Mariann, 70/4542 0 74.(100197264)

• S Z E G E D , Lugas utcában
hőszigetelt, új műanyag ablakos, belső felújításra szoruló, 35 m2-es, III. emeleti,
1+1 szobás panellakás eladó. Ár: 4.900.000 Ft.+3630/231-4752, DH Szentháromság.(100199037)
• S Z E G E D , Tabán utcában
I. emeleti, 55 m2-es, 2
szobás, hallos, erkélyes,
szép lakás kész, kifizetett
panelprogramos házban eladó. Ár: 7,7 M Ft. +36-30/
230-8943, DH Szenthár o m s á g . (100199036)

• S Z E G E D - R Ó K U S , Rókusi krt.-i, 47' m2-es, 1,5
szobás, erkélyes lakás tárolóval eladó. 06-20/4285957. Ár: 5.500.000 Ft.
(100211609)

• SZEGED-RÓKUSI,
55
m2-es, 2 szobás, I. emeleti,
erkélyes, felújított, hőszigetelt, üres lakás cseréptetős épületben, költözhetően
eladó.
Ár:
8.200.000 Ft. +36-30/9060690, Egedi Sándor, IngatIan24.(100198999)
• SZEGED-TARJÁN
városrész csendes utcájában
eladó egy 7. emeleti, 61
m2-es, erkélyes, 2+1 szobás, részben felújított lakás. A panelprogram tavasszal
indul.
Ár:
6.000.000 Ft. Tel.: 06-70/

• S Z E G E D , Cserzy M. utcában 89 m2-es, 4 szobás
lakás felújltottan eladó. Ár:
18 M Ft. Tel.: 06-30/4424061, Kaas Ingatlangalér i a . (100102368)

• S Z E G E D , Gyöngytyúk utcai, I. emeleti, 106 m2-es,
nappalis, 3 szobás, erkélyes, tágas fürdőszobás, 9
éves társasházban lévő lakás kocsibeállóval eladó.
Ár: 18.900.000 Ft. 06-70/
286-6881 (100102166)

(100197267)

• DUGONICS tér melletti,
46 m2-es, erkélyes, II. em.i, 1,5 szobás lakás eladó,
egyetemistáknak
ideális
megoldás.
06-30/9784339(100211644)

• S Z E G E D , Hajós utcai, új,
II. emeleti, 1+2 szobás,
erkélyes, társasházi lakás
eladó. Háromszobás panelt
beszámítanánk! LIMIT, Simon Györgyi. Irányár: 14,5
M Ft. Tel.: 06-30/685-

• 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. 063 0 / 9 7 8 4-339(100211637)

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

4602.(100197287)

• S Z E G E D , Kálvária térnél
paneláron eladó 64 m2-es,
téglaépítésú, cirkófútéses,
2 szobás lakás, amiből fantáziadús, vállalkozó kedvű
tulajdonosa kellemes otthont
varázsolhat.
8.800.000 Ft. 06-70/3219977, www.dh.hu/szeged/
ingatlanok. (100199076)

(096282082)

• 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.
Érdeklődés:
06-70/3219 9 60.(100199081)

• S Z E G E D , Csongrádi sugárúti, 32 m2-es, III. emeleti, 1 szobás, erkélyes, felújított, belső udvarra néző
téglalakás, zárt udvari autóbeállóval
eladó.
Ár:
6.900.000 Ft. Tel.: 06-70/
9 4 4 - 3 7 95.(100102190)

• S Z E G E D , Piroska tér közelében részlegesen felújított, 53 m2-es, 2 szobás,
egyedi fűtéses, erkélyes
téglalakás új fürdőszobával
eladó. Irányár: 7.900.000
Ft. Tel.: 06-70/321-9960.
(100199089)

• S Z E G E D , Pulz utcai, 3
szobás, I. emeleti, nagy
nappalis, amerikai konyhás, gardróbos, nagy teraszos, exkluzív lakás eladó.
Ár: 26,5 M Ft. +36-30/7427168, Molnár Ottó, Kaas
Ingatlangaléria. 1100102379)

.

• 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. +3630/742-7168, Kaas Ingat-

• S Z E G E D , Szilléri sgt.-on
épülő társasházban 49-93
m2-ig téglalakások eladók.
Ár: 220 E Ft/m2. Tel.: 06-30/
442-4061. (100102404)

l a n g a l é r i a . (100102377)

• 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. 70/454-2055.
• S Z E G E D , öthalom utcában, új építésű társasházban téglalakások eladók.
Ár: 220 E Ft/m2. Tel.: 06-30/
834-5795. (100102402)
• S Z E G E D , Sík Sándor utcában Igényes, 2+2 szobás, földszintes lakás jó
elosztással eladó. Ár: 21,3
M Ft + garázs.Tel.: 06-30/
442-4061, Kaas Ingatlan-

(100199001)

• S Z E G E D , Vasas Szent P.
utcában eladó magasföldszinti, 61 m 2 -es, 2 szobás,
étkezős téglalakás igényes
felújításokkal, pincével, tárolóval,
autóbeállóval.
Irányár: 10.990.000 Ft.
Tel.:
06-70/321-9960,

(096179625)

• S Z E G E D , Árvíz utcai, 116
m2-es, kétszintes, 2 fürdőszobás, 3 erkélyes téglalakás gyönyörű kilátással,
udvarral, hétéves társasházban eladó. Ár: 21 M Ft.
+36-30/742-7168, Molnár
Ottó, Kaas Ingatlangaléria.
•SZEGEDA L S Ó V Á R O S O N negyedik
emeleti, kétszobás (nem
zárószint) felújított lakás
eladó. Érdeklődés: 06-20/
5 7 1 - 9 1 98.(100199194)

• S Z E G E D , Francia utcában, új építésű társasházban téglalakások eladók.
Ár: 220 E Ft/m2. Tel.: 06-30/
834-5795. (100102403)

g a l é r i a . (100102369)

MAKÓ
GYÁSZHÍR

BÚZÁS TANÍTÓ NÉNI

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, p i h e n a kéz,
mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel
halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok."

éves volt. Temetése VÉGAKARATÁNAK MEGFELELŐEN szűk családi körb e n lesz.
Búzás László

Fájó s z í w e l tudatjuk, hogy szeretett férj, édesapa,
tata,

és Böszörményiné Búzás Éva,
100213128

KOZMA GYÖRGY

Gyászoló család

Makó-Budapest

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

ECSÉDI JÁNOSNÉ
BENKE MÁRIA

Isten akaratában megnyugodva tudat-

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy sze-

j u k , hogy

rettünk,

BODOR ANTALNÉ
JOBBÁGYI ROZÁLIA

KOCSIS ANDRÁSNÉ
PAP IRÉN

86 éves korában e l h u n y t . Temetése

73 éves korában e l h u n y t . Búcsúztatá-

október 18-án 19 órakor lesz a Móra-

sa október 18-án 15 órakor lesz Szeged e n , a Belvárosi t e m e t ő b e n .
IÍY1Ö I 3( KM

Búcsúzunk egy kiváló tanítótól, m u n -

Gyászoló család
J

SZEGFŰ LÁSZLÓNÉ
JUCIKA NÉNITŐL

akik szerettünk,

LACZI ETELKA
temetésén megjelentek, részvétükkel,
virágaikkal gyászunkban osztoztak.
uvimuin

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
H á l á s s z í w e l m o n d u n k köszönetet
m i n d a z o k n a k , akik

ÖZV. PITI ISTVÁNNÉ

§

b a n osztoztak, virágaikkal, részvétnyilvánításaikkal f á j d a l m u n k a t enyhíteni igyekeztek.

ÖZV. MIKLÓS MIHÁLYNÉ

nevelői és tanítványai n e v é b e n .

Gyászoló családja

temetésén megjelentek, f á j d a l m u n k -

Köszönetet m o n d u n k m i n d a z o k n a k ,

a Zrínyi Ilona Általános Iskola egykori

100211801

VINCZE ERZSÉBET

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

katárstól és lelkes természetjárótól,

makói lakos, 75 éves korában elhunyt.

