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MAKÓI A LEGIZMOSABB ZSARU

VISZIK A MEGTAKARÍTÁSAINKAT

Ismét a makói Debreczeni Gábor nyerte el
a Mr. Police címet. A 33 éves rendőrt nem
vonzza a profi testépítés - zsaru marad.

Az Unió is aggódik az új nyugdíjszabályok
miatt. A magánpénztárak pedig ugyanúgy
tanácstalanok, mint az ügyfelek.

10. oldal
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szociális támogatásban részesült

12 000 család
Támogatásban részesülők
száma összesen:
1601 fő
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RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

Támogatásban részesülők
száma összesen:
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ÁPOLÁSI DÍJ ÉS AZ UTÁNA BEFIZETETT JÁRULÉK [

Támogatásban részesülők
száma összesen:
1837 fő
Kifizetés:
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Fél év alatt majdnem
háromszorosára nőtt
az adósságuk miatt
támogatást kérők száma.
1,5 milliárdot fizettek ki
tavaly közmunkára.
Csongrád megyében 2009-ben
4,929 milliárd forintot kapottMinden 4. szegedi kap
szociális támogatást.
2 4 1 8 1 felnőtt az államilag
239-en kértek adósságkezelési
támogatást.
Idén júniusig 613-an

KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS

Kifizetés:

| |
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finanszírozott szociális támogatásból.

• • • •

Kommandós
akció
Alsóvároson
Csuklyás kommandósok törtek
be tegnap reggel a szegedi
Szent Ferenc utca 14. szám
alatti társasház egyik földszinti
lakásába. A10 perces akcióban
a Nemzeti Nyomozó Iroda rendőrei egy férfit vittek el, bilincsben. Az egyik lakó szerint kábítószer állhat az ügy hátterében.
SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL

Gidró Katalin címszereplésével - Veréb Simon fotóján a próbán
- a szatmárnémeti színház főrendezője, Keresztes Attila állította színpadra Kosztolányi Édes Annáját a kisszínházban. A ma
esti premieren a további szerepekben Danis Lídiát, Borovics Tamást,
Pataki Ferencet, Gömöri Krisztiánt, Csorba Katát és jakab Tamást
láthatja a közönség. Bővebben a 7. oldalon

Mindössze 10 percig tartott
tegnap kora reggel az a kommandós akció, amit a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) rendőrei hajtottak végre a szegedi
Szent Ferenc utca 14. szám
alatt. A fekete csuklyát viselő
7-8 kommandós beviharzott
az önkormányzati fenntartású házba, és benyomult az
egyik, belső kertre néző földszinti lakásba.
- Éppen ekkor értem haza
a bevásárlásból, de nem engedett be a kapu előtt várakozó
egyik kommandós. Azt mondta, várni kell. 10 percet álldogáltam, mire kihoztak egy pulóverrel letakart fejű férfit a
földszintről.

Pulitzer József s z ü l ő v á r o s á b a n ,

Idén 15 fiatal pályázott. A kőzépiskolás korosztályból az

E g e r b e n t a n u l ó Veres Alexand-

Nagy Zsófia r é s z e s ü l t . Az ü n -

s i t a s h a l l g a t ó j a , Benedek Mária

Baló György, a P u l i t z e r - e m l é k -

ra kapta a fődíjat, az egyetemisták közül a szegedi univer-

Pénzt hoz az idegen Fivérek:
most
nyelvű képzés
Növeli az egyetem reputációját, de anyagi szempontból is előnyös idegen nyelven oktatni diákokat. Szegeden orvostan-, fogorvos- és gyógyszerészhallgatók tanulhatnak angolul, a medikusok
németül is. Állami befektetéssel többen jöhetnének, s ez dinamizálná a gazdaságot.

bó Gyula p r o f e s s z o r . A Sze-

SZEGED, MAGYARORSZÁG

ÚJSZÁSZIILOLNA

- 25 éves idén az angol nyelvű orvosképzés Szegeden.
De németül is tanulhatnak a
medikusok 1999 óta. Az országban másodikként Szegeden elindított idegen nyelvű
orvosképzés nem titkolt célja volt, hogy az egyetem devizabevételre tegyen szert emlékeztet a kezdetekre Sza-

gedi
Tudományegyetem
(SZTE) idegen nyelvű képzésének programigazgatójától
azt is megtudjuk: tapasztalta, hogy egy kórélettani
problémát esetenként bonyolultabb
elmagyaráznia
magyarul, mint angolul, hiszen a szakirodalmat - kollégáival együtt - angol nyelven olvassa.
Folytatás a 8. oldalon

U j Mitsubisl

Limited Edition 1 7 8 L E

L200

Most

kezdődik

SZENTES, BUDAPEST. Eddigi leg

nagyobb koncertjükre készülnek a Seres testvérek: Antal,
Krisztián és Róbert szombaton
több mint ezer rajongóra számít
a szentesi sportcsarnokban. Bár
a Megasztárban Fivérek néven
indult trió egy hónapja kiesett a
tehetségkutató produkcióból,
de az énekesek most is nagyon
elfoglaltak: tévéműsorokban
szerepelnek és a többi megasztárossal koncerteznek. A döntőbe bejutott versenyzők a holnapi koncertet is megnézik, és eljön a műsor egyik zsűritagja is.
Résztetek a 11. oldalon

* választható
felépitménnyel
• platóbéléssel
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Folytatás a 4. oldalon

Pulitzer-díj a legjobb diákoknak

díjakat tegnap Makón, a 99 évvei ezelőtt elhunyt sajtócézár,

3. oldal

.•«!)!• iimyttühffli

Édes Anna a szegedi kisszínházban

MAKÓ. Á t a d t á k a d i á k Pulitzer-

- i ' ^ r L á ,

15-féle jogcímen
fizetnek Szegeden

8-at a felnőtt1-et a gyerekellátásban.
Szeged további 6-ot biztosít

2.2 milliárd forint

'

www.nyeremenyjatek.delmagyar.hu

9 alapvető szociális támogatásra kötelezi
a törvény a településeket:

Szegeden

f

népség vendége volt többek
között Eötvös Pál, a MÚOSZ, és

Noémi vehette át az elismerést, bizottság elnöke,
míg különdíjban a nyíregyházi írásunk a 3. oldalon
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A készlet erejéig, azonnal!

Az ajánlat a készleten lévő. L200 Intense Plusz magas felszereltségé modell Limited Editon változatára vonatkozik, csak a készlet erejéig. A tájékoztatás nem teljes korú részletek
márkakereskedésünkben. A kép illusztráció. Mitsubishi L200 Intense Plusz Limited Edition már bruttó 7.487 500 FI. Vegyes átlagfogyasztás: 8.6 V100 km. C 0 2 kibocsátás 228 g/km

MITSUBISHI H O V Á N Y www.mitsubishihovany.hu
S Z E G E D , ALGYŐI ÚT 39. TEL.: 6 2 / 5 5 1 - 8 0 0

2

BELFÖLD-KÜLFÖLD

Magánnyugdíj: az unió is aggódik

KÜLFÖLD
Korai, kemény tél

A parlament december 13-án
tartja a végszavazást az új
nyugdíjszabályokról, amelyet az
ellenzéki pártok mellett a szakszervezetek is bírálnak, már
Brüsszel is aggódik miattuk, és
amelyeket banki elemzők nagyon kockázatosnak tartanak.
MAGYARORSZÁG
MTI

Selmeczi Gabriella, a miniszter-

elnök nyugdíjvédelmi megbízottja tegnap sajtótájékoztatón
jelentette be, hogy a kormány
által szerdán határozatba foglalt új nyugdíjszabályokat pénteken két törvényjavaslatban
terjeszti a kormány a parlament
elé. A befolyó pénz fogadására
egy külön alap létesül, amelyet

ITTHON

az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) működtet. A mintegy 3 ezer milliárd forint pénztári vagyon fele magyar állampapírban van, ezeket kivonja az
ÁKK a forgalomból, és ezzel
csökken az államadósság. A vagyon másik fele magyar, illetve
külföldi részvényekből áll, ezeket nem egyszerre, hanem folyamatosan értékesíti az ÁKK.
Oüi Rehn uniós pénzügyi biztos szóvivője tegnap este azt
mondta az MTI-nek: több fenntartása van az Európai Bizottságnak a nyugdíjrendszerre vonatkozó magyar intézkedésekkel
kapcsolatban. Leszögezve, hogy
a nyugdíjrendszerek a tagállamok nemzeti illetékességébe tartoznak, megismételte azt a korábban már említett bizottsági

aggályt, hogy az eddig rendelkezésre álló információk szerint a
változtatások nem szolgálják
egyértelműen a hosszú távú
fenntarthatóságot. Mint mondta,
nyugtalanítja Brüsszelt az is,
hogy a rendszer két pillére közötti
választás „nem annyira szabad,
ahogy az eredetileg látszott".
Matolcsy György nemzetgaz-

dasági miniszter tegnap egyeztetett a pénztárak vezetőivel. A
megbeszélést követően a Stabüitás Pénztárszövetség elnöke, Bába Julianna azt mondta: nincs szó
együttműködésről, a kormány
tartja magát a szerdán bejelentett
javaslatához. A szövetség petícióval fordul az Európai Parlamenthez, és kéri, hogy 3 millió magyar
pénztártag alkotmányos jogainak
megsértése miatt jelöljenek ki

Ágyútámadás után

Móri mészárlás

Tényleges életfogytig tartó
szabadságvesztést indítványozott az ügyész Weiszdorn Róbertre, a 2002. május 9-én elkövetett, nyolc emberéletet
követelő móri bankrablás
ügyében a Fővárosi ítélőtáblán. A vádhatóság képviselője
azt indítványozta: ha a bíróság
nem is találja indokoltnak a
tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását, akkor
a feltételes szabadlábra bocsáthatóság első fokon megszabott
30 éves időtartamát emelje fel.
A korábbi, elsőfokú ítélet szerint
Weiszdorn volt az, aki segített a
bankfiók feltérképezésében, a
rablás idején pedig rálőtt a biztonsági őrre. majd - magát biztonsági őrnek kiadva - a pénzintézet ajtajához állt és elküldte
az érkező ügyfeleket, (mti)

LE.
CO12.N
pénzváltó
Szeged. Kölcsey u. 5. • Tel.: 62/319-347
Nyitva: mindennap 8-21 óráig.
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EUR

275,10

278,79

usd

203,20

209,20

CHF

202,90

210,59

RON

62,50

66,50
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LÜÜG
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Közületeket is kiszolgálunk.
Napközbeni árkorrekció lehetséges.

