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DELMAGYARORSZAG
KÉTMILLIÓ KUTYA ORSZÁGA VAGYUNK

OLÁH IBOLYA ÚJRA AZ AIDÁBAN M a Délmagyarország

Az állatvédők szerint minél több kutyatáma-

Szurdi Miklós hatására tért vissza az

dási ügynek kellene a bíróság elé jutnia. Ez

Aida címszerepébe Oláh Ibolya, aki

visszatartaná az ebek esztelen szaporítását.

közben új lemezével is turnézik.

5. oldal

Válságadó:
161 milliárd forint

8. oldal

Gasztro Magazin!

ATARTAL0MB0L:
• Receptek, fotók

• Étteremkritika

• Sztárkonyha

• Szezonális ajánló

• Főzzünk olcsón!

• Gasztroblog

Rajonganak a gyerekek a fociedző oviapuért

A Mol, az E.ON, a Magyar Telekom, a Telenor és a Tesco fizeti a
legtöbbet a magyar államkasszába, miután a parlament hétfőn elfogadta a „válságadóról" szóló törvényjavaslatot.

MAGYARORSZÁG

MUNKATÁRSUNKTÓL

161 milliárd forintot vár a
kormány a bolti kiskereskedelmi, az energiaipari és a
távközlési vállalatoktól. A
„válságadóként"
aposztrofált különadóról szóló törvényjavaslatot Rogán Antal
és Lázár János (Fidesz) nyújtotta be a parlamentnek hétfő este el is fogadták a
képviselők.
Az éves árbevételi szintek
után fizetendő adó idén, jövőre és 2012-ben kerül az államkasszába - a bolti kiskereskedelmi
tevékenységet
végző cégektől az 500 milliótól a 30 milliárd közötti árbevételük 0,1, a 30 milliárd és
100 milliárd közé eső árbevétel 0,4, míg a 100 milliárd forint feletti árbevételük 2,5
százalékát várja a kormány.
Az energetikai szektor 1,05
százalékot adózik, a távközlési cégek esetében az adó-

alap 5 milliárd forintot meghaladó része a legmagasabb,
6,5 százalékos kulccsal fizet.
A legtöbbet a Mol Zrt. adózik, mintegy 33 milliárd forintot - Hernádi Zsolt, a cég
elnök-vezérigazgatója szerint
„tudomásul kell venni a terheket". Az Inforádiónak azt
mondta: ettől nem emelkedik
a benzin ára. - Az a szándék,
hogy ne kelljen továbbhárítani a terheket az ügyfelekre
- hangsúlyozta Kutas István
is a Magyar Nemzetnek. Az
E.ON-csoport szóvivőjét a 15
milliárdos adókötelezettségről kérdezték. Az energiaiparnak kell a legtöbbet fizetnie, 70 milliárdot.
A távközlési cégek 61 milliárdjának nagy részét a Magyar
Telekom (30 milliárd), a Telenor (12) és a Vodafone (8) fizeti.
- Az adó szűkíti a vállalat Magyarországon
felhasználható
forrásait, de értjük a költségvetés helyzetét is.
Folytatás az 5. oldalon

Kiraboltak
egy szentesi
ékszerboltot

SZENTES. Kirabolták a buszállomás közelében lévő ékszerüzletet tegnap Szentesen. Információink szerint egy fiatal
férfi 14 óra körül lépett be a
boltba, hangtompítósnak tűnő pisztolyt szegezett az eladónő fejéhez, összesen 2,5
millió forint értékű ékszert
zsákmányolt, nem bántotta
az eladót, és pár perc múltán
távozott.
Feltételezhető,
hogy busszal menekült el a
városból. A Szentesi Rendőrkapitányság fegyveresen elkövetett rablás bűntette miatt
rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.
Részletek a 4. oldalon

A százat sem éri el az óvó bácsik száma, Kisteleken viszont hárman is dolgoznak. Az ovlapuk egy
focicsapatban játszottak Czeigersmidt Rolanddal - Veréb Simon felvételén ópusztaszeri ovisaival -, aki
az ő „hívó szavukra" jelentkezett a főiskolára. Most Ópusztaszeren óvó bácsi, mellette a kisteleki megyeegyes felnőtt futballcsapat edzője. Ha nyerne a lottón, nyitna egy saját óvodát.
Bővebben a 6. oldalon

SEGÍTSÜNK
EGYÜTT A
VÖRÖSISZAP
KÁROSULTJAINAK!
Mert Önnek is jólesne
a segítség!
|

Számlaszám:
i
10918001 -00000093-63820009

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

Mert megéri.

2010. Október 21-22. 9-18 óráig
Pappas Autó Magyarország KFt.
6725 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 15.

Mercedes-Benz Sprinter Eco

már nettó 4.990.000 Ft + ÁFA-tól
(285 Huf/Eur árfolyamon)

Pappas Autó
www.pappas.hu
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ITTHON
Döntés az otthon szülésről

Az év végéig befejezik a jogszabály-előkészítési munkát az otthon
szüléssel kapcsolatban - mondta
az egészségügyért felelős államtitkár kedden. Szócska Miklós konkrétumokat nem árult el A jogszabály megalkotásáig a kérdés átmeneti szabályozását nem tervezik, de
megfontolják ezt a lehetőséget is.
Az állampolgári jogok országgyűlési
biztosa, Szabó Máté szerint elodázhatatlan a mielőbbi szakmai és a
jogi szabályozás. Az élethez, az
egészséghez való jog, az önrendelkezés joga alapvető jogok, melyek
tartalmát törvény sem korlátozhatja. A szülés biztonságos folyamatát
lehetővé tevő intézmény- és normarendszer e körben vizsgálható közötte a múlt héten. Jelenleg nincs
olyan rendelkezés, amely alapján
tiltott, de legalábbis korlátozott volna a tervezett otthon szülés, (mti)

Megszűnik a kötelező magánpénztári tagság
Megszűnik a pályakezdők kötelező beléptetése a magán-nyugdíjpénztári rendszerbe - jelentette
be Sebneczi Gabriella nyugdíjvédelmi miniszterelnöki megbízott
kedden. Az állami nyugdíjrendszerbe való visszalépést szabályozó törvénytervezet két héten belül a parlament elé kerül
MAGYARORSZÁG
MTI
A megbízott elmondta: a magánnyugdíjpénztárak válságban
vannak, veszteségeket szenvedtek el, ezért a kormánynak lépnie
kellett, hogy megvédje a pénztártagok befektetéseit, vagyonát.
Hozzátette: az ő feladata, hogy
megvizsgálja, „hová tűnt a pénztártagok pénze", együttműködve

Bontási engedély
huszonhárom házra
A kormány december 31-ig meghosszabbította az iszapkatasztTÓfa
miatt Veszprém, Győr-Moson-Sopron és Vas megyére kihirdetett
veszélyhelyzetet; szabadlábon
marad Bakonyi Zoltán; a kolontári
önkormányzat megkezdte a bontási engedélyek kiadását újabb
huszonhárom házra.
MAGYARORSZÁG
MTI
A kormány december 31-ig meghosszabbította az iszapkatasztrófa miatt Veszprém, Győr-Moson-Sopron és Vas megyére 2010.
október 6-án kihirdetett veszélyhelyzetet. Bakondi György, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője, a Magyar
Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt.-t felügyelő kormánybiztosa korábban azzal indokolta
ennek szükségességét, hogy az
érintett területen nem lehet elvégezni a feladatokat a normál közigazgatás keretében.
Egy, a katasztrófakockázatok
kezelésére szolgáló, biztosítási
alapelveken és piackonform
megoldásokon alapuló rendszer
kidolgozásával foglalkozó szakértői bizottság létrehozását kezdeményezi az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Bizottsága. Állásfoglalásuk szerint szükség van a
vállalatok felelősségbiztosítására
vonatkozó szabályozás áttekintésére, s olyan jogi szabályozás kialakítására, amely az általuk végzett tevékenység kockázataihoz
igazodó felelősségbiztosítás megkötését írja elő.
Szabadlábon marad Bakonyi

Zoltán, a Mai Zrt. vezérigazgatója;
erről a Veszprém Megyei Bíróság
hozott másodfokú, jogerős döntést kedden, helybenhagyva az
elsőfokú bíróság végzését. A megyei bíróság ugyanakkor - szemben az első fokon eljáró Veszprémi Városi Bíróság végzésével - a
halálos tömegszerencsétlenséget
okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés
vétségében Bakonyi Zoltánnal
szemben az alapos gyanú fennállását megállapította.
A Mai Zrt. támogatni kívánja
az iszapkatasztrófa áldozatait, jogi felelősségét azonban elhárítja.
A segítségnek a forrásait azonban
csak a cég termelésének zavartalansága esetén lehet előteremteni
- mondta a Mai jogi képviselője.
Ruttner György szerint a cég vezetése meg van győződve arról,
nem az ő felelősségük a katasztrófa, annak oka sokkal inkább
az, hogy rossz helyre tervezték és
építették a létesítményt, hogy a
különböző hatóságok kiadták, illetve meghosszabbították az engedélyeket, hogy az 1997-es privatizációnál az állam utasítására
egy utóbb hibásnak bizonyult
döntés következtében föld alatti
fallal vették körül a tározót.
A kolontári önkormányzat
megkezdte a bontási engedélyek
kiadását újabb huszonhárom
házra, amelyek bontásáról vasárnap határozott a védelmi bizottság. Devecserben várhatóan több
mint száz ház elbontásáról és 220
család lakhatásáról kell intézkedni, az érintettekkel folyamatos az
egyeztetés. Bontási engedélyt
még egy házra sem adtak ki.

a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletével és a Nyugdíj-biztosítási Főigazgatósággal.
A vizsgálat egyebek mellett
annak feltárását célozza, hogy
miért olyan magas a működési
költségszint - mondta Selmeczi
Gabriella. Ráadásul a magánpénztáraknál 0,8 százalékos vagyonkezelési díj elszámolására is
lehetőség van. Ugyanakkor, ha
rosszul gazdálkodnak a vagyonnal, annak semmiféle következménye nincs - tette hozzá.
Arra a kérdésre, hogyan írják
majd később jóvá a felfüggesztett
tagdíjakat (a pénztári tagdíjak a
következő 14 hónapban nem a
magánkasszákba, hanem az állami nyugdíjkasszába kerülnek,
ami összesen 420 milliárd - havi
30 milliárd - forintot érint), nem

Orbán a nyugdjpénztárakróL válságadóról családi pótlékröL A kormány azt szeretné, ha már az idén vissza lehetne
lépni a magánnyugdíjpénztárakból az állami nyugdíjrendszerbe - közötte Orbán Viktor miniszterelnök kedd este az RTL
Klub híradójában. Elhangzott azon is dolgoznak, hogy az államnak befizetett nyugdíjjárulékot is mindenkinek a saját név
re szóló számláján kezeljék. A magánnyugdíjpénztárakba utalt járulék felfüggesztéséről azt mondta, azoknak garantálják a
kieső pénzt akik visszalépnek az állami rendszerbe. Akik maradnak „a mostani nyugdíjtőzsdés rendszeiben, azok természetesen azzal amit oda bevittek, saját belátásuk szerint rendelkeznek. Az állam azonban többet oda pénzt már nem d
fog átutalni" - tette hozzá. A válságadóról elhangzott, a miniszterelnök szerint azt nem terhelik majd át afogyasztókraaziw
érintett cégek, ugyanis akkor vásártókat vesztenének. Azt mondta, a rendszerbe több biztosítékot is beépítettek. A sze- >
métyi jövedelemadórendszenőlelhangzott a kormányfő szerint azok sem járnak rosszabbul akik keveset keresnek, ezt a ;>
minimálbér megemelésével biztosítanák, de a családi pótlék rendszerét is átalakítanák. „Gondolkodunk azon, hogy akik ts
nagyon nagy jövedelemre tesznek szert, azok számára járjon-e vagy sem a családi pótlék."
vi,
adott konkrét választ. Elmondta:
még dolgoznak ennek módján.
A kötelező magánpénztári
tagság megszűnik, ha valaki
ilyen típusú befektetésben gondolkodik, megteheti önként mondta Selmeczi. Úgy vélekedett, a pénztárakban lévő pénz az
állami nyugdíjrendszer része,

csak át van irányítva valamilyen
vagyongazdálkodási formába.
Elmondta: fontos, hogy a
nyugdíjbiztosítónál folytatódjék a
munka, amely az egyéni számla
kialakítására 2001-ben elkezdődött, de 2003-ban leállt. Hogy az
elképzelések közelítenek-e a svéd
modellhez, azt válaszolta: a svéd

rendszemek vannak jó elemei,
„nem olyan rossz az a modell".
„Szakemberek mondják meg,
milyen technika alkalmazandó" reagált Selmeczi a kérdésre: hogy
fogják jóváírni a felfüggesztett tagdíjak elmaradt hozamát azoknak,
akik majd a magánpénztárban
maradás mellett döntenek.

Holt-tengeri tekercsek: Felkerülnek az internetre

KÜLFÖLD
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Tüntetések és szavazás

—

PÁRIZS. Hat héten belül hatodik
alkalommal tartottak kedden a
nyugdíjreform elleni országos títtakozónapot Franciaországban. A
növekvő benzinhiány, a közlekedési sztrájk, s a tüntető diákok
közé keveredő rendbontók és a
rendőrök közti egyre gyakoribb
összecsapások miatti radikalizákjdó hangulat ellenére a kormányzat meg kívánja tartani a szenátusi végszavazást a tervezetről

A holt-tengeri tekercsek egyikének töredékére mutat egy alkalmazott egy jeruzsálemi laboratóriumban 2010. október
19-én. Az eredeti, felbecsülhetetlen értékű, kétezer éves dokumentumokról nagy
felbontású felvételek készülnek, ezeket
digitalizálják, majd hamarosan felkerülnek
az internetre az Izraeli Régészeti Hivatal
és a Google internetes szolgáltató közötti
együttműködés keretében. Az eredeti
szövegek mellett a fordítás is elérhető
lesz bárki számára, FOTÓ MTVAFFT. SCH.

Öt lövést a Pentagonra

WASHINGTON. Öt lövést adott le
ismeretlen tettes a Pentagon egyik
felújítás alatt álló szárnyára kedd
hajnalban. A támadásnak, amelyet
a védelmi tárca (egyelőre legalábbis) véletlenszerű és elszigetelt eseménynek minősített, nem voltak
sérültjei. A lövedékek nem tudtak
áthatolni a golyóálló ablakokon.

Terroristák a parlamentben

MOSZKVA. Csecsenföld parlamentjének épületénél egy öngyilkos
merénylő felrobbantotta magát
kedden, két fegyveres pedig bent
bocsátkozott tűzharcba az őrökkel:
6 ember életét vesztette, 17 megsebesüli A terroristákat bekerítették, és azok felrobbantották magukat Oroszország sikertelenül igyekszik megfékezni az Észak-Kaukázusban az iszlám szélsőségesek tevékenységét.

Mindannyian meghaltak

PEKING. A föld alatt rekedt
mind a 37 bányász holttestét
megtalálták a közép-kínai Honan
tartomány Jücsou településének
szénbányájában, ahol a szombati
sújtólégrobbanás idején 276 bányász dolgozott, (mti)

Magyarország legnagyobb ökológiai katasztrófája t ö r t é n t október
4-én. Emberi életeket vesztettünk, súlyos sérültek vannak, egy
egész térség veszítette el addigi életét, életlehetőségeit.
A tragédiára azonnali cselekvéssel válaszoltunk. Nagy és cselekvő
összefogás jött létre, ennek köszönhetjük, hogy uralni tudtuk
és t u d j u k a helyzetet.
Ehhez az összefogáshoz i m m á r egy számlaszám is tartozik.
A magyar kormány egy pénzalap, a Magyar Kármentő Alap
létrehozásáról döntött, amelyre a világ m i n d e n részéről elküldhetik
adományaikat azok, akik segíteni akarnak a bajbajutottakon.
Arra kérjük, Ön is cselekedjen, csatlakozzon
az összefogáshoz.

A MAGYAR KÁRMENTŐ ALAP SZÁMLASZÁMAI

pénzváltó
Szeged. Kölcsey u. 5. • Tel: 62/319-347
Nyitva: mindennap 8-21 óráig.
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Közületeket is kiszolgálunk
Napközbeni árkorrekció lehetséges.
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SANTIAGO DE CHILE. A múlt hé
ten Chilében közel 700 méteres
mélységből kiszabadított 33 bányász már a tárnaomlás bekövetkezte előtt 3 órával tudott arról,
hogy fokozottan kockázatos a
mélyben tartózkodni. Az augusztus 5-én történt San José-i bányabaleset ügyében vizsgálódó parlamenti bizottság egyik tagja kedden azt nyilatkozta: az egyik bá-

BELFÖLDI UTALÁSNÁL:

nyász beszámolt a tárnaomlást
megelőző furcsa és erős hangokról, s hogy a munkálatok irányítója nem engedte őket a felszínre
jönni. Az egyik kiszabadított bányász barátja, a chilei napilapnak
elmondta, augusztus 4-én az
egyik alvállalkozó fuvaros figyelmeztette a munkálatokat irányító
Carlos Pinillát, hogy már nem kell
sok a bánya beomlásához. (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az október 19-i kenószámok:
3. 6, 8,11,12, 21, 26, 33, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 60, 64, 65, 66, 77, 78.
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SZERKEZETKÉSZ AZ M43-AS SZTRÁDA ÚJ ÁTKELŐJE

Átgurították a hordót
a Móra hídon az építők
A hídépítők szerint szerencsétlenség éri azt, aki elsőnek megy
át egy új hídon - ezért hordót
guritanak maguk előtt. Szerkezetkész az M43-as Tisza-hídja:
kivitelezői tegnap rendezték
meg a hagyományos szertartást.

SZEGED, ALGYŐ
FEKETE KLÁRA
- Most érkeztünk el ahhoz a
lépcsőfokhoz a munkálatok során, amikor a híd felső pályalemezét lebetonoztuk, és át lehet
kelni rajta - magyarázta Orosz
Károly, a kivitelező Hídépítő
Zrt. híd- és mélyépítési igazgatója tegnap, az ünnepélyes hordógurítás előtti pillanatokban a
Móra Ferenc hídon. Hozzátette:
az alkalmazott függesztett-feszített technológia - amely
egész Európában egyedülálló különleges tervezési és kivitelezési munkát igényelt.
Kiderült: akár autóval is végig lehetne menni a sztrádahídón, de ezt csak akkor teszik
majd meg az építők, ha na-

Mikor lesz kész?
Orosz Károly arra a kérdésre,
mikor készül el a híd, nem tudott konkrét időpontot mondani. - Azon vagyunk, hogy
minél előbb befejezzük a
munkát - ez nekünk és megbízónknak egyaránt érdeke.

Egész Európában egyedülálló, felfüggesztett-feszített technológiával készült a híd. FOTÓ: KARNOK CSABA
gyon muszáj. Sérülhet ugyanis
a szigetelés.
Tegnap a szakadó esőben
tartották meg az építők ünnepét, a hordógurítást. A hagyomány szerint baj éri azt, aki
elsőnek megy át egy új hídon.
Ezért engedik előre a hordót,
amiért nem kár, hiszen végül
csapra verik. Megtudtuk: a
babona ellenére sem lehet elkerülni, hogy legyen egy első
ember, aki átjut a folyó felett
középen összeérő híd egyik
feléről a másikra. Ez az „átlépő" rendszerint Balázs Jenő. A
Hídépítő főművezetője elmondta, amikor összeérnek a

zsaluzókocsik, és már csak
egy méter a távolság a híd két
fele között, egy nagy lépéssel
át lehet jutni egyik partról a
másikra. Balázs Jenő ezt a lépést október l-jén tette meg.
Az eredetileg belső ceremóniának szánt „vállon veregetés" végül nagy sajtónyilvánosság mellett zajlott, a Hídépítő-matricás hordó teljes, 660
méter hosszú gurulását fotóriporterek és operatőrök örökítették meg. Az első métereken
Fehér László, a Hídépítő Zrt. vezérigazgatója, Orosz Károly
igazgató, valamint Botka László, Szeged polgármestere gurí-

totta a hordót. Az esernyős, védősisakos szakemberek, vendégek - az alvállalkozók mindegyike azon volt, hogy
legalább egyet taszítson a nem
túl nagy hordón.
Azzal, hogy az új északi Tisza-híd összeért, Szeged és a
térség régi álma teljesült mondta az ünnepségen Botka
László. Hozzátette: az M43-as
autópálya vezeti majd ki a forgalmat a városból. - Az új
sztrádára, Tisza-hídjára, valamint a 2005-ben átadott
M5-ösre a szegediek évtizedek
óta vártak - jelentette ki a polgármester.

2011 első felére készül el az M43-as
Az M43-as autópálya Z, az új
Móra Ferenc hidat is magában
foglaló, illetve az utolsó, 3. szakaszát a határidő-módosítások
miatt csak 2011 első felében vehetik birtokba az autósok - áll a
NIF Zrt. tegnapi közleményében.
Hogy pontosan mikor, azt nem
közölte az állami sztrádaépítő.
CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL
A tavalyi szélsőséges időjárás
miatt módosítani kellett az
M43-as autópálya szakaszainak átadási határidejét - közölte a beruházó Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő (NIF) Zrt.
tegnap. Megvizsgálta a kivitelezők módosításra vonatkozó

kérvényeit, és a valós indokokat figyelembe véve döntött az
új határidőkről.
Az M43-as Makóig elérő
mintegy 32 kilométerének és a 7
kilométeres „lekötésnek" eredetileg idén, augusztus végére
kellett volna elkészülnie. Megírtuk: az 1. szakaszon egy - a Szeged Északi városrészének vízigényét ellátó - nyomócső nem
tervezett védelembe helyezése
miatt húzódott el az építkezés.
A szakasz első 4 kilométerét
2010 áprilisától, a teljes első
szakaszt pedig októbertől használhatják az autósok - forgalmi
korlátozások mellett, főútként.
Befejeződött
az
M43-as
sztráda makói elkerülő útjának
építése is - ez a 7 kilométeres

rész az autópálya forgalmát a
43-as főútra tereli vissza. Szintén október eleje óta használhatják az autósok.
A 2. - a Tisza-hidat is magá-

A Móra Ferenc híd október
első hétvégéjén összeért a Tisza felett, az útépítési munkák szintén gyors ütemben
haladnak. Bár az autópálya
utolsó szaka99 Bár az autópálya utolsó szaka- sza már az
idén elkészül,
sza már az idén elkészül, forgalom- forgalombizbiztonsági, üzemeltetési és forga- tonsági, üzelomszervezési okok miatt csak a 2. meltetési és
forgalomszerszakasszal egy időben helyezik
vezési
okok
miatt csak a 2.
forgalomba.
szakasszal egy
időben
helyezik
forgalomba.
ban foglaló -, illetve a 3., utolsó kivitelezési szakaszon szin- A két szakaszt - így az
tén nehezítette az építkezést a M43-as autópálya teljes Szeszélsőséges időjárás. A NIF Zrt. ged-Makó közötti vonalát szerint a kivitelezőt nem terheli 2011 első felében adják át a
forgalomnak.
felelősség a csúszás miatt.