SZENTES

tanítónő

3 39(100211633)

• SZEGED-MAKKOSHÁZI
liftes ház V. emeletén 61
m2-es, erkélyes lakás eladó. Irányár: 6.500.000 Ft.

• SZEGED-ÚJSZEGED,
Védőnő utcai, 67/48 m2-es,
2+1 szobás, IV. emeleti,
bútorozott, igényes, panorámás téglalakás eladó. Ár:
13,4
MFt.
06-30/7427168. E-mail: molnar.otto
©kaas.hu, Kaas Ingatlan-

1)2010. október 10-én elhalálozott. 98

lakástvásárolnéklll. emeletig, 10MFt-ig.06-30/9784-

(100199067)

g a l é r i a . (100102406)

(100102382)

GYÁSZHÍR

kétszobás

• BUDAPESTEN
tanul
gyermeke? Diáklakás szegedi áron eladó. Kitűnő
közlekedés,
bevásárlószórakoztató
központ
szomszédban, 3 szoba, 90
m2, egyedi központi fűtés.
Ár: 17.000.000 Ft. 06-70/
321-9977,
www.dh.hu.

• SZEGED-ÚJSZEGED,
Temesvári krt.-i, 50m2-es, 2
szobás, III. emeleti, részben felújított téglalakás eladó. Befektetésnek is kiváló.
Ár: 9,5 M Ft. 30/742-7168.
E-mail:
molnar.otto
@kaas.hu, Kaas Ingatlan-

Ezúton értesítünk m i n d e n k i t , a k i

Gyászoló család

• B E L V Á R O S I , kétszobás,
összkomfortos,
polgári,
igényes, újszerű lakás autóbeállási lehetőséggel eladó. Nagyon jó befektetés!
06-70/940-6847,
digy
@freemail.hu(ioo2iH29)

(100211490)

szerette, tisztelte édesanyánkat, hogy

halmi temetőben.

TEGLAEPITESU LA KAS
• BELVÁROSI

• SZEGED-BELVÁROSI,
első emeleti, 98 m 2 -es lakás
bérleti joga átadó. Irányár:
4.500.000 Ft. 62/485-208

W W W . d h . h u . (100199063)

á n 15 órakor lesz az Alsóvárosi temető kápolnájából.

(100102395)

• SZEGED-BELVÁROSI,
72 m2-es, 3 szobás, gázfűtéses, erkélyes, parkettás,
klímás téglalakás eladó.
06-20/245-1733.
Ár:
11.900. OOOFt. (100211612)

• S Z E G E D , Veres ács utcában 15 éves, I. emeleti, 2+1
szobás, 67 m2-es, napfényes lakás kitűnő állapotban, autóbeállóval eladó.
Irányár: 11,99 M Ft. Tel.:
06-70/321-9960,

80 éves korában elhunyt. Temetése 2010. október 18-

• 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. +36-30/742-7168.
Kaas
Ingatlangaléria.

(100197288)

• S Z E G E D , Vasas Szent
Péter utcai, első emeleti, jó
elrendezésű, kétszobás, világos, erkélyes társasházi
lakás + kocsibeálló eladó.
15.800.000 Ft + 500 E.
06-70/454-2058, Németh
Gabriella.(100197313)

• S Z E G E D I 60 m2-es, 3
külön bejáratú szobás, kihelyezett előteres, festett
falú, normál állapotú lakás
csendes környezetben, beköltözhetően eladó. Ár: 6,3
M Ft. 06-30/561-1126, Ingatlan 2 4.(100198995)

TANYA

• SZEGEDB E L V Á R O S B A N eladó egy
63 m 2 -es, 3 szobás, földszinti, igényesen kialakított
téglalakás. Otthon Centrum. Ár: 17.900.000 Ft.
Tel.:
06-70/454-2087.

W W W . d h . h u . (100199077)

F t . 6 2 / 4 8 5 - 2 08.(100211499)

7 931.(100211604)

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

g a l é r i a . (100102365)

SZEGED

• SZEGED-TARJÁNBAN
72 m2-es, erkélyes, panelprogramban felújított lakás
eladó. Irányár: 8.200.000

• Ú J S Z E G E D csendes részén Vedres utcai, 55 m2es, kétszobás, hallos, erkélyes, panellakás 6.450.000
Ft-ért eladó. 06-20/526-

• SZEGED-BELVÁROS,
Feketesas utcai, 70 m2-es,
2 szobás, II. emeleti, felújított, cirkófútéses lakás liftes
házban
eladó:
15.900.000FL Érd. Gutenberg u. 24., 06-30/5324205,
www.ingatlan24.info.

(100197270)

Gyászközlemények

4 5 4 - 2 0 83.(100197266)

(100211497)

62/485-208(100211604)

• D E B R E C E N I utcában, első emeleten 90 m2-es, jelenleg 3 szobás társasházi
lakás 2 erkéllyel eladó. Külön udvari garázs vásárolhatól Ár: 18.000.000 Ft.
Érdeklődni:
06-70/4542058, Németh Gabriella.

CSÜTÖRTÖK

• SZEGED-BELVÁROS,
Mérey utcai, 36 m2-es, egyszobás, gázfűtéses, földszinti téglalakás eladó. Tel.:
06-20/425-6166.
Ár:
6.500.OOOFt.(100211611)

TÉGLAÉPÍTÉSÚ LAKÁS

MAGÁNHÁZ

14.,

A gyászoló család

Gyászoló család

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR
Megrendülten tudatjuk, hogy szerettünk,

CSORDÁS ALADÁR

MEGEMLEKEZES

Búza utcai lakos, súlyos betegségben,
76 éves k o r á b a n e l h u n y t . Temetése

„Szeressük egymást gyerekek,

október 15-én 13 órakor a katolikus

a szív a legszebb kincs.

t e m e t ő b e n lesz.

E n n é l szebb szó, hogy szeretet
a nagyvilágon n i n c s . . . "
Szüleink,

5

10. BOTOS ISTVÁN
és KOVÁCS MÁRIA
kedves dalával emlékezünk rájuk haláluk 10., III.
5. évfordulóján.
Gyermekeik: Györgyi, Pityu és családjaik

Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
Fájó s z í w e l e m l é k e z ü n k Édesanyánk,

GULYÁS FERENCNÉ
halálának 6. évfordulóján, édesapánk,

GULYÁS FERENC
h a l á l á n a k A. évfordulóján.
A család, Székkutas
1(X)I9476,

és Hódmezővásárhely

JELENTŐS ÁRENGEDMÉNYEK VÁRJAK ÖNÖKET!

Pátria papír és Erdgáz szerviz a hűségkártyásoknak
nyos papír-írószer bolt. Amellett, hogy minden, az oktatási
intézményekben szükséges
tanszer elérhető,
prémium
Az igen kedvező árakból a Dél- további
minőségű iskolamagyarország hűségkártya felmuta- szerek közül is vátója további 10 százalékos kedvez- logathatnak a beSZEGED
térők. A 200 négyMUNKATÁRSUNKTÓL
ményt kap.
zetméteres üzletPÁTRIA - ISKOLASZER FELSŐFO- szívében működő Pátria Pa- ben kedves, szakképzett és seKON. A szegedi egyetemisták pír, írószer és Nyomtatvány gítőkész eladók várják a veezentúl nem kerülhetnek olyan Szaküzletbe. A Fekete Sas u. 28. vőket, hogy elkalauzolják őket
kellemetlen helyzetbe, hogy szám alatt található üzlet azon- az elképzelésüknek és igényeírószer vagy füzet nélkül kell- ban több, mint egy hagyomá- iknek megfelelő termékekhez.
A diákok itt fénymásolhatnak
is, sőt az üzletben iratkötészetet is vállalnak. A Pátriában
egyedi gyártású füzeteket is
árulnak, amelyek Magyarország egyik legnagyobb műhelyében, a Pátria nyomdában készülnek Budapesten. Az üzletben azonban nem csak a diákokat várják. Tudják ezt már
azok a vállalkozók és egészségügyi dolgozók is, akik nyomtatványokat, számlatömböket,
vagy éppen menetlevelet szoktak vásárolni. Itt megtalálhatják számításukat azok is, akik
kreatív vagy hobbieszközöket,
termékeket, vagy éppen partikelléket keresnek. A Pátriában - amelyet a 62/321-712-es telefonszámon is elérhetnek most minden Cello írószerhez
A Pátriában egyedi gyártású füzeteket is árulnak. FOTÓK: FRANK YVETTE
Igazán szezonálisra sikeredett e
heti ajánlatunk, hiszen az ősz
nemcsak az iskola, hanem a
fűtés ideje is. E két területről érkezik ajánlatunk, amellyel érdemes élni!