Az MSZP szerint „az a fajta erőszakos államosítás, amit a kormány
most végrehajt, a diktatúrába vezető út újabb mérföldköve. Az MSZP a
nyugdíj-megtakarítások védelme érdekében Alkotmánybírósághoz fordul és népszavazást kezdeményez. Az LMP „útszéli zsarolásnak" nevezte Matolcsy György bejelentését. A lobbik a magán-nyugdíjpénztári
vagyon állami kezelésbe vételét üdvözölte, az egyéni számla megszüntetésével azonban nem ért egyet, az egyszeri költségvetési bevételek
folyó kiadásokra fordítását pedig veszélyesnek ítéli. A szakszervezetek
is hangot adtak tiltakozásuknak, jövő szombatra demonstrációt is terveznek egyebek között a nyugdíjváltozások miatt. A Liga jelezte: ebben
a formában nem támogatja a kormány csomagját, és arra kérte a minisztert, javaslatait érdemben tárgyalja meg az érdekképviseletekkel.
Az MSZOSZ elnöke ámokfutásnak nevezte a nyugdíjtervet.

Házak romjai mellett tolja kerékpárját egy nő, amint távozik a dél-koreai
jonpjong-szigetről, két nappal azután, hogy észak-koreai tüzérség ágyúval
lőtte a két Korea vitatott tengeri határának közelében húzódó szigetet. Az
eset után tegnap lemondott Kim Te Jung dél-koreai védelmi miniszter azoknak a belföldi bírálatoknak a hatására, amelyek szerint a hadsereg nem megfelelően reagált az észak-koreai tüzérségi támadásra. FOTÓ: MTI/AP/YONHAP

MAGYARORSZÁG. Január l-jétől
3,8 százalékkal emelkednek a
nyugdíjak - jelentette be a kormányszóvivő. Az emelés vonatkozik a normál öregségi nyugdíjakra, az özvegyi nyugdíjakra, az árvaellátásra, valamint a
baleseti járadékra. A 3,8 százalékon felül azok a nyugdíjasok,
akik nem idén mentek nyugdíjba, hanem még előtte, 0,6 százalékos pluszemelésben is részesülnek majd, azaz esetük-

NAGY-BRITANNIA. Kiterjedt
havazással és kemény faggyal
érkezett az utóbbi évtizedek legkorábban kezdődő tele Nagy-Britanniában. Csütörtökre 15-20
centiméternyi hó hullott Skóciában, Anglia keleti térségében,
valamint Észak-Írországban és
Walesben is. Mindehhez téli hideg is járul: az északi országrészekben csütörtökre virradóra
mínusz 5 fok körüli fagyokat
mértek, de délkeleten, így Londonban is fagyott.

nyugdijpénztárakkal kapcsolatos döntést, amely véleményük
szerint fenntarthatósági, alkotmányossági aggályokat vet fel,
forintgyengüléssel és hozamemelkedéssel is járhat.

Emelkednek a nyugdíjak

„Alapvetően hibás
a gazdaságstratégia"

Vértes András szerint a jelenlegi
kormányzó erő alapvetően hibás
gazdaságstratégiát folytat; az
alapvető célok - a foglalkoztatás növelése és a gazdasági fejlődés gyorsulása - nem teljesülnek. A GKI Gazdaságkutató Zrt.
elnöke azt mondta: most az látszik, hogy a kormányzó erő
mindenáron változtatni akar,
„méghozzá nagyon erőszakosan
és nagyon gyorsan". Folyamatosan igyekszik bővíteni a mozgásterét az állami költekezésben, s
ahelyett, hogy az államháztartás
kiadási oldalán reformokat kezdene, növeli a kiadásokat, és a
másik oldalon ehhez forrást teremt azzal, hogy válságadókat ró
ki, „az elkövetkező években pedig megeszi a nyugdíjpénztáraknak a megtakarításait".

uniós ombudsmant a magyar
kormány nyugdijintézkedéseinek
kivizsgálására.
Az MTI által megkérdezett
elemzők „brutálisnak" és kockázatosnak nevezték a magán-

ben 4,4 százalékos lesz a növekedés.
Arra a felvetésre, hogy az
adóváltozások miatt azoknak a
közszférában
dolgozóknak,
akiknek nincs gyermekük, alacsonyabb lehet a nettó bérük,
a szóvivő közölte: ők extra kiegészítésben
részesülnének,
hogy ne legyen kevesebb a bérük mint például idén. A versenyszférában pedig meg kell
emelni a minimálbért.

Módosul a terrorveszélyjelzés

WASHINGTON. Az amerikai
kormányzat megválik a terrorveszély-fokozatok súlyosságát jelző
öt fokozatú skálától annak alacsony hatékonysága miatt - közölték amerikai lapok. A The Washington Post szerint a készültségi skála várhatóan alapvetően
kétfokozatúvá válik, amely csak a
fokozott és küszöbönálló fenyegetés között tesz különbséget.

Bányarobbanás:
gyásznap, kutatás

GREYMOUTH. Gyásznapot
tartottak tegnap Új-Zélandon
a múlt heti bányarobbanás áldozataira emlékezve, miközben heltyi illetékesek azt
mondják, hogy hetekig, de
akár hónapokig is eltarthat,
amíg felkutatják a beomlott
bányában a szerencsétlenül
járt vájárok holttestét, (mti)

Sokszínű megtakarítás,
kiemelkedő betéti kamat

Újra három év a gyes
MAGYARORSZÁG. A gyes időtarta meg a gyest, a nyolcórás munkamát újra három évre hosszabbítja idő mellett már nem.
meg a kormány - ismertette a kaSoltész Miklós kiemelte: tízbinet döntését Soltész Miklós szo-éves korig megadja a kormány
ciális, család- és ifjúságügyért fele- az örökbefogadói gyes lehetősélős államtitkár. A gyes három évre gét, ami hat hónapig segíti azovaló meghosszabbítása visszame- kat a családokat, akik az öröknőleg is érvényes lesz, tehát azok- befogadásban részt vesznek.
ra is vonatkozik majd, akik most
A kormány döntött arról,
gyesen vannak. (Nekik a jelenlegi hogy 2011. szeptember elsejétől
szabályozás kétéves gyest enged a lakásfenntartási támogatás
meg.) Az államtitkár közölte rendszerébe építik be a gáz- és
egyúttal, hogy visszaállítja a kor- távhőtámogatás jelenlegi szocimány azt a gyakorlatot, hogy ha ális támogatási rendszerét.
egy édesanya visszamegy dolgozEzenkívül átlagosan ezer foni, akkor csak a részmunkaidős, rinttal emelik majd az ápolási
négyórás munkaidő mellett kapja díjat, (mti)

Gyanús leszázalékolások
MAGYARORSZÁG. Vesztegetésen
ért tetten két, az Országos Rehabilitációs Szakértői Intézet egri
irodájában dolgozó orvos szakértőt a rendőrség. A nyomozás
adatai szerint a gyanúsítottak
2007 júliusától rendszeresen fogadtak el készpénzt azért, hogy
a leszázalékolási, illetve a leszázalékolást felülvizsgáló eljárásokat befolyásolják. Egyelőre
tíznél több vesztegetésről tudnak. Az orvos szakértők esetenként 100 ezer forintot meghaladó vesztegetési pénzt fogadtak
el. A rendőrségi akcióban megtalálták a vesztegetésként átadott pénzt.
Vesztegetést állítva, üzletszerűen elkövetett, hivatali be-

folyással való üzérkedés bűntettével vádolják azt a kórházi alkalmazottat is, aki a gyanú szerint több millió forintot csalt ki
betegektől rokkantsági leszázalékolási ígérve.
Soltész Miklós sajtótájékozta-

Az MKB Bankban most kiemelkedő, évi 8,88%-os (EBKM: 9,00%) forint betéti
kamatot Is elérheti
Hozzon ki többet megtakarításaiból
• MKB Trezor Tartól Megtakarítási Számlán elhelyezett 3, A vagy 12 hónapoi futamidejű, standard lakossági
forint lekötött betát,
• MKB Trezor Tartós Bafaktatásl Számlán alhalyazatt S ávai futamidejű MKB Primátus TAke- á l Hozamvádatt
Származtatott Bafaktatásl Alap, valamint
• MKB Trezor Tartós Bafaktatásl Számlán alhalyazatt, 201S-ban lejáró MKB Tartót Kamatelőny 2015 Kötvény
egyidejű, egyenlő arányú igénybevételével, összesen minimum 600 000 Ft összegben.

tóján is szóba került a téma. A
szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár közöl-

A konstrukcióban szereplő befektetési alap hozama az alapban lévő befektetési
eszközök hozamától függően változó lehet.

te: Réthelyi Miklós nemzetierő-

JMlkdO 21210. nevembe Jslo! bernibe, 15 eq, illetve muovotiÉilg etvOttyvt. * b, Illetve 12 hbbepot k

forrás-miniszter és ő maga az
ORSZI főigazgatóját arra utasította, indítson vizsgálatot az
egész országra kiterjedően. Úgy
fogalmazott: a társadalomban
eddig is rejtetten benne volt az a
gondolat, hogy egyesek adott
esetben jogtalanul veszik igénybe a támogatásokat, (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a november 25-i kenószámok:
4, 5,18, 25, 27, 32, 37, 38, 46, 47, 48, 51, 56, 59, 62, 63, 68, 74,75, 80.

Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi
körülményei alapján ítélhető meg, és a jövőben változhat!
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UGRÁSSZERŰEN NŐTT SZEGEDEN AZ ADÓSSÁGKEZELÉST IGÉNYLŐK SZÁMA

15-féle szociális támogatás

Családi pokol
Í

HOLLÓSI ZSOLT
hollosi.zsolt@delmagyar.hu

Szabadon választott

4050 iskolás gyermekvédelmi kedvezménnyel kapott ingyenes tankönyvet Szegeden, ILLUSZTRÁCIÓ: SCHMIDT ANDREA
Költségvetési koncepciójukról döntenek a települési önkormányzatok. Megnéztük, mekkora terhet jelent a szociálisan rászorulók
növekvő táborának segítése. 9 szociális támogatás biztosítására
kötelezi a törvény az önkormányzatokat. Szegeden 6, Vásárhelyen 12 további támogatást lehet kérni.
CSONGRÁD MEGYE
D0MBAI TÜNDE

Szeged tavaly 800 millió forintot költött szociális támogatásokra. Ehhez a központi
büdzséből közel 1,4 milliárd
forint érkezett. Ez az összesen

2,2 milliárd forint 12 ezer családnak jelentett segítséget. Az
utóbbi szám becsült adat,
mert egy család többféle juttatást, segélyt kaphat - tudtuk
m e g Novkov Veszeiinkától,

a

szegedi polgármesteri hivatal
szociális, családvédelmi és

Makón 12-, Szentesen 29-féle támogatást adnak. Csongrádon 113
milliós keretből gazdálkodik az önkormányzat, összesen 26 jogcímen adnak segítséget az igénylőknek. Megtudtuk, a támogatásokban a város lakosságának harmada (körülbelül 5-6000 személy) érintett valamilyen
formában. A makói keret 133,6 millió forint, és a városházán kapott tájékoztatás szerint 12 jogcímen - ezek közé tartozik a közcélú és közhasznú
munka is - igényelhető. Idén július 31-éig 2100 ügyről tud az önkormányzat. Szentesen úgy tájékoztatták lapunkat, hogy az év első 9 hónapjában
243 milliót költöttek szociális támogatásokra - ebben szintén szerepel a
foglalkoztatás is. Több mint 9500 szentesi, 29 jogcímen igényelt secptséget. Vásárhely kerete a legnagyobb, a megyei jogú városban 474 millió
,.szociális" forintból gazdálkodnak idén, 8-10 ezer személyt segítenek
összesen 21-féle módon. Az összeg a rendelkezésre állási támogatást tartalmazza, a közcélú és közhasznú munkára fordított pénzt viszont nem.

egészségügyi irodájának vezetőjétől.
8-féle kötelező felnőttellátást ír elő a szociális törvény,
így például a rászoruló Időskorúak járadékát az kaphatja, aki
62 éves, és nincs jövedelme,
vagy rendkívül alacsony a járandósága: tavaly 52 ilyen helyzetű szegedinek segítettek. Az
aktív körű munkanélküliek 55
év felett rendszeres szociális segélyben (havi 29 ezer 100 forint), 55 év alatt rendelkezésre
állási támogatásban (28 ezer
500 forint) részesülhetnek előbbit 204-en, utóbbit 810-en
kapták. A lakásfenntartási támogatás 6000 forint. Az ápolási díjat (bruttó 28 ezer 500 vagy
37 ezer 050 forint) csak súlyos
fogyatékosok gondozóinak adják. Kötelező szolgáltatás a köztemetés is, tavaly 112 embertársunk kapott így végtisztességet.
A kötelező közgyógyellátás
kedvezményt biztosító jog:
gyógyszer vagy segédeszköz
vásárlásához segítség.
Ugrásszerűen nőtt - a tavalyi
192-ről idén júniusig 613-ra - az

A szociális, illetve a gyermekvédelmi törvény az önkormányzatokat kötelezi: 9-féle jogcímen
biztosítsanak segítséget. Ezeket
az állam eltérő -100-75, esetenként nulla - arányban finanszírozza. Emellett a települések
adhatnak további támogatásokat
is. Például Szegeden átmeneti
segély kérhető maximum háromszor egy évben, legfeljebb
28 ezer 500 forintig, tavaly
7168-an kaptak. Temetési segélyt 527-en vettek igénybe; ennek összege sávosan változik
12-45 ezer forint között. Ápolási
díjat a 390 gondozónak folyósították. 85 ezer 500 forintig igényelhető méltányossági közgyógyellátás, ha az ilyen havi kiadás
7125 forintnál több - tavaly
1941-en kaptak. A rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban
részesülők szeptemberben is
kapnak 5800 forintot. Közcélú
munkában 750-en vettek részt,
havonta 68 munkáltatónál - ez
a városnak 32 millió forintjába
került. Helyi sajátosság a panelrekonstrukciós program, a rászorulók évente maximum 114 ezer
forintot kérhetnek.

ugyancsak kötelező adósságkezelési szolgáltatást igénylők
száma. Nem csoda, hiszen nagy
segítség: a rezsiadósság háromnegyedét a város fizeti ki az adósok helyett a közműszolgáltatóknak, de a hátralékosnak a
többit törlesztenie kell, és nem
halmozhat fel újabb tartozást.
Ez a szolgáltatás tavaly Szegednek 30 millió forintba került.
A törvény gyerekellátást is
kötelezővé
tesz:
Szegeden
rendszeres gyerekvédelmi kedvezménnyel 4050 iskolásnak
jár ingyenes tankönyv, miközben júliusban és novemberben
5800 forint rendkívüli segélyt is
folyósítanak.
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A kilencvenes évek második felében találkoztam gyerekkori ismerősömmel, aki elmesélte: vészhelyzetben van,
két kisgyermekével el kellett menekülnie családi otthonukból. Kényes ügyről volt szó: egy kistelepülés elitjéhez
tartozó házaspár között támadt kibékíthetetlen konfliktus.
A férj - akiről párja elbeszélései alapján szegedi pszichiáterek később valószínűsítették: tipikus borderline
személyiség lehet - nem tudta elviselni, hogy felesége
egy menő cég alkalmazottjaként jobbnál jobb autókkal
„szabadon furikázik" az országban, ráadásul jól is keres.
Féltékenységi rohamai odáig fajultak, hogy megverte és
megerőszakolta a feleségét, aki kétségbeesetten próbálta
fenntartani a látszatot
- és összetartani a csa99 Az erőszak
ládot. A zöld szemű
megszüntetéséért lila
szörny azonban annyira elhatalmasodott az
szalagot osztogattak
egyébként köztisztea szervezők Szegeden. letnek örvendő családfőn, hogy nőgyógyászati vizsgálat közben törte rá feleségére az ajtót, a
rendelőben. Az utolsó csepp ez volt a pohárban. A nő hiába fordult fűhöz-fához, szakemberekhez is segítségért,
környezetükben mindenki félt a férjétől, még inkább kiterjedt és befolyásos baráti körétől. VégüWalaki azt tanácsolta: egyik reggel, amikor elindul a gyerekekkel az óvodába, iskolába, meneküljön velük távoli szülővárosába.
Hetekig az édesanyja által titokban bérelt lakásban rejtőztek, hiába jelezték a rendőrségen, hogy családon belüli erőszak miatt menekültek el, tulajdonképpen a hatóságok is hozzájárultak, hogy a bősz apa a nyomukra bukkanjon. Nem részletezem tovább a regénybe illően kacifántos és hihetetlen történetet, most csak a végét mondom el: az apa a bíróság által kötelezően előírt első láthatáson elvitte a két gyermeket - és többé nem adta vissza
őket az anyjuknak.
A hivatali korrupciótól az igazságszolgáltatás kijátszhatóságán át a macsó összetartásig az uram-bátyám Magyarország minden pokla benne volt ebben a sztoriban.
Az anya, aki az agresszió elszenvedője volt, mindent elveszített. Két gyermekét évekig nem láthatta, az apjuk ellene nevelte őket, a közös vagyonból férje kiforgatta, sőt tizenvalahány évre gyermektartás címén még a fél fizetését
is megszerezte.
Azért jutott eszembe ez a sokkoló régi sztori, mert tegnap volt a nemzetközi nap a nők elleni erőszak megszüntetéséért. Az akció jelképét, lila szalagot osztogattak a
szervezők Szegeden. Bár egyre több erőszakkal összefüggő eset kerül nyilvánosságra, a felvilágosításnak, a civilszervezetek összefogásának és a társadalmi érzékenység
változásának köszönhetően a hasonló ügyek ma már
másként végződhetnek. Talán.

Átadták Makón a diák-Pulitzert Nagygyűléssel tiltakozik az MSZP
pedagógus,
önkormányzati
képviselő emlékezett.
Pulitzer szülővárosának 3
éve alapított, pénzjutalommal
és szobrocskával járó díjára
idén 5 középiskolás és 15 felsőoktatásban tanuló hallgató
pályázott, közülük hárman
vehettek át a szakmai zsűri által megítélt elismerést. A felsőoktatásban tanulók közül a
szegedi egyetemista, Benedek
Mária Noémi kapott 500 ezer
forintot (ő külföldi elfoglaltsága miatt nem tudta átvenni a
díjat). Annak hátterét elemezte, miért válnak egyetemista
lányok prostituálttá.

BUDAPEST, CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL

„Bajban Magyarország, itt a
helyed" - címmel tiltakozó
nagygyűlést tart az MSZP
szombaton 11 órakor a budapesti Papp László Sportarénában. Több mint 10 ezer embert
várnak a rendezvényre, amelyet Mesterházy Attila pártel-

nök így jellemzett: „országos,
politikai nagygyűlés lesz a
kormány eddigi tevékenysége
ellen". Tiltakozik
például
amiatt, hogy az Országos Választási Bizottság elutasította
a párt népszavazási kezdeményezését.
Az egyben évértékelőnek is
szánt megmozduláson a szórakoztató műsorelemek mellett három beszédet hallgat-

hatnak meg a résztvevők: a
pártelnök mellett egy szakszervezeti és egy ifjúsági vezető szólal fel.
Mészáros

Tamás, a z MSZP

szegedi irodavezetője elmondta: megtelt az a busz, amely a
Csongrád megyeieket szállítja
a rendezvényre, többen autókkal is útra kelnek. 7 óra 30
perckor indul a delegáció a
szegedi Belvedere elől.