Robin Hood II.
KOVÁCS ANDRÁS

kovacs.andras@delmagyar.hu

Múlt szerdán hallottunk először a válságadóról, hétfőn,
későn este az országgyűlés már el is fogadta a törvényjavaslatot. Ahhoz képest, hogy a tétel százmilliárdos, és
három ágazat - távközlés, energetika, kereskedelem profitjának felét érinti, túl sok sajtos pogácsát nem ettek
meg az érdekegyeztetők. Sőt, az áruházláncok saját szervezete, az Országos Kereskedelmi Szövetség még támogatta is a különadó bevezetését - tudtuk meg a törvényjavaslat vitájában. Nekem valamiért erre az ugrott be,
hogy a privatizáció hajnalán a később komolytalannak
bizonyult Sámson megvette a Szegedi Konzervgyárat, s a
megilletődött, székében hagyott felsővezető azt találta
mondani a sajtótájékoztatón: „boldogok
99 Előrebocsátom:
vagyunk, hogy a tulajdona lehetünk".
mindhárom szektor
Előrebocsátom:
ki fogja bfrni
mindhárom szektor ki
a válságadót.
fogja bírni a válságadót, de azt is, hogy
részben áthárítják majd ránk, fogyasztókra, ügyfelekre.
Még akkor is, ha a törvényjavaslat egyik előterjesztője
utalt rá: a hatóságok erre ügyelnek, s ha mégis „áthárítás történne", a parlament felhatalmazást adhat a beavatkozásra.
Több elemző is írta, hogy a kereskedelmi multikra jutó
résznek akár a felét isfizethetia Tesco. Lehet szeretni is,
meg nem szeretni, az viszont tény, hogy az elsők között érkezett, s akkori újszegedi telekáron vett magának jó helyet
a megyeszékhelyen, a lakótelep közepén. A lemezépület
csúnyácska, a fák sem akarnak nőni és árnyékot adni a
parkolóban, a vásárlók azonban a pénztárcájukkal szavaznak. A brit Tesco után jött sorba a többi áruházlánc,
köztük nem egy német tulajdonú - ők sem őszinte mosollyal teszik majd bele a pénzt a közös magyar kalapba.
Multiellenességgel ezzel együtt sem vádolható a kormány, óriási támogatásokról született szerződés a közelmúltban az Audi, az Opel hazai fejlesztése kapcsán, és a
Suzuki is újra a mi autónk - hogy csak egy ágazatot említsünk. Az ésszerűsség ezt a sorrendet kívánta, a pozitív járműipari gazdasági hírt, s utána a válságadósat - fordítva
láthattunk volna néhány nem olyan őszinte mosolyt.
Tény, azok után, hogy ajtót mutattunk az IMF-nek,
százmilliárdokat találni máshol nehéz lett volna - igaz, a
magán-nyugdíjpénztári einstandra csak nagyon kevesen
gondoltak. Ez utóbbiról meg a Pál utcai fiúk óta tudjuk,
hogy inkább erő, mint szellemi erőfeszítés. Megsüvegelendő teljesítmény viszont költségvetési bevételt találni
ilyen csekély társadalmi ellenállás mellett - ennél is csekélyebb már csak a jegybankelnök fizetésének harmadolása. Hozzáértők ugyan alkotmányossági aggályokat emlegetnek, de erre láttunk már példát a két évvel ezelőtt
beterjesztett Robin Hood-adónál, az Alkotmánybíróság
tavaly decemberben ott sem talált kifogásolnivalót.

Őszi érettségiszezon
CSONGRÁD MEGYE. A magyar
nyelv és irodalom, valamint a
rajzvizsgákkal hétfőn megkezdődött az őszi érettségi. Csongrád megyében a következő egy
hónapban közel 1200-an maturálnak: emelt szinten 121 fő 15
tantárgyból, középszinten pedig 1075 fő 29 tantárgyból. Hét
olyan tantárgy is van, amelyből csupán egyetlen diák kedvéért rendeznek érettségit. Az

előrehozott vizsgák országosan az őszi vizsgák több mint
felét (54 százalékát) teszik ki,
számuk a tavalyihoz képest
emelt és középszinten is nőtt. A
második leggyakoribb vizsgafajta a „rendes" vizsga, aránya
a vizsgák között 16,8 százalék.
Az érettségi bizonyítvánnyal
már rendelkezők pedig kiegészítő, ismétlő, illetve szintemelő vizsgát tesznek.
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KÖRKÉP
Pályázat az ételért

ÖTTÖMÖS. Az ásotthalmi Kiss
Ferenc Általános Iskola és a vele
társulásban működő öttömösi
Magyar László tagintézmény közösen pályázott a Raiffaisen
Bank és a Gyermekétkeztetési
Alapítvány „Mindenki ebédel"
című pályázatára. Az öttömösi
tagintézmény 45 hátrányos
helyzetű diákot választott ki: nekik a hétvégeken és a tanítási
szünetekben napi egyszeri étkezést tudnának biztosítani. A pályázatot feltöltötték a www.kozosen.hu weboldalra: november
8-áig lehet rájuk szavazni.

Művészeti est

SZEGED. Művészeti estet tart
ma a Műok - a Művészettel az
Oktatásért Kutatócsoport az
egyetem pedagógusképző karának épületében, a Hattyas sor
10. szám alatt este fél 7-től. A
zenei-irodalmi műsoron kívül bemutatják a Fa-Art fotópályázatot,
és kihirdetik annak eredményét.

Integrációs klub

SZEGED „Az itallaptól a sajtóakkreditációig" - Operatív feladatok a magyar EU-elnökség
előkészítése és megvalósítása
során címmel tart integrációs
klubot ma az SZTE Európa-tanulmányok Központ által működtetett Europe Direct Szeged
európai uniós információs iroda.
A rendezvény 17 órakor kezdődik a jogi kar társalgójában (Tisza Lajos krt. 54.). Az előadó
Robák Ferenc kormánybiztos.

Kamionnyi adományt
gyűjtött a Lions Club

SZEGED. A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége a vörösiszap-katasztrófa károsultjai javára másfél héttel ezelőtt hirdette meg adománygyűjtő akcióját. Több száz család vitte el
felajánlásait az IKV Zrt. Fonógyári úti telephelyére. Németh
István, a Lions első alkormányzója mindenkinek köszönetet
mondott a károsultak nevében,
és elmondta: várakozáson felüli
az az adomány, amit a szegediek segítségével összegyűjtöttek.
Tegnap 40 köbméternyi női, férfi- és gyermekruhával, valamint
játékokkal indult el a kamion; a
Délút Kft. ingyen szállította az
adományt a Kolontártól öt kilométerre található raktárbázisra.

Szabóné maradt
az alpolgármester

FELGYŐ.Ismét Szabóné Berkes
Etelka a község alpolgármestere,
miután az új képviselő-testület
alakuló ülésén újraválasztotta őt.
Elvitték az adományokat
MAKÓ. A napokban eljuttatták
a vörösiszap-katasztrófa sújtotta térségbe azokat az adományokat, amelyeket civil kezdeményezésre gyűjtöttek össze a
makóiak. Mint megírtuk, egy héten át fogadták a felajánlásokat
az Eötvös utcai szolgáltatóház
udvarán. A gyermekruhától a
tisztítószerekig nagyon sok mindent adtak le a segtő szándékú
emberek - különösen sokat hozott a Nagymáté Hanna Alapítvány. Az egy teherautót megtöltő segélyszállítmányt a kiszombori K-A Trans egyik fuvarozója
vitte el, és egy devecseri raktárban adta le, innen osztják majd
szét a helyiek a rászorulóknak.
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Kiraboltak
egy szentesi
ékszerboltot

HÍREK
Gázvezetéket sértett
meg a markoló

EGY MARKOLÓ MEGSÉRTETTE A FÖLD ALATTI GÁZVEZETÉKET tegnap délután 14 óra
előtt a kisteleki Kossuth utca
12. szám előtt, a parkoló építkezésén. A szivárgás miatt a
gázszolgáltató azonnal megkezdte a nagyjából két órán át
tartó helyreállítási munkálatokat. Az érintett szakaszon rövid időre lezárták az utat.

Kirabolt egy szentesi ékszerüzletet egy fiatal férfi tegnap délután Szentesen. 2,5 millió forint
értékű zsákmánnyal távozott,
az eladónőnek nem esett baja.
SZENTES
BÍRÓ DÁNIEL
Információink szerint amint a
rabló tegnap délután 2 óra körül belépett a szentesi buszállomás közelében lévő ékszerboltba, hangtompítósnak tűnő
pisztolyt szegezett az eladónő
fejéhez. Úgy tudjuk, a József Attila utcai ékszerüzlet dolgozója
megpróbálta megnyomni a
közvetlen riasztásra szolgáló
gombot, majd húzta is az időt,
amikor az ékszereket kellett átadni a tettesnek, összesen 2,5
millió forint értékű ékszert

„Az ékszerüzlet
dolgozója megpróbálta
megnyomni a közvetlen
riasztásra szolgáló
gombot, majd húzta is
az időt."
zsákmányolt az elkövető, aki
nem bántotta az eladót, és pár
perc múltán a tízemeletesek felé távozott. Feltételezhető, hogy
a 25-28 év körüli, 170-180 centi
magas, mackós testalkatú férfi,
aki a bűncselekmény elkövetésekor kapucnis felsőt, alatta
baseballsapkát, sötétkék kabátot és kék nadrágot viselt, végül
busszal menekült el a városból.
Az ügyben a Szentesi Rendőrkapitányság fegyveresen elkövetett rablás bűntette miatt
rendelt el nyomozást ismeretlen
tettes ellen. A helyszíni szemle
és az adatgyűjtés során forró
nyomon indultak el a rendőrök.

Bolt polcára vizelt

Erősíti az összetartozás érzését a diákokban a világoszöld formaruha. FOTÓ: KOROM ANDRÁS

Formaruhát kaptak egy
vásárhelyi iskola elsősei
Formaruhát viselnek mostantól
a Varga Tamás Általános Iskola
elsős kisdiákjai Vásárhelyen. Az
intézmény igazgatója szerint a
formaruha viselése közösségformáló, és az esélyegyenlőség
megteremtéséhez is hozzájárul.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
TÖRÖK ANITA
„Mi vagyunk a béka osztály!" kommentálták lelkesen a vásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola 1. b osztályos kisdiákjai a világoszöld, narancssárga zsebekkel díszített formaruhájukat. Az intézményben ezentúl ezt viseli minden
elsős, azaz összesen 58 tanuló.
A két osztály formaruhája között a különbség annyi, hogy
az egyikben a fiúknak világoskék-sötétkék színűt varrtak a
Hódfó Szociális Foglalkoztató
dolgozói. A hagyományos iskolaköpenyre nem hasonlító ruhadarab színéről a szülők közösen döntöttek.
A vásárhelyi közgyűlésben

Bővítik a berekháti
vasúti kalodát
SZENTES. Kibővítik annak a
berekháti vasúti átjárónak a
korlátját, ahol a nyár végén
halálos baleset áldozata lett
egy 9 éves fiú. Erről a tegnapi
bejáráson döntöttek a rendőrség, a vasúttársaság és a polgármesteri hivatal szakemberei. Mint ismeretes, a gyermek
kikerülte a terelő kalodát, és
úgy akarta áttolni biciklijét a
síneken - a vonat a beakadt
kerékpárt ütötte el, az pedig a
fiúnak csapódott. Annak érdekében, hogy senki ne mehessen át hasonló módon a vasút
túloldalára, új korláttal egészítik ki a kalodát a sínek
mentén.

A tegnapi szemle annak a
táblavadász akciónak a folytatása volt, amit tavaly ősszel
Csongrád megyében is meghirdettek. Ezúttal azonban
nem sok felesleges táblát találtak az illetékesek, több helyütt inkább hiányoztak a figyelmeztető jelzések. így például a kertvárosban több elsőbbségadás kötelező és behajtani tilos táblát kell elhelyezni. A Nagygörgős utcán a
súlykorlátozó táblát kellett átszerelni, hogy könnyebben értelmezhető legyen az útszakaszra vonatkozó korlátozás,
a kórháznál pedig a parkolót
jelző táblák hiányoztak.

közel egy éve épp a Varga Tamás iskola igazgatója vetette fel
a formaruha ügyét, mondván: a
szülők kérik, foglalkozzanak a
kérdéssel. Akkor Lázár János
polgármester úgy vélte: szimbolikus jelentőségű a téma,
amit érdemes megfontolni, de
csak a legdemokratikusabb
módon. Nem rendelettel kelf
kötelezővé tenni.
- Annak idején készítettünk
egy közvélemény-kutatást a formaruháról. Ennek eredménye
az lett, hogy a szülők fele támogatta, a másik fele viszont nem
tartotta jó ötletnek a használatát. Aztán májusban az elsősök
szülői értekezletén ismét szóba
került, és támogatták az elképzelést - mondta tegnap az iskolában Tóthné Kecskeméti Katalin. Hangsúlyozta: önkéntes
alapon szavaztak a formaruháról. Úgy vélte, használata segíti
a közösségformálást, valamint
az esélyegyenlőség megteremtését, ami az integrációban vezető szerepet betöltő intézmény
számára kulcsfontosságú.

HÍREK
Csak két helyi tévé
fogható

A FEJÁLLOMÁS ÁTÁLLÍTÁSA
MIATT SZÜNETELT rövid ideig
a Csongrád Tv adása a Rubicom kábelszolgáltató csongrádi hálózatán - tudtuk meg a
társaság vezetőjétől. Kaslik
Béla érdeklődésünkre elmondta, a Rubicom országosan egységesítette a csatornakiosztást, és digitális szolgáltatást
indított el az elmúlt hetekben.
Utóbbi bővítés jelentős kapacitást foglalt le a hálózaton,
ezért a korábbi 3 helyett csak
2 helyi televízió műsora jut el
a szentesi és csongrádi lakásokba. A helyi igényekhez igazodva Csongrádon a Csongrád
Tv és a Civil Tv, Szentesen a
Civil Tv és a Kurca Tv fogható.

Egyenlő bánásmódról
Szegeden, Makón

Új korláttal egészítik ki a kalodát, ezzel akarják elkerülni a hasonló tragédiát. FOTÓ: BÍRÓ DÁNIEL

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD
HATÓSÁG KÉPVISELŐJE,
KISS ÉVA ÜGYVÉD ezen a héten csütörtökön 12-16 óra
között Szegeden, az Eszperantó utca 1. szám alatt az
Esélyek Házában, míg október
28-án Makón, a József Attila
Könyvtárban várja azokat a
panaszosokat, akiket hátrányos megkülönböztetés ért például egészségi állapotuk,
életkoruk, nemük miatt. Az
érdeklődők a 30/275-2520-as
telefonon is kérhetnek felvilágosítást.

- Úgy érzem, szükség van a
formaruhára, ami erősíti a diákokban az összetartozás érzését. Kislányom, Nikolett lelkesen vette föl ma reggel - jegyezte meg Bozsogi Csabáné.
Az édesanya maga is viselt az
iskolában köpenyt, amiről mesélt lányának. Nikolett pedig
azt mondta, már a felsősök is
megdicsérték új ruháját. Egy
másik szülő, Hackl Anita bevallotta: először nem tartotta
jó öltetnek, hogy a fia formaruhát hordjon, mert diákként
ő nem szerette a köpenyt, de
megváltozott a véleménye.
Szerinte hasznos viselet, és
gyermeke, Bence is büszke rá.
A B. Kovács Emőke vásárhelyi iparművész által tervezett
formaruhát - ami 1950 forintba kerül a szülőknek - egyébként a jövő héten már nemcsak az iskola elsősei hordják.
A második osztálynak is készül az egyenöltözet, és ha a
többi alsós szülei is úgy gondolják, idővel az ő csemetéik
is viselhetik.

EGY HELYI ÉLELMISZERBOLT
EGYIK POLCÁRA VIZELT egy
nagyszénási férfi hétfő este
Ásotthalmon. Az üzlet dolgozói
rendőri segítséget kértek, mert
az erősen ittas állapotban lévő
férfi vizelés után még a polcon
lévő árut is leborogatta, amivel
mintegy 30 ezer forint kárt
okozott. Szenti Szabolcs sajtószóvivő tájékoztatása szerint a
helyszínre érkező rendőrök
igazoltatni akarták a már a bolt
előtt dülöngélő férfit, aki személyi igazolványa helyett egy
félkilós baromfipárizsit adott
át az egyenruhásoknak, majd
el akart futni. Mozgáskoordinációs problémái miatt azonban
nem jutott messzire - a járőrök elfogták és előállították.
A Mórahalmi Rendőrőrs rongálás vétség miatt indított büntetőeljárást. A fizetés nélkül elvitt felvágottért tulajdon elleni
szabálysértés miatt is feljelentést tettek a rendőrök.

Az internet veszélyeiről

ÚJABB DARABBAL BŐVÜLT a
szegedi autóbuszokon futó
bűnmegelőzési kisfilmek tára:
az internet veszélyeire hívják
fel a figyelmet a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztályának
munkatársai. 40 vonalon, 80
képernyőn, óránként vetítik a
spotokat.

Pénzügyi problémája van?
Mi mindenre korrekt megoldást kínálunk!
Felkeressük akár otthonában is!
Hívjon m i n k e t helyi tarifával!
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Kollégáink várják hívását!
H-p. 8-20, szo-v. 8-16 óráig.

100 E Ft
36 hónapra
5 0 0 E Ft
6 0 hónapra
Í M Ft 120 hónapra
5 M Ft 180 hónapra
10 M Ft 180 hónapra
BAR-listásoknak és

akár
3.333 Ft/hó-tól
akár
9.500 Ft/hó-tól
akár
9.375 Ft/hó-tól
akár
31.111 Ft/hó-tól
akár 62.222 Ft/hó-tól
nyugdíjasoknak is!

A fenti kondíciós lista vállalási időt jelöl. Részletes felvilágosítást termékeinkről,
feltételeinktől és a fogyasztói csoportok működéséről fenti elérhetőségünkön kérhet.

Építőipari cég felvétett hirdet

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ
munkakörben.

Munkakör részletezése, feladatok:
• generálkivitelezői árajánlatok készítése, összeállítása
(mennyiségszámolások, árazás)
• lehetséges beszállítók felkutatása, tenderezések,
egyeztetések lebonyolítása az ajánlatok kidolgozásához
• leadásra kerülő ajánlati dokumentáció összeállítása
• költségvetések készítése saját vagy mások (árazatlan felhívás)
felmérései alapján
• kapcsolat tartása a kollégákkal a gördülékeny ügymenet érdekében
• lehetséges munkák felmérése, műszaki megbeszélések lefolytatása.
„

„IXKki . [ „ , . , „

„I
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http://allas.alpfavill.hu
Jelentkezéseket a következő címre várjuk: aUas@atpfavi(UHi
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Érintett cégek és árbevételeik
Szektor (adó mértéke
összesen, milliárd forint)

I Árbevétel (2009,
|
milliárd forint)

Cégneve

Kiskereskedelem
(30)

Várható adóösszeg
(milliárd forint)

Mol

3226,0

33,87

E.ON

1408,7

15

644

30

177

12

Vodafone

143,9

8

Tesco

573,3

12,1

Spar

360,2

6,8

Lidi

152,1

13

Penny

137,1

1,2

Cora

79,6

OJ

Magyar Telekom
Távközlés (61)

/

JOVORE UJ NÉGYCSILLAGOS SZALLODA EPUL

VALSAGADO

Energiaipar (70)
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Telenor

Forrós: DM-gyűjtés. Opten Cégtár, Népszabadság, origo.hu

DM GRAFIKA

Válságadó:
161 milliárd forint
MAGYARORSZÁG
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Nekünk is érdekünk, hogy a
magyar gazdaság növekvő pályára álljon - fogalmazott az
MT lakossági üzletág marke-

Szerencsejáték
és hulladék
Nem a kereskedelmi, az energiavagy a távközlési szektor a legjövedelmezőbb ágazat - derül ki
az Opten cégtárából. Az első három helyen a szerencsejáték, a
szennyeződésmentesítés és
egyéb hulladékkezelés, valamint
a humán, illetve állategészségügyi ellátás áll. A most megadóztatott ágazatok közül az első tízben egyedül a távközlés szerepek a hetedik helyen.

ting-vezérigazgató-helyettese,
Király István.
A kiskereskedelmi szektor
legnagyobb adózója a Tesco, a
Spar és az Auchan lesz. A 22
ezer magyar munkavállalót alkalmazó, 191 áruházat működtető, 573,3 milliárd forintos tavalyi árbevételű brit hipermarketlánc, a Tesco pluszterhe 12,1
milliárd forint lesz. - Megértjük
és elfogadjuk, hogy a kormány
nehéz döntések előtt áll.
Ugyanakkor
aggodalmunkat
fejezzük ki a tervezett hipermarketadó bevezetése miatt,
ami valójában a munkahelyteremtést és a beruházásokat
adóztatná meg - kommentálta
a helyzetet Iglódi-Csató Judit
kommunikációs igazgató. A
Liditől 1,5, a Penny Markettői
1,2, a Corától 0,7 milliárd forintot vár a magyar költségvetés.

EVENTE 5000 BEJELENTETT EBHARAPAS

Kétmillió kutya
országa vagyunk
„Rengetegen élnek kutyatenyésztésből, ezért fontos lenne, hogy azt csak komoly ismeretek megszerzése után engedélyezzék" - véli Seres Zoltán.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület elnöke szerint komoly viszszatartó erő lenne, ha minél
több kutyatámadás ügye jutna
a bíróság elé.
MAGYARORSZÁG. CSONGRÁD
MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL
Gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt rendre
^büntetőeljárást indít a rendőrég olyan kutyatulajdonosok
ellen, akiknek ebei súlyos sérüéseket okoztak áldozataiknak,
gy tett a Sándorfalván vasárlap egy férfit megtámadó bulogok gazdája esetében, vagy
orábban egy nő ügyében: ju;oszláv farkasölője június véén marcangolta szét egy
zatymazi nő arcát. Ugyanilyen
ljárás alá vonták azt a férfit,
re tavaly nyáron bíztak egy
itbullt, ami szétmarcangolta
gy kutyáját sétáltató újszegedi
ő karját.
A vétséget egy évig terjedő
zabadságvesztéssel, közérdemunkával vagy pénzbüntessel szankcionálja a polgári
rvénykönyv. Bíróság elé mégkevés támadás ügye kerül, és
iz ítéletek sem túlzottan kemélyek. Még azt az anyát is csak
Mgy év felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték, akinek kisfi-

Magyarországon sokan esztelenül
szaporítják a kutyákat.
ILLUSZTRÁCIÓ: SCHMIDT ANDREA

át a család kutyái 2007-ben
szétmarcangolták
Monorierdőn. A szülők először azt állították: a gyerek eltűnt a Margitszigeten, de később kiderült, a
család otthonában halt meg,
kutyatámadásban.
Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnöke szerint fontos lenne, hogy minél
több ügy bírósági szakaszba
jusson el - az állatvédők szerint
csak így állítható meg Magyarországon a kutyák esztelen sza-

Parkosítják a Gutenberg utcát
Már lehet korzózni a szegedi
Gutenberg utcán, bár még parkosítják. Egy héten belül az autósoknak is szabad lesz az út a
Bolyai utca és a Tisza Lajos körút között. Parkolni csak az ott
lakóknak szabad, engedéllyel.
SZEGED
DOMBAI TÜNDE
A járókelők és az ott lakók már
használják az átépített Gutenberg utcát a Tisza Lajos körút
és a Bolyai utca között. Ha az
utolsó simításokat befejezik a

Hotel, étterem
Az uniós támogatással zajló
belváros-rehabilitációnál előírás, hogy magánberuházásokat is vonzzon. A Gutenberg
utcában, az egykori Bajor pékség helyén négycsillagos szállodát és éttermet tervez nyitni
jövőre Varga Róbert, a szegedi
Clean Star Complex Kft. tulajdonosa, akinek ez lesz az első
ilyen jellegű vállalkozása. A 23
szobás hotelben mélygarázs,
wellnessrészleg, rendezvényterem épül, belső és az utcára
néző terasszal.

héten, a kivitelező visszaengedi az autósokat a Bolyai utcai
kereszteződésbe, és járható
lesz a Gutenberg utca kiskörúti
torkolata.
Fellélegezhetnek
egy kicsit az autósok - de nem
lehet majd zavartalanul korzózni a faltól falig díszburkolatos utcán. A Gutenberg utca

Rendeletek
és alapszabály
Az állattartási rendelet ebekre
vonatkozó része szerint többlakásos lakóépületben lakásonként legfeljebb egy kutya tartható Szegeden. Magánház esetén nincsen mennyiségi korlátozás. Kisebb települések helyi
ebrendeletei mindössze annyit
mondanak ki, hogy mindenkinek zárt helyen kell tartania kutyáját úgy, hogy az mások testi
épségét ne veszélyeztesse. A
Magyar Ebtenyésztők Országos
Egyesületének alapszabálya
szerint tag lehet minden magyar és külföldi állampolgár, aki
magáénak vallja az egyesület
célkitűzéseit, vállalja az alapszabály, más szabályzatok és a
testületi döntések rendelkezéseinek betartását, és fizeti a
közgyűlés által megállapított
tagsági díjat. Tagsági viszonyt a
belépési nyilatkozat benyújtásával és a teljes évi tagdíj befizetésével lehet létesíteni.

porítása. Becslések szerint hazánkban nagyjából 2 millió, a
nálunk nyolcszor nagyobb lélekszámú Németországban 5
millió ebet tartanak nyilván.
Magyarországon évente körülbelül 5000 bejelentett kutyatámadás történik, ezek több mint
fele a fővárosban. Budapesten
1975-ben még csak
630,
1985-ben 865, 1995-ben már
2549, míg 1997-ben 3000 volt a
kutyaharapások száma. - Rengetegen élnek kutyatenyésztésből, ezért fontos lenne, hogy azt
csak komoly ismeretek megszerzése után engedélyezzék.
Az Orpheus azért harcol, hogy
aki csak teheti, ne szaporítsa állatát. Ezzel belátható időn belül
jelentősen csökkenne az ebek
száma - jelentette ki az elnök.