A5-ös füzet az ajándék. Sőt, az
igen kedvező árakból a Délmagyarország-, Délvilág-hűségkártya felmutatója további 10 százalékos kedvezményt kap. Térjen be ön is!

jen beülniük egy órára. Ugyanis szinte minden épületből percek alatt elérnek a belváros

ERDGÁZ *92 KFT-A GÁZKAZÁNOK
ORVOSA. Idén is „meglepett"
bennünket az ősz, és ezzel
együtt a hideg is. „Nagyüzem"
van a szegedi Erdgáz (Erdélyi
és Társai) gázkazánszerviznél
is, amely csaknem két évtizede várja régi és leendő ügyfeleit. Erdélyi Judit, a vállalat
egyik ügyvezetője azt mondja,
sokan csak most, a lehűlés
idején kapnak észbe, hogy elmaradt a kazán éves átvizsgálása, vagy hogy valamiért nincs
fűtésük.

Vállaljuk gázkészülékek beüzemelését, garanciális és fizető javítását, karbantartását és felülvizsgálatát is.
idővel és alaposan végezzük.
Kollégáink a régebbi gázkazánoktól kezdve egészen a legmodernebb kondenzációs
kombinált gázkazánokig minden terméket ismernek, és javítanak. A minőségi munkát a
felkészült szakembergárda, a
munkálatok elvégzéséhez
szükséges eszköz-, raktár- és
műszerállomány biztosítja, és
erre féléves garanciát adunk.
Vállaljuk gázkészülékek beüzemelését, garanciális és fizető
javítását, karbantartását és
felülvizsgálatát is - sorolta az

Kollégáink arégebbigázkazánoktól kezdve egészen
a legmodernebb kondenzációs kombinált gázkazánokig minden terméket ismernek, és javítanak.
Erdélyi Judit ügyvezető

- Mostanában sok az ilyen
S.O.S. esetünk, ami annak is
köszönhető, hogy ügyfeleink
tudják: munkánkat rövid határ-

mammmmmm
• 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.(100197299)

• 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. +36-30/7427168, Kaas Ingatlangalér i a . (100102396)

• S Z E G E D E N , a Nagykörúton belül, 1 + fél szobás,
egyedi fűtéses, erkélyes,
összkomfortos lakás eladó.
Ár: 7.89 M Ft. Tel.: 70/3219 9 77.(100199073)

• SZEGEDEN,
Alsóvároson kínálok eladásra egy
minden igényt kielégítő, 84
m2-es, földszinti lakást!
Irányár: 17.500.000 Ft. Érdeklődni:
70/454-2052.
(100197272)

• ŐSZ utcai, I. emeleti, 58
m2-es, kétszobás, erkélyes, jó minőségű, szép
lakás eladó. Tel.: 06-30/
9 7 8 4-339(100211640)

ÉTTEREM
AHOL NEN CSAK VADÉTEL VAN!

(100197284)

• S Z E G E D E N , Hétvezér utcában, 1970-ben épült társasházban,
negyediken,
nappali + kétszobás, 62
m2-es rendben tartott, világos, erkélyes lakás autóbeállási lehetőséggel eladó.
10.500.000 Ft. Hajdú Olga,
7 0 / 4 5 4 - 2 0 64.(100197306)

• 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:
70/454-2081.
(100197259)

ÜZLETHELYISÉG, MŰHELY, IRODA
S z e g e d , S z a b a d k a i út 54.
alatti, kulcsrakész, végleges használatbavételi engedéllyel
rendelkező, 4 lakásos társasház + portálos üzlethelyiség
raktárral, telephely, panzió, iroda, ügyfélszolgálat,
vendéglátóhely (kész engedéllyel) céljára

eladó. ,

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

ÜZLETHELYISÉG:
144 m2 + 34 m2-es raktár

Irányár: 98,5 M Ft

CLEAN STAR
Complex Kft.
20/9999-081

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

• KOZMETIKAI
standra
keresünk hostesseket, értékesítői
munkakörbe.
Fényképes önéletrajzokat
az alábbi e-mail címre várjuk:
jlg.jelentkezes

GRATULALUNK
Isten hozott apró kezek és
édes kuncogások és

lábacskák,

mosolyok,

Isten hozott egy világban,
mely csak Rád várt... hatalmas

• Ú J S Z E G E D , Temesvári
krt.-i, földszinti, téglablokkos, erkélyes, 50m2-es, 1,5
szobás, tiszta, felújított,
gázkonvektoros lakás eladó. J ó közlekedés, kiváló
befektetés. Ár: 9.100.000
Ft. Tel.: 06-70/424-8302.

COm.(100213101)

szeretettel!

Örömmel tudatjt
hogy legnagyobb
2010. október

örömünkre
8-án,

17 ára 32 perckor
2700 g-mai és 48 cm-rel

megérkezett

P4ífÍ

(100102161)

• Ú J S Z E G E D E N épülő, 90
m2-es, 1+3 szobás, belső
kétszintes sorházi lakás
kerttel + 56 m2-es lakás
garázzsal leköthető: 210 E
Ft/m2 (akciós ár, 1 hétig).

Levente
I Pálfi-Kiss Katalin

kisfiunk
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/
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06-70/944-4119(100102177)

• Ú J S Z E G E D E N , családi
házas környezetben, ötlakásos épületben 78/88 nTes, igényes belső kialakítású, kétszintes, tetőtéri lakás parkolóhelyekkel eladó. LIMIT, Bozsó Orsolya.
Irányár: 17,99 M Ft. Tel.:
06-30/625-2531.
(100197297)

• Ú J S Z E G E D , Marostői városrészen, 96 m2-es, új
lakás teljesen kész állapotban, azonnal beköltözhetően eladó. 06-20/4738998.1095384889)

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

APRO-CSEPRO
• HIPERAKTÍV
Vianni,
Szeged,
Mars
térNagycsarnok, akciós árak:
Tea Teetime, 50 filteres
feketetea: 99Ft, Segafredo
Espresso Casa, 250 g kávé:
390 Ft, Domestos fertőtlenítő, 750 ml: 349 Ft, Takarékos mosópor, 400 g: 149 Ft,
Hipópor (3-4 I hipó készíthető belőle): 119 Ft, Sano
öblítő (kiváló minőség), 1 I,
utántöltő: 390 Ft, felmosóruha: 59 Ft, ruhaszárítók
15% engedménnyel, 3 darabos tengerifü szennyestartóhoz Vianni ajándékok,
akciós mécsesek széles választékban. Hiperaktív Vianni, Szeged, Mars térN a g y c s a r n o k . (100213103)

• S Z E G E D központjában
49 m2-es, földszinti üzlethelyiség bérleti joga eladó.
Ár: 7.487.000 Ft. Tel.: 067 0 / 4 5 4 - 2 0 86.(100197295)

T I S Z A P A L O T Á B A N KLIMATIZÁLT Ü Z L E T E K
E L A D Ó K , KIADÓK 7 0 - 2 2 9 m 2 között.
Bruttó eladási ár már 2 6 0 OOO Ft/m 2 -től
Bérleti díj: bruttó 2 5 0 0 Ft/m 2 /hó + rezsi
s
Érdeklődni: 62/555-821, 06-70/312-1914
f

Apróbörze

NOVEMBER 11-ÉN
MÁRTON NAPI |
BORVACSORÁT 8

Szeged, Maros utca 37.
TARTUNK A VILLÁNYI
http://illespanzio-vadaszetterem.hu POLGÁR PINCÉSZET
Asztalfoglalás: 62/315-640 KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL.
• S Z E G E D E N , belváros közelében, új, felépült társasházban I. emeleti, 1,5 szobás, erkélyes, amerikai
konyhás lakás szerkezetkészen eladó. LIMIT, Simon
Györgyi. Irányár: 8,6 M Ft.
Tel.:
30/685-4602.