A középiskolás korosztályban az Egerben t a n u l ó
Veres Alexandráé

A középiskolás Veres Alexandrának Baló György és Búzás Péter adta át
a díjat. FOTÓ: FRANK YVETTE
Médiakonferenciával és a diák Pulitzer-díjak átadásával emlékeztek tegnap Makón a sajtócézár halálának 99. évfordulójára. Hárman kaptak elismerést írásaikért: Benedek Mária Noémi, Veres
Alexandra és Nagy Zsófia.
MAKÓ
MUNKATÁRSUNKTÓL

Makó egyik legjelesebb szülöttére, Pulitzer Józsefre emlékeztek halálának 99. évfordulóján
tegnap Makón: a Korona emeleti dísztermében szakmai konferenciát rendeztek, majd átadták

a diák Pulitzer-díjakat, amelyre
fiatal újságírók pályázhattak.
Az ünnepségre, amelyet Búzás
Péter polgármester nyitott meg,
eljött a díj alapításában ugyancsak közreműködő Magyar Újságírók Országos Szövetsége elnöke, Eötvös Pál is, a sajtócézárra p e d i g Molnár László ú j s á g í r ó ,

l e t t a fő-

díj - ő arról írt sok humorral, személyes h a n g o n , milyen n e h é z a b e j á r ó diákok
élete. Különdíjat - oklevelet
és könyvet - k a p o t t pályam u n k á j á r a a nyíregyházi
Nagy

Zsófia,

aki

"vZZSX

*

korábban

már nyert fődíjat és különdíjat is.
A rendezvényen Tanács István, a Népszabadság dél-alföldi tudósítója, Turi Tímea
makói bölcsész, író, újságíró,

Szabó C. Szilárd, l a p u n k rov a t v e z e t ő j e , Vidos Mihály ju-

nior Prima díjas szerkesztő-riporter és Baló György, a Pulitzer-emlékbizottság elnöke tartott előadást.

helyett
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AZ ELHURCOLT FÉRFI FEJÉT PULÓVERREL TAKARTÁK LE

Átadták a szegedi Játékok kertjét

Kommandós akció
a Szent Ferenc utcában

Vállalkozói klub alakult

ALGYŐ. A nagyközség önkormányzata kiemelt feladatának
tekinti az algyői vállalkozók
munkájának támogatását. A tavasszal elindult szakmai háttérmunka eredménye egy olyan
vállalkozói klub megalakítása
lett, amely segítheti a szféra érdekérvényesítését, a pályázati
munkát.

SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Böllérnap és Katalin-bál

DOMASZÉK. Bötlérnapot és Katalin-bált rendeznek szombaton
a településen. A Presszó Vendéglő udvarán 6 óra 30 perckor
kezdődik a böllérverseny, magyar és határon túli csapatok
részvételével Reggeli 9, ebéd 13
órától. Este Katalin-bált rendeznek a sportcsarnokban. Kezdés
18 órakor, sztárvendég Márió,
zenél a Travel Trió.

Koller Zsolt rockoperája

FORRÁSKÚT. Koller Zsolt Vezérlő útjaink című kétrészes
rockoperáját mutatják be szombaton 18 órától a Jerney János
művelődési házban. A történelmi zenés színdarabra jegyek a
helyszínen 17 órától válthatók
300 forintos egységáron.

Egészségügyiek miséje

SZEGED. Az orvosok, az orvosés fogorvos-tudományi kar oktatóinak és hallgatóinak, valamint
az egészségügyi dolgozók hagyományos adventi szentmiséjét
a Szent József jezsuita lelkészségen tartják szombaton 17 órától.
- A Somogyi-könyvtár több fiókkönyvtára használtkönyv-vásárt
hirdet. A dorozsmai könyvtárban
(Negyvennyolcas utca 12.) 50 forintért kínálják a köteteket, és
minden ötödik könyvet ajándékba kapják a vásárlók. Odesszában (Székely sor 11.) december
1-10-ig 20,50 és 100 forintért
árusítják a köteteket, míg a rókusi fiókban (Vértói út 5.) egyet fizet, kettőt vihet akciót hirdetnek.

- Jubileumi díszelőadást tartanak
a Kőrösy József gazdasági középiskola fennállásának 125. évfordulója alkalmából az IH Rendezvényközpontban ma 15 órától.

Elkészült a kerékpáros fogadóállomás és a kerékpáros akadálypálya Újszegeden, a Játékok kertjében.
A szegedi önkormányzat a 99 millió 912 ezer forint elszámolható összköltségű projektre 49 millió 956 ezer
forintos uniós támogatást nyert a Dél-alföldi Operatív Program pályázatán. A projekt eredményeit a tegnapi
sajtótájékoztatón mutatták be. A Játékok kertjét a Szegedi Sport és Fürdők Kft. üzemelteti majd, kora tavasztól késő ŐSZig lesz nyitva. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Órák alatt meglett a tolvaj
CSONGRÁD. A bejelentést követően néhány órán belül elfogták a csongrádi nyomozók azt a
31 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy betört egy helyi
vegyesboltba. Szerda reggel érkezett bejelentés arról, hogy éjjel valaki 150 ezer forint értékben dohányterméket és némi
élelmiszert lopott el a boltból. A
helyszíni szemle és adatgyűjtés
eredményeként még aznap délután gyanúsítottként hallgatták
ki a feltételezett elkövetőt, aki
ellen lopás bűntette miatt indult
büntetőeljárás.

Bartha

A feleségét is bilincsbe verték a pajzsot is viselő komm a n d ó s o k , de őt u t á n a viszszavitték a l a k á s b a . - Szerintem kábítószer lehet az
ügy h á t t e r é b e n - mesélte fél
szelet v a j a s zsömlével a kezében egy első emeleti lakó.
A mályvaszínűre festett
földszinti lakásba bekopogtunk; az ajtót nem az otthoniak, h a n e m a Nemzeti Nyomozó Iroda egyik m u n k a t á r sa nyitotta ki n e k ü n k . Papírt és tollat tartott a kezében, feltehetőleg épp a jegyzőkönyvet írta. - Itt biztos
nem fognak m e g t u d n i semmiféle információt - közölte
u d v a r i a s a n , m i u t á n megtudakolta, hogy kik v a g y u n k ,
és mit k e r e s ü n k ott. A kom-

László

őrnagy,

Egymilliárd csak egy irányon jöhet?
Egymilliárdos kérdéssé lépett
elő Szentesen az Ady Endre és a
Petőfi Sándor utca egyirányúsítása. A képviselők ma tárgyalnak a városközpont rehabilitációs pályázatáról.
SZENTES
BÍRÓ DÁNIEL

Három megtett kör után negyedik is lesz abban a szentesi vitában, hogy egyirányúsítsák-e a
városközpont észak-déli irányú
közlekedési folyosóit, az Ady
Endre és a Petőfi Sándor utcát.
2009 végén ellenszavazat nélkül fogadták el a városatyák a
városközpont-rehabilitációs pályázat elemeit, az integrált városfejlesztési stratégiára is rábólintottak, amiben szintén szerepelt ez a javaslat. Augusztusban
viszont fordult a kocka: a polgári frakció, a Pálmások Szövetségének képviselői, a függetlenek
és több MSZP-s városatya is úgy
döntött, maradjon a kétirányú
forgalom.
Ma - immár negyedszer azért kerül a képviselő-testület

elé a kérdés, mert a pályázat sikere így kockázatossá vált az
előterjesztő szerint. A szocialisták által támogatott javaslatot
jegyző Döbrössy Iván, a Szentes

Város Szolgáltató Kft. ügyvezetője úgy véli, a második fordulóban elbukhat a pályázat, mert
annak több eleme - így a Kossuth téri új körforgalom, a Fehér
ház előtti tér, a Boross Sámuel
szakközépiskola mellé tervezett
kert - éppen az Ady és a Petőfi
utca egyirányúsítására épül. Ha
a többség kitart a két irány mellett, módosítani kellene a terveket, de erre nem marad idő,
mert január 10-éig be kell nyújtani a végső verzió anyagát. A
teljes program 984 milliós fejlesztést jelentene, ehhez 747
milliós támogatást nyerhetne a
település és a civil partnerek.
- Nem hiszek abban, hogy
egy pályázat érdekében fel kellene rúgnunk egy 3 0 - 4 0 éves
közlekedési kultúrát - mondta
Halmai István, a F i d e s z - K D N P

szentesi frakcióvezetője. A pálm á s o k részéről Horváth István

magánvéleményként azt nyilat-

Lufik a nőkkel szembeni erőszak ellen

kozta lapunknak, ha az összes
parkolóhely megmarad az Ady
Endre utcában, és a szomszédos utcák kérdését is rendezik,
ott megoldható lenne az egyirányúsítás, de a Petőfi, és a vele

Szabó

Zoltán

valószínűleg nem.

SZEGED
GONDA ZSUZSANNA

önálló

képviselői

indítványt

t e r j e s z t elő Bohács Zsolt (Fi-

desz-KDNP) a következő közgyűlésen, december 10-én.
Eszerint a város vállalja, hogy
elkülönít 30 millió forintot,
hogy kártérítést fizessen a Mars
téri pereskedő kereskedőknek,
ha a bíróság azt megítéli. Ha
ezt az előterjesztést a képviselők megszavazzák, az NFÜ átutalja a közel 2 milliárdos uniós támogatást a városnak.
Az NFÜ-vel - polgármesteri

azt

mondta, az érintett vállalkozók
nem támogatják az egyirányúsítást, ők sem.