A járókelők és az ott lakók már birtokba vették a Gutenberg utcát. FOTÓ: VERÉB SIMON
ugyanis Szegeden elsőként vegyes forgalmú lesz, azaz olyan
sétálóutca, ahová - legfeljebb
30-cal - autósok is bemehetnek. Az utca végig egyirányú
lesz a Tisza Lajos körút felé, a
biciklisek viszont mindkét
irányból behajthatnak. A sebességet pihenő- és parkolóhelyek fékezik.

- Biztonsági okokból minden fát el kellett távolítani, helyükre 116 kisebb gyökérzetű
és jobban ideillő lombkoronájú ezüst hársfát telepítünk mondta a belváros-rehabilitációs programot irányító Sze-

ged Pólus Kft. projektigazgatója, Máté Tamás. A szabálytalan alakú füvesített zöld szige-

ják. Az iskolát és a gyalogosokat 183 forgalomkorlátozó bábu választja el az autósoktól.
A 33 parkot i A Gutenberg utca ugyanis
lóhelyre, amelyeket
sötéSzegeden elsőként vegyes
tebb árnyalatú
forgalmú lesz, azaz olyan
díszburkolat
sétálóutca, ahová - legfeljebb
jelöl, az ott lakók
kapnak
30-cal - autósok is bemehetnek.
parkolási engedélyt, más
tekre cserjét ültetnek. Az ágyá- nem teheti le az autóját. Megsok közé összesen 96 támlás írtuk, négy ivókútnál lehet
pad kerül. A 44 biciklitámaszt felfrissülni Szeged új korzóa kereszteződések és forgal- ján, amelyet a kivitelezőnek a
masabb pontok közelébe állít- hónap végére kell befejeznie.

A10 éves Media Marktban
minden 10. vásárló
visszakapja a vételárat!
- Milyen kedvezményekkel,
akciókkal ünneplik az áruház
„születésnapját"?
- Természetesen szokás szerint rendkívül kedvező ajánlatokkal, de ezenkívül egy kü- Milyen eredményeket értek lönleges lehetőséggel is. Minden 10. vásárlónk visszakapja
el az elmúlt 10 évben?
- Büszkén mondhatom, hogy vásárlása teljes összegét egy
a régió legkedveltebb elektro- Media Markt ajándékkártyán,
nikai áruháza vagyunk, a legna- amenynyiben október 20. és
gyobb választékkal. A Media 30. között nálunk vásárol.
Markt biztos pont a vásárlóink- Mit lehet tudni az akció
nak, visszajárnak hozzánk, és ez
az állandó magas színvonalnak részleteiről?
- Mindennap 22.30 órakor a
köszönhető. Az elmúlt 10 évben
a vásárlói elvárásokhoz és a www.mediamarkt.hu weboldatechnika fejlődéséhez igazod- lon közzétesszük az aznapi
va folyamatosan megújultunk. nyerőszámot, amely egy közAz utóbbi időszakban olyan jegyző által előre kisorsolt,
termékkörök is megjelentek lezárt borítékban elhelyezett,
választékunkban, mint a köny- 0 és 9 közötti szám lesz. Ha
vek, konyhafelszerelési eszkö- a blokkon levő sorszám utolzök vagy éppen a minőségi kávé só számjegye megegyezik az
aznapra kisorsolt számmal, noés a kávézási kellékek.
Már 10 éve, hogy megnyitott a
Media Markt áruház Szegeden.
Erről és a születésnapi akciókról
beszélgettünk Sánta Károly
ügyvezető igazgatóval.

vember 2. és 14. között jöhet a
feltöltött ajándékkártyáért a szerencsés vásárló. További részletek a www.mediamarkt.hu
oldalon és az áruházakban!

- Mennyi pénzt lehet így maximálisan visszakapni?
- Mindegy, hogy valaki egy
3.000 Ft-os konyhai eszközt
vagy egy félmilliós tévét vett,
ha a sorszáma egyezik, a teljes összeget visszakapja. Ezzel az akcióval is szeretnénk
megköszönni vásárlóinknak
azt a bizalmat, amelyet az
elmúlt 10 évben tanúsítottak
irányunkban. A következő 10
évben is azon dolgozunk majd,
hogy minél sokoldalúbban
elégítsük ki a vásárlói igényeket.
00
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Rajonganak a gyerekek
a fociedző oviapuért
KISTELEKI kistérség:
Baks, Balástya, Csengele, Kistelek.
Ópusztaszer, Pusztaszer

MÓRAHALMI kistérség:
Ásotthalom, Bordány, Forráskút,
Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges,
Rúzsa, Üllés. Zákányszék

HÍREK
Iszapkárosultaknak
gyűjtenek

RÚZSA. Pénzt gyűjt az önkormányzat az iszapkárosultaknak, az adományt közvetlenül
a kolontári és devecseri önkormányzattal egyeztetve juttatják el a két településre. Adományokat fogad a polgármesteri hivatal és a teleház (Alkotmány tér 2.), az általános iskola (Üllési út 2.), az óvoda (Alkotmány tér 3.), valamint az
egészségügyi és családgondozó központ (Szegedi út 8.).

Templomfelújitás
kezdődik

ÖTTÖMÖS. 10,3 millió forintos
vissza nem térítendő támogatást nyert a plébánia a Vidéki
Örökség pályázaton. Az öszszegből az 1937-ben épült
templom tornyát állítják helyre, mert téglái között nincs
már kötőanyag. Ehhez a napokban felállványozzák az
épületet, és visszabontják a
tornyot. A támogatásból a
mennyezet felújítására is költenek. Hat éve, amikor az elektromos hálózatot korszerűsítették, és visszabontották a tűzveszélyes műanyag álmennyezetet, kiderült, hogy a plafon
vakolata tenyérnyi darabokban
hullik. Most rendbe teszik a
vakolatot, és kifestenek.

Szívesen rúgja a bőrt az ovisokkal is a kisteleki megyeegyes felnőtt futballcsapat
edzője, aki „civilben" óvó bácsi
Ópusztaszeren. A lányokkal is
könnyen szót ért: ha kell, főzőcskézik vagy babázik velük.

Huszonöt millió forintot nyert
pályázaton á csengelei önkor- n
mányzat, a kompetenciaalapú n
oktatás megvalósítására.
ss
rtel

CSENGELE
MUNKATÁRSUNKTÓL

KISTELEK, ÓPUSZTASZER
BOBKÓ ANNA
Nem könnyű munka közben
interjút készíteni a kisteleki
Czeigersmidt Rolanddal, „gyerekei" gondoskodnak róla,
hogy csak néhány percig tudjon a kérdésre koncentrálni.
Épphogy belekezdene egy
mondatba, a törpikék körbefogják, rácsimpaszkodnak, focizni hívják, vagy a földön talált miniatűr dió bemutatásával vonják el figyelmét.
Roland bácsi türelme végtelen, ám ha szükség van rá,
egyetlen jól célzott mondattal
vasfegyelmet parancsol. - Más
az, ha én felemelem a hangomat, és más, ha egy óvónő.
Szerencsére erre szinte soha
nincs szükség - magyarázta
Roland. Szerinte fontos lenne,
hogy minden csoporttal egy
óvónő és egy óvó bácsi is foglalkozzon, hogy mindkét felnőttmodellt lássák a gyerekek.
Magyarországon egyelőre a
százat sem éri el az óvó bácsik
száma, Kisteleken mégis hárman is dolgoznak. Az oviapuk
Rolanddal egy focicsapatban
játszottak - az ő „hívó szavukra" jelentkezett a kisteleki fiatalember a főiskolára.

Czeigersmidt Roland szerint erre a szakmára születni kell. FOTÓ: VERÉB SIMON
- Mindig is imádtam a gyerekeket. Igénylem, hogy társaságban legyek, ők egész nap
„foglalkoztatnak" - hallottuk
a 37 éves óvodapedagógustól,
aki a főiskola elvégzése után
két évvel kezdett a kisteleki Ifjúsági téri óvodában, majd
dolgozott a Petőfi utcaiban is.
2004-ben került az ópusztaszeri intézménybe, ahol 3 esztendeig óvodavezető is volt.
Időközben elvégezte a fociedzői tanfolyamot is, jelenleg a Kistelek megyei I. osztályú
felnőttcsapatának
és
Ull-es korosztályos gárdájának edzője.

FORRÁSKÚT. Az általános iskola nyolcadik osztálya mindenkit vár az 1956-os forradalom tiszteletére rendezett ünnepi műsorára október 22-én
12 órakor az iskola tornacsarnokába.

Idősek napja

PUSZTAMÉRGES. Idősek napjára várják ma a falu szépkorú
lakóit a művelődési házba 11
órától. Műsort mutatnak be az
ovisok, az iskolások és a
nyugdíjasok, a program ebéddel zárul.

PUSZTAMÉRGES, ÖTTÖMÖS,
RÚZSA. A hagyományos négyeshatár-találkozót idén
Pusztamérges önkormányzata
rendezi a falu, valamint Balotaszállás, Öttömös, Rúzsa közös közigazgatási határánál álló emlékműnél. A műsor pénteken 11 órakor kezdődik, utána a látogatókat gulyáslevessel vendégelik meg.

Kiállítások a faluházban

BORDÁNY. Régiségkiállítás
nyílt a bordányiak múlt századbeli híradástechnikai, mezőgazdasági, háztartási gépeiből és művészeti eszközeiből
a faluház emeletén. Ugyanitt
megtekinthető a szatymazi
amatőr művészek festményeinek, üvegképeinek és kerámiáinak tárlata.

Szívesen rúgja a bőrt az
ovisokkal, de a lányokkal is
könnyen szót ért: főzőcskézik
és babázik velük, ha igénylik.
Nem csoda, hogy Roland
olyan jól kijön velük: maga is
„örökmozgó". Hetente többször is kirándulni viszi a lurkókat: tegnap például kisteleki otthonába látogattak el,
ahol megnézték az óvó bácsi
madarait és kutyáit (Roland
Jack Russeleket
tenyészt),
majd az ottani ovi udvarán
játszottak. Többször is jártak
már az ópusztaszeri emlékparkban, átruccantak a Szegedi Vadasparkba és Budapes-

ten is szétnéztek a Tropicariumban.
A fiatal óvó bácsi szerencsésnek tartja magát, hiszen
azzal foglalkozhat, amit szeret, ráadásul gyönyörű környezetben. (Az ópusztaszeri
óvoda hátsó udvara összeér az
erdővel.) Szerinte azonban
nem lehet bárkiből jó óvodapedagógus, erre a szakmára
születni kell. Amikor jövőjéről
kérdezzük, Roland elmosolyodik. - Legfőbb célom, hogy
nyerjek a lottón. Ha sikerülne,
akkor sem dőlnék hátra a karosszékben, nyitnék egy saját
óvodát.

req
Százszázalékos mértékben támogatta az Európai Unió a
csengelei önkormányzat pályázatát, amelyet a kompetenciaalapú oktatás bevezetésére adott be. Szeptember végén írták alá a támogatási
szerződést: 25 millió forintot
kapott a település a minőségi
oktatás és ahhoz való egyenlő
hozzáférés biztosítására, a
mostanitól kezdve 3 tanéven
keresztül.
A projekt elsősorban az
óvodát és az általános iskolát
érinti, de fejlesztik a település
kulturális .szolgáltatásait is.
Mindez kiegészül az intézményekbe beíratott nagyszámú
hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű, valamint
sajátos nevelési igényű gyermek felzárkóztatásával, fejlesztésével, szegregációmentes együtt nevelésével. A projekt keretében a pedagógusok
akkreditált továbbképzéseken
vesznek részt, a könyvtárban
bevezetik az elektronikus katalógust, az iskola tanulóinak
pedig lehetősége nyílik arra,
hogy három tanéven keresztül
hetente részt vegyenek szakkörökön, továbbtanulásra felkészítő foglalkozásokon.

Nógrádi: Küldetésem van Szennyvízcsatornát

A forradalomra
emlékeznek

Találkozó a határban

25 millió a
forint
b
oktatás- **
fejlesztésre!

Egyre inkább felértékelődik a kisvárosi életmód - vallja Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
Ötödször választották a mórahalmiak polgármesterré Nógrádi Zoltánt. Nulláról kell kezdenie a termelői integráció szervezését, és a nagyberuházások
után megkezdheti a „szelíd településfejlesztést".
MÓRAHALOM
R. TÓTH GÁBOR
-16 évig a polgármesterség egy
izgalmas feladat volt. Most már
küldetésként fogom fel - vallja
Nógrádi Zoltán, akit október
3-án ötödször választottak meg
Mórahalom polgármesterévé ezzel a Fidesz országgyűlési
képviselője a makói Búzás Péter (MSZP) és a szentesi Szirbik
Imre (MSZP) társaságában a

legrégebben hivatalban lévő
megyei városvezető.
- Amikor 1994-ben, 25 évesen polgármester lettem, édesapám azzal bízta rám a család
nevét: óvjam meg a becsületét.
Ezért küzdöttem teljes erőbedobással, ebben a nagyon méltatlan kampányban - mondja a
polgármester. Szerinte a választási eredmény (a voksok 80,88
százalékát kapta) lehűtötte a
kedélyeket
Mórahalmon
amely „az elmúlt évek kiegyensúlyozott fejlődését annak köszönhette, hogy nem voltak
pártpolitikai viták a testületen
belül, még személyes ellentétek
sem. Mindig konszenzussal
hozzuk a döntéseket."
20 éves fejlesztési tervet fo-

galmazott meg 1994-ben - úgy
látta, ennyi idő elég lesz a stratégiai lépésekre. - A gazdasági
válság teljesen megfordította a
folyamatokat. Tönkretette a
Mórakert Szövetkezetet, amelyet újra kell építeni. 15 év után
a nulláról kell kezdenem a termelői integráció szervezését.
De egy percig nem kételkedem
abban, hogy sikerülni fog - fogalmaz Nógrádi Zoltán, aki minimum 200 új munkahely létrejöttére számít az ipari parkban.
Direkt vállalkozásfejlesztési támogatás kidolgozásában gondolkodik, kimondottan kisvállalkozások segítésére. Mórahalom továbbra is a fürdőre, a turizmusra, a városi intézményhálózatra, a kistérségi fejlesztések rendszerére épít. Valamint
a „szelíd településfejlesztésre".
- Rengeteg lakossági fórumon
vettem részt, a mórahalmiak
szerint rá kell térni a finomhangolásra, nem lehet állandóan a
nagyberuházásokra koncentrálni. Egy picit az útra kell köl-

akar Zákányszék

ZÁKÁNYSZÉK. Megalakult a képviselő-testület a napokban. A
választójogi törvény módosítása miatt 9 helyett 6 képviselő
kezdheti meg munkáját Zákányszéken. - Úgy látom, ütőképes testület dolgozhat a településért. Az előző ciklusban 4
bizottság működött, most kettő
dolgozik majd: a pénzügyi,
ügyrendi és településfejlesztési, valamint az oktatási, kulturális és szociális bizottság. Egy
külsős tag dolgozik majd a testületekben - mutatta be a rendszert Matuszka Antal polgár-

mester. Polgármesteri programjának ismertetésében kiemelte:
a következő négy év legfontosabb feladata a zákányszéki
szennyvízcsatorna-rendszer kialakítása lesz. November 2-áig
nyújtják be pályázatukat a második fordulóra. 2014-ben helyeznék üzembe a rendszert.
Matuszka Antal szerint a belvízés csapadékelvezető árkok kialakítása sem megfelelő, ezeket
is rendbe kell hozni. December
elejére aláírhatják a szociális
szolgáltatóközpont kivitelezői
szerződését is.

Költözik az üllési alkotóház

„Mindig konszenzussal
hozzuk a döntéseket."
Nógrádi Zoltán

teni, amott a csatornára, az iskolára, az idősek klubjára - fejtegeti Nógrádi Zoltán, aki úgy
látja: egyre inkább felértékelődik a kisvárosi életmód. Kellemes helyzetben van Mórahalom: közel van Szeged szolgáltatásaihoz, miközben a kisváros is egyre versenyképesebb
ebben a szektorban - és megőrizte a közösség egybekovácsolására épülő falusias rendet.

Tizedik születésnapját ünnepli idén az üllési alkotóház. A jelenleg
az óvoda mellett álló, kétszobás létesítmény kinőtte magát: többek között nincs igazi foglalkoztatója és kiállítóterme. Mivel nyáron több külföldi csoportot is fogadnak majd, Nagy Attila Gyula polgármester szerint
itt az idő az alkotóház elköltöztetésére. A volt rendőrségi épületben kap
helyet: a közbeszerzés kiírása után a felújítási munkálatok már a télen
elkezdődhetnek. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

MEGYEI TÜKÖR
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Baka István
dedikációit
keresi

SZEGED. Baka István költő dedikációit keresi Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész.
A dedikált kötet egyrészt
kultikus tárgy, a gyűjtők szemében értékes holminak számít. Másrészt sokat elmond a
szerző és az olvasó viszonyáról,
tehát irodalomtörténeti jelentőségű adat. Minél teljesebb egy
dedikációgyűjtemény,
annál
pontosabban rajzolja föl az író
kapcsolatrendszerét. A Baka-kötetek érdekesebb dedikációi jórészt barátoknak, ismerősöknek szólnak, de érdekesek
lehetnek azok a beírások is,
amelyek olyan olvasók könyvében lapulnak, akik csak egyszer találkoztak a szerzővel.
Baka Istvánt (1948-1995) a
legjobb magyar költők között
tartják számon, és Juhász Gyula
óta a legjelentősebb szegedi
költőként, aki megújította a
képalkotást és a szerepjáték-költészetet. Sztyepan Pehotnij testamentuma című kötete 1994-ben Az év könyve lett.

Bíró-Balogh Tamás arra kéri
a dedikált Baka-kötettel rendelkező olvasókat - mindegy, hogy
ők a címzettek, vagy mástól kapták, esetleg vették a könyvet -,
hogy a dedikációt fénymásolva
vagy szkennelve küldjék el neki
a
birobalogh@gmail.com-ra,
vagy a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar,
Modern Magyar Irodalom Tanszék címére: 6722 Szeged, Egyetem utca 2. Az a terve, hogy ezeket a Bakának szóló ajánlások
gyűjteményével együtt közli,
egy tanulmány kíséretében.

/

/
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A FŐISKOLÁRÓL jÖTT SZEGEDRE HORTOBÁGYI BRIGITTA ÉS MÁJER GÁBOR

Új táncospár a balettegyüttesben

Civilben is egy pár Hortobágyi Brigitta és Májer Gábor - a főiskoláról is együtt jöttek a Szegedi Kortárs Baletthez. Úgy érzik, a legjobb dolog, ami pályakezdőként történhetett velük, hogy Juronics
Tamás társulatában kaptak bizonyítási lehetőséget.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
- Nem kellett próbatáncra jelentkeznünk, hanem Juronics
Tamás - aki kapcsolatban volt
a Magyar Táncművészeti Főiskolán
osztályfőnökünkkel,
Szigeti Oktáviával - eljött megnézni néhány előadásunkat.
Megtetszhettünk neki, mert
megkérdezte,. mit szólnánk
hozzá, ha mindketten Szegedre jöhetnénk táncolni. Először
nem is akartunk hinni a fülünknek, hogy van ma ilyen,
majd boldogan mondtunk
igent - meséli Hortobágyi Bri-

gitta,

aki

Májer

Gáborral

együtt a Kortárs Balettért Alapítvány ösztöndíjasaként tölti
szakmai gyakorlatát a szegedi
társulatnál. Azt is elárulták:
nemcsak a táncban, civilben
is egy párt alkotnak, így könynyű volt gyorsan dönteniük.
A balettegyüttest jól ismerték, hiszen sok produkcióját
látták
Budapesten.
Kedvenc
Juronics-koreográfiájuk a vicces, könnyed Ho-

Megszerették a várost
A19 éves Brigitta Budapestről, a
21 éves Gábor - aki 11 évig versenytáncos is volt - Ráckevéról
költözött Szegedre. Élvezik a város nyugodtságát, szeretnek sétálni, tetszik nekik, hogy nincsenek aluljárók. Azt mondják, szeretnék magukból a maximumot
kihozni, inspirálja őket, hogy itt
végre egész estét betöltő darabokban táncothatnak. A társulat
nyitottan, barátsággal fogadta
őket, így könnyen, gyorsan sikerült beilleszkedniük.

mo Ludens, amit háromszor
is megnéztek. Mivel modern
tánc szakra jártak, úgy érzik,
a legjobb dolog, ami pályakezdőként történhetett velük,
hogy Szegeden kaptak lehetőséget. Mindketten felléptek
már a társulattal: a Carmina
Burana és a Hattyúk tava
gyerekeknek volt az első két
produkció, amiben együtt
táncoltak. Gábort ma a nagyszínházban, az Unisonóban
láthatja a közönség, Brigitta
készül az új bemutatóra: a
Testek filozófiáját december
10-étől láthatja a publikum a
kisszínházban.
Szerencsésnek érzik magukat, hogy a főiskolán kitűnő mesterektől
olyan alapot kaptak, amire
egy professzionális együttesben is lehet építeni. Alma
materükkel sem szakadt meg
a kapcsolatuk; csak a szakmai
képzésben
végeztek,
olyan elméleti tárgyakból,
mint a mozgásbiológia és a filozófia, még vizsgázniuk kell
ahhoz, hogy megkapják a
táncművész diplomát.

Elmaradt a tegnapi Unisono. A Szegedi Nemzeti Színház tájékoztatása szerint a balettegyüttes tegnap esti Unisono című előadása a nagyszínházban betegség miatt elmaradt. A megváltott jegyek más előadásra cserélhetők a színház jegyirodájában. Pataki András balettigazgatótól
azt az információt kaptuk: a ma esti Unisono-előadást már megtartják.

- Nagy élmény volt, hogy
amikor a múlt héten Csehországban, az olmützi fesztiválon
szerepeltünk a Carmina Buranával, hihetetlenül lelkesen fogadott bennünket a közönség.
Az előadás végén felálltak, tapsoltak, ujjongtak, bravóztak,
ami itthon nem mindennapos
- meséli Gábor. Brigitta hozzáteszi: komoly kihívást jelentett
számukra, hogy egy kész produkcióba kellett újoncként beszállniuk. Videón is sokszor
megnézték a darabot, hogy a
balett-teremben
begyakorolt
lépések mellett az egész produkciót is egyben lássák.
- Boldogító érzés volt, hogy
már az első alkalommal, amikor a Carmina Buranában felléptünk, teljesen szabadnak
éreztem magam, tökéletesen
átéltem a zenét és a darabot.
Elhittem, ami a színpadon törHortobágyi Brigitta és Májer Gábor civilben is egy párt alkot. FOTÓ: FRANK YVETTE tént - fogalmaz Brigitta.
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KIÁLLÍTÁS AZ EDF GALERIABAN

Jövőbarát energia
a művészetben
A kortárs képzőművészet
alternatív és megújuló energiával kapcsolatos művészi
megoldásait láthatjuk november 2-ig a Klauzál téri EDF
Galériában. A művek az EDF
DÉMÁSZ által hirdetett Jövőbarát energia című országos
képzőművészeti pályázatra
érkeztek.

A jövőbarát energia termelésének fontosságára hívja fel
a figyelmet az a kiállítás, amelyet Thierry Le Boucher, az EDF
DÉMÁSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója és Szuromi Pál művészeti
író nyitott meg kedden.
Az EDF DÉMÁSZ 2010 nyarán
Jövőbarát energia címmel országos képzőművészeti pályázatot hirdetett hivatásos képzőművészek számára, a felhívásra 35 pályamű érkezett - ezeket
láthatjuk a galériában.
j, - Év elején úgy döntöttünk,
hogy csatlakozva az EDF anyavállalatunkhoz, amely Franciaországban működik, a Jövőbarát
energia szlogent fogjuk használni. Azért választottuk ezt,
mert ezzel is hangsúlyozni szeretnénk, hogy sokat teszünk az
energiafelhasználás terén a környezetünkért. Az általunk meghirdetett pályázat apropóját is ez
a szlogen adta: a művészek meg-

Kereszty Zsolt vette át az első díjat Thierry Le Boucher
EDF DÉMÁSZ elnök-vezérigazgatótól.
jelenítették a különböző megújuló energiákat termelő erőmüveket a képeiken - mondta
el Hiezl József, az EDF DÉMÁSZ
vezérigazgató-helyettese.
A jövőbarát tárlaton a látogatók festményeket, kisplasztikákat, jövőbe mutató szobrokat,
valamint vegyes technikával
készült alkotásokat láthatnak
az EDF Galériában.
A pályázat alkotásait szakértő
zsűri bírálta el, Aranyi Sándor,
az SZTE Rajz-Művészettörténet
tanszék vezetője, Nátyi Róbert
művészettörténész és Szuromi
Pál művészeti író személyében.
Az első díjat - vagyis 200 ezer
forintot - Kereszty Zsolt szegedi
művész nyerte el Hőkaparó és
Napcsapda című alkotásaival.