(x)

I M M M H M H

STÜSZI VADÁSZ

TEGIAÉPÍTESÜ LAKÁS

ügyvezető. Az Erdgáz szervizt
- amely a Délmagyarország és
a Délvilág hűségkártyásainak
10 százalékos kedvezményt
ad a munkadíjból - Szegeden, az öthalom u. 53-54/A
szám alatt találhatják meg az
érdeklődők. Telefonon a
62/401-450, illetve a 30/6373329-es számon és az erdgazszerviz@invitel.hu e-mail címen érhetők el, a cégről pedig
bővebb információk olvashatók a www.erdgazszerviz.hu
weboldalon.

• S Z E G E D , Kárász utcai,
49 m2-es üzlethelyiség bérleti joga eladó. Bátyiné
Mester Zsuzsanna, LIMIT.
Irányár: 5,95 M Ft. Tel.:
06-30/456-5776.
(100197281)

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

(095282091)

ALLAST KINAL
• AUSZTRIÁBA, Angliába
keresünk gondozókat, takarítónőket,
tabysittereket. Tel.: 30/5191438,
06-1/785-4983,
www.helpfamily.hu.
(100197247)

• BELVÁROSI étterem keres konyhai kisegítőt hölgy
személyében, magas kereseti
lehetőséggel.
Érdeklődni a 06-62/484-21 7es
telefonszámon.
(100103377)

ALLAST KÍNÁL
INFORMATIKAI C É G szegedi képviseletékez
keres gyakorlott, agilis

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓT. I
Önéletrajzát a k u m a n @ s z i n t e z i s . k u e-mail címre kérjük.

• NYOMDAI
gyártáselőkészítő munkakörbe agilis, megbízható kolléganőt
keresünk. Előny: idegen
nyelv ismerete, műszaki
végzettség. A fényképes
önéletrajzot
..Gyártáselőkészítő 100211887" jeligére kérjük a Szeged, Gutenberg
u.
5.
(DMügyfélszolgálat) alatt leadni. (100211887)

• S Z E G E D I cég lakatosokat és alumínium nyílászáró
gyártásához munkatársakat keres. B kategóriás
jogosítvány előny. Érd.:
Tóth József, 06-30/9282 5 00.(100211886)

• S Z E G E D I márkaszervíz
keres autószerelőt és autóvillamossági szerelőt. Érd.:
Maxx-Race Kft. 6726 Szeged, Szőregi út 46-50. Tel.:
06-62/555-666, vagy 06-

GÉP-SZERSZÁM
• E S Z T E R G A G É P E K , ingafűrész, hidraulikus fémfűrész,
targoncatöltők,
elektromos targonca, hótoló lapok (előre, hátra), traktorra, targoncára szerelhetőek, eladók. Érdeklődés: 06-70/311-9538-as,
76/441-417-es telefonszámokon.(100196089)

NOVENY
• GYÜMÖLCSFÁK,
bogyós gyümölcsök, tuják,
díszfák,
díszcserjék.
Szeged-Rókus, Körtöltés
u. 31. 06-20/518-0038.
http://
www.abeliaskert.atw.hu
(100211219)

• SMARAGDTUJÁK: 1 m/
1.300 Ft/db. gömbtuják,
díszfák, egyéb dísznövények széles választéka!
Bolgár
Díszfaiskola,
Szeged-Kecskéstelep, GeraS. 18., 62/427-991. Nyitva: egész nap, vasárnap
d é l i g . (094974511)

3 0 / 2 5 7 - 4 3 98.(100213466)

SZOLGALTATAS
A KIDUGÍTÓ S z á s z Péter
Duguláselhárítás garanciával,
m i n d e n n a p . Érd.: +36-30/9457577,
62/533-999.
(095384068)

• B E T Ü V É S É S T , feliratozást, gránitba, márványba,
műkőbe emléktáblákba vállalunk.
06-70/235-1931.

+100211198)

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

• KÉPKERETEZÖ
Kiszel
Attila, tel.: 62/422-853.
Szeged, Szentháromság u.
40. Nyitva: h-p. 9-17, szo.
9-12, ebédidő: 12-13 órái g . (094688002)

• LAKSPED!
Költöztetés
igény szerint. 62/497-366,

06-30/630-4690(095282482)

• ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA: redőny (elektromos változatban is), reluxa, szúnyogháló készítése, javítása. Tel.: 06-62/457-562,
06-30/943-6411, Török Tib o r . (095384010)

• Ü V E G E Z É S , képkeretezés. Kovács Üveg, Magyar
u.
207.,
62/414-tTO
(100198868)

TANFOLYAM

SZAKKÉPZÉS
www.UDULESIJOGINFO.r
Üdülőjogokat
másodkézből! Üdüljön Ön is 4-5*
színvonalon! Külföldi ügyfeleink részére üdülőjogot keresünk: 1/769-0114, 30/
460-5855,
1/769-0931.
(100102155)

• FŰTÖTT fólia eladó. Érdeklődés:
06-30/3906306.(100211538)

KERTESZKEDES
D Í S Z F Á K , tuják, g y ü m ö l c s fák és d í s z n ö v é n y k ü l ö n l e g e s s é g e k teljes fajtaválasztékát
megtalálja a d e s z k i faiskolában
10%
kedvezménnyel,
2010. oktőber 31-ig.
Érd.:
D e s z k . A l k o t m á n y út v é g e .
Tel.: 3 0 / 2 5 9 - 3 2 4 4 . w w w . d e s z k l f a i s k o l a . h u . (100195015)

• MŰSZAKICIKK-,
élelmiszer-, ruházati eladó,
ékszerbecsüs, kerekedőboltvezető, cukrász, szakács, pincér, vendéglátó
eladó,
élelmezésvezető
tanfolyam indul a KIT-nél.
Szeged, Sóhordó u. 18. T.:
425-805,
06-30/8304136,
www.kit.hu
(095281311)

TARSKOZVETITES
• TÁRSKERESÉS
szakértői segítséggel. Tel.: 062 0 / 4 0 6 - 9 2 5 0. (095383820)

HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor
Miklós Zsuzsanna
62/591-080,

06-20-262-1277.

(Si

SGS
Most még jelentkezhet
a 2010. novemberben induló
• ÁLLAMHÁZTARTÁSI
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ
• T B ÉS B É R Ü G Y I
5
SZAKELŐADÓ)
• BANKI B E F E K T E T É S I
«*
TERMÉKÉRTÉKESÍTŐ
|
• O K L E V E L E S ADŐj
ELLENŐRZÉSI SZAKÉRTŐ |
képzésekre.
CSONGRÁD MEGYEI °
KÉPZÉSI KÖZPONT
Tel.: 62/420-652
www.perfekt.hu/csongrad • szeged @ pcrfekl.hu
SFFTLTFLFFL'I• U

TÜZELŐANYAG
• TŰZIFA olcsón, szállítással
eladó.
06-20/2707 4 33.(100102469)

• T Ü Z E L Ö A K C I Ó ! Akác és
tölgy: 8.500 Ft/m-től. 062 0 / 6 1 2 - 9 2 1 2(100211222)

SPORT

2 0 1 0 . O K T Ó B E R 14., C S Ü T Ö R T Ö K

SZENZÁCIÓS MECCSEN VERTE HOSSZABBÍTÁS UTÁN A SZEVIÉP A SOPRONT

A szegedi akarat diadala
Remek találkozón, hatalmas
akarattal küzdve győzte le a
Szeviép-Szeged a Sopront
hosszabbítás után 100-93-ra a
női kosárlabda NB IA csoportjának első idei rangadóján.