" Megoldás születhet
a Mars tér ügyében
Véget érhet a Mars téri huzavona, úgy tűnik, megkapja a közel
2 milliárdos uniós támogatást a
város. A megoldáson együtt
dolgozott a Fidesz-KDNP és az
MSZP. A képviselők elégedettek. A pereskedő kereskedők

Tegnap, a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján Szegeden is magánszemélyek és civilszervezetek fogtak össze az áldozatok iránti szolidaritás kifejezése érdekében. Ennek jeleként lila szalagot osztottak a város több pontján is. Farkasné Pocsai Blanka önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) sajtótájékoztatóján elmondta, Szondi
Ildikóval (MSZP) együtt elérte: a szegedi polgármesteri hivatalban nőügyi referens foglalkozik a lányok és asszonyok problémáival. Sipka Rózsa, a regionális krízisközpont vezetője pedig bemutatta intézményét: 5
éve 3 megyéből fogadnak be bántalmazott nőket. A szegedi városháza
előtti akció csúcspontján a nők elleni erőszak megszüntetésének kívánságával engedtek a magasba lila lufikat. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

párhuzamos Szent Imre herceg
utcán semmiképpen sem. A
jobbikos

Csatádbarát város

NÉGY-NÉGY SZEGEDI ÓVODA
ÉS BÖLCSŐDE vett át tegnap
elismerő oklevelet Botka László
polgármestertől a „Családbarát
Városok Európai Hálózata" projektben mutatott aktív részvételért. Szeged testvérvárosa, az
olaszországi Párma tavaly vetette fel: Szeged csatlakozzon a
Családbarát Városok Európai
Hálózatához, amelynek bolgár,
svéd, francia résztvevői is vannak. A projekt témája a családpolitika, különös tekintettel a
munka és a család összehangolására. Szeged idén nyilatkozatban kötelezte el magát, hogy a
családok számára még élhetőbbé és vonzóbbá teszi a várost,
növelve például a gyermekjóléti
szolgáltatások színvonalát.

Hajléktalanok
fényképezőgéppel

Két utca közlekedési rendjéről döntenek. A SZERZŐ FELVÉTELE

felhatalmazás alapján -

Bo-

h á c s Zsolt és B. Nagy László (Fi-

desz-KDNP) tárgyalt.
- A képviselők, megbízásomra, közvetítő szerepet töltöttek be - mondta lapunknak
Botka László polgármester, aki
korrektnek nevezte a képviselők munkáját, és emlékeztetett:
a bíróság a múlt héten kimondta, hogy „semmiféle földhasználati jog nem illette meg" a pereskedőket, és az önkormányzat jogszerűen járt el.
Az első fokú ítélet után a kereskedők azt mondták, hogy
fellebbeznek. A polgármester
most kijelentette: kizártnak
tartja, hogy kártérítést állapítson meg számukra a bíróság.
Úgy tudjuk, ebben a perben
nem is kérhetnének kártérítést a
kereskedők, külön eljárást kell
indítaniuk, hogy a bíróság kimondja: mekkora kárt szenvedtek a bódék az áthelyezéskor.

a

Nemzeti Nyomozó Iroda sajtószóvivője l a p u n k kérdésére csak a k o m m a n d ó s akció
tényét erősítette meg.
- Folyamatban lévő ügyről van szó, amelyről a nyomozás sikeressége érdekében most nem m o n d h a t u n k
el többet - közölte az őrnagy, aki az üggyel kapcsolatban bővebb tájékoztatást
a jövő hétre ígért. Arról,
hogy egy ilyen jellegű akció
mekkora
szervezőmunkát
igényel részükről, azt mondta: van, amikor nagyon gyorsan kell d ö n t e n i ü k , máskor
kicsit több idejük van a tervezésre. A legtöbb esetben
megpróbálják minél rövid e b b időn belül előkészíteni
a rajtaütést.

AZ ELLENZÉKI TÖBBSÉG NEM SZERETNE VÁLTOZTATNI

A legtalpraesettebb diák

SZENTES. A helyi ifjúsági és diákönkormányzat pályázatot írt
ki a „Szentes Város Legtalpraesettebb Diákja" cím elnyerésére. A versenyt ma rendezik a
Koszta József Általános Iskolában. A jelöltek egy tréfás, rövid
vetélkedővel mutatkozhatnak be
a diákönkormányzat küldötteinek. A látottak alapján a diákok
döntik el, hogy ki a legtalpraesettebb általános iskolás és
középiskolás diák.

m a n d ó s akció részleteivel
k a p c s o l a t b a n az NNI szóvivőjéhez irányított minket.

AZ ALSÓVÁROSI FERENCES
PLÉBÁNIA a szegénykonyhájára járó hajléktalanok közül tízet
arra kért: készítsen fotókat az
életéről, a mindennapjairól. A
mintegy 1700 fotó közül egy
szakmai zsűri kiválasztott 50-et,
a kollekcióból tegnap nyílt kiállítás a megyeháza aulájában. A
plébánia idén csatlakozott a
Szegénység Európai Éve programsorozathoz, és az ESZA
Nonprofit Kft. pályázatán indult
a fotókkal. A kiállítás advent első két hetében tekinthető meg.

Operafesztiválról
a Regíórában

AZ M1-EN MA DÉLUTÁN FÉL
2-KOR KEZDŐDIK A REGIÓRA, a Magyar Televízió Szegedi Stúdiójának pénteki magazinműsora. Öt produkció érkezett a harmadik alkalommal
megrendezett nemzetközi operaverseny szegedi döntőjébe,
amely mindennél jobban bizonyította, hogy meg lehet újítani
az operát. Hogy kik lettek a díjazottak, milyen produkciók születtek, ez is kiderül a Regióra első részében. A műsor második
felében láthatják a nézők a szlovákiai Etnofilm Fesztiválon különdíjat nyert Nagylakon át című
filmet, amely azt mutatja be,
hogy él a szlovák lakosság a romániai Nagylakon, hogyan őrizték meg kisebbségben nyelvüket, kultúrájukat, identitásukat.
Szerkesztő: Kiss Mónika.
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MIND A 400 ÜZLETÜNKBEN!
MEDVE KORDOBOZOS
ÖMLESZTETT SAJT
többféle ízben
140 g
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'A sertés darált húsra vonatkozo ajánlatunk november 25. é s december 1. hozott érvényes!

KAISER SZALAMI
szeletelt, csomagolt,
borbarátok, rosé, vincellér
75 g (4.653,33 Ft/1 kg helyett
2.320,- Ft/1 kg)

2 db vásárlása
esetén darabja:
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Ajánlatunk 2010. 11. 25. csütörtöktől 12. 08. szerdáig, a készlet erejéig érvényes a SPAR, KAISER'S es INTERSPAR áruhazakban.
Áraink forintban értendők és az áfát tartalmazzák. *A régi árak a SPAR szupermarketekben az akció kezdetéig érvényben lévő fogyasztói árak
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRSÉGE

2 0 1 0 . NOVEMBER 2 6 . , PÉNTEK

Ilike néni 102 éves lett

UJ RENDSZERT VEZETNEK BE VÁSÁRHELYEN

Jövedelemhez
kötik a menzadíjat

Betöltötte 102. életévét a
székkutasi Papp Ilona. Az idős
asszony 1 évvel ezelőtt még
elénk szaladt a kapuba, most
már azonban ágyhoz kötve tölti mindennapjait.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI

SZÉKKUTAS
TÖRÖK ANITA

kistérség:

Hódmezővásárhely,
Mártély.
Mindszent,
Székkutas

HÍREK

Jótékonysági koncert,
dzsesszest
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. A
Mindennapi Kenyerünkért Civil
Kezdeményezés jótékonysági
gálakoncertje kezdődik Mága
Zoltán hegedűművész fellépésével ma délután 6 órától a
Szent István-templomban. Közreműködik a Péczely Attila Zeneiskola vonószenekara Pechan
Zoltán karnagy vezetésével. Köszöntőt mond Mészáros Antal,
azt est szervezője.
- A Blaskó Quartett játszik
örökzöld feldolgozásokat és
dzsesszklasszikusokat ma este 7 órától a Ginkgo Sas hotel
zenés rendezvényén.

Élelmiszerosztás,
könyvbemutató
MÁRTÉLY. Tartós élelmiszert
osztanak december 3-án és
4-én a faluban. Balogh jánosné
polgármester azt mondta: évek
óta kapnak segítséget a Magyar
Ökumenikus Segélyszervezettől
az európai uniós élelmiszersegély-program keretében. Most
is ennek köszönhetően oszthatnak ki 2400 kilogramm lisztet,
3600 kilogramm száraz- és
400 kilogramm instant tésztát,
valamint 400 kilogramm italport. Szinte minden mártélyinak
jut majd a segélyszállítmányból.
Az átvételről a polgármesteri hivatal értesítőt küld.
- Kiss jánosné A sorsok útjai
című kötetét mutatják be ma
délután 4 órától a faluház
nagytermében.

Havránek még
gondolkodik
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY.

Januártól a család anyagi helyzetétől függően fizetik a szUlők
a gyermekétkezés térítési díját
Vásárhelyen. Az új, sávos rendszer bevezetését Lázár János
polgármester kezdeményezte.

Holman

János, a Generál Média Kft. ügyvezetője a legutóbbi közgyűlésen visszautasította Havránek
Ferenc állításait, aki a cég és a
város között kötött adásvételi
szerződést több ponton megkérdőjelezte. Az ügy, amelyről
szerdai lapunkban is beszámoltunk, a Vöröskereszt utca 5.
szám alatti iskolaépülettel kapcsolatos adásvételi szerződés
teljesítéséről szól. Lázár János
polgármester arra szólította fel
Havráneket, hogy ha megalapozottnak érzi a vádjait (vagyis
hogy nem teljesültek a Generál
Média vállalásai - a szerk.), akkor már másnap tegyen feljelentést az ügyészségen. Ha nem
teszi - mondta a polgármester
- , akkor azt bizonyítja, hamisan vádaskodott. A Zöld Baloldal képviselője erre azzal reagált az ülésen, hogy szerinte az
ügyészség „politikai okokból
nem az igazságnak megfelelően
járna el". Lapunknak pedig azt
mondta, előbb szakértőkkel
konzultál, majd rövid időn belül eldönti, tesz-e feljelentést az
önkormányzati vagyongazdálkodás megsértése miatt.