- A képeimen fiktív szerszámok szerepelnek: ezek olyan
természeti dolgokhoz készültek, amelyekhez tulajdonképpen nem lehetne szerszámmal
hozzányúlni. Ilyen például a hő
és a Nap - magyarázta Kereszty
Zsolt, aki szerszámokat ábrázoló sorozatában készített már
képet árnyékcsapdáról, szélfogóról és szivárványszorítóról is.
A második díjat KomlovszkiSzvet Tamás hódmezővásárhelyi alkotó kapta Látható energia
című alkotásáért, a harmadik
helyezést pedig Németh Ferenc
izsáki festőművésznek ítélték
Eredet című művéért. Az EDF
DÉMÁSZ különdíjjal jutalmazta Pataki Ferenc és Mráz János
alkotását.
(x)

A P e u g e o t c s a l ó d m i n d e n s z e m é l y a u t ó t a g j a f i l m b e illő a j á n l a t o k k a l
v á r j a jelentkezését! Külső m e g j e l e n é s : stílusos, e g y e d i . B e l s ő értékek:
megbízhatóság, erő, takarékosság, környezetbarát életmód. Válassza
ki a z Ö n h ö z l e g k ö z e l e b b á l l ó k a r a k t e r t m á r k a k e r e s k e d é s e i n k b e n !

P E U G E O T
MQTIQN & EMQTIQN

PEUGEOT C-MOBIL
6600 Szentes, Vásárhelyi út 112.
6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85.
Tel.: 62/554-554
T e L : 63/560-200
www.peugeotcmobil.hu
P E U G E O T A T O T A L T AJÁNLJA. A képek illusztrációk. Az 5 év garancia csak a Magyarországon elsőként forgalomba helyezett autókra
vonatkozik. A kiterjesztett garancia 5 évig vagy 100 000 km futásteljesítményig érvényes (amelyik határt az autó előbb eléri).
Érvényesítésének feltétele, hogy minden javítási (karosszéria is) és karbantartási művelet hivatalos Peugeot márkaszervizben történjen a
szerződés teljes időtartama alatt. A 0%-os finanszírozási ajánlat a Peugeot Finanszírozás forint alapú, változó kamatozású pénzügyi
lízing ajánlata. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek
változása esetén mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a finanszírozás kamotkockázatát. Jelen hirdetés tájékoztató jellegű,
nem minősül ajánlatnak, a Peugeot Finanszírozás a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. A hitelfolyósítás feltétele a pozitív
hitelbírálat. A THM mértéke függ az önerőtől és a futamidőtől. Minimális kezdőrészlet: 20 % ; a minimális finanszírozott összeg: 1 000
000 Ft. Az ajánlat a 2010. szeptember 1. és 2010. november 30. között megkötött ügyfélszerződésekre vonatkozik. A tájékoztatás nem
teljes körű. Az ajánlat részleteiről érdeklődjön a Peugeot márkakereskedéseinkben. A Peugeot Hungária fenntartja magának a jogot az
akció megváltoztatására.
A
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Hétfő

Kalendárium, A hét témája,
Lakberendezés

Kedd

Gyógy-ír
Légy-ott

Csütörtök Bizalmasan

Oláh Ibolya sokat tanul
a színházi világban

Bár tavaly kilépett az Aidából, idén újra
elvállalta a musical főszerepét Oláh
Ibolya. Elárulta: karakterben sem áll tőle
messze az etióp hadvezér lánya. Sokat
tanul a színházban, és lefoglalja új"
lemeze is: júliusban Seal előtt léphetett
fel a zenekarával Pécsett. Az albumon
külön dalt szentelt a bulvársajtónak.
ZENE '
FARKAS JUDIT

- Tavaly még arról nyilatkozott kolléganőnknek: kiszállt az Aida című musicalből. Idén azonban ismét főszereplőként turnézik a társulattal, darabbeli szerelmét, Radamest az operettszínház művésze, Szerényi
László alakítja. Miért tért vissza a darabba?
- Szurdi Miklós, a rendező hatott rám. Jó párszor elfutottam, természetesen Miklós hozott viszsza. Elbátortalanodtam egy időre, majd megint
felbátorodtam, utána ismét elment a bátorságom.
Érthető, hogy megijedtem, hiszen nem vagyok színésznő, új volt az egész színházi világ. A rendező,

Péntek

Délmadár

Szombat

Szieszta

M
Ul
ro
ro
M
Ul

anyagiakkal is gond volt. A mai világban mélyen a
zsebembe kell nyúlni, ha lemezt szeretnék, és
nem igazán volt rá keret. Ez az eddigi legőszin
tébb lemezem, nemcsak a zene, a dallam, hanem a szöveg is nagyon fontos.
- Az egyik dalban, a Címlaphírben a szenzációhajhász bulvársajtó is megkapja a magáét...
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- Mert annyira „szeretem" őket. Sokszor
meggyűlt a bajom a bulvársajtóval, soha nem
volt jó a viszonyunk. Az soha nem érdekli őket,
milyen pozitív dolog történt veled. Jó ideje nem
nyilatkozom, nem adok interjút a bulvárnak, de
nem is kell. Leírják bátran enélkül is: Oláh Ibolya nyilatkozta. Mindig az újságból tudom
meg, jól vagyok-e vagy sem. Védekezni
ez ellen csak úgy lehet, hogy nem ol
vasom el, amit rólam írnak. Az emberek pedig úgyis tudják, hogy a fele
sem igaz.
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ŐSZI ELEGANCIA

- A Ki arossz,ki a jó? című dalról írták: a
rasszizmusról szóL Szembesül rasszista
megrryitvánulásokkat?

Az esőcsizmák praktikussága
ihlette az őszi-téli csizmadivatot. A lakkal és gumival elegyített lábbelik a hosszú tél kellékei lesznek. A télbe való átmenetbe az örök divat ballonkabát tesz jó szolgálatot.

A R E N D E Z Ő ES A T A R S A S A G HATASARA TERT VISSZA A Z AIDABA
maga a darab és a társaság vonzott vissza. Viszont
nagyon jól érzem magam a színházi környezetben, mert rengeteg dolgot lehet tanulni. Műveltebbé válik az ember, fejlődik a kommunikációs készsége. A prózám például nem volt olyan tiszta, meg
kellett tanulnom beszélni.
- Mit jelent önnek az Aida és a címszerep?

- A dal nemcsak a rasszizmusról szól, hanem mindenkiről, mert
itt Magyarországon még a szomszéd is utálja a másikat. A rasszista megnyilvánulásokról pedig azt
gondolom, mindenki követ el hibákat, nincsenek tökéletes emberek.
Normálisan is le lehet reagálni
- Nagyon-nagyon szép darab, persze számít, ki
egy-egy ilyen esetet.
rendezi, és kik játszanak benne. Nemcsak a szere- Júniusban a Kapcsolat
l j Nagyon jól érzem magam a színházi környezetben, koncerten Rod Stewart
mert rengeteg dolgot lehet tanulni. Műveltebbé válik az előtt énekelt a megasztárosokkal, júliusban pedig
ember, fejlődik a kommunikációs készsége.
Seal előtt lépett fel PéOláh Ibolya
csett a zenekarával Volt
alkalma szót váltani az angol énekessel?
lemről szól, hanem két nép összecsapásáról is. Karakterben sem áll messze tőlem az etióp hadvezér
- Erre nem volt idő, de a dobosa odajött
lánya, akit az apja fiúsan nevelt, harcra, lázításra.
hozzánk, megdicsérte a dobosunkat és az
Aida eleinte nagyon kemény, egy idő után azonegész zenekart. Seal koncertje nagyon tetban meg lehet látni benne a jólelkű, szerelmes
szett, de látszott rajta, hogy fáradt.
lányt. Folyamatosan változik a karaktere a darab
- A zene.hu honlapversenyén az OIRO (Oláh
alatt.
Ibolya Rajongói Oldal) & Oláh Ibolya Múzeum
- Nem unatkozik: az Aida-előadások mellett harmadik
nyerte a „Legjobb rajongói honlap" címet. Milemezével is koncertezik. Úgy tudjuk, három évig nem
lyen a kapcsolata a lelkes rajongókkal?
tudta kiadni a lemezt, pedig az első két albuma plati- Tulajdonképpen semmilyen, azzal adhanalemez lett: csak idén márciusban jelent meg El metok a legtöbbet nekik, hogy énekelek.
rem mondani címmel. Mi volt ennek az oka?
Egy-kettő van, akivel tartom a kapcsolatot, de
nem az a fajta vagyok, aki napi kapcsolatban
- Sok harc folyt az aláll a rajongókkal. Nagyon kevés barátom van,
bum körül, senki sem
ha van egy kis időm, azt inkább velük töltöm.
akarta kiadni, és az

OLASZ DIVAT: CSÁSZÁRMETSZÉS

FELFEDEZETTJE
Az X-Faktorból
nemrég kiesett
Szirota Dzsenifert „fedezte
fel" először
egy nyíregyházi tehetségkutató zsűritagjaként. Akkor
állva tapsolt a
16 éves lány-

A testem és én

nak, aki végül
megnyerte a
versenyt. Óriási tehetségnek
tartja, akinek

KÉRDÉSEK JENNIFER ANISTONHOZ
Hogyan őrzi meg a szépségét?
- Minden reggel ébredés után
megmosom az arcom, hidratáló
nappali krémmel kenem be, és már
kész is vagyok. Csak a bőrtípusomnak megfelelő krémet használok,
ezen belül is egy bizonyos márkát.
Mi van a sminktáskájában:
- Rúzs, naptej leégés ellen,
szemhéjfesték.
A szemét vagy az ajkát hangsúlyozza inkább sminketésnél?
- A szememet esti alkalmakra füstösre festem. Nappal a természetes hatású sminket részesítem előnyben, inkább az ajkaimat hangsúlyozom.
Egy lakatlan szigeten hogyan őrizné meg szépségét?
- Alvással és vízzel. Legalább nyolc órát alszom és na-

azonban még
fejlődnie kell.

gyon sok vizet iszom. Szerintem
ez elengedhetetlen ahhoz, hogy

Hová megy legszívesebben pihenni?
- Mexikóba. Azt teszem, mint

Kedvenc parfümje?
- Amit rólam neveztek el. A
Jennifer Aniston parfüm illata
tiszta, szexi, egyesíti kedvenc illataimat, benne van az óceáné,
a levegőé és a jázminé.
Kik a kedvenc tervezői?
- Szeretem a klasszikus, elegáns ruhákat.
Hol szeret vásárolni?
- Bárhol. Gyakran hordok
farmert és pólót is, nem csak
elegáns ruhát.
Cipőimádó?
- Igen. A kedvencem most
egy szandál, évek óta hordom.
És van egy papucsom is, azt sem
volt még szívem lecserélni.

Síelni is imádok, Coloradóba járok a legszívesebben.
Jár edzőterembe?
- Inkább jógázni, legalább
háromszor egy héten. Ha nem
vagyok otthon, DVD alapján jógázom. Ez a mozgásforma erősíti az izmaimat, és biztosítja a
belső békémet, hogy harmóniában tudjak lenni a világgal.
Emellett javítja a légzést is.

megőrizzük bőrünk szépségét.

a többi turista: lazítok a s t r a n d o n .

Mi van mindig a hűtőjében?
- Hal, csirke, főtt tojás, sajt,
alma, diétás üdítő és jeges tea.
Kedvenc ételek?
- Szeretem a mexikói ételeket - tortillachips, guacamole
bármikor jöhet.

-

Tíz gyermekből négy császármetszéssel jön világra a katolikus
Olaszországban, ahol a tervezett
csökkenés helyett emelkedik a
műtéti beavatkozások száma. A
műtéti utat nem a szülő nők, hanem az orvosok preferálják.
A szülések 38,43 százaléka zajlott le császármetszéssel tavaly
Olaszországban. 2008-ban az
arány
38,32 százalék
volt,
2001-ben pedig 33,91 százalék. Ezzel Olaszország, ha a népszaporulatban nem is, de császármetszésben viszi a pálmát Európában.
A műtéti szülések növekedése
a gazdag északon és a szegényebb délen egyaránt megfigyelhető. A császármetszés mindennapi gyakorlattá vált az olasz magánklinikákon és a kisebb szülészeteken, ahol évente kevesebb
mint ötszáz szülést vezetnek le.
A természetes szülésért indított kampányok kudarcot vallottak. A kórházi adatlapokból az
derül ki, hogy az olasz édesanyák
az első császármetszés után a második és harmadik gyermeküket
is így hozzák világra.
A császármetszések túlzottan
nagy számát a szervezetlenség
magyarázza. Nem az egyre idősebb édesanyák félnek a fájdalomtól, hanem a természetes szülésre nem kellőképpen felkészített orvosok választják ezt a szerintük könnyebb utat. A műtéti
beavatkozást megelőzésként alkalmazzák a komplikációk elkerülésére.
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Szombaton ünnepi műsorokkal, koszorúzással, beszédekkel emlékeznek meg az
1956-os forradalomról és szabadságharcról, valamint a köztársaság kikiáltásának 21. évfordulójáról a megye városaiban.

FARKAS JUDIT

Borisz Godunov
OKTÓBER 23., SZOMBAT
SZEGED, BELVÁROSI MOZI
18.00: Borisz Godunov opera, a Metropolitan Opera új produkciója. Zene és
librettó:
Mogyeszt
Muszorgszkij, Marina hercegnő: Jekatyerina Szemens-

gijev, rendező: Peter Stein.
Az orosz romantika tragikus sorsú zeneszerzőjének
operája a titkokkal teli cári
udvarban játszódik. A zenemű Muszorgszkij zsenijének köszönhetően nemcsak
az uralkodó, Borisz Godu-

O
U 1

V

CD

csuk, Dmitrij: Aleksandrs
Antonenko, Sujszkij herceg: Oleg Balaskov, Rangoni: Evgeny Nikitin, Borisz
Godunov: René Pape, Pimen: Mihail Petrenko, Variam: Vlagyimir Ognovenko.
Közreműködik a Metropolitan Opera Zenekara és Kórusa, vezényel: Valerij Ger-

19.00: Emlékhangverseny a dómban, műsoron: Joseph Haydn: A teremtés, előadják: Somogyvári Tímea Zita szoprán, Csapó József tenor, Jekl László basszus, a Vaszy
Viktor Kórus és a szegedi szimfonikusok. Vezényel Gyüdi Sándor.

XX

OKTÓBER 20-26.,
SZERDA-KEDD
SZEGED
Folytatódnak az Őszi Szegedi
Egyetemi Kulturális Fesztivál
változatos programjai. Ízelítő:
szerdán a Grand Caféban lengyel szolidaritási emléknap
lesz 13-tól 21.30-ig. Csütörtökön 21 órától a Millenniumi
kávéházban
a
Madonna,

páddal és Nyéki Tamással, a
Millenniumiban fellép a CimbaliBand, a Móra-múzeumban pedig a 21. századi buddhizmusról hallgathatunk előadást. A Katolikus Ház dísztermében szombaton 19 órától
Zádory Édua hegedűművész
és Anastasia
Dombrovska
zongoraművész ad koncertet.
Hétfőn és kedden a SZTE-

OKTÓBER 21-23.,
CSÜTÖRTÖK-SZOMBAT
SZEGED, CSANÁDPALOTA, CSONGRÁD, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KISTELEK, MAKÓ, MINDSZENT, MÓRAHALOM, SÁNDORFALVA, SZENTES

SZEGED
OKTÓBER 23., SZOMBAT
VÁROSI
MEGEMLÉKEZÉSEK
AZ
1956-OS FORRADALOM 54., ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSÁNAK
21. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
10.30: Az országzászló felvonása a
városházánál, közreműködik: Pavane Táncegyüttes, Fricsay Ferenc Városi Koncert-fúvószenekar,
11.00: Ünnepség és koszorúzás a
Rákóczi téri Nagy ímre-szobornál,
közreműködik: Fekete Gizi, Rácz Tibor, a Pavane Táncegyüttes és a Fricsay Ferenc Városi Koncert-fúvószenekar,

nov, hanem a végtelen
orosz lélek és a középkori
orosz társadalom hiteles
zenei ábrázolása is egyben.
A Met-közönség egyik kedvencévé vált, a kritikusok
által magasztalt René Pape
először énekli ezen a színpadon a darab ikonikus
címszerepét.

Oszi kulturális
fesztivál Szegeden

Megemlékezések
az 1956-os
forradalomról

TÁNCJÁTÉK
Október 24.,
vasárnap
Szeged,IH
Rendezvényközpont
19.00:
A Nagyvárad
Táncegyüttes
bemutatja a
Tragédia című
táncjátékot,
Madách Imre,
a nagy drámaíró tragédiája nyomán. A
Partium első
hivatásos magyar táncegyüttese rövid idő alatt
markáns színfoltja lett Bihar megye és
a régió kulturális életének.
Folklórműsoraiknak és
színpadra alkalmazott
táncjátékaiknak célja az
egyetemes

CSONGRÁD MEGYEI ÉS SZEGEDI 56-OS
SZERVEZETEK MEGEMLÉKEZÉSEI
OKTÓBER 23., SZOMBAT
14.30-TÓL: Emlékezés és emléktábla-koszorúzások: a Csillag börtön
falánál, Danner János emléktáblájánál (Tisza L. krt. 8-10.), a Honvéd
téri Nemzetőr emléktáblánál, a Dóm
téri Pieta-szobornál, Kováts József
szobránál (Dóm téri oktatástechnikai épület),
16.00: Ünnepi beszéd a Rerrich Béla
téri 1956-os emlékműnél: bevezető:
Magyar Anna, dr. Fejér Dénes, a POFOSZ megyei elnöke, beszéd: dr. Kun
Miklós történész, egyetemi tanár,
18.00: Gyertyás menet Schvarcz Lajos emléktáblájához (Takaréktár u.
1-3.), emlékező szentmise a szegedi
dómban.
VÁROSRÉSZEK MEGEMLÉKEZÉSEI
SZŐREG

OKTÓBER 22., PÉNTEK

13.00: Megemlékezés és műsor a
szőregi Tömörkény István Művelődési Házban. Közreműködnek az
SZKTT Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai,
14.00: Megemlékezés és koszorúzás
a Hősök terén lévő emléktáblánál.

magyar néptánckultúra
megőrzése,

George
Michael,
Whitney
Houston, Kylie Minogue vagy
éppen
Beyonce
slágereit
akusztikusán
újraértelmező
Why Not zenekar (képünkön)
lép fel. Pénteken a 80 éves
Dóm tér történetét ismerhetjük meg a téren Marton Ár-

age-ben a Sundance fesztivál
díjazott filmjeit nézhetjük 18
órától, kedden 20 órától Pleskonics András (Plesi) tart
rockklubot. Részletes programok: online programajánlónkban vagy a www2.u-szeged.hu/okf/ weboldalon.

Kirándulás vonattal
OKTÓBER 23., SZOMBAT
SZEGED-RÓKUS
VASÚTÁLLOMÁS
9.31: Vonatút Szarvasra, az
őszi színekben pompázó arborétum (képünkön) és a
város
nevezetességeinek
megtekintése. Túravezető:
Dósa Endre, 20/415-4615.

ápolása és továbbadása.

TÁPÉ
OKTÓBER 23., SZOMBAT
9.00: Emlékezés és koszorúzás a Tápéi Országzászló Emlékműnél,
KISKUNDOROZSMA
OKTÓBER 23., SZOMBAT
10.00: Emlékezés a Petőfi Sándor
Művelődési Házban, közreműködnek
a Jerney János Általános Iskola tanulói; koszorúzás az 56-os kopjafánál.
CSANÁDPALOTA
OKTÓBER 22., PÉNTEK
14.00: Megemlékezés és koszorúzás
a Kelemen László Emlékparkban.

CSONGRÁD
OKTÓBER 23., SZOMBAT
9.00: Koszorúzás a temetői kopjafánál,
9.45: Koszorúzás a városháza falán
lévő emléktáblánál,
10.00: Városi ünnepség a városháza
dísztermében,
közreműködik
a
Csongrádi Versmondók Köre és a
Galli János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai,
10.45: Az országzászló emlékmű
avatása a Kossuth téren köszöntőés avatóbeszéddel, emlékműszenteléssel,
11.15: Koszorúzás az 56-os emlékműnél.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
OKTÓBER 21., CSÜTÖRTÖK
17.00: Mágori Sándor Az 1956-os
forradalom
és
szabadságharc
Csongrád megyei emlékhelyei című
könyvének bemutatója a Németh
László Városi Könyvtárban,
OKTÓBER 20-23., SZERDA-SZOMBAT
NEMZETI EMLÉKEZET HETE
Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepéhez kapcsolódóan
ismét megrendezik a Nemzeti Emlékezet Hetét Hódmezővásárhelyen.
Program: www.emlekpont.hu. Október 23-án az Emlékpont kiállításai
díjtalanul látogathatók.
OKTÓBER 23., SZOMBAT
10.00: ZÁSZLÓFELVONÁS A KOSSUTH TÉREN,
10.30: Megemlékezés és koszorúzás
a Nagy Imre sétányon, beszédet
mond: prof. dr. Gyulai József akadémikus, közreműködnek: Bohus Brigitta és Harangozó Ágnes, a Bethlen Gábor Református Gimnázium
diákjai, MH 5. Bocskai István Lövészdandár Zenekara.
KISTELEK
OKTÓBER 22., PÉNTEK
17.00: Megemlékezés a Kisteleki Általános Iskola aulájában, közreműködnek az Árpád Fejedelem Gimnázium
tanulói, Id. Vándor Rudolf Fúvószenekar, majd koszorúzás a kopjafánál.
MAKÓ
OKTÓBER 21., CSÜTÖRTÖK
16.00: Színház - Kis Lajos fotóművész kiállításmegnyitója a polgármesteri hivatal földszinti aulájában.
OKTÓBER 22.. PÉNTEK
18.00: Ökumenikus istentisztelet a
Csanád vezér téri kápolnában,
18.30: Gyertyagyújtás az 1956-os
emlékműnél, a Csanád vezér téri
kopjafáknál, közreműködik Tóth Tibor színművész.