Szeviép-SzegedMKB-Euroleasing Sopron

(17-21, 21-23, 20-15,22-21,
20-13) - hosszabbítás után

Fantasztikus, elképesztő, zseniális - ezekkel a szavakkal lehet leírni a Szeviép-Szeged és az
MKB-Euroleasing Sopron tegnapi, szegedi sikerrel végződő
hosszabbításos meccsét. Bár a
Szeviép vezetői és játékosai is
hittek a győzelemben a szezon
első rangadója előtt, azért valószínűleg ők sem gondolták,
hogy ilyen frenetikus hangulatú
meccsen jöhet össze a bravúr.

Női kosárlabda NB I A csoport, 5. forduló. Újszegedi
sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Bodnár, Szilas, Frányó.

Pedig viszonylag „langyosan" indult a meccs, és bár eleinte a Sopronnál volt az előny,
tiz pontnál nagyobb különbséggel nem tudtak elhúzni Holték,
a szünetben is csak 44-38-ra vezettek. A meccs igazából a harmadik negyedben vált élessé,
amikor az egyre jobban játszó
Szeviépben az első félidőben is
remeklő Németh mellé Rasheed
Rita és Laczi Edit is felzárkózott
(utóbbi 20 pontjából 16-ot a
nagyszünet után jegyzett, emellett védekezésben is extrát nyújtott), pedig ekkor már nem lehetett a pályán a kipontozódó Keller Annamária. Az utolsó tíz
perc előtt már csak egypontos
vendégelőnyt mutatott az eredményjelző, a zöld-sárgáknál
Holt extra teljesítménye és Honti játéka jelenthetett reményt a
sikerre. 22-21 után először
68-67-nél tudta átvenni a vezetést a Szeviép Laklóth duplájával, majd öt ponttal is vezettek

Veretlen
maradt
a fiúcsapat
SZEGED. Az országos fallabda-csapatbajnokság első osztályának nyitófordulójában a Tisza SE juniorjai Kerényi Ádámmal kiegészülve mindhárom
meccsüket megnyerve százszázalékos teljesítménnyel kezdték a küzdelmeket. A csapat
tagjai: Hoffmann Péter, Sebők
Benedek, Vas Máté, Kerényi
Ádám, Rácz Péter és Vas Márton. A női csapat is játszott, nekik két győzelem mellé becsúszott egy vereség is. Csókási
Gabriella
megsérült,
Kecse-Nagy Helga nem tudott
részt venni az első fordulón,
így hiába érkezett a holland válogatott Annelize Naude a csapathoz, a vereséget vele sem
tudták elkerülni. A csapat tagja: Annelize Naude, Csókási
Gabriella, Csókási Eszter, Takács Kata.

Pápai harmadik lett
A tollaslabdázóknál Seregélyesen rendezték az utánpótláskorúak ranglistaversenyét: a Tisza
SE versenyzői szép sikereket
értek el. Leány UTI-es kategóriában Pápai Violetta 3. lett, a fiúk hasonló korú versenyzői között Kőműves Csongor ezüst-,
Gellért Benedek bronzérmet
nyert. A leányok U17-es korosztályában Kőműves Patrícia 3.
helyen végzett.

DEBRECEN
MÁDI JÓZSEF

Szeviép: NÉMETH 22/6, LACZI
20, RASHEED 25, Fejes 10,
Keller 1. Csere: FARKASINSZKI
15, Laklóth 6, Lengyel 1. Vezetőedző: Bencze Tamás.
Sopron: HONTI 23/3, Fűrész 7,
HOLT 26, Krivacsevics 7, Tamane
12. Csere: Abramzon 12/6,
Czank 2, Varga Zsó. 2, Szabó F.
2. Vezetőedző: Székely Norbert.
Kipontozódott: Keller (22.). Fejes (34.), Laklóth (39.), Tamane (40.), Krivacsevics (43.)

AKI VÁLASZOL:
Laczkó Zsolt labdarúgó
Sorozatunkban aktualitásokkal - sikerekkel, kudarcokkal, érdekességekkel - foglalkozunk. A magyar labdarúgó-válogatott szegedi származású játékosa, Laczkó
Zsolt (24) szerint a finnországi győzelem után elérhető
a csoport második helye, de
ahhoz bravúr kell.

100-93

SZEGED
GYÚRÓS ISTVÁN

Középpontban

Laczi Edit (15) és a Szeviép remekelt a Sopron ellen.

már a szegediek. Az utolsó 60 is kipontozódott, így gyakormásodpercben felváltva estek a latilag öt embere maradt
kosarak, ötször is átvette a veze- Bencze Tamás vezetőedzőnek.
tést az egyik csapat a másiktól.
Ez nem zavarta a Szeviépet,
Négy másodperccel a vége előtt, amely Laczi ziccerével hamar
78-77-nél Némethnek ütöttek megszerezte a vezetést, és töboda, a csapatkapitány be is dob- bet már ki sem adta a kezéből,
ta mindkét büntetőt, így a Sop- a rendes játékidőben néha
ronnak csak a tripla jelenthetett szürkébb Farkasinszki Orsolya
segítséget - tudta ezt Honti Kata pedig öt perc alatt dobott hat
is, aki olyan hármast vágott be a rendkivül fontos pontot, így
szegedi gyűrűbe, amely a világ Lengyel Dalma utolsó büntetőbármelyik kosárlabdapályáján jénél már csak azért kellett izmegállta volna a helyét.
gulni, hogy meglesz-e a száz.
A hosszabbításnak úgy Meglett, a Szeviép-Szeged elkévághatott neki a Szeged, hogy pesztő meccsen győzte le az
Keller mellett Fejes és Laklóth MKB-Euroleasing Sopront.

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Bencze Tamás: - Készültünk
a sikerre, igyekeztünk kihasználni a Sopron hibáit. Bár a mi labdavesztéseink miatt tudta hoszszabbításra menteni a meccset a
vendégcsapat,
nem
ijedtünk
meg. Azt mondtam a lányoknak,
ezt a meccset nem veszthetjük el
- nem is veszítettük.
Németh Bernadett: - Bár
tavaly is megvertük hazai pályán
a Sopront, ez a siker édesebb,
mivel légiósok nélkül értük el.
További eredmények: Pécs
2010-Vasas-Csata 84-48, Baja-BSE 62-48, BEAC-Szekszárd
85-62, Cegléd-Szolnok 77-88.

Tóth Mihály lett az MMBF felfedezettje

- Álmodozhatunk, reménykedhetünk a San Marino és a Finnország elleni győzelem, az eddigi négy Eb-selejtezőn megszerzett kilenc pont után?
- Tudom, hogy 1986 óta
vágyik a magyar szurkoló
arra, hogy a labdarúgó-válogatott eljusson egy világeseményre. Én éppen akkor
születtem... A finneket legyőztük, ez nagy dolog főleg, hogy idegenben -,
de azt is mondhatom, ez ott
volt a lehetőségek között.
Az is tény, hogy a holland
és a svéd csapat jobb nálunk, bár ahogy 4-1-re elintézték Huntelaarék a skandinávokat, akár még le is
győzhetjük itthon a svédeket. Viszont szerintem ez
egy nagyon jó svéd csapat.
Szóval a harmadik helyre
ezek után biztosan oda lehet érni, a második helyhez pedig bravúr kell. Például a hollandok ellen jövő
márciusban, amikor először Budapesten, majd idegenben csapunk össze velük. Addig van időnk öszszeérni, összecsiszolódni,
és addig még más válogatottaknál is történhetnek
teljesítményt
befolyásoló
dolgok. A közvélemény
szerint a három győzelem
után minden rendben van,
most bizakodó a hangulat.
Benne van a második hely

és a pótselejtező esélye is,
de nagyon nehéz lesz, és
ahogy mondtam, bravúr
kell hozzá.
- Lecserélték a hajrában, megsérült?
- Igen, a finn gól előtt talán egy perccel rúgást kaptam a térdemre. Akkor még
nem mentem le, sőt megpróbáltam a gól előtt Forssellt
utolérni, de sajnos nem sikerült, belőtte az egyenlítő
találatot. A vége előtt aztán
le is kellett cserélni. Még
most is fáj egy kicsit, remélem, Debrecenben kiderül,
hogy nincs komolyabb baj.
Eddig még nem volt gond,
hogy szinte minden harmadik nap mérkőzést játszok a
válogatottban, illetve klubomban a nemzetközi porondon és a hazai bajnokságban, bizakodom, hogy
most sem súlyos a probléma, és az MTK ellen szombaton megint pályán leszek.
- Dzsudzsák lőtte a győztes
gólunkat. Jövő csütörtökön ellenfelek lesznek, hiszen a Debrecen az Eindhovent fogadja.
Üzen neki valamit?
- Jó csapat a PSV, de itthon el lehet kapni.