Egy évvel ezelőtt, amikor becsöngettünk a székkutasi Egri
Béláné házába, egy néni perdült elénk fiatalos lendülettel. Kérdésünkre, hogy itt lakik-e a 101 éves asszony, vid á m a n közölte: „Én vagyok!"
Papp Ilona hihetetlen vitalitással osztotta meg élete történetét lapunkkal. Elmesélte,
hogy az 1950-60-as években
több mint 10 évig dolgozott
egy fővárosi szövetkezetben,
ahol színésznőknek varrt fehérneműt, fűzőt, kombinét.
Egy-egy darabot meg is mutatott a kedvünkért. Azt is megtudtuk tőle, hogy udvarlója
akadt ugyan - nem is egy,
nem is kettő - , de soha nem
ment férjhez. 101 évesen verhetetlen diós süteményt és
sós stanglit készít - újságolta
akkor Ilike néni unokahúga,
Egri Béláné. Tavaly novemberben azzal búcsúztunk tőlük, hogy találkozunk egy év
múlva.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MUNKATÁRSUNKTÓL

Megreformálta a gyermekétkeztetés térítési díjának rendszerét a vásárhelyi közgyűlés. A képviselők csütörtökön
nemcsak
arról
döntöttek,
hogy 4 - 4 , 9 százalékkal növelik a bölcsődei, óvodai, általános és középiskolai étkeztetés árát, h a n e m arról is: januártól jövedelemhez
kötik,
hogy a szülőknek hozzá
kell-e járulniuk a rezsiköltséghez. Ezt az újítást az országban először Vásárhelyen
vezetik be. Jelenleg az önkormányzatok
a
családoktól
csak a nyersanyagárat kérik
el, a rezsiköltséget pedig a települések
finanszírozzák,
függetlenül a szülők anyagi
helyzetétől.

Ilike néni (elöl) és unokahúga, Terike tavaly még együtt főzőcskézett
a konyhában, FOTÓ: TÉSIK ATTILA

bennünket. Kiderült: a születésnapos 102 éves néni súlyos
beteg.
- Fél évvel ezelőtt egy nagyobb műté99 Azt is megtudtuk tőle, hogy
ten esett át.
Azóta ágyhoz
udvarlója akadt ugyan - nem is
van láncolva.
egy, nem is kettő de soha nem Mindig határozott, önálló
ment férjhez.
egyéniség
A székkutasi kis házban volt, nagyon nehezen viseli
tegnap már nem Ilike jött az állandó fekvést - magyaelénk. Unokahúga és a gondo- rázta a 91 éves u n o k a h ú g ,
Terike, aki azt kérte, állapoz ó n ő , Rácz Józsefné f o g a d o t t

tára tekintettel ne készítsünk fotót nagynénjéről. Végül az ünnepelttel is sikerült
n é h á n y szót v á l t a n u n k . Csillogó
szemekkel
mesélte,
hogy milyen sokan felköszöntötték a 102. születésn a p j á n . A falu polgármestere, Szél István is járt náluk,
kapott tőle egy csokor virágot. Ottjártunkkor egyébként
egy szomszéd is meglátogatta az idős asszonyt, hogy tolmácsolja születésnapi jókívánságait.

R E P Ü L Ő - , AUTÓ-,
H A J Ó - , HELIKOPTER-

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. H a t

V MODELLEK
és alkatrészeik

B p v ® Ami az On ünnepi asztaláról sem hiányozhat: (Jrpb,
j . j
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, TELEKI U. 29.
Tíl.: 06-20/975-9009

hó

• CSALÁDI PÉNZÜGYI TERVEZŐ-ÉRTÉKESÍTŐ FELADATRA:
GENERÁLI
íiRITPE
gyermekjövő programok, nyugdíjtervezés, adóoptimalizálás,
vagyontárgyak védelme, meglévő ügyfélkör kiszolgálására és bővítésére
Hódmezővásárhely, Mindszent, Mártély, Földeák, Maroslele, Algyő területére.
• CSOPORTOS ÉS EGYÉNI SPORTOLÓI BIZTOSÍTÁSOK
KIDOLGOZÁSÁRA ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉRE CSONGRÁD MEGYE TERÜLETÉRE.
|
S
• ÖNÁLLÓ MAKÓI ÜGYNÖKSÉG ÉPÍTÉSÉRE:
termékek elsajátítása, induló 4 üzletkötő kiválasztása, betanítása, fejlesztése.
Elvárás: nagyon jó kapcsolatteremtő és tanulási képesség, motiváltság.
Lehetőség: átképzés, kezdőtámogatás, karrierépítés, kiemelkedő jövedelem.
Pályázatát a maria.jakabne-kurusa@generali.hu címre várjuk.

20.000 Ft-tól I O O . O O O Ft-ig 10% e n g e d m é n y ,
íoo.ooo Ft-tól 1 5 % e n g e d m é n y !
2010. n o v e m b e r 27-től d e c e m b e r lO-ig, a k é s z l e t e r e j é i g .

Szalay Ü z l e t h á z

H ó d m e z ő v á s á r h e l y , Or. Itapcsák A. ú t 1.
N y i t v a : h - p . 9-17, s z o . 9-12 ó r á i g • Tel.: 62/534-100
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Lépjen az egészség útjára
kényelemben könnyedén.
Egészségpénztári kártyára is megvásárolható.

kényelmi lábbelik

^

^

^

^

JOHN DEERE

alközpont nyílt napjára.

Időpont: 2010. december 3-án 8-18 óra között.
Helyszín: HTE Zrt. Hódmezővásárhelyi Alközpont,
Hódmezővásárhely, Kutasi út 69.
Programok:
• Gépbemutató
• RTK adóállomás átadása
• Akciós téli szerviz- és alkatrészajánlatok
• Munka-, szabadidő- és vadászruházati vásár
• Ajándéktárgy-, makett- és gyermekjátékvásár
• Játszóház (John Deere makettek és ráülős játék traktorok)
• A gyerekekhez 15 órakor érkezik a MIKULÁS

I

Karácsonyi akció:

15% engedmény

egyes modellekre!
2010. november 27-tól
december 10-ig, a készlet erejéig.

VÁSÁRLÓINK KÖZÖTT 3 DB JOHN DEERE
MAKETT KERÜL KISORSOLÁSRA.

Kényelmi cipók üzlete

Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák A. u. 1.
Nyitva: h-p. 9 - 1 7 , szo. 9 - 1 2 óráig. Tel.: 6 2 / 5 3 4 - 1 0 0

^

A fOTE Zrt Hódmezővásárhelyi
Alközpontjának dolgozói szeretettel meghívják
önt ós Kedves Családját az

az akció a készlet erejéig tart, a megjelölt
termékekre vonatkozik,
és más kedvezménnyel nem vonhato össze.

J

^

VÁSÁROLJA MEG NÁLUNK A
MIKULÁS-AJÁNDÉKOT!

H ó d m e z ő v á s á r h e l y , A n d r á s s y út 9/B

Nehezére esik a gyaloglás?

Utóbbinál a Démász egy 20 kilovoltos kábelt helyez el a fák
között
haladó
kerékpárút
nyomvonalán. Még a tél beállta előtt szeretnék befejezni a
munkát, ami a tervek szerint
jövő tavasszal az út kiépítésével folytatódik. Ha elkészül,
akkor egészen Új-Kishomokig,
azaz a Nagy András János utca végén található buszfordulóig kerekezhetnek majd a vásárhelyiek.

PÁLYÁZATOT HIRDET

^ Hollóhazi porcelán

Hollőhúzi porceláiitcrnick vásárlása e s e t é n
oldalon található összes modell
megrendelhető. Az árak a Modell
Hungária áraival azonosak.

Végül a közgyűlés módosítással fogadta el a sávhatárokat. Ha a családban az 1 főre
jutó nettó jövedelem legfeljebb 71 ezer 250 forint, akkor
nem kell fizetni rezsiköltséget, 71 ezer 251 és 85 ezer 500
forint közt 20 százalékot, 85
ezer 501 és 114 ezer forint közt
35 százalékot, 114 ezer 1 forint
fölött pedig 50 százalékot térít
a szülő.

A GENERAU-PROVIDENCIA Zrt. Hódmezővásárhelyi Ügynöksége
(6800 Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3.)

IpfftM Zsolnay és hollóházi porcelán! Ci $
Zsolnzy porccián J ^

Az előterjesztésben szereplő
sávhatárok kapcsán Kis Andrea
szocialista települési képviselő
az egy- és kétgyermekes szülők
védelmében azt mondta: pedagógusként tapasztalta, hogy viszonylag normális kereset mellett is gondot jelent kifizetni
egy középiskolás mintegy 20
ezer forintos havi térítési díját.
Ha már két gyermek van, akkor
meg pláne.

Májusra kész
a kertvárosi bicikliút
nap múlva elkészül a kertvárosi kerékpárút Vásárhelyen.
A beruházás mintegy 80 millió forintba kerül, az összköltségből 8 millió forintot biztosít az önkormányzat. A Móricz
Zsigmond utcától a Mandula
utcáig már használhatják a biciklisek az ú j utat. A 2,1 kilométeres szakaszból csupán a
Kása-erdőnél
kialakítandó
mintegy 350 méter hiányzik.

VASAR
i

Már a jövő évi költségvetési koncepció tárgyalásánál is
utalt a változásra Lázár János. A polgármester saját
példaként említette: ugyanannyit fizet a gyermeke étkeztetéséért az óvodában,

sM

mint az, akinek alacsonyabb
a jövedelme. Azt mondta, eddig a rezsiköltség ( n a p o n t a
körülbelül 470 forint) átvállalásával lényegében minden
család szociális támogatást
kapott. Ha a 16 százalékos jövedelemadóval nem tesz különbséget az állam a szülők
anyagi helyzete között, akkor
a szolgáltatások áraiban kell
ezt megtenni azért, hogy a
m a g a s a b b jövedelműek ne
k a p j a n a k támogatást.

|

Honlapunkon további tájékoztatás: www.kite.hu
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A DÖMÖTÖR-DÍJAS KERESZTES ATTILA ÁLLÍTOTTA SZÍNPADRA KOSZTOLÁNYI ÉDES ANNÁJÁT

Különleges pszichéjű emberek érdeklik

Meglepetésre a másik két jelöltet lekörözve a Liliomot színpadra állító Keresztes Attila
nyerte a legjobb rendezőnek
járó Dömötör-díjataz előző
évad végén. A szatmárnémeti
színház művészeti igazgatója
és főrendezője ma este 7-től
Kosztolányi Edes Annáját mutatja be a szegedi társulattal a
kisszínházban.

doxiát szervesen élik meg,
szinte dramatikusak a mindennapjaik is. Jól tudnak színházat
csinálni. Ez ötvöződött a realista magyar színházi hagyományokkal a kolozsvári iskolában, ahol én végeztem - hangsúlyozza Keresztes Attila, aki
sokakat meglepett, amikor a
másik két jelöltet, Bodolay Gé-

zát é s Juronics Tamást leköröz-

ve májusban Molnár Ferenc
népszerű darabjának színreviteléért elnyerte a legjobb rendezőnek járó Dömötör-díjat.