OKTÓBER 23., SZOMBAT
9.30: Ünnepi zászlófelvonás a városi zászlónál, közreműködnek a Makói Általános Iskola diákjai és az iskola Bartók Ifjúsági Fúvószenekara,
10.00: Fazekas Lajos rendőr őrnagy
emléktáblájának megkoszorúzása a
régi rendőrség épületénél,
10.30: Institóris Ildikó és a makói fiatalok emléktáblájának koszorúzása
a József Attila Gimnáziumnál, közreműködik Institóris családja, az önkormányzat és az iskola diákjai,
11.00: Emlékezés és koszorúzás az
56-os emlékműnél, a Csanád vezér téri kopjafáknál, közreműködik az általános iskola fúvószenekara; a Makói
Oktatási Központ Erdei Ferenc Tagintézménye és a Napforduló Együttes
műsora, koszorúzás, térzene.
MINDSZENT
OKTÓBER 23.. SZOMBAT
9.00: Koszorúzás a városházánál,
9.30: Megemlékezés és ünnepség a
Keller Lajos Kulturális Központban
ünnepi beszéddel, iskolások műsorával, „Mindszent Városért" kitüntetés átadása.
MÓRAHALOM
OKTÓBER 22., PÉNTEK
16.30: Gergelyné Szőts Erzsébet „56
papíron és vásznon" című kiállításának megnyitója az Aranyszöm
Rendezvényház aulájában,
17.00: Ünnepi szentmise a Szent
László-templomban,
18.30: „A szabadság útja időtlen
hosszú" - megemlékezés fényjátékkal a templomkertben. A szervezők
kérik: a résztvevők egy szál virággal
emlékezzenek a forradalom hőseire.
SÁNDORFALVA
OKTÓBER 22., PÉNTEK
17.00: Koszorúzás a Szabadság téri
kopjafánál, majd a Pallavicini Sándor
iskola felsőseinek ünnepi műsora.
SZENTES
OKTÓBER 22.. PÉNTEK
19.00: A Muzsikás együttes (kicsi képünkön) koncertje a református
nagytemplomban.
OKTÓBER 23., SZOMBAT
10.00: Városi ünnepség: zászlófelvonás a Kossuth téren, koszorúzás a
kopjafánál,
10.30: Ünnepség a Megyeháza Konferencia- és Kulturális Központ dísztermében, közreműködnek: Lakatos Béla
(zongora), a Koszta József Általános
Iskola tanulói, Szentes fúvószenekara.
14.00: 23 órás tekerés, gyülekező a
Kossuth téren,
15.00: A XVI. Alföldi Fotószalon
megnyitója a művelődési házban.
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Légy-ott

Oláh Ibolya játssza Aida, az etióp rabnő szerepét Elton John musicaljében: az
ókor szellemét megidéző, látványos darabot Szurdi Miklós rendező állítja szín-

Gála a vörösiszap
károsultjaiért

OKTÓBER 24., VASÁRNAP
SZEGED, BELVÁROSI MOZI
19.30: „Szegediek a vörösiszap károsultjaiért" - jótékonysági gálaest, amelynek
bevételét a katasztrófa áldozataihoz juttatják el. Az adományokból befolyt őszszeggel megegyező értékű felajánlást tesz
Szeged város önkormányzata. Műsorvezető: Janik László színművész. Fellépők:
Czutor Zoltán (Nyers, Belmondo), Erdélyi
Tímea, Savanyú Gergő (duó, Szegedi Nemzeti Színház), Kancsár József (Pinceszínház), Kiszely Zoltán, Merényi Nicolette
(duó), Kónya Krisztina (Szegedi Nemzeti
Színház), Lakatos Krisztián (Megasztár 4.
döntőse), Mező Misi (Magna Cum Laude),
Molnár Dixieland Band (képünkön), Szeged Táncegyüttes, Szentpéteri Csilla, Szir-

tes Edina Mókus (Fabula Rasa), Tandi Flóra, Vajda Júlia (Szegedi Nemzeti Színház),
Varga J. Bernadett (Megasztár 5. döntőse),
Volvox
zenekar.
Magánszemélyeknek
5000 forintba kerül egy két fő belépésére
jogosító jegy. Az összeget az adományozó
a Vöröskereszt megadott számlaszámára
utalja, vagy bedobhatja a Belvárosi moziban és az IH Rendezvényközpontban felállított urnákba. Mindkét esetben előzetes
regisztráció szükséges. A szervezők tárgyi
felajánlásokat (tartós élelmiszer, tisztítószer, védőfelszerelés stb.) is várnak az
IH-ba, a moziba és a Senior Centerbe november 6-áig. A felajánlás menetével kapcsolatos információk:
www.szeged.hu,
www.ihrendezvenykozpont.hu, www.belvarosimozi.hu.
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EGYETEMISTAHÉT
A NAPFÉNYFÜRDŐBEN

Október
20-22.,
szerdapéntek
Szeged,
Napfényfürdő

Elton John Aidája
OKTÓBER 22., PÉNTEK
SZEGED, VÁROSI SPORTCSARNOK
19.00: Aida - musical. Egyiptommá
változik a szegedi sportcsarnok: monumentális díszletre és lenyűgöző jelmezekre számíthatnak azok, akik megnézik az előadást. Az ókor szellemét megidéző produkció címszerepét, Aidát a
Megasztárból ismert Oláh Ibolya alakítja, riválisa,
Amneris

OKTÓBER 26., KEDD
SZEGED, KISSZÍNHÁZ
10.00, 14.00: Weöres Sándor:
Csalóka Péter. A szerző a magyar nyelv bravúros mestere
volt, költő, író, műfordító, irodalomtudós. Több nemzedék
nőtt fel dallamos, zenei hatásjji gyermekversein. Mesejátékának főhőse, Csalóka Péter
ravasz fickó, akinek egy szavát sem lehet elhinni. Nem
csoda, hogy a kapzsi, telhetetlen, gőgös és rettentő ostoba bírónak úton-útfélen túljár
az eszén. Weöres Sándor
gyermekdarabját, amelynek
alapjául a Csalóka Péter című
székely népmese szolgált, a
költő klasszikussá vált gyermekversei gazdagítják. Rendező: Sándor János.

Somló és barátai

OKTÓBER 25., HÉTFŐ
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
19.00: Somló Tamás és barátai - köztük Charlie - adnak
koncertet az újszülött
életmentők javára a színházban.
Szeged
Első Li-

ons Klub hagyományos könynyűzenei koncertjének teljes
bevételét a Szegedi Újszülött
Életmentő Szolgálat Alapítványnak ajánlják föl. Telefon: 62/554-714, 62/554-715,
62/554-716; www.nemzetiszinhaz.szeged.hu.

Folytatódik

OKTÓBER 22., PÉNTEK
SZEGED, IH RENDEZVÉNYKÖZPONT
20.00: II. Fashion & Bride Show: a szegedi nők éjszakája. Folyamatos divatbemutatók egész éjszaka, Szeged és az ország legszínvonalasabb szalonjaival: utcai és alkalmi ruhák, cipők, táskák, kiegészítők, fürdőruhák, fehérneműk és
201 l-es menyasszonyi ruhák. A műsor
szüneteiben izmos, félmeztelen fiatalemberek kínálják körbe a koktélokat.
Minden hölgyet itallal és ajándékokkal
lepnek meg. Az ország legjobb szépségszalonjai, fodrászai, testkezelései, plasztikai sebészei, fitnesztermei mutatkoznak be, a résztvevők kipróbálhatják a
legújabb szépségtrendeket. Belépő: elővételben 2700, a helyszínen 3200 forint.
Aki belépőt vált, ingyen mehet be a rendezvény éjszakáján a Tisza River Caféba.

az egyetemista hét a fürdőben: 1500
forintos kedvezményes
belépésre jogosít a diákigazolvány, és
zálást is
igénybe vehetnek az
egyetemista
látogatók.

CSALÁDI
NAP
Október 23.,
szombat
Szeged,
Kodály tér
10.00-12.00:
A Nagyító
Alapítvány
családi napja.
Csapatban
(minimum 2,
maximum 5
fő) és egyénileg is lehet
indulni. A
résztvevők
különböző ál-

Pályaválasztási vásár
OKTÓBER 26., KEDD
SZEGED, IH RENDEZVÉNYKÖZPONT
A vásár információt nyújt a pálya-,
szakma- és iskolaválasztás előtt álló
általános, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulóinak, valamint a pályakorrekciót tervező fel-

nőtteknek a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, helyes pályadöntés meghozatalában. A rendezvény szerdán folytatódik. A programokról további információ található
a www.ihrk.hu weboldalon, és kérhető a nagyp@lab.hu e-mail címen.

lomásokon
játékos feladatokat oldhatnak meg,
amiért pecsétet kapnak.
Lesz origami,

Koncert és képregények
OKTÓBER 22., PÉNTEK
SZEGED, RÉGI ZSINAGÓGA
19.00: A MASZK Egyesület
programjai: Holdvilágos - a
Napra együttes akusztikus
koncertje. A 2004 őszén alakult Napra első lemeze elnyerte a legjobb hazai világzenei albumnak kijáró Fonogram-díjat, második albumuk idén tavasszal jelent

repében Xantus Barbarát láthatja a közönség. A két hercegnő között őrlődő
egyiptomi hadvezért, Radamest Szerényi László kelti életre. Az ismert opera
története nyomán írt musical zenéjét
Sir Elton John, a Grammy-díjas zeneszerző, zenész és
énekes szerezte 1999-ben.
Magyarországi ősbemutatója
- a musical 2. európai bemutatója 2007-ben volt. A
produkcióra jegyek a REÖKjegyirodában
3700 forinttól
válthatók,
üdülési csekket is elfogadnak.

Nők éjszakája:
divat és koktélok

hajdiagnoszti-

Csalóka
Péter

•

padra pénteken a szegedi sportcsarnokban.

SZERKfSZTI FARKAS JUDIT

meg Holdvilágos címmel. A
REÖK-ben október 31-éig
még látogatható a Symposion LIFT - Tolnai Ottó műveinek képregény-adaptációi
című tárlat, amelynek anyaga a MASZK felkérésére készült. A szövegeket a
Symposion vajdasági kulturális, művészeti folyóirat
szerkesztője állította össze,

gyöngyfűzés,
kukoricamorzsolás. célba
dobás, papírrepülő készítés és dobás,
gólyaláb, lécláb, pattogatott kukoricaevés, 56-os
totó és kötélhúzás. Minden résztvevőt megaján-

az alkotások megjelentek a
lap legújabb számában is.
Infó: www.maszk.hu.

dékoznak.

Adóm
születésnapja
OKTÓBER 24., VASÁRNAP
SZEEGD, DÓM
16.00: Ünnepélyes koncelebrációs szentmise
17.00: Emeld föl szívedet, nemzetem! - emlékműsor a szegedi Fogadalmi Templom felszentelése 80. évfordulójának tiszteletére. Közreműködik többek között Bodnár Vivien,
Miller Zoltán, Pitti Katalin, Rékasi Károly, *
Szélyes Imre, Varga Klári, Varga Miklós,
továbbá temesvári, szabadkai, nagyváradi és szegedi színészek, illetve a Kormorán együttes. Az ünnepi műsor színvonalát 60 tagú kórus, 80 tagú tánckar emeli.
Rendező: Koltay Gábor.

Program minden napra: http://program.deImagyar.hu

Isten hozta!

KAPCSOLATOK
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MEGKÉRDEZTÜK VÁSÁRHELYI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 4. OLDALON

Csörög a telefon

Viselt iskolaköpenyt?

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

RÁCZ MARGIT
nyugdíjas védőnő:
- Makóra jártam gimnáziumba,
kötelező volt, ezért hiába nem
szerettem, hordani kellett a köpenyt. Akkor más világ volt,
most már szembetűnőbbek a
szociális különbségek, ezért nem
biztos, hogy rossz a formaruha
használatának ötlete.

SZÉLL JÓZSEF
eladó:
- Nem volt kifogásom a köpeny
ellen. Általános iskolában és szakmunkásképzőben is viseltem. A lányok persze nem szerették az
egyenöltözetet. Szükség lenne-e
most a formaruhára? Nem tudom
megmondani, de nem lenne divatozás a gyerekek körében.

JUHASZ GYULANE
munkaügyi előadó:
- Különösebb bajom nem volt a
köpennyel. Egy piros és egy kék
színűt használtam. Nem sok variáció volt akkor. Nem látszott a
diákokon az, hogy ki milyen
anyagi körülmények között él. A
mostani szülők már igazán nem
is tudják, miről van szó.

Baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u.
6.). Járó betegek: traumatológiai
szakrendelés 7-19 óráig (Tisza L.
krt. 97). Sebészet, nem baleseti:
sebészeti klinika A részlege (Pécsi
u. 4.). Urológia: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt. 57.).
Sürgősségi betegellátás, felnőtt:
sürgősségi betegellátó osztály, mindennap 0-24 óráig (Kálvária sgt.
57). Baleseti sebészet, 14 év
alattiak: gyermekgyógyászati klinika és gyermek-egészségügyi központ gyermeksebészeti osztály (Korányi fasor 14-15.). Szemészet:
szemészeti klinika (Korányi fasor
10-11). Gyermek és felnőtt központi sürgősségi orvosi ügyelet:
hétköznap 16 órától reggel 7.30-ig,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (Szilágyi
u. felől). Tel.: 62/433-104 vagy
104. S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat: megyeszerte ingyenes:
06-80/820-111. Gyógyszertár: Vasas Szent Péter Gyógyszertár (Kossuth L. sgt. 62., tel.: 558-150), hétköznap 22—7-ig, vasárnap 20-7-ig,
munkaszüneti napokon 7—7-ig.

Újszegeden készült 15 éves olvasónk fotója, amelyen egy gyík látható egy virág „társaságában". A kép
a napsütéses indián nyarat idézi meg a borongósra fordult, hűvös őszi időben. FOTÓ: POPÁL BALÁZS

Szeged város érdeke a közös
ként jelentkezőket nem kért fel.
A belváros felújítási pályázatát miért hagyta az előző közgyűlés a
választások utánra? A győztes
polgármester más eredményre
számított (véleményem szerint).
Miért is kellene az új képviselőknek most sürgősen, rögtön az alakulás napján megszavazni?
1,8 milliárd forintot meg senki
nem dobott ki az ablakon. Ezzel a
polgármester úr is tisztában van.

Igenis mint választópolgárok
(nem kenyéradó gazdák) elvárjuk
a képviselőktől, hogy felelősséggel, megalapozottan, kellő ismeretek után döntsenek.
Egyszerűbben szólva: ne engedjék
feleslegesen szórni a pénzt. Kampány helyett a város érdeke most
nyugalmat, megalapozott döntéseket kíván. Bízzuk ezt a megválasztott képviselőkre.
Badényi István, Szeged

MEGJÖTTÜNK

Október 18., 17 óra 30 perc, 3430
g. Sz.: László Lea és Nagy Béla
(Kiskunfélegyháza).
KOVÁCS MÁTÉ LÁSZLÓ
Október 18., 21 óra 8 perc, 3680

TERITESES FOGORVOSI ÜGYELET

DENTHA FOGÁSZAT

g. Sz.: Pozsák Henrietta és Kovács
Tibor (Szeged).
FARKAS DOMINIK ZSOLT
Október 19., 1 óra 57 perc, 3150 g.
Sz.: Kevin Andrea Ilona és Farkas
Zsolt (Szeged).
SZURGENT BENCE
Október 19., 7 óra 10 perc, 2770
g. Sz.: Ramotai Nikoletta Barbara
és Szurgent Pál (Makó).
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MAJOR KATA
Október 15., 11 óra 23 perc, 3220
g. Sz.: Szabó Anna és Major Sándor (Vásárhely).
SZAKÁCS FANNI
Október 16., 12 óra 10 perc, 3530
g. Sz.: Nagy Orsolya és Szakács
Gábor (Maroslele).

BALÁZS LAURA
Október 18., 0 óra 23 perc, 3480
g. Sz.: Bartók Barbara és Balázs
Tibor (Vásárhely).
SÓS EDINA
Október 18., 22 óra 3 perc, 3520
g. Sz.: Szekeres Judit és Sós Tibor
(Vásárhely).
MAKÓ
KALUCZA PETRA ALEXANDRA
Október 15., 14 óra 10 perc, 2200
g. Sz.: Kalucza Annabella és Pável
Róbert (Tyúkod).
SZENTES
SERES ALEXANDRA JÁZMIN
Október 16., 12 óra 13 perc, 3050
g. Sz.: Podhoretz Alexandra és Seres Gábor (Csongrád).
GRATULÁLUNK!

NEM LEHET SÓZNI
Szegedi olvasónk tudja, hogy idén
télen már nem lehet sós homokkal
felszórni a havas, jeges utakat,
járdákat. A 30/915-2795-ös telefonszámról vetette fel: adjanak tájékoztatást az illetékesek, mivel
lehet helyettesíteni a sós homokot. Javasolta: ahogy az eddigi
szóróanyagot, az új, hasonlóan hatásosan felhasználható anyagot is
árusítsa a lakosság részére a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Szeged határában, az árvízi töltésen pedig életveszélyes motorral
közlekedni, mert az útburkolaton
helyenként 15-20 centiméteres
nyomvályú van: a személyautók
alját is megrongálja az útburkolat.
Olvasónk közlekedő társai nevében is kéri, javítsák ki a hibákat, mielőtt komolyabb baleset
történik.
ROSSZ A LÁMPA
Dorozsmai olvasónk arra hívta fel
az illetékesek figyelmét a
20/227-1426-os telefonszámról,
hogy már több mint egy hónapja
rossz az általános iskola melletti
zebránál a közlekedési lámpa
zöldje. Meg kellene végre javítani
a lámpát, mielőtt az iskolásokat
baleset éri.

KÁTYÚS UTAK
Bárdi Attila jelezte Kistelekről,
hogy a régi 5-ös űt Csongrád megyei szakaszán veszélyes kátyúk
és kitüremkedések bosszantják a
közlekedőket. A Sándorfalvi úton,

KAMERÁK
Szegedi olvasónk árusító bódéját
október 14-én éjszaka kirabolták a
Bartók téren. Arra kéri az illetékeseket a 62/424-267-es telefonszámról, szereljenek fel a téren
térfigyelő kamerákat, mert a kereskedők és árujuk nincs biztonságban. Olvasónk rettegve gondol
a korai sötétedésre, hiszen a téren
nagyon sok gyanús alak fordul
meg, rendőrautót pedig nem sokszor látni. így nem lehet ott hagyni éjszakára, hétvégére az üzletet.

ELVESZETT, KÖSZÖNET
FÜLBEVALÓ
Szegedi olvasónk jelentette be a
30/518-0697-es számról, hogy
október 12-én talált egy fél pár
fülbevalót a 9-es trolin. Az ékszer
fülbe dugós, lógós, olvasónk szerint valószínűleg arany. A tulajdonosa a megadott telefonszámon
érdeklődhet.
KÖSZÖNET A NAPFÉNYFÜRDŐ
NAPPALI KÓRHÁZÁNAK
Demos Ottília szeretne köszöne-

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

POSTABONTAS

SZEGED
BAGI BOGLÁRKA
Október 18., 12 óra 15 perc, 3400
g. Sz.: Csóti Éva és Bagi Csaba
(Forráskút).
SZNYIDA GERGŐ ATTILA
Október 18., 16 óra 29 perc, 2930
g. Sz.: Kisalbert Erzsébet Hilda és
Sznyida Attila (Csabacsűd).
GARAI NORMAN MILOS
Október 18., 15 óra 42 perc, 2490
g. Sz.: Juhász Dominika és Garai
Tamás Péter (Mórahalom).
NAGY DÁVID

KORSÓS SÁNDOR,
a hajléktalanszálló vezetője:
- Általános iskolában és gimnáziumban is kötelező volt a köpeny.
Nem mindig szerettem hordani.
Ettől függetlenül úgy gondolom,
hogy hasznos a formaruha vagy a
köpeny. Gátat szab az iskolai divatozásnak. Ne a ruhájával, az
eszével tűnjön ki a gyerek.

ÜGYELETEK SZEGEDEN

Gyík virággal

A Szeged város érdeke a közös
munka című, hétfőn megjelent, közgyűléssel kapcsolatos olvasói levélre reagálnék más megvilágításban.
A polgármester úr jóval az alakuló
közgyűlés előtt tudta, hogy a Fidesz-KDNP nem vállal alpolgármesteri tisztségeket. Ennek ellenére a
tévénézők megtévesztésére eljátszotta a „hét képviselő felkérését
alpolgármesteri tisztség felajánlására" című darabot. Még jó, hogy ön-

ADATLAPOK
Juhász Sándor szerint a közelmúltban 3500 őstermelő kapott adatbejelentő lapot a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivataltól. A
makói férfi nem érti: ha nem változtak az adatok, miért kell újat
kitölteniük? Miért nem elég elküldeni az illetékeseknek a bankszámlához való jogosultságot igazoló dokumentumokat? Szerinte
ezzel a hivatal csak a területalapú
támogatások kifizetését akarja
elodázni.

tet mondani a Napfényfürdő nappali kórházában dolgozó orvosoknak, nővéreknek, gyógytornászoknak. Olvasónknak szeptember 19.
és október 10. között kellett kezelésre járnia, és maximálisan
elégedett volt a körülményekkel. 0
Szerinte mindenki végtelenül eml:
beri, kedves, segítőkész volt, és
munkájában a legtöbbet nyújtotta. Olvasónk szerint az ott dolgozók minden dicséretet megérdemelnek.
i;b

KERESZTREJTVÉNY - PLUTARKHOSZ
Egy ókori görög íróra emlékezünk két jelentős munkájának felidézésével.
Az előző rejtvény megfejtése: Ölben tartott macska ritkán egerész.
PLUTARKHOSZ
MÜVEI
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SZÍNHÁZ
SZEGED
NEMZETI SZÍNHÁZ
19 óra: Unisono - a Szegedi Kortárs Balett előadása. Bérletszünet.
KISSZÍNHÁZ
19 óra: A képzelt fösvény beteg vígjáték. Bérletszünet.
PINCESZÍNHÁZ
20 óra: Ádámake - abszurd vígjáték.
KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ
10 óra: Jancsi és Juliska. Törpike-bérlet.

Pancser police (m. b ): 13.15,
15.30,18.15, 20.15 óra.
Hétmérföldes szerelem (m. b.):
18,20.15 óra.
A kaptár - Túlvilág - 3D (m. b.):
20.30 óra.
A karatekölyök (m. b.): 16 óra.
Varázslótanonc (m. b ): 13 óra.
Nagyfiúk (m. b.): 15.15 óra.
Eredet (m. b.): 13 óra.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
A karatekölyök (m. b.). 18.30
óra.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
A csodálatos univerzum - 3D
(magyar): 14 óra,
Sammy nagy kalandja - A titkos
átjáró - 3D: 15,16.45 óra,
Őrzők legendája - 3D (m. b.):
18.30, 20.30 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Kolorádó Kid (magyar): 16, 20.30
óra,
Dumas (feliratos): 18.15 óra,
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Méz (feliratos): 17,19.30 óra.
GRAND CAFÉ
13-21.30 óra: Lengyel szolidaritás emléknap.
PLAZA CINEMA CITY
ízek, imák, szerelmek (m. b.):
14.15,17,19.45 óra.
A feláldozhatok (m. b ): 14.30,
16.30,18.30, 20.30 óra.
Az őrzők legendája (m. b ): 14,
16,18, 20 óra.
22 lövés (feliratos): 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.

daságélénkítő területfejlesztés.
A FRANCIA UTCAI FIÓKKÖNYVTÁRBAN
18 óra: Belső utazás irányított
meditációval Kneusel-Herdliczka
Leila előadásában.
AZ OLASZ KULTURÁLIS KÖZPONTBAN (DUGONICS TÉR 2.)
12 óra: Ételkóstolóval egybekötött előadás az olasz gasztronómiáról, néhány tradicionális olasz
recept bemutatása - Az olasz
nyelv hete.
A KSH SZEGEDI IGAZGATÓSÁG
ÉPÜLETÉBEN (JOBB FASOR

6-10.)

SZEGED
A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN (TEMESVÁRI KRT. 42.)
18 órakor nyílik Vidor Ferenc
építőművész, fotóművész kiállítása, amely november 30-áig várja
látogatóit.

ELOADAS
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A KŐRÖSY JÓZSEF TAGINTÉZMÉNY DÍSZTERMÉBEN (STEFÁNIA 14.)
17 óra: A Szegedi Gazdasági Középiskola Kőrösy József Tagintézménye 125 éves jubileumi évkönyvének bemutatója a statisztika világnapján.
A SZÁZSZORSZÉP GYERMEKHÁZBAN (KÁLVIN TÉR 6.)
17 óra: Ételallergia Klub - Vitaminok, nyomelemek természetesen,
gyógyteák készítése, a tejkészítés
titkai, bemutató saját receptekkel.
AZ SZTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR 3. EMELETI TÁRSALGÓJÁBAN (TISZA L. KRT. 54.)
18 óra: A testben tükröződő lélek
- a gyógyító érintés.
A HANSÁGI FERENC OKTATÁSI
ALAPÍTVÁNY SZAKISKOLA
ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN
17 óra: Nemzetpolitikai Klub: Gaz-

9-17 óra: Nyílt nap - statisztikai
aktualitások és érdekességek bemutatója, tájékoztatási adatbázis
használatának ismertetése, kiadvány- és ötletbörze, előzetes tájékoztatás a jövő évi népszámlálásról stb.
A SZAB-SZÉKHÁZ 217-ES ELŐADÓTERMÉBEN (SOMOGYI U. 7.)
16.30 óra: Bevezetés, nanoszerkezetű anyagok általános jellemzői és gyakorlati alkalmazásai
címmel tart előadást Dékány Imre
akadémikus.
A REÖK-PALOTÁBAN
16.30 óra: Újvári Edit tárlatvezetése a Rembrandt-rézkarckiállításon - Önképzőkör.
A KÖRTÖLTÉS U. 40. SZÁM
ALATT
19 óra: Tolle-klub. Vezeti Sóti Judit. (Info: 30/565-3699).