Eredményes sakkhétvége
CSONGRÁD MEGYE. A harmadik
fordulóval
folytatódott
a
sakkcsapat NB I/B és az NB II
csoportjainak küzdelme. Az
NB I/B-ben szereplő Maróczy
Géza SE I. csapata 9:3-ra verte
a Nyíregyházát, és a 4. helyen
áll 20 ponttal a bajnokságban. Győztek: Kopasz Róbert,
Herpai József, Bartos
Tamás,
Újházi Mihály, Pap
Péter,
Papp Balázs és Tenk Zoltán,
míg Tésik Csaba, Linczer János, Bernáth Róbert és dr. Barcsi Judit döntetlent ért el.
Az NB II Tóth László csoarany fokozatú támogatója, az MMBF földgáztároló. Gáti István vezérigazgató mutatta be az Algyőn működő portjában a Röszkei Sportkör
céget, majd mesélt arról, hogy miként került kapcsolatba a kétszeres bajnokcsapattal a vállalat. Ezután a cégveze- 8:4 arányú győzelmével - a
tő Tóth Mihálynak, a Pick kapusának adta át a vállalat által alapított Az év felfedezettje dijat. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA kecskeméti TÁKISZ csapata
ellen - bebiztosította első helyét a csapatok között. Győztek: Papp Petra,
Jeszenszky
Tibor, Honos Attila, Tóth Dániel, Csikós Mihály, Adzic SloSZEGED. A Szegedi Phoenix bodan és Vér Imre, döntetlent
Emergé Sportegyesület tobor- ért el Pacal Mihály és Vályi
zót hirdet általános iskolás, kö- Adél. Az ASS-Makói SVSE II.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Fekete Jó- egyesületnek. Áncsán István, a zépiskolás, főiskolás és egyete- csapata az Abonyi SE vendézsef, a Csongrád Megyei Kézi- Hódmezővásárhelyi Leány Ké- mista fiúk és lányok részére ví- geként nyert 10:2-re, és ezzel
a 3. helyen áll. Zakariás Dálabda-szövetség elnöke és Far- zilabda Club elnöke elmondta: vás sportágban.
kas József, az MKSZ szegedi az eszközök segítségével bővítHétfőn, szerdán és pénte- vid, Joó János, Diamant Tibor,
utánpótlás-régióközpontjának
hetik bázisukat, a felszerelése- ken 18 és 19 óra között a Béke Rozsnyai Tamás, Szabó Csavezetője 40 ezer forint értékű, 2 ket egy tanintézmény, valószí- Utcai Általános Iskola torna- nád, Szalaji Renáta, Erdős At„szivacskaput", hálókat és 15 nűleg a Varga Tamás Általános termében (Szeged, Béke u. tila, Hajnal Bence és Erdei
szivacskézilabdát tartalmazó Iskola kapja meg, ahol így 7/9) lehet az edzések alatt je- Imre nyerni tudott, míg Koajándékcsomagot nyújtott át a megalakulhat a szivacskézi- lentkezni, megismerkedni a vács Arthur és Kópiás Ferenc
döntetlent játszott.
vásárhelyi utánpótlás-nevelő labda-csapat.
sportág alapjaival.
Tegnap délben a szegedi John Bull Pubban mutatkozott be a Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának

Kapuk és labdák
a kézilabdásoknak

Toborzó

A Maróczy Géza SE II. a Békési TE csapatát fogadta, és a
tavalyi 2. helyezett csapatot
biztosan győzte le 7:5-re.
Győztek: ifj. Blázsik
Zoltán,
Mike Péter, Barócsi Ádám Attila, Kószó Attila és Péczely Sebastian Zsombor, döntetlenben egyezett meg ellenfelével
Szajbély
Zsigmond,
Blázsik
Zoltán, dr. Borús András és
Tornyai Jenő. A szegedi csapat
ezzel az eredményével a 4. helyen áll.
Papp Lászlóra emlékeztek.

Október 9-én emlékeztek meg
volt csapattársai, tisztelői a
szegedi sakkozás egyik nagy
alakjáról, a 2008 januárjában
elhunyt Papp Lászlóról. Mikó
Valér szervezésében egy
olyan versenyt szeretnének
tartani minden évben, amely
méltó módon állít emléket az
ízig-vérig csapatembernek. Az
első emlékező tornán 8 csapat indult. Végeredmények: 1.
Család (Papp Petra, Herpai József, Papp Péter) 16, 2. Matematikusok (Csizmadia László,
ifj. Blázsik Zoltán, Blázsik Zoltán) 15,5, 3. Testőrök (Müller
Benjámin, Mihály János, Balogh Ferenc) 15 ponttat.

SPORT

Volános
pontszerzés

BUDAPEST. Idegenben jó az iksz
- tartja a mondás, pláne akkor,
ha azt a veretlen listavezető
otthonában éri el egy együttes.
A Tisza Volán SC NB III-as
labdarúgócsapata attól a Csepeltől tudott pontot lopni,
amely a tegnap bepótolt elmaradt találkozója előtt hét
meccséből hatot megnyert,
mindössze egyszer játszott
döntetlent. A szegediek ugyan
Miskovicz 11. percben szerzett
gólja miatt hátrányba kerültek,
ám az utóbbi hetek gólfelelőse,
Völgyi ezúttal is megvillant, és
56. percben szerzett találatával
beállította a végeredményt.
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TATAI PÉTER REMEK VÉDÉSEIVEL NYERTE A RANGADÓT A SZEGED

Zsinórban a 3. Pick-győzelem
Izgalmas mérkőzésen, vérbeli
rangadón 24-21-re nyert a
Pick Szeged férfi kézilabdacsapata a Tatabánya ellen a
Budapest Bank férfi kézilabdaliga hetedik fordulójában.
A hazai csapatban Tatai Péter
kiválóan védett, nagyban
hozzájárult a magabiztos győzelemhez.

Pick Szeged-Tatabánya
(12-12)
Budapest Bank férfi kézilabdaliga, 7. forduló. Újszegedi
sportcsarnok, 2500 néző. Vezette: Nagy, Túróczy.
Pick Szeged: TATAI - STRA- in
N0VSKY 5, ZUBAI 5, Bajorhe- rí
gyi, SULC 4/1, Vadkerti 3, Lé- V!
kai 1. Csere: Mikler (kapus),
Katzirz 4, Beocsanin, Báláz 1,
Törő 1. Vezetőedző: Skaliczki
László.