SZEGED
HOLLÓSI ZSOLT

- A Liliom elég bátor, lemeztelenített előadás volt a

- Az Édes Annát Kosztolányi
Dezső kisregénynek írta, a belőle készült dramatizációk közül Thuróczy Katalinét t a l á l t a m

legjobbnak, pontosabban legközelebb állónak ahhoz az előadáshoz, amit elképzeltem. Ez
a verzió - amihez én is hozzányúltam - annak a hat szereplőnek a jellemét, lélektani
mélységét boncolja és tereli
egy irányba, aki a legfontosabb
a történetben. Az utóbbi időben több olyan darabot rendez-

Szereposztás

Jelenet az Édes Annából - a főpróbán. FOTÓ: SZNSZ/VERÉB SIMON

tem, ami különleges lélektanú
emberekről szól. Ilyen Gombrowicz Yvonne, burgundi her-

NÉVJEGY. Keresztes Attila 1973-ban született
Sepsiszentgyörgyön. 1992-től Kolozsváron, a
Babes-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán tanult színész szakon.
1996-tól több mint egy évtizedig a Kolozsvári
Állami Magyar Színház tagja volt, rendezni is
ott kezdett, 2002-től a színház művészeti aligazgatója lett. 2009 őszétől a Szatmárnémeti Északi Színház magyar tagozatának művészeti igazgatója, 2010 augusztusától ugyanott főrendező is. A szakma pályakezdése óta a legígéretesebb fiatal
rendezők közt tartja számon. Többször rendezett Magyarországon
és Lengyelországban is. 2003-ban a British Council díjával tüntették
ki Marié Jones Kövekkel a zsebében című darabjának színreviteléért.
Három nővér rendezése UNITER-jelölést kapott.

A lejtisebb

Friss csirkecomb farrésszel

baromfipultban kapható

cegnője és a szegedi Liliom is.
Az izgat legjobban az Édes Annában, hogy az ember mint entitás bizonyos történelmi közegben - a Tanácsköztársaság
bukása utáni időszakban, ami
egy őrület volt Budapesten - ,
amikor szabad a préda, mindenki áruló, mindenki bezárható, megölhető, hogyan viselkedik. Ha ilyenkor találkozik
öt-hat különleges pszichéjű
ember, aki társadalmi szempontból vagy emberi viszonyaiban valamiért túl bonyolult,
akkor annak, úgy látom, nem
lehet más a vége, csak az: az
egyik megsemmisíti a másikat,
és kiszáll a történetből - fogalmaz a kisszínházban mától lát-

is

szárít

Value tojás vagy Farm tojás

30 db/cs, 20,-/1 db, M V M : 3 cs

ható Édes Annát színpadra állító Keresztes Attila.

- A mostani előadás látványvilága, lélektani szerkezete próbálja megtartani a történet eredeti korának szellemét,
megmutatni a korabeli viselkedési normákat. Míg a Liliomnál
minimál díszletet használtunk,
formalitása az egyszerűségre
törekedett, az Édes Annát csodálatos, túlburjánzó díszletben
játsszuk. Freud és a pszichoanalízis óta azt már tudjuk, értjük, hogy milyen előzmények
vezethetnek az ilyen szörnyűséges tettekhez. A darab kapcsán az foglalkoztat: egy ilyen
tettért hogyan számolunk el
morális szempontból a min-

denséggel, Istennel szemben.
Az előadáshoz videoprojekciót,
hangeffektusokat, zenéket is
felhasználok. Az én világomhoz közel áll az a fajta absztrakció, amikor a lélektani
problémák egyetemes nagyságot nyernek valamiféle technikai effekt által, így szívesen és
bátran élek ezekkel az eszközökkel. A románok bátrabban
nyúlnak egyetemesebb dolgokhoz, míg a magyar kultúra hajlamos tükörben önmagáról beszélni. Persze a román színházi
kultúra is önmagáról beszél, de
egyfajta nyitással, ami egyetemes bármilyen kultúrában. A
románok más temperamentumúak, más vallásúak, az orto-

Mikulás kakaós tejbevonó
masszából

Sziklás hegyi fa
1,8 m-es

50 g, M V M : 5 db, 3380,-/1 kg

darab színházi hagyományaihoz képest, mert szakított azzal a romantikával, ami kapcsolódott hozzá. Végtelenül
megtisztelő számomra, hogy
a szegedi nézők ennek ellenére is értették, szerették. Boldogan jöttem vissza rendezni
azért is, mert a szegedi színházban páratlan a színpadot
kiszolgáló személyzet. Egyetlen teátrumban sem találkoztam még ennyi alázatos, jó
szándékú emberrel.

Ünnepi
ajánlat

60 g, M V M : 20 db, 983,-/1 kg

Adventi kalendárium

Az Édes Annát Gidró Katalin
címszereplésével mutatják be,
a további szerepekben Borovics Tamást, Pataki Ferencet,
Gömöri Krisztiánt, Csorba Katát és Jakab Tamást láthatja a
közönség. Vizynéként debütál
Szegeden Danis Lídia - a Vígszínház Ruttkai Éva-díjas színésznője szeptembertől szerződött a szegedi társulathoz.

Silan

öblítőkoncentrátum

tdbbféle, 2/1,81,375/416,-/11
M V M : 5 db
Áraink forintban értendóek, az I f i t tartalmazzák. MVM: maximálisan vásárolható mennylség/vésárló/nap. Ajánlatunk 2010. november 26. ás 28.
kbzótt, a készlet erejéig e Tesco hipermarketekben érvényes. Részletek az áruházakban. Az tsetlagas nyomdai hibákért féltlósségét nem vállalunk.
'Ájánlatunk november 24-30-ig érvényes. A kedvezmény nem vonatkozik a katalógusban szerepló, akciós é s kiárusításban lévó termékekre.

TS szaloncukor

többféle, 400 g, 699,-/1 cs, 1748,-/1 kg
3 cs vásárlása esetén: 1398,-/3 cs,
1165,-/1 kg, M V M : 12 cs
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Nagyszalontai gyerekek
Pénzt hoz az egyetemnek javára muzsikálnak
az idegen nyelvű képzés
4 KÜLFÖLDI HALLGATÓ 1 SZEGEDI MUNKAHELYET TEREMT

HÍREK
Sándor János
a sztárfalon

A SZEGEDI SZTÁROK FALÁN
MA 16.30-K0R A BRNOI ÉTTEREMBEN (Szeged, Kelemen
utca 3.) elhelyezik Sándor János rendező, Jászai Mari-díjas
érdemes művész, a Szegedi
Nemzeti Színház örökös tagjának dedikált fotóját. Ehhez
kapcsolódóan kamaratárlat is
nyílik Sándor János színházi
munkáinak képeiből. A kiállítást megnyitja és a művészt
méltatja: Nagy László, a színház ügyvezető igazgatója.

Advent első vasárnapján, november 28-án 19 órától a felsővárosi
római
katolikus
templomban
jótékonysági
koncertet rendeznek Böjté
Csaba ferences szerzetes, a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány megálmodója által életre
hívott nagyszalontai gyermekközpont kis lakói javára. A
Kosztándi Melinda

Csorba Kata sanzondíja

A SZÍNÉSZEK, ELŐADÓMŰVÉSZEK SZÁMÁRA KIÍRT NÁDASDY KÁLMÁN SZAVALÓÉS SANZONVERSENYEN Csorba Kata, a Szegedi Nemzeti
Színház tagja sanzon kategóriában 3. díjat nyert. A nemrégiben
Budapesten megrendezett verseny zsűrije - Béres Ilona és
Kulka János színművész. Körmendi Vilmos karmester - két
megzenésített verset hallgatott
meg: a szegedi színésznő József
Attila Szerelmes versét és Pilinszky János Aranykori töredékét adta elő. A sanzonokat
Csorba Kata az ugyancsak szegedi Préda-Kovács Zsolttal közösen komponálta.

Böllérnap Sándorfalván

RÉGI MAGYAR ÉTELEK BEMUTATÓJÁVAL, kóstolójával
várják az érdeklődőket ma 15
órától a sándorfalvi Piac téren.
Házigazda az „Akácvirág"
Dél-alföldi Turisztikai Egyesület. Este hattól dél-alföldi táncházat rendeznek a Budai Sándor Citerazenekar, a városi és
a Szépasszonyok Hagyományőrző Néptánccsoport közreműködésével. Holnap jókedvű, pálinkás ébresztővel folytatódik a
program, lesz böllértalálkozó,
pulikutya-bemutató, állatsimogató, iparművészeti kiállításés vásár, ingyenes lovas kocsikázás, gasztronómiai látványkonyha, és műsort adnak a
hagyományőrző huszárok is.
Este hattól pedig böllérbálba
várják a népeket. Zenél: a Coco Bongó zenekar és Rácz Lajos prímás.