KULTURÁLIS FESZTIVÁL
AZ ARP AD TEREN
16-18 óra: Változtassuk meg a
világot: Minden napra egy szexista város!
A TIK-BEN (ADY TÉR 10.)
18 óra: Magzati genetikai diagnosztika - Szabadegyetem - Szeged.
AZ SZTEAGE-EN (KÖLCSEY U. 4.)
18 óra: Bo Juul: Buddhizmus a

modern világban - Buddhista
filmestek,
20 óra: Utolsó idők - moziest.
A SZAB-SZÉKHÁZ 216-OS
TERMÉBEN (SOMOGYI U. 7.)
17 óra: Könyvbemutató az SZTE
BTK Néprajz Tanszék legújabb kiadványaiból.
A MILLENNIUMI KLUBBAN
(DUGONICS TÉR 12.)
17 óra: Hász Róbert: Júliával az út,
19 óra: Beszélgetés Sára Sándor
filmrendezővel,
A KÁVÉHÁZBAN
21 óra: Az Inocsényka zenekar
koncertje.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁR
1. EMELETI FOLYÓIRAT-OLVASÓ
TERMÉBEN
17 óra: Zenei album - Erkel Ferenc születésének 200. évfordulójára emlékeznek,
AZ ALAGSORBAN
17 óra: Lelki fitnesz - előadás az
egészséges kapcsolatokról.
A KATOLIKUS HÁZ DÍSZTERMÉBEN (DUGONICS TÉR 12.)
19 óra: Faragó Márk zongoraművész koncertje.
AZ IH RENDEZVÉNYKÖZPONTBAN (FELSŐ TISZA-PART 2.)
19 óra: Az Universítas Szimfonikus Zenekar koncertje.
A JUGYU-KLUBBAN (HATTYAS
SOR 6-8.)
20 óra: Jugyu Jam Night.

Szegeden, a Millenniumi klubban ma 19 órától Sára Sándor (képünkön) filmrendezővel beszélget Kiss Gábor Ferenc. 20 órától levetítik
a Pergőtűz II. - Hídfőcsaták című, 1982-ben készült dokumentumfilmed
amely a 2. magyar hadsereg pusztulásának krónikája.

KONCERT ES BULI
SZEGED
A SZOTE-KLUBBAN
22 óra: ÁJTK-s buli Patkós doktorral.
A SILVER MOON CAFFÉBAN
20 óra: Szerda esti lazulás - triphop, dub, world, ambient, deep
house, liquid brea... Kizárólag bakelitlemezekről Fraserrel!
A MEMPHIS CLUB&CAFÉBAN
21 óra: Megamix Party, Dj Emix.
AZ AFRICA CAFÉBAN
20 óra: R'n'B party.

Szegeden, a Millenniumi klubban ma 17 órától Hász Róberttel (képünkön), a Vajdaságból 1991-ben Szegedre áttelepült íróval, a Tiszatáj szerkesztőjével a Júliával az út című regényéről beszélget
Bene Zoltán író. Egy bácskai magyar család legendáriuma, a 80-as
évek Jugoszláviájának egyhangú, mégis vészjósló mindennapjai, összeszövődő-szétváló sorsfonalak, Montenegró és az Adria idéződik meg a
regény lapjain.
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5.25 Teleshop
6.00 Két Testőr
6.25 Tények reggel Hírműsor
7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája
9.10 Babapercek
9.20 Telekvfz Telefonos játék
10.20 Teleshop
11.20 Szenzáció!
Amerikai vígjáték [12] (1974)
13.25 Kvfzió Telefonos játék
1455 Megamánia Megasztár minden
nap [12]
15.25 Rex felügyelő
Osztrák-német krimisorozat. 15.
Tompa kiáltás [12] (1994-2004)
Utána: Boszorkánykonyha [12]
16.30 Marina Amerikai-mexikói romantikus filmsorozat, 18. [12]
(2006-2007)
17.30 Árva angyal Mexikói romantikus
filmsorozat, 77. [12] (2008-2009)
18.30 Tények Hírműsor

5.30 Topshop
6.00 Autómánia Autósmagazin (ism.)
6.25 Fókusz
Közszolgálati magazin (ism.)
655 Reggeli Reggeli magazinműsor
9.05 Te vagy az életem
Argentin filmsorozat, 82.
10.05 Topshop
12.00 RTL-híradó - Déli kiadás
12.15 Asztroshow
13.30 Fél kettő
Magazin a legjobb történetekkel
14.40 Celeb vagyok, ments ki innen!
Reality-kalandjáték
16.20 A szerelem rabjai
Argentin filmsorozat. 75. (2005)
17.25 Döglött akták
Amerikai krimisorozat. 2 évad, 6.
Gyilkos jelek
18.30 RTl-hiradó - Esti kiadás
19.05 Vacsoracsata
Gasztroreality
20.05 Fókusz
Közszolgálati magazin

DUNA
8.00 Híradó
8.02 Körzeti híradók
8.10 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Önök kérték
955 Nappali
12.00 Déli harangszó
12.01 Hiradó délben
12.15 Időjárás-jelentés
12.18 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz
13.00 Szomszédok (1993)
13.35 Hrvatska krónika
14.05 Ecranul nostru
14.35 Átjáró
15.05 Elrabolt műkincsek
16.00 Médiaguru Ember kamerával
16.30 Híradó

16.40 Időjárás-jelentés, körzeti híradók
1655 Teadélután

1750 Mindig zöldebb Ausztrál családi
filmsorozat (2. sorozat), 28/25.
Karácsony első napja (2003)

19.05 Ezek megörültek!
20.40 Barátok közt
18.40 McLeod lányai Ausztrál tévéSzórakoztató műsor [12]
filmsorozat (7. sorozat). 32/26.
Magyar filmsorozat. 5385-5386.
Utána: skandinávlottó-sorsolás
Kedves ellenségem (2007)
Közben: RTL-hírek
20.10 Aktiv A TV2 magazinja [12]
19.30 Hiradó este
21.20 Rendőr-akadémia 4.: Zseniális
20.45 Jóban-rosszban
1955 Sporthírek
amatőrök az utcán
Magyar filmsorozat, 1290. [12]
20.00 Időjárás-jelentés
Amerikai vígjáték (1987)
22.20 Született feleségek
20.05 Két zsaru egy pár
Utána: RTL-hírek
[12] (2004-2010)
23.0S Majdnem bombanők
Olasz akcióvígjáték-sorozat, 12/7.
Közben: kenósorsolás. Utána: AkCsaládi titkok (2008)
Francia vígjáték [16]
tív. A TV2 magazinja [12]
R.: Sytvie Ayme. Fsz.: Djena Tsim- 21.10 Az este
23.25 Megamánia [12]
21.40 Se ördög, se angyal
ba (Djena), Stéphanie Sokolinski
2355 Szellemekkel suttogó
(Manón). Léa Seydoux (Aurore),
Francia bűnügyi film [16] (2003)
Amerikai misztikus sorozat
Anne-Sophie Franck (Marié)
23.35 Múlt-kor Történelmi magazin
(L45 Tények este Hírműsor
0.05 Prizma
1.05 Reflektor Sztármagazin

FILMSOROZAT

22.20 SZÜLETETT FELESÉGEK

Amikor Celia egyik reggel telis-tele
kiütésekkel jelenik meg az arcán,
minden jel arra utal. hogy a kislány
bárányhimlős. Ám mivel Gaby nem
esett át ezen a betegségen, Carlos
úgy dönt, hogy nem szeretné veszélyeztetni az egészségét, így egy
időre az anyának távol kell maradnia az otthonától.

KRIMISOROZAT

17.25 DÖGLÖTT AKTÁK
Holtan találnak egy fiatal lányt,
testén filctollal rajzolt furcsa jelek
vannak. Évekkel korábban egy kislány holttestét találták ugyanazon
a helyen, ugyanilyen filctollal rajzolt jelekkel. Kiderül, hogy a kislány élete utolsó éjszakáján kiszökött otthonról és az egyik osztálytársához ment.

FILMSOROZAT

18.40 MCLEOD LANYAI
A lányok egyre biztosabbak benne,
hogy valaki csődbe akarja vinni
őket. amikor megölnek egy tenyészbikát. Ashleigh megsérül egy
balesetben, amikor Grace társául
szegődik, nem a legjobb szándékkal.

8.00
8.02
8.10
8.15
9.00
9.25

Hiradó
Körzeti hiradó
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Romamagazin
Domovina

955 Körzeti magazin - Debrecen
10.45 Sorstársak
11.10 Szemünk fénye, a gyermek
11.30 Most a Buday!
12.00 Déli harangszó
12.01 Híróra Benne:
12.01 Híradó
12.16 Időjárás-jelentés, sporthírek
12.30 Kárpát expressz
12.55 Záróra

13.45 Szép otthonok, remek házak
14.05 Aranymetszés
15.00 Sant'Angelo - Egy körház hétköznapjai
15.50 Színészpalánták
16.40 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat.
240/114. (2007)
17.10 Magyar válogatott
18.05
18.35
19.00
19.05
20.00
20.25
20.29
20.30

Átjáró
Esti mese
„Életcélok-hitvallások"
Házaspárbaj
Híradó
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Házaspárbaj
Olasz tévéfilmsorozat. 22/11.
21.25 A Hortobágy rabszolgái
22.15 Záróra
23.05 McLeod lányai
Ausztrál tévéfilmsorozat. 32/26.
Kedves ellenségem (2007)

FILMSOROZAT

20.30 HÁZASPÁRBAJ
A gyámhivatal ideiglenesen Alessandránál helyezi el az elárvult Nicolettát. Megkezdődik Francesca és
Claudio bontópere, de az első tárgyalás rögtön félbeszakad, mert a
cél érdekében Claudio barátnője,
Silvia úgy ráijeszt a kis Lucára,
hogy az összezavarodott kisfiú
megszökik az iskolából és elindul
egyedül a tenger felé.

5.20 Váltó Gazdasági híradó
5.35 Gazdakör
6.00 Hattól nyolcig A Duna Televízió
élő reggeli műsora
8.00 Második esély
Amerikai-kolumbiai-mexikói tévéfilmsorozat, 172/103. (2006)
8.45 Újrakezdés Olasz tévéfilmsorozat, 200/121. (2000) .
9.15 Újrakezdés Olasz tévéfilmsorozat, 200/122. (2000)
9.40 A világörökség kincsei Tel-Aviv
- A fehér város, Izrael. Német ismeretterjesztő sorozat (2005)
10.00 Család-barát
1055 ízőrzők: Szentgál
11.30 Kívánságkosár
14.00 Híradó - Nemzeti krónika
14.15 Kikötő - Friss Kulturális hírek
14.30 Univerzum
15.05 Géniuszok gyerekszemmel Edison, a fény varázslója
16.00 Virágzó Magyarország
16.25 In Memóriám László Gyula
17.15 Térkép
18.00 Híradó
18.35 Mese
19.00 Újrakezdés
19.30 Újrakezdés
20.00 Híradó - Esti
20.05 Közbeszéd Aktuális háttérműsor
20.30 Török kezdőknek
21.00 Vakációs könyv
Török játékfilm (2008)
22.30 Sport - Esti
22.40 Váltó Gazdasági híradó
2250 Kortársaim
23.45 Diplomatavadász

V Telin
0.00 Képújság 8.00 Szeged ma hírek 8.15 Sportkoktél (ism.) 8.30
Receptvarázs 9.00 Lélektől lélekig (ism.) 9.45 Deszki magazin
(ism.) 10.30 SZÓ-TÉR extra:
Egészségtudatos élet 1050 Könynyűzene 11.30 Képújság 15.00
Sportkoktél (ism.) 15.15 Egész
életen át (ism.) 15.45 Csongrád
megyei magazin (ism.) 16.15 Határ-Látó-Határ (ism.) 16.45 Receptvarázs
17.15
Könnyűzene
17.55 Képújság 17.59 Reklám:
Gesztenye 18.00 Szeged ma - hírek 18.15 Könnyűzene 18.30
Csongrád megyei magazin (ism.)
19.00 Színház 19.30 Receptvarázs 20.00 Szeged ma (ism.)
20.15 Szegedikumok (ism.) 20.45
SZÓ-TÉR extra: A gének tudomá-

©

5.20 Sabrina, a tiniboszorkány
Amerikai ifjúsági sorozat
5.45 Sabrina, a tiniboszorkány
Amerikai ifjúsági sorozat
6.10 Egy kórház magánélete
Amerikai filmsorozat
7.00 A médium
Amerikai krimisorozat (2006)
7.50 Gyilkos sorok
Amerikai krimisorozat (1984)
855 Egy kórház magánélete ,
Amerikai filmsorozat
10.00 Doktor House
Amerikai filmsorozat
11.00 Mr. Wonderfut
Amerikai romantikus vígjáték
13.10 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai krimisorozat (2004)
14.05 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai krimisorozat (2004)
15.05 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
16.00 A médium
Amerikai krimisorozat (2006)
17.05 A kifutó Amerikai valóságshow
18.05 Greek, a szövetség
Amerikai filmsorozat
19.00 Doktor House
20.00 Jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat (1998)
20.30 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
21.30 Esküdt ellenségek. Különleges
ügyosztály
Amerikai krimisorozat
22.30 Rablóhal Amerikai filmdráma
0.35 Esküdt ellenségek. Különleges
ügyosztály
nya 4. 21.20 Könnyűzene 22.00
Szeged ma (ism.) 22.15 Könnyűzene 22.30 Képújság

I.30 Három tű
Kanadaifilmdráma(2005)
3.35 Szégyen
Ausztrál-dél-afrikai filmdráma

(2008)

5.30 Filmek és sztárok 11/42.
Holland mozimagazin (2010)
6.00 Kétely
Amerikaifilmdráma(2008)
7.45 Bellamy Francia krimi (2009)
9.35 Kardiofitnesz
Olasz vígjáték (2007)
II.00 Szikraváros
Amerikai kalandfilm (2008)
12.35 Filmek és sztárok II/42.
Holland mozimagazín (2010)
13.00 Könnyes leves
Amerikai-japán vígjáték (2008)
14.45 Amerika
Amerikaifilmdráma(2009)
16.15 Star Trek 10. - Nemezis
Amerikai sci-fi (2002)
18.10 CJ7 - A kis zöld látogató
Hongkongi vígjáték (2008)

19.35 Két nő - egy ház
Amerikai életrajzi filmdráma
(2009)
21.20 Michael Jackson's This Is It
Amerikai zenés dokumentumfilm
(feliratos változat) (2009)
23.05 Átnevelő tábor
Amerikai thriller (2007)
R.: Christian Duguay. Fsz.: Regine
Nehy, Peter Stormare. Gregory
Smith, Tygh Runyan, Mila Kunis
Norman Hail egyéni módszert
fejlesztett ki a nehezen kezelhető
gyerekek nevelésére.
magazin (ism.) 22.30 Híradó
22.50 A nap kérdése 22.55 Csillagposta - napi horoszkóp 23.00
Dixie fam-koncert 0.00 Képújság

V Á R O S I TV

16.00 Krumplirózsa, Medvebőr, A
kis borz kalandjai - mesefilmek
17.00 Kimba - rajzfilmsorozat. 7.
rész 17.30 Híradó 17.50 A nap
kérdése 1755 Csiliagposta- napi
horoszkóp 18.00 Vásárhelyi magazin 18.55 Nyugi-torna 19.00
összeállítás az őszi vásárról
19.20 Kezek dicsérete - tárlatmegnyitó 19.30 Séta az égen - ismeretterjesztő film 20.00 Híradó
20.20 A nap kérdése 20.25 Csillagposta - napi horoszkóp 20.30
Indaba - sorozat, 20. rész (ism.)
21.00 Petőfi Költőn - emlékhelyek felkutatása 22.00 Vásárhelyi

S

Z

E

G

E

D

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi hírek
7.55 Fogadóóra 8.25 SzemeSZTEr
8.55 Képújság 17.00 A polgármester. Portrésorozat 17.30 Képújság 18.00 Fogadóóra 18.30
SzemeSZTEr 19.00 Szegedi hírek
19.25 Mese 19.30 Szemközt
19.45 Artista 20.15 Szemközt
20.35 Hírháló - az ország hírei
21.00 SZTE Szedeák-Pécs - férfi
kosárlabda-mérkőzés felvételről
22.30 Képújság 23.00 Szegedi
hírek 23.25 Képújság

2010. O K T Ó B E R 2 0 . ,

NONSTOP

•

APROBORZE

SZERDA

TELEFONOS

HIR0ETÉSFELVETEL:

62/567-835

(üzenetrögzítő

is)

© Apróbörze

VÁLLALJUK |
CSALÁDI,
|
H D
ÉTTEREM
BARÁTI,
ÜZLETI
AHOt NEM CSAK VADÉTEL VAN!
EBÉDEK
Szeged, Maros utca 37.
http://illespanzio-vadaszetterem.hu
ÉS VACSORÁK
Asztalfoglalás: 62/315-640 LEBONYOLÍTÁSÁT.
STÜSZI VADÁSZ
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MEZŐGAZD. GEP
• KOMBÁJN,
dobkosár
felújítása.
Tel.:
+36-30/
• MTZ traktorok teljes típusválasztéka akciós áron
kapható
(820,
820.2,
892.2,
1025.2,
920.3,
952.3, 1025.3,
1221.2,
1221.3)1 Munkagépek széles kínálata! Használtgépbeszámítás, hitel, ügyintézés! 62/221-126, 06-30/
4 8 8 - 2 6 06.(100214959)

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

hosszú,

MMMA életet

• SZEGED, Kapu köz 3.
alatti, igényes környezetben lévő, kétszintes, teraszos, hatszobás, 2 konyhaétkezős, 2 fürdőszobás,
garázsos,
alápincézett,
kertes magánház 700 m2es telken eladó. Tel.: 62/
495-080.(100221367)

9 4 7 - 5 6 7 2.(100196125)

M

\
A
K

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

MAGÁNHÁZ

GRATULÁLUNK

Éberebb csillag sincs szeme

KÖNYV

Feci

családja

(100214978)

ALBERLETET KINAL
• BIHARI utcában 1 szoba
kiadó.
Tel.:
06-30/217-

3 9 3 4.(100221298)

• SZAMOS utcai, másfél
szobás lakás kiadó. 06-30/

2 1 7 - 3 9 34(100221299)

AUTÓ
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, műszaki vizsga. Kereskedő köz, AVIA benzinkút, www.regiofinance.hu,
06-30/678-5535.
(100211118)
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT. Szeged, Fonógyári út
11.
Tel.:
62/458-692

(095180380)

ALLAST KINAL
• AUSZTRIAI téli szezonmunkák
a
vendéglátás,
szállodaipar területein (segédmunkák is). Hölgyeknek, uraknak teljes lebonyolítással is! 06-30/9190640,
06-30/757-4650,
www.eujobinfo.hu.
(095384379)

• KIS szériás szalagmunkára gyakorlattal rendelkező, dolgozni akaró varrónőt azonnali kezdéssel
felveszünk.
Érdeklődés
munkanapokon
9-15.00ig:
06-30/382-0715.
(100327558)

• MAGAS kereseti lehetőséggel szakképzett péket,
dagasztóst műszakvezetőnek felveszünk. Jelentkezés: 06-30/263-2134 telefonszámon. (100211065)
• MUNKATÁRSAT
keresünk szoftverfejlesztő munkakörbe. Jelentkezés kizárólag írásban október 18-ig
az iroda@ritek.hu e-mail címen.
További
infó
a
www.ritek.hu
weblapon.
(100213804)

• SZEGEDI székhelyű kereskedelmi c é g munkatársat keres az alábbi munkakörre: külföldi partneri kapcsolattartó,
pályázatíró
munkatársat (főállás). Elvárások: tárgyalási
szintű
angolnyelv-tudás, B kategóriás jogosítvány, pályázatíró tapasztalat, önállóság, kreativitás, számítógépes alapismeretek. A
fényképes
önéletrajzokat
és
kísérőleveleket
a
halapi, marianna
©bioplanet.hu e-mail címre
t/árjuk, a tárgy mezőben,
valamint az önéletrajzban
feltüntetve a megpályázott
állást. (100327239)

ALLAST KINAL
• SZEGEDI
gumiszerviz
önállóan dolgozni tudó gumiszerelőt, ill. autószerelőt
keres.
06-30/488-0273
(100327588)

TELEMARKETINGES
és
képzési referens munkatársakat keres a MÁTRIX C B S Kft.
További információk: http://
matrixcbs.com/allas elmen találhatók. (100221347)
• VARRODÁBA
varrónőket, kisegítő dolgozókat keresünk. Szeged. Tel.: 62/
4 4 4 - 0 1 5.(100327347)

GAZDIT KERES
• FOGADJON
örökbe
egészséges (oltott, féregtelenített) kutyát, cicát! 0620/360-9846, www.zug.hu
(100326894)

GÉP-SZERSZAM
• ESZTERGAGÉPEK, ingafűrész, hidraulikus fémfűrész,
targoncatöltők,

elektromos targonca, hóto-

ló lapok (előre, hátra), traktorra, targoncára szerelhetőek, eladók. Érdeklődés: 06-70/311-9538-as,
76/441-417-es telefonszámokon. (100196089)
GEPJARMUVEZETO-KEPZES

• A l , B kategóriában kedvezményes
tanfolyamok,
www. kovacsautosiskola.hu
30/429-5581.
(100194891)

HASZONÁLLAT
• TANYASI csirkék, jércék:
500 Ft/kg, kakasok: 450
Ft/kg, a múlt heti szállítás
műszaki okokból elmaradt.
Most október 22-én lesz
szállítás. Tápbolt, Mars tér
12.
06-20/483-4509

(100326991)

HAZTARTASI GEP
• ÜZEMKÉPTELEN automata mosógépeket vásárolok: 2.000-2.500 Ft/db. 062 0 / 2 8 7 - 5 6 63(094872495)

• GYÜMÖLCSFÁK, dísznövények nagy választéka.
Derkovits 53. +36-30/9152 3 73.(100221062)

• SMARAGDTUJÁK: 1 m/
1.300 Ft/db, gömbtuják,
díszfák, egyéb dísznövények széles
választéka!
Bolgár
Díszfaiskola,
Szeged-Kecskéstelep, Ger a S . 18., 62/427-991. Nyitva: egész nap, vasárnap
délig. (094974511)

RUHAZAT
• 1 0 % kedvezmény szombaton és vasárnap. Olcsó
bőráruk, polárok (kabátok,
dzsekik, mellények, nadrágok) extra méretben is.
Vásárlóinknak
ajándék
plüssjáték. Nyitva: 10-18
óráig, vasárnap is! Szeged,
Brüsszeli krt. 15. o00326963)

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

SZAKKÉPZÉS
• OKTÓBER 22-én induló
OKJ-képzések az S Z T E
J G Y P K Szakképzési Központban:
Idegenvezető,
Utazásügyintéző,
Sportedző, Sportoktató, Élelmezésvezető, Állatkerti állatgondozó. Fax/tel.: 62/546285, 546-266. 9-16 óráig.
www.szttk.hu.
krisztina
©jgypk.u-szeged.hu.
Al:
ALF-033, Nytsz.: 06-001903.(100211658)

SZOLGALTATAS
A KIDUGiTÓ Szász Péter.
Duguláselhárítás garanciával,
mindennap. Érd.: +36-30/9457577.
62/533-999.
(095384068)
• ASZFALTOZÁSI - unkák:
telephelyek, utak, udvarok,
autóbejárók, járdák aszfaltozása és kátyúzása: 2.300
Ft/m2. Érd.: 06-70/2431626.(100221271)

Gyászközlemények

Szomorú szíwel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

GYÁSZHÍR

SÜLI LÁSZLÓ
80 éves korában csendesen elhunyt.

(100221350)

• RÖVID szőrű bernáthegyi
kiskutyák előjegyezhetők.
Telefon: 06-30/478-3673.
(100327032)

„Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzi-

Temetése október 22-én 15 órakor lesz

re szállt. Hiába keresünk, könnyes szemünk már

a Pusztamérgesi temetőben.

soha nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok közt
vünkben örökké létezel."

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

GYÁSZHÍR

NÉMETH IS1VÁNNÉ
DOBÓ JULIANNA

Fájó szíwel tudatjuk, hogy

életének 68. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 22-én 15

CSURGAIJÁNOSNÉ

órakor lesz az Ásotthalmi temetőben. Előtte gyászmise lá órakor.

ALMÁSI JULIANNA

Gyászoló család, Mórahalom, Szeged
J
U
'

1005174?' 1

• KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás, belső pakolás. Gyorsan, megbízhatóan, korrekt
áron!
06-70/380-2350

ban elhunyt. Temetése október 21-én

Fájó szívvel tudatjuk,

15 órakor lesz

hogy szerettünk,

szerettünk,

72 éves korában elhunyt. Utolsó útjára 2010. októ-

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

nus temetőben.

ID. BALOGH IGNÁC
Szentes, Bercsényi u. 76/A szám alatti
lakos, 85 éves korában elhunyt. Teme-

A gyászoló család

tése október 22-én, pénteken 10 órakor
lesz a Kálvária temető kápolnájából.

9 4 5 - 7 2 0 1 .(093851119)

100327402

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni,

• SZŐNYEG
javítás-szegés-tisztílás. Szőttesbolt,
Szeged, 06-30/395-5950.