SZEGED
SÜLIjüÓBERT

A Szeged-Tatabánya kézilabda-rangadón Díaz kezdte
a gólgyártást, de a BL-ben
edződő Pick gyorsan átvette
a játék irányítását, Tatai a
kapuban remek védéseket
mutatott be, míg a kapitány,
Csepel-Tisza Volán SC 1-1 (1-0)
NB III, Alföld csoport. Csepel, 200 Katzirz Dávid rendesen megszórta az egykori Pick-kanéző. Vezette: Bodacz.
Csepel: Bongó - Németh, Sarnyai, pust, Szentét, így a 11. percHaraszkó, Bajzát - Balogh, Vejmo- ben 6-3-as hazai vezetésnél
időt is kért a Bányász.
la, Barbai (Sándor), Miskovicz Horváth, Kaldenekker. Edző: Nagy
A Pick nem hagyta magát,
Zoltán.
továbbra is magas hőfokon
küzdöttek a játékosok, Tatai
Tisza Volán: Czirják - Pénzváltó,
pedig lehúzta a rolót, a 17.
Dargó, Mórocz (Vastagh), Grünpercben négy góllal lépett
wald - Vágó, Huszárik (Frank),
meg a Szeged, 9-5. Ezután
Búzási, Beretka - Kazi (Huszár),
megtorpant a szegedi gárda,
Völgyi R. Edző: Buchholcz Gábor.
Gólszerzők: Miskovicz, ill Völgyi R. három perc alatt a vendégek
kétszer, míg a hazaiak egyszer sem találtak a kapuba,
Bocsi döntetlen
így 9-7-nél gyorsan időt kért
Skaliczki mester. Nem hatott
Döntetlent játszott a Bocs és a
nyugtatólag a szünet, a táVecsés a labdarúgó NB II Keleti
madásban egyre többet hibácsoportjának hatodik fordulójázó Tisza-parti alakulat kipukban elmaradt és szerdán pótolt
kadt a hajrára, a Tatabánya
mérkőzésen. Eredmény: Bőcselőbb egyenlített, majd átvetVecsés 1-1 (0-1).
te a vezetést, 11-12, Zubai

Buchholcz Gábor: - Gratulálok tartalékos
csapatomnak, a listavezető
otthonából
pontot csenni remek eredmény.

Tatabánya: Szente - Harsányi
4/3, DÍAZ 6, Nagy 1, Pordán,
HALÁSZ 5, Kekezovics 3. Csere: MELUS (kapus), Szabó, Dénes, Kiss 1/1, Lele 1, Sutka, Urbán. Vezetőedző: Debre Viktor.

Hiába volt kemény a Tatabánya, Lékai (pirosban) és szegedi társai megnyerték a rangadót.
azonban az utolsó pillanatban egyenlített, így döntetlennel zárult az első félidő.
A nézők legnagyobb örömére Sulc bombájával indult
Debreceni fiaskó. Kikapott a
Debrecen Lipcsében a női kézilabda Bajnokok Ligája 2. fordulójában, így a hajdúsági csapat jelenleg ötvenszázalékos mutatóval
áll. Eredmény. Leipzig (német)DVSC-Korvex 31-25 (16-11).

a második játékrész, majd
Vadkerti is beköszönt egy
gyors indítás után. Tatai közel 5 percig bírta gól nélkül,
bravúrt bravúrra halmozott.
Ezután egy olyan három percet produkáltak a hazaiak három gól zsinórban -, ami
után minden néző felpattant
a helyéről, 17-13. Maros Báláz
önbizalom-növelő gólja után
pedig öt lett „közte", 18-13.
Izgalmas maradt a meccs, a
vendégek hetesekkel kapasz-

Kiállítások: 4, ill. 14 perc.
Hétméteresből: 3/1, ill. 4/3
FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

kodtak közelebb, és keménységért sem mentek a szomszédba, ám ez sem zökkentette ki a kétszeres magyar bajnokot. Zubai parádés beállósból szerzett góljaival a 48.
percben 22-16 volt a Skaliczki-fiúknak. A hajrára szépen
elfogytak vendégek, előbb
Szabó, majd Pordán gyűjtötte
be harmadik kétpercesét, így
mindketten felültek a lelátóra, a szegedi közönség közé.
Izgalmas lett viszont a hajrá,

a Szentét váltó Melus jól védett, öt perccel a vége előtt
22-19 volt az állás.
Milyen jó az öreg a háznál,
Sulc betörésből szerzett gólja
eldöntötte a két pont sorsát.
Fontos bajnoki rangadót nyert
meg a Pick Szeged, amely immár zsinórban harmadik győzelmét aratta egy hét alatt. Talán ez is erőt adhat majd
Katzirzéknak a szombati, spanyol Valladolid elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-meccshez. •
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LEGÚJABB SZÁMA!
Ötöt lőttem - mutatja Dalmády Szandra (balra) a Héraklész ellen szerzett góljainak számát.

SZEGED. Gólgazdag összecsapáson aratott nyolcgólos sikert az
OB l-es bajnokság második fordulójában a Taylor8iNash Universitas Szeged női vízilabdacsapata: Dalmádyék 20-12-re
győzték le a Héraklész I. néven
szereplő utánpótlás-válogatott.
A találkozón a szegedi védekezés nem működött tökéletesen, ezért a lányok azt a
taktikát választották, ami a
Real Madrid futballcsapatára
volt jellemző az ötvenes években - igyekeztek több gólt lőni, mint az ellenfél. Ez sikerült is nekik, Dalmády Szandra és Tóth Ildikó is ötször volt
ereményes a meccsen.
Az egyébként korántsem
durva találkozón feltűnően
sok kiállítást és ötméterest fújtak a játékvezetők, talán néha
feleslegesen is, hiszen mind-

két csapat sok akciógólt szerzett, tehát nem volt szükség az
emberelőnyös szituációkra.
A meccs némiképp különleges volt Lengyel Dominika
számára, hiszen a Taylor&Nash tehetsége rendszeresen medencébe ugrik a Héraklész I. csapatában is, ám
természetesen ezen a meccsen
klubját erősítette.

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Godova Gábor: - Túl sok
gólt kaptunk a találkozón, ám
sikerünk egy pillanatig
sem
forgott veszélyben.
Hasznos,
hogy a meccsen előjöttek a hibáink védekezésben
és támadúsban egyaránt, ezeket minél
hamarabb ki kell majd javítanunk. Az összecsapás jól szolgálta a felkészülésünket
a későbbiekre.

Taylor&Nash Universitas Szeged-Héraklész I. 20-12
(5-2, 4-4, 6-3, 5-3)
Női vízilabda OB I, 2. forduló. Újszegedi sportuszoda, 200 néző. Vezette: Pásztor, László.
Taylor&Nash Universitas Szeged: Gundl - Árkosy, DALMÁDY SZ. 5,
DALMÁDY P. 4, Miklós 2, TÓTH I. 5, Hegedűs 2. Csere: Bük (kapus),
Lengyel Dorottya 2, Lengyel A., Farkas, Lengyel Dominika 2, Tóth P„
Fabó. Vezetőedző: Godova Gábor.
Héraklész I.: Horváth A. - MISKOLCZI 2, Sikter, Kumi 1, Kövesdi 2,
Dombrádi, RÁCZ 4. Csere: Balázs (kapus), Gémes, Magyar, Mecseki 1,
Kökény, RÁDULY 2, Garda. Vezetőedző: Merész András.
Gól - emberelőnyből: 11/6, ill. 7/2. Ötméteresből: 1/1, iil. 4/4.
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Eimn

benzinkút

318,9 Ft/i

TÖBBÓRÁS NAPSÜTÉS

327,9 Ft/l • BioE85:244 Ft/l „Negyvenhárom évvel ezelőtt Szegedet elöntötte a
LPG: 192 Ft/i
Tisza, elpusztította az
100195403

akkor virágzó várost. Az
árvíz után sár és iszap
maradt vissza. Szorgos
munkára volt szükség,
hogy ezt a sok sarat es
iszapot eltakaríthassák,
és hogy az elpusztult
Szeged helyére egy szebb
Szegedet építhessenek.
(...) Nekünk az a törek
vésünk, hogy az eltakarítás munkáját folytathassuk, hogy szabaddá
tegyük az utat a közszabadságok, a munka, a
jog, a kulturális fejlődés
előtt*

Hétméteres
térkép
I

—

SZEGED
DOMBAI TÜNDE
Méterre mérhető a Somogyi-könyvtár leghosszabb kiadványa: összesen hét méter
hosszú az a világon egyedülalló térképtekercs, amely egy
negyedik századi „útvonaltervezőről" készült. Az eredeti pergamen megsemmisült,
ajnit valószínűleg bőrtokban
hordott az oldalán a római
birodalom lovas futárja. Másolat alapján rajzolta újra
1825-ben Karacs Ferenc, aki a
könyvtáralapító,
Somogyi
Károly édesapjának barátja
volt, neki ajándékozta, így
került Szegedre,
jr A városi gyűjtemény jövő
bét végéig látható Helyünk a
világban című kiállításán a
ritka könyvek között fedezhető fel a térkép-különlegesjjjég, amelyet a tárlat rendezője, Szőkefalvi-Nagy
Erzsébet Pannóniánál nyitott ki.
Nincsenek égtájak, helyette
három vékony sávba húzták
szét egymás alá a birodalmi
tartományokat.
Pannónia
alatt például Róma, a birodalom fővárosa látható. Vagyis
- mert minden út Rómába
vezetett akkoriban is - aki
„odalapozott", egyúttal Pannóniát is megtalálta. Az uta-

(1922. augusztus 1.)
Peidl Gyula szociáldemokrata
képviselő

Délen, délnyugaton erősen és gyengébben felhős időszakok várhatók, másutt
túlnyomóan napos idő lesz. Kisebb esőcsak a déli határ mentén valószínű.
Szeged

Mórahalom

12°

12°

Mindszent

14°

Szentes

13°

Bókósosaba

14°

Makó

12°

Szolnok

Csongrád

13°

Kecskemét

Kistelek

14°

Orosháza

Hódmezővásárhely

12°

0

0
0

15°
15°
14°

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

6.59
17.59
14.04
23.06

További kilátások
Péntekig nem várható lényeges változás. Az éjszaka képződő párásság, ködfoltok
megszűnését követően alapvetően napos, száraz időre van kilátás. A hétvégén változékonyra fordul az időjárás: több lesz a felhő, és egyre többfelé várható eső, zápor.
Péntek

Szombat

Vasárnap

Hétfő

Max:15°
Mln:2°

Max:12
Mln:5°

Max: 14°
Mln:5°

Max:13°
Mln:5

K

ISTEN ELTESSE!
HELÉN, HELÉNA
A Heléna görög név, jelentése:
nap, hold. A Helén ennek becézője. Ma ünnepel még: LÍDIA.

Napos

Zápor

Változó

Zápor

ORVOSMETEOROLOGIA I I VÍZÁLLÁS
Időjárási front nincs a közelünkben.

A TISZA Csongrádnál 100 cm, Mindszentnél 156 cm, Szegednél
183 cm (hőfoka 11,9 °C). A MAROS Makónál -7 cm.

HOROSZKÓP
A Somogyi-könyvtár leghosszabb kiadványát mutatja Szőkefalvi-Nagy Erzsébet, a tárlat rendezője. Atlaszaink őse jövő péntekig
Pannónia térképénél kinyitva látható, FOTÓ: VERÉB SIMON
kat piros vonal jelöli, a települések közötti távolságot
pedig tengeri mérföldben adták meg.
Aki szívesen kalandozna a

A napos oldalról

könyvkincsek között, ma, a
Somogyi-könyvtár napján és
holnap 16 órakor, valamint
szombaton 11-től és 15 órától
jelentkezhet tárlatvezetésre.

EZT ÍRTUK
1 ÉVE: Mától nem dolgozhat
a szentesi kórház döntése
szerint az a nőgyógyász, aki
kilyukasztotta egy fiatal nő
méhfalát: a rendőrség vádat
emelt foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés vétségének gyanúja miatt.
5 ÉVE: Évente 3-12 atkalommal riasztják feleslegesen a
vásárhelyi tűzoltókat 1995
óta: egy téves riasztás 60
ezer forintba kerül.
10 ÉVE: Kézigránát robbant
Szegeden, a Szilléri sugárúton: egy német rendszámú,
Volkswagen Golf típusú gépkocsi volt a merénylet célpontja. A tulajdonos magyar
ismerősének adta kölcsön az
autót.

LOTTOSZAMOK

KOS (III. 21.—IV. 20.): Kora reggel
remek pénzszerzési lehetőséghez
jut, amit megpróbál minél jobban
kihasználni. Családja nincs elragadtatva új tervétől, viszont hasznos tanácsokat adhat ezzel kapcsolatban.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Használja ki azt a lehetőséget,
amelyet főnökei kínálnak fel, ne
válogasson a megbízások között.
Befolyásos barátja bizalmas információkat ad, amelyeket könnyen
hasznosíthat.

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Főnökei csupa unalmas megbízást adnak, és emiatt összetűzésbe kerülhet velük. Ha úgy érzi, ezen a
munkahelyen nem tudja kibontakoztatni képességeit, nyugodtan
keressen új lehetőségeket.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Egy nagy
szabású rendezvény éppen megfelelő arra, hogy új ismeretségeket szerezzen. Fiatal rokona értelmetlen dolgokkal vádolja, de
hamar sikerül tisztáznia vele a
dolgot.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Pontosan tudja, hogy mit akar elérni, és
hogy ehhez mit kell tennie, így
semmi sem állhat az útjába. Igyekezzen jó benyomást kelteni egy
nagy hatalmú emberben, hogy
megszerezze a támogatását.

BAK (XII. 22.-I. 20.): Karrierje
jövője csakis azon múlik, hogy
mennyire elszánt, és meddig hajlandó elmenni a sikerek érdekében. Este elmegy mulatni néhány
barátjával egy közeli szórakozóhelyre.

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Kellemetlen helyzetbe kerül munkahelyén, amelyet csak kiváló egyéniségének köszönhetően sikerül
megoldania. Szerelme szeretné,
ha a mai estét kizárólag neki
szentelné.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Érdemes elmennie a délutáni találkozóra, mert ott számos befolyásos
embernek mutathatja be új elképzeléseit, és ha elég meggyőző, néhány új anyagi támogatót szerezhet magának.

RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Vigyázzon étrendjére, kerülje a zsíros
ételeket, különben egészségügyi
problémái támadhatnak. Munkahelyén nagyon feszült a hangulat,
ezért ma többször is összetűzésbe kerülhet kollégáival.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.):
Egyik kollégájával rendkívül jól
megértik egymást, ezért eredményesen tudnak együtt dolgozni.
Ha még egyedülálló, egy helyi
összejövetelen ma megismerkedhet leendő partnerével.

VÍZÖNTŐ (I. 21.-11. 20.): Ezen a
napon ne erőltessen semmit, ha
valami nem megy, hagyja ott a
dolgot, és foglalkozzon valami
mással. Otthonában feszült helyzet alakulhat ki, ha egy apróság miatt vitába kezd gyermekével.
HALAK (II. 21.—III. 20.): Ez egy
csendes nap, nem kell komoly kihívásokkal szembenéznie, így jut
ideje személyes ügyeire. Intézze
el közelgő útja minden apró részletét.

ÚJ N I S S A N JUKEi

ENERGIKUS VÁROSÁLLÓ

Akar

SKANDINÁV LOTTÓ

190 L E
motorral!

A: 3, 5, 8,10, 12, 27, 34

B: 6, 7,17, 21,22, 30, 31
•V

A NAP VICCE

Ha Skóciában turnézunk meséli nagy lelkesedéssel a
cirkuszigazgató -, sosem
szedek belépőt. így persze
tömegével tódulnak az emberek...
- Jó, jó, de akkor mi ebben
Teszteld az ú j Nissan Juke-ot a Premier hétvégén október 16-án és 1 7-ón.
az üzlet?
- A műsor végén odaállítjuk
az állatidomárt a legvadabb
NISSAN HOVÁNY
oroszlánnal a kijárathoz, és
A crossover és 4x4 specialista
kiteszünk egy táblát, amelyen
a következő ált-.
Szeged, Algyői út 44/9. Tel: 62/559-520
\
JZr' j
www.nissanhovany.hu •JliMMWMtm-UN'.H
—
^ ^ ^
„Kilépés fejenként 5 font."
A z O r s z á g g y ű l é s i K Ő n y V t á l V o z a a s nem W|es kört. resztetek matkakereskedesunkben A kép l u a í a c x j Vegyes attegtogyasítas 5.1-7,6 V100 km. C 0 2 ktocsatás. 134-175 gfkm
á K o m á n y á b ó l törölve
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Sinkó Anita a Kőrösy József Közgazdasági Szakközépiskola tanulója. A18 éves diáklány legszívesebben Ryan Reynolds vacsorameghívását fogadná el. FOTÓ. KIRÁLY ISTVÁN ANDRÁS
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