így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek."
Fájó szíwel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és

Fájó szíwel tudatjuk, hogy drága sze-

szerették, hogy

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

rettünk,

BÁLINT ANDRÁS
(volt mentős)

DOROGI FRIGYES
Szegvár, Dr. Bartucz L. u. 7. szám alat-

életének 55. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

ti lakos, 66 éves korában elhunyt.

Hamvait október 26-án 10 órakor helyezzük örök

Temetése október 21-én, csütörtökön

nyugalomra a Belvárosi temető urnafalába. Kér-

(095078072)

15 órakor lesz a szegvári Öregfalusi

jük, végső búcsút egy szál virággal vegyenek.

TANFOLYAM

,00326879

fV«,ő SiGS

KÖTELEZŐ

• KÉZÁPOLÓ, műkörömépítő, nemzetközi CNDoklevelet adó szakképzés
kezdőknek,
haladóknak
(49.000 Ft) októbertől, a
Creative Márkaképviselet
Oktatási
Központjában:
Szeged, Gogol u. 2., Nyolc a s n é T ó t h Brigitta (okleveles felnőttoktató), 06-30/
3 70-22 4 8.(100220682)
• MASSZÖRKÉPZÉS indul
október végén Hódmezővásárhelyen és Szegeden.
Részletfizetés! Tel.: 06-20/
976-21 1 1 .(100211363)

TARSKOZVETITES
• TÁRSKERESÉS
másképp, sikeresen. W e b : szeged.ctk.hu
Tel.:
06-20/
406-92 50.(095383774)

TÜZELŐANYAG
• AKCIÓS tűzifa 7500 Ft/
m 3 -tői, szállítással. 06-20/
324-6928.(100327543)

Gyászoló családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

kell, s akit szeretünk, azt nem feledjük soha el."

9

Szomorú szíwel tudatjuk, hogy az általunk szere-

Hálás szíwel mondunk köszönetet

tett és tisztelt,

mindazoknak, akik drága szerettünk,

HEMMERT JÁNOS

GENCS MÁRIA

életének 84. évében elhunyt. Szeretett felesége

temetésén megjelentek, sírjára virágot,

hamvaival együtt veszünk Tőle végső búcsút 2010.

koszorút helyeztek, mély gyászunkon

október 25-én 15 órakor a Belvárosi temetőben.

CSONGRÁD MEGYEI
KÉPZÉSI KÖZPONT
Tel : 62/420-652
Uit

temetőben.

Gyászoló család

„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet

TOVÁBBKÉPZÉSRE

www.perfekt.hu/csongrad • sreged@ perfeki.hu

104127596

enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló Szerettei

inni77477

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Miért van az, aki elmegy, nem jön

akik szerettünk,

„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
Megpihenni tért drága, szerető szíved."

ZÁDORI DÉNES

Hálás szívvel mondunk köszönetet

temetésén megjelentek, részvétükkel

mindazoknak a rokonoknak, volt

mély fájdalmunkat enyhíteni igyekez-

munkatársaknak, jó barátoknak, isme-

tek.

rősöknek, akik drága szerettünk,

vissza többé, de szívünkben őrizzük
emlékét mindörökké."
Fájó szíwel emlékezünk Édesanyánk,

GYARMATI JÓZSEFNÉ
halálának 5. évfordulóján.

Gyászoló család

,(¥,7(141(5

J

1 ÍVY? 1 AOIA

SZEGFŰ LÁSZLÓNÉ
TORONYI JULIANNA
vasdiplomás tanítónő

MAKÓ
GYÁSZHÍR

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönet orvosainak és a nővéreknek a fáradságos munkájukért.
100327211

Fájó szíwel tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa,

Gyászoló családja

SZABÓ ALAJOS
(ALAJA)
volt mentőtiszt

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

volt makói lakos, 52 éves korában türe-

GYÁSZHÍR

lemmel viselt betegségben elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása október 22-én 11 órakor lesz a római kato-

„Nem haltál meg, csak eltemettünk, akkor halsz

likustemetőben.

meg, ha elfeledünk."

iríni??i6i

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

SÁPI VIKTÓRIA

J

2 0 06(095282423)

73 éves korában elhunyt. Temetése 2010. október

r

• TŰZIFA 9.000 Ft/m-től,
ingyenes szállítással. 06-

temetőben.

22-én, pénteken 13 órakor lesz a római katolikus
Gyászoló családja

3 0 / 7 1 3 - 1 3 60(100215742)

Q

r

„Csillag volt
mert szívből szeretett, s mi úgy

^•^zerettük, ahogy csak lehetett. Elment
tőlünk, mint a lenyugvó nap, de
szívünkben él és örökké ott marad."
Fájó szíwel tudatjuk, hogy drága sze-

MAKÓ

rettünk,

GYÁSZHÍR

makói

KRIZSÁN TIBOR
lakos,

54 éves

korában

elhunyt. Temetése október 21-én 14

2 0 / 6 1 2 - 9 2 1 2(100327055)

„Búcsú nélkül eltávoztál tőlünk

VALLALKOZAS

Nem hallottuk utolsó sóhajod.
Fáradságos életeden át

• MINDSZENTI söröző ár
alatt eladó. Ár: 4,8 M Ft.
06-30/433-4275.

Miénk volt minden gondolatod.
Mindent megtettél értünk

(100213080)

Halál lett a vége

LEGYEN A TUDÓSÍTÓNK!
Küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót
a tudosito(®c330üüDEQ5Ei2to e-mailcímre!

Gyászoló családja

KARÁCSONYI ISTVÁNNÉ

• BIOBRIKETT, keményfából, akciósan, házhoz szállítással eladó. 06-20/985-

• TÜZELŐAKCIÓ! Akác és
tölgy: 8.500 Ft/m-től. 06-

Szerettei

temetésén megjelentek, részvétükkel

(100327040)

3 0 / 8 7 6 - 2 4 92.(100221117)

Gyászoló családja

MEGEMLEKEZES
Köszönetet mondunk mindazoknak,

• AKÁC tűzifa eladó szállítással.
06-30/855-5260

• TŰZIFA 9.500 Ft/m-től,
ingyenes szállítással. 06-

Gyászoló családja

búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett,

(095078492)

KÖNYVELŐK

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága

ber 22-én 15 órakor kísérjük a Bajai úti Nazaré-

• MÉRLEGKÉPES

a Fábiánsebestyéni

temetőben.

ZSOLNAINÉ MÉSZÁROS MARGIT

(094361092)

Most még jelentkezhet
a 2010. novemberben
induló

C4

fábiánsebestyéni lakos, 66 éves korá-

(100195338)

• REDŐNY, reluxa, szúnyogháló javítása, készítése.
Érd.:
+36-30/6396131,
Horváth
Sándor.

J

SZENTES

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk,

(095282466)

Gyászoló család

ínrmTíro

a legfényesebb te leszel, utat mutatsz, mert a szí-

KISALLAT
• KISKUTYÁIMRA kellene
napközben vigyázni. Tel.:
06-30/996-0405.

GYÁSZHÍR

SZEGED

• CLASSIC ÜVEG. Üvegezés, képkeretezés. Pulcz u.
46., 62/499-1 11 (100198867)

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

SZEGED

órakor lesz a makói római katolikus
temetőben.
i(¥2127392

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Kérjük a jóistent, vegye kegyelmébe."

Hálás szíwel mondunk köszönetet

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk^

mindazoknak, akik drága szerettünk,

VARGA IS1VÁN
volt TSZ- és ÁFÉSZ-sofőr

temetésén megjelentek, sírjára koszo-

EPERJESI GYÖRGY

életének 81. évében rövid súlyos betegségben váratlanul elhunyt.

rút, virágot helyeztek, fájdalmunkon

Temetése október 22-én 10 órakor lesz az Apátfalvi temetőben.

enyhíteni igyekeztek.

• U0327425

Gyászoló család

100215891

Gyászoló családjai
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REFLEKTOR
Táncos sikerek

ÚJABB ÉRMEKET NYERTEK a
szentesi Szilver TSE táncosai,
akik Pécsett és Brassóban léptek parkettre. Eredmények,
iDance 2010 Pécs, felnőtt-ifjúsági standard ranglista: 1.
Szepesi József, Farkas Bettina,
3. Budai Attila, Barna Lilla, 4.
Nagy Gergő, Páli Viktória, 5.
Szálkái Szabó Gábor, Markó
Ágnes. Gyerek II. D osztályos
standard ob: 2. Fedics Richárd, Lengyel Helga. Gyerek
II. D osztályos latin ob: 1. Fedics, Lengyel. Transylvanian
Open 2010, Brassó, IDSF international open latin: 10.
László Csaba, Mikes Anna.
IDSF international open
standard: 6. László, Mikes.

Lezárták a sorozatot

VÉGET ÉRT A 2010-ES LAUFTOUR 12 állomásos futókörverseny Ausztriában, ahol a
Titán TC atlétikai szakosztályának versenyzői összesen
ötször állhattak rajthoz, igy a
nemzetközi mezőnyben is felmérhették magukat.
Eredmények, kinder 1 leány,
1000 méter: 1. Halasi Blanka,
2. Hallósy Rita. Kinder 2 leány, 1000 m: 1. Bodai Bernadett, 2. Bernátsky Dorottya.
Kinder 2 fiú, 1000 m: 1. Hallósy Levente, 4. Halasi Soma.
Lauftour-győztesek összesítve, 5 győzelem: Halasi
Blanka (2001), Hallósy Levente (1999). 3 győzelem: Bodai
Bernadett (1999), Szaszkó
Dominik (1997). 1 győzelem:
Bernátsky Dorottya (1999),
Vlocskó Noémi (1991), Tűhegy! Sára (1989).

Zsarkó aranya

ELSŐ ALKALOMMAL RENDEZTÉK MEG az Eagles-kupa
nemzetközi ITF taekwondoversenyt Üllőn, amelyen egy
arany-, két ezüst- és egy
bronzérmet szereztek a Hódmezővásárhelyi ITF Taekwondo Klub versenyzői.
Eredmények, küzdelem: 1.
Zsarkó Dániel Péter (80 kg), 2.
Brilla Andrea (-52 kg). Formagyakorlat: 2. Kiss Zsolt Gábor
(IV. dános kategória), 3. Lőkös
Zoltán (-58 kg). Felkészítő
edző: Máté Zoltán (V. dan).

Vezeti a ranglistát

BODA BOGLÁRKA (SÁGVÁRI
DSE) ARANYÉRMET SZERZETT a seregélyesi Pelikánkupa országos tollaslabda
ranglistaverseny U15-ös korosztályában. A fiatal versenyző szeptember óta három versenyen indult, és ez a harmadik győzelme, amellyel megerősítette első helyét az országos ranglista élén. A versenyző edzője Tary Gábor.

Szurkolói buszok

KÉT SZURKOLÓI BUSZ is indul a közeljövőben labdarúgómérkőzésre a Szeged étterem
elöl: az első október 21-én
15.30-kor a Debrecen-Eindhoven (holland) Európa-liga, a
másik november 5-én reggel
hétkor a Lazio-Roma olasz
bajnokira. Érdeklődni a +3630-9122-957-es számon lehet.

Pólós toborzó

A SZEGEDI VÍZIPÓLÓ SULI
előkészítő csoportjaiba várnak
1999,2000, 2001,2002-ben
született úszni tudó fiúkat. Jelentkezni hétköznaponként 15
és 17 óra között lehet az újszegedi sportuszodában. Érdeklődni
Lengyel Gábor (30/470-1304)
és Schrancz Marietta
(20/355-3428) edzőnél lehet.

2010. OKTÓBER 20., SZERDA

MA 18 ORAKOR: DEL-KONSTRUKT SZTE-SZEDEAK-PÉCS

„Szurkoljon! Mindenki!"
A Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák
NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapata ma 18 órakor a Pécs
együttesét fogadja az újszegedi
sportcsarnokban. A Tisza-parti
alakulat szeretné megszerezni
első győzelmét a pontvadászatban.

VENTSPILS. A lettországi Ventspilsben rendezték meg a gyorskorcsolyázók Danubia Series 2.
fordulóját. A viadalon remekeltek az SZKE versenyzői, Szabó
Krisztián vezetőedző tanítványai
- akik az Európa-bajnokságra és
a junior világbajnokságra készülnek - közül a három távból
álló megmérettetésen Kónya
Zsófia az összesben aranyérmes

lett, míg Lajtos Szandra és Oláh
Bence 2-2 versenytávon győzött,
de ez is elég volt számukra áz
összetett elsőség megszerzéséhez. A jég nem volt gyors, emiatt
a versenyzők időeredményei elmaradtak a várttól, de erről ők
tehettek a legkevésbé. A szegediek következő versenye november közepén az olaszországi
Bormióban lesz.

Vajdáék mégis futnak

SZEGED
SÜLI RÓBERT

1A

„Szurkoljon! Mindenki!" akár a mai Dél-Konstrukt
SZTE-Szedeák-Pécs
meccs
szlogenje is lehetne ez, hiszen
a „Zete" elleni bajnokin közel
kétezer néző buzdította az NB
I A csoportos bajnokság újoncát, a szegedi férfi kosárlabdacsapatot.

Bár hivatalosan elmarad a
Bécs-Budapest maratoni futóverseny, az EDF Démász-Szegedi
VE kenusa, Vajda Attila sportoló
társaival együtt ma 10 órakor
elindul, és a régi Bécs-Budapest
útvonalon, Sopront, Győrt és Tatát érintve teljesíti a távot, hogy
segíthessen a vörösiszap károsultjainak is.

Talán csak a csodában reménykedhettek a Tisza-parti
hívek az első hazai bajnokin,
hiszen előzetesen mindenki
tisztában volt azzal, hogy a
bajnok, a Zalaegerszeg jobb
csapat.
„Hatékonyak voltak kintről, ilyenre azért kevés példa
akad, hogy idegenben ilyen
jól dobjon egy csapat távolról" - foglalta össze a húszpontos vereség (77-97) egyik
okát Fodor Péter vezetőedző.
Milyen csapat a Pécs? Két
egykori szedeákos nevével is
találkozhatunk. Deák Attila a
Szedeákban szórta a hármasokat, Gémes Levente pedig döntő érdemeket szerzett abban,
hogy az elmúlt szezonban bajnok legyen a szegedi együttes, és hét év után visszakerüljön az A csoportba.

SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

HfTk.

ma

Tanács ponterős játéka lehet a győzelem egyik záloga. FOTÓ: KARNOK CSABA

nót és 1,8 blokkot átlagolt). Egy
biztos: az Amerikában élő kosaras nem mindennapi csatát vívhat majd Bryson McKenzie-vel, a
Szedeák „erőemberével".
Három légiósa van a Baranya
Miben reménykedhet a
megyei gárdának, a horvát Josip Szedeák? A közönség nagy
Glavinic, az amerikai Muham- segítség lehet, hiszen a buzman El-Amin, és a közelmúltban dítás oldhatja a görcsöt, maszerződtetett center, az elmúlt gabiztossá teheti a hazai
idényben Törökországban, An- csapatot. Jó hír, hogy a Nyírkarában játszó nigériai játékos, egyházáról
igazolt
Hájer
Bensőn Egemonye (206 centi, Ádám felépült sérüléséből,
106 kilós, a törököknél 20 mér- ott lesz a keretben a tehetsékőzésen 14,7 pontot, 11,1 lepatta- ges kosaras.

Száz szónak is egy a vége:
„Szurkoljon! Mindenki!" mert a Szedeák utoljára 2003
májusában nyert az A csoportban, akkor a Kecskemétet verte a szegedi alakulat. A Pécs
ellen pedig minden esély
megvan az első sikerre.
A belépőjegy ára egységesen 900 forint.
A szegedi oktatási intézményekben tanuló diákok a diákigazolvány
felmutatása
után ingyen mehetnek be a
meccsre.

KELLER ANNAMÁRIA ELOZO KLUBJA ELLEN LEP PALYARA

Barátság csak a meccs után
Az ötödik fordulóból elhalasztott bajnokit pótol ma 18 órától a női kosárlabda NB I A csoportjában a Szeviép-Szeged.
Mégpedig rangadót: a második
Győrhöz látogat a harmadik
helyezett Tisza-parti alakulat.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az egyik még veretlen, a másik könnyen az lehetne még.
A Győr öt mérkőzésen nem talált legyőzőre eddig a női kosárlabda NB I A csoportjában,
míg a Szeviép-Szeged hat mérkőzésén csak egyszer kapott
ki: meglepetésre az újonc Fraditól hazai pályán.
- Elég nagy pofont kaptunk a Fraditól, remélem, jókor jött ahhoz, hogy felébredA bajnokság állása
1 Pécs
6 6
2 Győr
5 5
3 Szeviép-Sz.
6 5
4 Sopron
G 5
5 FTC
6 4
6 Szolnok
6 4
4 2
Baja
8 ZTE
6 3
9 Szekszárd
6 1
10. BSE
6 1
11 Vasas-Csata 6 1
12 BEAC
7 1
13 Cegléd
6 0

Szegedi aranyeső

0
0
1
1
2
2
2
3
5
5
5
6
6

564415492493402427284407414403339401386-

326 1.00
274 1.00
410 0.92
388 0.92
394 0.83
449 0.83
276 0.75
418 0.75
4910.58
480 0.58
433 0.58
533 0.57
555 0.50

jünk. Mindenki verhető, persze idegenben rendkívül nehéz dolgunk lesz. Számomra
pikáns találkozónak ígérkezik
a győri összecsapás, hiszen
két évet töltöttem ott, és a mai
napig sok barátom van a városban. A meccs után azonban ráérünk majd barátkozni.
Videóztunk, és kiderült, valószínű faultokban nem lesz hiány, hiszen a két hazai cen-

áfip

Keller Annamária szerint mindenki
verhető. FOTÓ: KARNOK CSABA

tert, Kublinát és Olajuwont nehéz kitolni a palánk alól. Ebben segíthet az új szerb játékosunk, Roglics, aki intelligens játékos, ismeri a sportág
alapjait, és biztosan megkapja
a lehetőséget a bizonyításra vélte Keller Annamária, a szegediek egyik centere.

Laczi Edit,
a passzkirálynő
A női kosárlabda NB 1 A csoportjában a Szeviép-Szeged
hat mérkőzést játszott. A
ranglisták között szemezgetve
a legjobb helyen a gólpasszok
területén Laczi Edit áll: eddig
ő az első. Nézzük, hogyan állnak a legjobb szegedi lányok
a különböző statisztikai mutatókban!
Ranglisták, pont: 5. Németh
Bernadett 15,8 (5 meccs)
pont. VAL: 4. Németh B. 25,8
(5) pont. Lepattanók, védő:
18. Fejes Réka 3,67 (6); támadó: 17. Farkasinszki Orsolya 2
(6); összes: 17. Fejes R. 4,83
(6). Gólpassz: 1. Laczi Edit
4,67 (6). Szerzett labda: 3.
Németh B. 3,8 (5). Eladott
labda: 23. Laczi E. 2,67 (6).
Blokk: 11. Fejes R. 0,83 (6).
Játszott perc: 5. Németh B.
34,4 (5).

Elmarad a Bécs-Budapest szupermaraton, mert ahogy a szervezők mondták, a versenyt
megelőző napokban technikai
problémák merültek fel, az országot sújtó vörösiszap-katasztrófa tovább nehezítette, majd
ellehetetlenítette a rendezést,
és így nem tudták biztosítani a
verseny biztonságos lebonyolítását. Az önkényes döntéstől és
annak indoklásától viszont a
Nagy Sportágválasztó szervezői
- akik 50 százalékban megvásárolták a verseny szervezési
jogát - elhatárolódnak. Megy a
harc, nem tudni, mi miért történik, egy azonban biztos: az EDF
Démász-Szegedi VE olimpiai
bajnok kenusa, Vajda Attila, illetve társai, Kozmann György,
Hüttner Csaba, Csabai Edvin,
Boronkay Péter, Lindenmayer

János és Ipacs Endre lefutják a
távot. Ha nem is a Bécs-Pozsony-Budapest útvonalon, de
egy másikon igen, és az eredeti
317 kilométer helyett szűk 300
kilométer a táv.
- Ma 10 órakor indulunk
Bécsből, körülbelül óránként
váltjuk egymást, és az első napon nagyjából 120 kilométert teszünk meg, így valahol Sopron
környékén alszunk. Csütörtök
reggeltől pénteken késő délutánig vagy kora estig van arra
időnk, hogy megérkezzünk Győrön és Tatán át Budakeszire,
ahol majd csatlakozunk a szombati nemzetközi félmaratoni mezőnyéhez. Útközben gyűjtést
szervezünk többek között a vörösiszap károsultjainak és az
SOS Gyermekfalunak is. Egy vö-3
röskere^tes autó kísér minket,
az útvonal mentén pedig egyszerre csak egy ember fut majd,
így nem kell különösebb biztosítás, illetve a forgalom akadályozásától sem kell tartani. Számomra fontos, hogy lefussam ea
távot, hiszen tudom, mert már
többször teljesítettem, milyen
érzés célba érni. Sajnáljuk, hogy
elmarad, de ez nem akadályozhat meg minket abban, hogy segítsünk, még ha nem is hivatalos formában, hanem privát módon - mondta Vajda Attila.

Erdős villámbajnok
MAKÓ. Budapesten rendezték
a férfi sakkozók svájci rendszerű országos villámbajnokságát, amely hatalmas Csongrád megyei sikerrel zárult. Az
ASS-Makói SVSE sakkozója,
Erdős Viktor hatvannégy induló között tizenegy fordulót
teljesítve veretlenül, kilenc
pontot szerezve első lett,
megelőzve klubtársát, Boros

Dénest, aki szintén nem szenvedett vereséget, és csak fél
ponttal gyűjtött kevesebbet
Erdősnél. A 18 éveseknél
szintén makói győztest köszönthettek, hiszen Mihók
Olivérnél nem volt jobb, aki a
felnőttek között nyolcadik
lett. A negyedik Maros-parti,
Erdős Boglárka a középmezőnybenvégzett.

Aranyos rókaűzők
KAPOSVÁR, PÉCS. A tavalyi siker
után idén is az SZTE Sportközpont futócsapata nyerte a Kaposvár és Pécs között rendezett
„rókaűzők" 12 szakaszos egyetemi váltóversenyt. A győztes
együttes tagjai: Varga Réka
(JGYPK),
Kószó
Barnabás
(JGYPK), Garamvölgyi Máté
(ÁJTK), Frank Ádám (JGYPK),
Laluska Zsuzsa (GTK), Szilágyi
Péter (ETSZK), Báldi Péter
(TTIK), Soós Tibor (JGYPK), Kapitány Zoltán (JGYPK) és Mészá-

ros Szilvia (TTIK). A felsoroltak a
Titán Triatlon Club sportolói,
edzőik: Farkas István és Balla
Péter. A minden szakaszon legjobb időt elérő futókból álomcsapatot is összeállítottak a szervezők, ebbe a teambe az SZTE
Sportközpontból Kószó Barnab á s és Frank Ádám került. Az
SZTE ÁOK Lassú Szarvas Gyorséin Mosch csapata 4., az SZTE
JGYPK Z, mint Zeged gárdája 5.,
míg az SZTE ÁOK Farkasűzők
csapata kategóriájában 8. lett.

Rooney távozna
MANCHESTER. Wayne Rooney el
akarja hagyni a Manchester
Unitedet - jelentette be tegnap
délután Sir Alex Ferguson, a
labdarúgócsapat vezetőedzője.
- Mi is ugyanúgy meg vagyunk zavarodva, mint bárki
más, és nem értjük, miért akar
elmenni tőlünk - közölte a világhírű szakember.
A válogatott csatár távozá-

si szándékáról napok óta cikkeznek, ám a klub hétfőn
még képtelenségnek tartotta,
hogy eladja egyik kirakatemberét.
Sajtóinformációk
szerint
Rooneyt a Chelsea, a Manchester City, a Real Madrid és a Barcelona is leigazolná, noha elvileg 2012-ig érvényes szerződése
van az MU-nál.
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FER0 SULC11 MECCSEN EDDIG 48 G0LT SZERZETT A TISZA-PARTI CSAPATBAN

Mérlegen a Pick Szeged
A Pick Szeged férfi kézilabdacsapata a héten csak vasárnap
játszik bajnokit, méghozzá Mezőkövesden. Skaliczki László
együttese túl van 11 meccsen,
ebből hetet megnyert, négyet
pedig elveszített.
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A milánosok közül Gattusónak is meggyűlt a baja C. Ronaldóval. FOTÓ: MTI

Real: micsoda egy perc!
EURÓPA. A labdarúgó Bajnokok
Ligája csoportkör 3. fordulójának keddi csúcsrangadóján
Madridban győzte le a Real az
AC Milánt. C. Ronaldóék egy
perc alatt szerzett két gólja
döntő volt. Mourinho csapata
továbbra is százszázalékos.
F csoport: Szpartak Moszkva
(orosz)-Chelsea (angol) 0-2
(0-2), gólszerzők: Zsirkov (23.),
Anelka (43.); 0. Marseille (francia)—Zilina (szlovák) 1-0 (0-0),
gsz.: Diawara (48.). E csoport:
Bayern München (német)-CFR
Cluj (román) 3-2 (2-1), gsz.: Cadú (32. - öngól), Pánin (38. - öngól), Gomez (77.), ill. Cadú (28.),
Culio (86.). AS Roma (olasz)-Basel (svájci) 1-3 (1-2), gsz.: Borriello (21.), ill. Frei (12.), Inkoom
(44.), Cabral (92.). G csoport: Real Madrid (spanyol)-AC Milán
(olasz) 2-0 (2-0), gsz.: C. Ronaldo (13.), Özil (14.). Ajax Amsterdam (hotland)-Auxerre (francia)

2-1 (2-0), gsz.: De Zeeuw (7.),
Suárez (41.), ill. Birsa (56.). H csoport: Arsenal (angol)-Sahtar Donyeck (ukrán) 5-1 (2-0), gsz.:
Song (19.), Nasri (42.), Fábregas
(60. - 11-esből), Wilshere (66.),
Chamakh (69.), ill. Eduardo (82.).
Braga (portugál)-Partizan Beograd (szerb) 2-0 (1-0), gsz.: Lima
(35.), Matheus (90.).
Mai BL-program. A csoport:
Twente (holtand)-Bremen (német), Internazionale (olasz)-Tottenham Hotspur (angol). B csoport 0. Lyon (francia)-Benfica
(portugál), Schalke 04 (német)-Hapoel Tel Aviv (izraeli). C
csoport Glasgow Rangers
(skót)-Valencia (spanyol), Manchester United (angol)-Bursaspor (török). D csoport Barcelona (spanyol)-Köbenhavn (dán),
Panathinaikosz (görög)-Rubin
Kazany (orosz). Az összes
meccs 20.45-kor kezdődik.

Középpontban
AKI VALASZOL:

Major László labdarúgóedző
Sorozatunkban aktualitásokkal
- sikerekkel, kudarcokkal, érdekességekkel - foglalkozunk.
A nyáron alakult KITE-Szeged
meglepetésre a 2. helyen áll a
labdarúgó NB III Alföld csoportjában. Az újonc szereplése még
a gárda edzőjét, Major Lászlót
(képünkön) is meglepte.
SZEGED
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
- Gondolta volna, hogy nyolc
mérkőzés lejátszását követően a
2. helyen állnak majd a tabellán?
- Az első öt hétben nem
volt pályánk, ahol normálisan edzhettünk. Ebből adódóan természetesen nem
számítottam rá, de szerintem
más sem. Tizenhat pontunk
van, azt gondoltam, lesz
9-10, azzal pedig a 10-12.
hely környékén állunk majd.
Nem vagyok pesszimista alkat, csak éppen azt nem szabad elfelejteni, hogy az átigazolási időszak lejárta előtt
hét nappal kerültem a KITE-Szeged csapatához, akkor
kért fel az edzői poszt betöltésére Bakai Csaba ügyvezető. Nyolc napom marad arra,
hogy csapatot
csináljak.
Nem volt egyszerű feladat,
hiszen a kiszemelt játékosok
többsége már aláírt máshová. A keret nagy része a megyeegyből került hozzánk,
csak páran érkeztek magasabb osztályból. Itt említeném meg, hogy a 7 meccsén
7 gólt szerző Nomel senkinek
nem kellett, én viszont láttam benne fantáziát.

- Miben látja sikerük titkát?
- Leginkább abban, hogy
játékosaim bizonyítani akarják, hogy a megyei I. osztálynál lényegesen több van bennük. Remek alanyok, amit
kérek, megkövetelek tőlük,
azt maximálisan végrehajtják. Nyerő típusúak, mint
ahogy magamat is annak tartom. Elárulom: többek között
azért is vállaltam el a feladatot, hogy legyen végre Szegeden futball. Azt gondolom, a
jelenlegi állapotból kizárólag
a versenyhelyzet, a rivalizálás viheti előre a város labdarúgását. Ebből nemcsak mi, a
Tisza Volán SC is profitálhat.
- Hol végezhet a bajnokság
végén a KITE-Szeged?
- Amennyiben a télen 2-3
minőségi labdarúgóval sikerülne erősítenünk, akkor ott
maradhatunk az első ötben.
Noha csak a következő évadban cél a feljutás, de ha úgy
adódik, ha ebben az idényben is „helyzetbe kerülünk",
ígérem, mindent elkövetünk
az osztályváltás érdekében.

SZEGED
SÜLI RÓBERT
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panasz a játékra, egyre maszszívabb a Szeged.
A neheze még mindkét fronton hátravan, a BL-ben még hat
meccs, ebből idén három (a
Medvegyi kétszer, a Minszk egyszer). Míg a BB-ligában vasárnap
Mezőkövesden kezdi a nagy sorozatot a Pick, majd következik a
Veszprém elleni hazai rangadó
(november 6.) és a Fradi elleni
presztízsmeccs (november 10.) az exszegedi tréner, Matics a
zöld-fehérek mestere -, amely
mindenképpen nagy kihívás
lesz a fiatal csapat számára.

V

t • i^SEL

j

Ilyen is régen fordult elő, hét
közben most nem játszik
meccset a Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. „Jól jött a pihenő, kezdtünk már besokallni" - nyilatkozta Zubai Szabolcs, aki egyre jobb formában kézilabdázik.

Nem véletlenül fáradt el a
társaság, hiszen közel másfél
hónap leforgása alatt 11 mecscset vívott a Pick. Nemcsak az
összecsapások, hanem az utazás is „ldkészítette" a társaságot, hiszen megjárták Minszket, Eperjest, Valladolidot és
Csurgót is. Egyik város sincs közel Szegedhez, így volt mit kipihenniük a szegedi kedvenceknek a Skaliczki Lászlótól kapott
közel kétnapos pihenő alatt.
A Pick 11 meccset vívott,
ebből hetet megnyert, négyet
elveszített. A topligában, azaz
a BL-ben legyőzte a svájci
Schaffhausent és a dán AaB
Handballt, kikapott a fehér-

Lapunk a lejátszott 11 mérkőzés után értékelte a játékosokat
Tóth, Grünfelder, Nagy és Teimel
keveset játszott, így őket nem
értékeltük), és a BL-ben megszokott módon, 1-től 6-ig osztályoztuk őket.
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B a j n o k o k Ligája házi góllista: Sulc 24 gól, Zubai 16,
Katzirz, Stranovsky 13-13, Törő, Lékai, Beocsanin 12-12,
Vadkerti 4, Butenko 3, Bajorhegyi , Báláz l-l.
B u d a p e s t Bank kézilabdaliga házi góllista: Katzirz,
Törő, Lékai 26-26 gól, Sulc 24,
Stranovsky 22, Zubai 18, Butenko, Vadkerti 11-11, Beocsanin 10, Báláz 6, Herbert 4,
Nagy 3, Bajorhegyi 2, Grünfelder , Teimel l-l.

Sulccal (pirosban) jó vásárt csináltak a szegediek. FOTÓK: KARNOK CSABA
orosz Minszktől és a spanyol
Valladolidtól. Csoportjában a
Medvegyi és a Valladolid mögött a továbbjutást jelentő
harmadik helyen áll. Eddig
118 gólt szerzett a Pick, Frantisek Sulc a csapat gólvágója, a
szlovák játékos 24-szer zörgette meg az ellenfelek hálóját.
A Budapest Bank férfi kézilabdaligában öt győzelem
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(Kecskemét, Orosháza, Dunaferr, Csurgó, Tatabánya) és
két vereség (Balatonfüred,
Eperjes - a szlovák BL-induló
csapat eredménye nem számít
bele a bajnokságba) a mérleg.
A füredi kisiklás talán jól is
jött, hiszen rögtön a pontvadászat elején kapott egy nagy
pofont a kétszeres magyar
bajnok, azóta már nem lehet
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Bajorhegyi: Sokan megkérdőjelezték, hogy miért
igazolta le a Pick.
A kőkemény védő
gyorsan bizonyította, hogy csapata erőssége.
Osztályzata: 5

Báláz: Tehetséges
játékos, igaz, ezt
egyelőre nem bizonyította. Legfőbbképpen fizikálisan
és mentilásan kell
fejlődnie, ebben
nagy a lemradása.
Osztályzata: 2,5

Beocsanin: A jövő
reménysége a 19
éves belgrádi fiú.
Teljesítménye
azonban hullámzó,
az elmúlt meccseken bizony nem
remekelt.
Osztályazat: 3

Butenko: Egy hiHerbert: Sérülten
hetetlen jópofa, ren- játszott végig jó
des srác a moldáv
néhány meccset,
légiós. Az edzőMinszkben már
meccseken még relépni is alig tumekelt, élesben
dott. Bajorhegyiazonban eddig nem vel remek párost
sokat tett hozzá.
alkotnak.
Osztályzata: 2
Osztályzata: 4

Katzirz: Sérülése
miatt jóformán kihagyta az alapozást, ez sokáig
meglátszott a játékán. Egy biztos,
igazi vezéregyéniség, a csapat esze.
Osztályzata: 4,5

Lékai: Gyors, remek cselezőkészségget rendelkezik, jól lát a pályán, és gólerős.
Fiatalsága miatt
hajlamos a szertelenségre.
Osztályzata: 4,5

Mikler: Nem véletlenül lett szeptember hónap legjobb
szegedi játékosa a
szurkolók voksolása alapján. Bravúrt
bravúrra halmozott
a válogatott kapus.
Osztályzata: 5,5

Stranovsky: Nincs
könnyű helyzetben a szlovák
szélső, igazi váltótársa nincs is. Eddig hullámzó a teljesítménye, igaz,
sokat volt sérült.
Osztályzata: 4

Sulc. Tudta mindenki, hogy jó játékos. A szlovák kézilabdás gyorsan a
közönség kedvence
lett, jó vásárt csinált vele a Pick
Szeged.
Osztályzata: 6

1
Tatai: Sokáig csak
epizódszerep jutott
neki Mikler mögött.
Csurgón jött el az
ő ideje, és azóta a
Tatabánya és a Valladolid ellen is jól
védett.
Osztályzata: 5

Zubai: Nem véletlenül lett a BL 4.
fordulójában a
legjobb beállós.
Meccsről meccsre
eredményesebb,
jönnek a labdák,
tőle pedig a gólok.
Osztályzata: 5,5

Vadkerti. Az első
időszakban a padot
koptatta. A Schaffhausen elleni meccs
óta kirobbanthatatlan. A védekezése
extra, a támadása
még nem.
Osztályzata: 4,5
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Törő: Nem volt
egyszerű dolga, a
közönségkedvenc
Zvizej helyére érkezett. Ma már minden szurkoló várja,
hogy a szélső helyzetbe kerüljön.
Osztályzata: 5
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A SZENTES ÉS AZ UTC IS IDEGENBEN SZENVEDETT VERESÉGET

Szomorú megyei futsalforduló
SZENTES, SZEGED. A futsal NB II
Keleti csoportjának harmadik
fordulójában nem termett sok
babér a Csongrád megyei csapatoknak.
Az
SZTE-EHÖK
ugyan szabadnapos volt, de a
Szentes és az UTC Szeged is
tíz-tíz gólt kapott idegenben. A
Szentes Kartalon szaladt bele
nagy vereségbe, a hazaiak lelkesebbek, harcosabbak voltak.
Berettyóújfaluban a hazaiak első osztályú játékosok alkotta
sorral kezdtek, az UTC nem tudott hasonló produkcióval előrukkolni, mint a korábbi mérkőzéseken, Béry kiállítása után

pedig az igazi futsalt játszó hazaiak hengereltek.
Kartal (Ó.)-Szentesi VSC (9.)
10-3 (3-1)
Kartal, 80 néző. Vezette: Moldván,
Kozma.
Szentes: Gömöri - Nemes, Szabó
Á., Szabó D., Locskai. Csere: Gombos (kapus), Török M., Török P„
Simon 0., Bódi, Tóth Z. Edző: Némethy László.
Gólszerzők: Labáth (2., 35., 39.),
Sóss (8., 22., 29.), Szabó Á. (14.,
öngól), juhász (26.), Gerhát (36.),
Gedei (39.), ill. Török M. (2., 27.),
Szabó Á. (38.).

Némethy László: - Remélem, a
fiataljaink érzik, hogy ha csak N8
ll-es bajnokságról is van szó,
ugyanakkora alázattal kellene játszaniuk, mintha magasabb osztályban szerepelnének. Edzeni
kell, mert a sportág folyamatosan
fejlődik, aki pedig nem dolgozik,
az szépen lassan kikerül a futsal
vérkeringéséből, illetve ilyen kudarcokkal szembesülhet rendszeresen.
Berettyóújfalu II. (7.)-UTC (5.)
10-2 (5-1)
Berettyóújfalu, 300 néző. Vezette:
Takács, Erdélyi.

UTC Szeged: Béry - Szabó L„
Koncz M., Bitó A., Pataki S. Csere:
Vasas (kapus), Simon I., Debreczeni, Keller Z. Edző: Brinszky Adrián.
Gólszerzők: Nagy T. (3., 6., 12.,
22., 32.), Szitkó (18.), Keller Z.
(20., öngól), Magyar Sz. (26.),
Erőss (37.), Szabó P. (39.), ill. Debreczeni (11.), Bitó A. (40.).
Kiállítva: Béry (19 ).
Brinszky Adrián: - Az eredmény
beszédes, vérszegény teljesítményt nyújtottunk.
További eredmények: Salgótarján
(H.)-Gödöltő (1.) 1-14, Monor
(4.)-Nagykáta (3.) 3-6, Soroksár
(8.)-Miskolc II. (2.) 5-9.
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KEZI AUTOMOSO 0-24. MELEGKONYHA: H-P.I
MELEGÉTKEZÉSI UTALVÁNYOKAT ELFOGADUNK.

GO: 3 1 6 FT/I • 9 5 : 3 3 2 FVI • B i o E 8 5 : 2 4 7 FT/I

Fonógyári út 14. <

100 ÉV - 100 IDÉZET
„A törpék alatt azon jelentékteleneket kérjük érteni, akik nem hivalkodhatnak tudásukkal, de
mégis minden nemes és
szép iránt érdeklődnek,
és az a főigyekezetük,
hogy azoktól, akik náluknál többet tudnak,
tanulhassanak. A törpék
voltaképpen bálványimádók is, mert hiszen azokat, akiktől tanulhatnak,
bálványozzák. Nem válogatósak azok a jelentéktelenek, ha egy-egy alkalommal akár a kereskedelem és ipar (...), vagy a
művészet és zene szépségeiből ragad is rájuk
valamicske."
(1923. december 15.)
Kozma Marcell újságíró

FRONTÁTVONULÁS ESŐVEL

Hidegfront vonul át felettünk, emiatt többnyire erősen felhős lesz az ég, és többfelé
várható eső, zápor. Délután az ország északnyugati részén szakadozik fel a felhőzet.

Szeged

9°

Hódmezővásárhely

9°

Mindszent

9°

Békéscsaba

Szentes
Makó
Csongrád

Ő

<Sk 9°

Ö

Kistelek

Mórahalom

9°
10°

o

9°
10°

Szolnok

9°

Kecskemét

9°

Orosháza

8°

Ö
o

9°

További kilátások
Csütörtökre a front már átvonul felettünk, mögötte hideg levegő áramlik fölénk,

100 éves
a DÉLMAGYARORSZÁG

emiatt hűvösebbre fordul az idő Péntek reggel fagyra ébredünk, s napközben sem
lesz tűi meleg, a hétvégén viszont már enyhül az idő.

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

Max:10°
Mln:4°
Zápor

Max:12°
Mln:-3°
Változó

Max:14°
Mln:-1°
Változó

Max:16
Mln:4°
Változó

KALENDARIUM
A
A
A
A

Napnyugta után a díszkivilágítás miatt is érdemes a Zrínyi utca felé sétálni, A SZERZŐ FELVÉTELE

A szökőkút színes tintái
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KOROM ANDRÁS
Látványos, és most is nagy sikert arat a vásárhelyi felnőttek és gyerekek körében a Zrínyi utca újjáépítésekor a
Ginkgo Sas hotel közelében
épített szökőkút. A föld felszínéről induló, pulzáló, magasságát variáló, s időnként ködfüggönyt fújó díszkút vizében

nyáron fürödtek a kisgyerekek, most pedig gyönyörködni járnak ide. Alkonyatkor a
díszkivilágításnak köszönhetően hol piros, hol zöld, hol
meg lila tintává válik a víz.
A látványért a föld felszíne alá rejtett öt fúvókasor felel, amelyet két keringetőszivattyú működtet. Az egyik
két, a másik három fúvókasort táplál. A fúvókák juttat-

ják a ködöt idéző vízpárát is
a szabadba, a mit sem sejtő
nézelődők nagy meglepetésére. Az egész működését
számítógép vezérli. A szökőkút nem pazarolja a vizet, hiszen az zárt rendszerben kering körbe-körbe. Ezért aztán, bár áthalad egy szűrőrendszeren, nem ajánlott inni belőle. Igaz, ezt nem mindenki tudja...

•mwasamneee

Óriás pirítósportré
az anyósnak
LONDON. Óriási portrét készített pirítósból anyósáról egy
nő Nagy-Britanniában. A 14
méter hosszú és 11 méter széles műhöz 600 vekni kenyeret
használt fel, összesen 9852
szelet pirítóst. Az alapanyaggyártásban 40 barátja és 9 kenyérpirító segítette. A 27 éves
nő a mozaikkal anyósát lepte
meg annak 50. születésnapján.

A napos oldalról

Az ünnepelt élete legjobb születésnapi ajándékának kiáltotta ki a portrét, amely új Guinness-rekord a maga 154 négyzetméteres felületével. A korábbi világcsúcsot hollandok
tartották 122 négyzetméteres
pirítósmozaikkal. 8 hónapig
örülhettek rekorderségüknek,
idén februárban produkálták
művüket.

Jogosítvány
nélkül
BERUN. ötven éven át vezetett
baleset és jogosítvány nélkül
egy férfi Németországban, mígnem lebukott, mert karambolozott, méghozzá rögvest három
kocsival. A 73 éves illető Berlinben hajtott neki egy 22 esztendős nő autójának, majd még további két járműnek. A karambolban megsérült a férfi 72 éves
utasa, aki kórházba került.
Másnak nem esett baja.

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

7.07
17.49
15.59
3.24

ISTEN ELTESSE!
VENDEL
A Vendel német eredetű név,
a Wendelin rövidülése, ami a
Wendelmar névből származik.
Jelentése: a vandálok népéhez
tartozó.
Ma ünnepel még: JÁNOS,
ARTÚR.

ORVOSMETEOROLÓGIA
Ma erősödik a hidegfronti hatás, sokaknál hastáji görcsök,
fejfájás, ízületi panaszok jelentkezhetnek. A keringési betegségben szenvedők vérnyomásuk csökkenésével számolhatnak, és sokaknál léphet fel
fokozott fáradtság is.

A NAP VICCE
Egy ejtőernyős zuhanás közben így szól a hadgyakorlatoztató tiszthez:
- Századparancsnok úr! Nem
nyílik ki az ejtőernyőm!
Mire a századparancsnok:
- Legyen nyugodt, ez csak
egy hadgyakorlat.

RUPESKY AUTÓSZERVIZ - SZEGED - FONÓGYÁRI ÚT 2-4.

NE KOCKÁZTASSON!
MŰSZAKI VIZSGA ELŐTTI INGYENES ÁTVIZSGÁLÁS!

BEJELENTKEZÉS TELEFONON: 62/558-409,70/4500-513
EZT ÍRTUK
1 ÉVE: Ma jelentik be, hogy
megszűnik a Vásárhely-Makó
vasútvonal.
5 ÉVE: Pécset javasolja a kormány Európa 2010-es kulturális fővárosának: Szeged fő
partnerként 250-300 saját
programmal kapcsolódna be a
programsorozatba.
10 ÉVE: Megdöntötte a pihenőnap nélküli futás világcsúcsát (19 ezer 30,3 kilométer)
Sipos István szegedi ultramaratonista, aki eddig 3006 hazai településen futott át.

VÍZÁLLÁS
A TISZA Csongrádnál 35 cm,
Mindszentnél 103 cm,
Szegednél 148 cm (hőfoka
11,3 °C).
A MAROS Makónál -17 cm.
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Halhorog
MIAMI. Hal ütött ki kajakból egy
nőt Floridában, méghozzá
olyan erővel, hogy az asszonynak több bordája eltört.
A barrakuda egy méter
húsz centi hosszú volt. A 45
éves nő kétszemélyes kajakkal evezett, és bár sikerült
visszamásznia a csónakba,
társa segítségért telefonált. A
sérültet helikopterrel vitték
egy miami kórházba, feltehetőleg megsérült a tüdeje is.
A barrakudák előszeretettel vetik fel magukat a vízből,
és jó pár ember kapott már tőlük hatalmas „horgot", ráadásul ezek a ragadozók nemcsak
ütnek, hanem gyakran harapnak is. Borotvaéles fogazatukat nem egy horgász és csónakázó bánja.

HOROSZKÓP
KOS (III. 21.—IV. 20.): A mai napon együtt dolgozik valakivel, akit
korábban tisztelt szaktudásáért,
de most rádöbben, hogy mennyire
nagyképű és önző az illető. Az estét romantikus hangulatban tölti
kedvesével.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Régóta vár egy levélre vagy telefonhívásra, amelyet ma se kap
meg, de felesleges emiatt boszszankodnia, hisz néhány napon
belül biztosan megérkezik. Este
próbáljon meg pihenni egy kicsit.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Munkahelyén egyre nagyobb a személyes
népszerűsége, ezért egyre több
ígéretes megbízást kap. Használja
ki ezt a remek helyzetet, és válassza ki a legkifizetődőbb lehetőségeket.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Ne segítsen ellenfeleinek azzal, hogy kikotyogja üzleti titkait. Csak olyan
emberekkel dolgozzon együtt, akiket jól ismer. Egy háztartási probléma gyors orvoslást igényel.

BAK (XII. 22.-1.20.): Rossz ajtón
kopogtat új üzleti terveivel, és
emiatt kellemetlen helyzetbe kerülhet. Szeretne harmonikus légkört teremteni otthonában, és
ezért megpróbálja kibékíteni két
vitás családtagját.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Vásárlás előtt nézze át pénzügyeit,
hogy tudja, mennyire költekezhet.
Fiatal rokona néhány érdekes ötletet talál ki. Ne aggódjon egy
személyes probléma miatt, hisz az
nemsokára magától megoldódik.

VÍZÖNTŐ (1.21.-II. 20.): Rengeteg akadály nehezíti meg mai
munkáját, de elszántságának köszönhetően így is véghezviszi,
amit eltervezett. Főnöke elismerően nyilatkozik teljesítményéről, és
ez büszkeséggel tölti el.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Teljesen felkészülten megy tárgyalásaira, így nem érheti semmilyen
meglepetés. Határozottságával sikerül lenyűgöznie üzletfeleit. Kerülje a kockázatos pénzügyi manővereket.

HALAK (II. 21.—III. 20.): Szeretne
választ kapni egy fontos magánéleti kérdésre, de senki se adja
meg azt. Próbálja elkerülni az öszszetűzést főnökével, igyekezzen
mindent úgy csinálni, ahogy azt ő
szeretné.

IKREK (V. 21.—VI. 21.): A mai nap
éppen megfelelő arra, hogy némi
pluszpénzért pluszmunkákat vállaljon el. Mivel remek formában
van, ezek a rutinfeladatok nem
okozhatnak problémát, viszont
szép összeget hoznak a konyhára.
RÁK (VI. 22.-VII. 22.): Ez a nap
kedvez az anyagi ügyeknek, minden
pénzzel kapcsolatos cselekedete siA 16 éves Bot Adrienn a nagykőrösi Arany János Református Gimnázium angol nyelvi előkészítő sza
keresen alakul. Ne legyen önfejű,
kán tanul. A nagymamája a példaképe. Szabadidejében fut és aerobikozik. A vállaira és a szemé,
J^lIgKfcrpnlBtífltja tanácsára, különAz
kébb. FOTÓ: NÉMETH NORBERT
áHományátiólferbW^wdo^at) 3 magát.

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Sajnál
kozással nem fog előbbre jutni az
életben, tegye túl magát egy múltbeli hibán, és koncentráljon a jelenre. Új hobbija túlságosan költséges,
ezért lehet, hogy felhagy azzal.