( s z o p r á n ) , Kuzma Levente (oEF
g o n a ) , Kosztándi István h e g e -

SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

á l t a l szer-

vezett hangversenyen orgona-, gitár-, hegedű- és harsonamuzsikát, népdalt és más
énekes produkciókat is hallhat a közönség. A zeneszámok
között az est műsorvezetője,
Beslin Anita, a M a g y a r R á d i ó

főmunkatársa felolvassa Böjté
Csaba adventi gondolatait.
F e l l é p Somogyvári

Tímea Zita

dűművész, a Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertmestere, t o v á b b á Kosztándi Orsolya,
Gyüdi Eszter, Brzózka Helena,
Vadász Krisztina, Dobi János
Mátyás é s Dobiné Farkas Jár

cinta. A szalontai gyermekközpont lakói közül is szerepelnek néhányan.
A műsorban többek között
Bach, Gounod és Cseh Tamás
művei csendülnek fel. A koncerten azokat, akik pénzbeli
adományukkal hozzájárulnak
a szalontai gyermekközpont
életének megkönnyítéséhez,
kézzel festett karácsonyi díszszel ajándékozzák meg. A
hangversenyre a belépés díjtalan, azokat is várják a szervezők, akik nem tudnak adományt adni.

Baka István-napok
49 országból érkeznek diákok a szegedi egyetem idegen nyelvű képzéseire. FOTÓ: FRANK YVETTE
SZEGED, MAGYARORSZÁG
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Növeli az egyetem reputációját, de anyagi szempontból is
előnyös idegen nyelven oktatni a diákokat. Az SZTE
hallgatói közül az Általános Orvostudományi Karon
(ÁOK) 559 diák angolul, 212
németül; a Fogorvostudományi Karon 100 angolul, a

Gyógyszerésztudományi Karon 62 ugyancsak angolul ismerkedik a szaktudománynyal és leendő hivatásával.
Rajtuk kívül 55 fiatal angol,
45 német nyelvű előkészítőn
vesz részt. Az összesen 1033
diák mindegyike külföldi
hallgató. Magyar állampolgár nem vehet részt az idegen nyelvű képzésben. Évente 2 millió forintot fizetnek

Dinamizálja a gazdaságot. A külföldiek orvosképzésével az egyetemek a hiányzó finanszírozás miatt a költségvetésükben keletkező hiányt töltik be, miközben a nemzetgazdaságot is többletbevételhez juttatják, sőt: ez a forrás képes a gazdaságot dinamizálni - hangsúlyozták
a 4 hazai orvosegyetem vezetői minapi közös sajtótájékoztatójukon.
Ott - az eduline.hu szerint - az SZTE ÁOK dékánhelyettese, Kemény
Lajos elmondta: az oktatás is az ipar egy ága, és az ide befektetett forintok mindenképpen megtérülnek. A nemzetközi hírű magyar orvosés egészségtudományi képzést nyújtó egyetemeken 6200 külföldi diák
tanul, évi 12 milliárd forint tandíjbevételhez juttatva az intézményeket,
miközben további 12 milliárd forintot költenek nálunk. Számítások szerint 1 milliárd forint plusz állami támogatással 80-nal növelhető a külföldi hallgatók száma, és ez az első évben 0,36 milliárd GDP és 0,1
milliárd állami költségvetési többletbevételt, illetőleg plusz 16 ember
foglalkoztatását jelenti. Öt év alatt e számok hatványozódnak.

tandíjként az orvosi diplomára hajtó külföldiek. (A hazai
költségtérítéses képzést vállalók félévente 950 ezer forintért tanulhatnak.) Ez a
képzési irány Szeged szempontjából is fontos, hiszen
úgy becsülik: 4 külföldi hallgató 1 munkahelyet teremt.
- Hatszoros a túljelentkezés, 49 államból érkeznek
hozzánk diákok. Érdeklődésben nincs hiány. Tény az is,
hogy például az angol nyelvű
orvosképzésre 180 gólyát vehetnének
fel,
de
csak
100-120 fősre töltjük fel a keretet, mert ennél több diák
idegen nyelvű oktatására pillanatnyilag hiányoznak a személyi és tárgyi feltételek hangsúlyozza a programigazgató. De hozzáteszi: az új lehetőségeket ugrásra készen
várják. Az ilyen típusú képzés
szélesítését indokolja, hogy
az orvos-, a fogorvos-, a
gyógyszerész-, a szülésznő-,
az ápolódiploma elfogadott
az Unión belül.

SZEGED. A magyar vers ünnepe
lesz hétvégén a Baka István-napok rendezvénysorozata. A magyarországi indulók
mellett
Sepsiszentgyörgyről,
Csíkszeredából, Székelykeresztúrról, Zentárói, Szabadkáról,
Nagyberegről, Doroszlóról is
érkeznek diákok, felnőttek a
vers- és prózamondó versenyre, a Szegedi Tudományegyetem Móra Ferenc Kollégiumába
(Közép fasor 31-33.) Szombat
reggel fél 10-kor nyitja meg a
v e r s e n y t Balog József író, m a j d

10 órától előbb az általános is-

kolás, majd a középiskolás diákok, végül a felnőttek következnek, összesen 61-en.
Baka István egyik versét,
egy műfordítását mondják el,
illetve egy szabadon választott művet a magyar irodalomból. Vasárnap 10 órától Bombitz Attila

egyetemi

docens

bemutatja Baka István költészetét és a Tiszatáj Alapítvány
által kiadott hatkötetes életműsorozatot.

Orbán

György

előadóművész József Attila-műsora után versmondó
műhelyfoglalkozás is lesz.

Gazdálkodási napló: büntetnek, ha nincs
CSONGRÁD MEGYE. S ú l y o s b ü n -

tetés vár a pontatlanokra - figyelmezteti a Magyar Agrárkamara a termelőket. Idén
ugyanis az agrár-környezetgazdálkodási
programban
résztvevőknek első alkalommal kell benyújtaniuk elektronikus úton-a gazdálkodási
naplót és a kapcsolódó dokumentumokat a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal-

nak. A késedelem, illetve a
pontatlanság súlyos szankciókkal, támogatáselvonásokkal járhat - olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében. A leadási határidő
november 30.
Ha például nem vezeti valaki a gazdálkodási naplót,
akkor azt az adott gazdasági
évre járó támogatásból kizárhatják. Amennyiben a napló

meghatározott adatai benyújtására vonatkozó kötelezettségének sem tesz eleget, úgy az
egész intézkedésre jutó, a beszámolóval érintett gazdálkodási év támogatási összege 30
százalékának mondhat búcsút. A bevallási kötelezettségek részleteiről, a különféle
naplók, tervek vezetésének
mikéntjéről a www.agrarkamara.hu weboldal agrár-kör-

nyezetgazdálkodás
menüpontjában is találnak tájékoztatást az érdeklődők. A dokumentumok elkészítésében és
elektronikus formában történő elküldésében a Gazdálkodói Információs Szolgálat tanácsadói segítenek térítésmentesen, az ország 200 körzetében. A nyomtatványokat a
www.mgszh.gov.hu címen lehet megtalálni.
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óra

között.

Hogyis szokták mondani? Többszörösen hátrányos helyzetű vagyok. Valaki tudna
ezen segíteni? Röpke, bő l éves korom alatt mát kétszer is elvesztettem a gazdimat Az elsőié már nem emlékszem, de arra igen, hogy az év elején egy kedves
bécsi megmentett egy szatymazi utcáról. Nála szuper volt de azután beütött a
mennykő, szegény jótevőm meghalt. Magamra maradtam a háznál, ahol belátom. nem maradhattam. KI gondoskodott volna rólam? Jelenleg, a tappancs
menhelyén megkapok minden gondoskodást, és remélem, hogy végérvényesen
jóra lordul majd a sorsom. Gyere értem!

• Nyitva: h - p . 10-18, szo. 9-13 óráig. • Tel.: 62/637-952
• Szeged, Tisza L krt.-Nagy J. u. sarok.
D É L M A G Y A R O R S Z Á G HŰSÉGKÁRTYA-ELFOGADÓHELY.

n*mr*
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Ó, jaj! Lehet, hogy csak elcsatangoltam az otthonomtól? Nem ludja valaki?
A lényeg, hogy az újszegedi ligetben szedett össze egy fiatal pár, akik a
kutyájukat sétáltatták ott. Nem volt szivük arra, hogy magamra hagyjanak.
A hétvégét náluk tölthettem, de mivet nem találtuk meg a gazdimat, ki kellett,
hogy vigyenek a Tappancs menhelyére. Jelenleg itt raboskodom, de legalább
van mit ennem, nyugodtan alhatok. és még oltásokat is kapok. Állítólag ezek
azért kellenek, hogy egészséges legyek. Na mindegy, ók tudják. Egy saját
bejáratú emberre azért nagyon vágyom.

ÉRDEKLŐDÉS: 06-70/380-6966, 7-1S.30 ÓRÁIG.
Még több gazdikereső kutya

| Tappancs Állatvédő' Alapítvány V ^ l J í U U j j U
Adószám: 184694S3-1-06

DÉLMAGYARORSZÁG

100 éve velünk ébredi DÉLMAGYARORSZÁG
A z Aranyhaj és a n a g y g u b a n c p r e m i e r előtti vetítésére b e l é p ő t nyertek:
Név

Cím

Név

Cím

Apáti László
Csányi Imréné

6763 Szatymaz. Rózsa u. 56

Mészáros József

6763 Szatymaz, 1. kerület 18

6762 Sándortalva. Partizán u. 34/A
6771 Szfireg, Kisszöló u. 39.
6771 Szeged. Máté u 54
6723 Szeged, Szülén sgt. 47/A, W14.

Molnár Árpád
Nagy-György János
Nagyné Vánkay Katalin
Németh Attila

6723 Szeged. Rózsa ú 4.

Csúri Istvánné
Fábián Gertrúd
Farkas Csaba
Farkas Irén
Frrtmann Erzsébet

6750 Algyő. Dália ú 8.
6725 Szeged. Sziváivány u 13/A

Nóvák Adám

6723 Szsged, Lomnicl u. 30/B

Gyevf-Nagyné K Éva

6933 Nagylak. FetszaDaduias u 5.

Nóvák Jenő
PáJnikóné H. Zsuzsanna

6765 Csengele. Felszabadulás g. 43.
6768 Baks. Fő út 11/1.

Gyuris Jánosné

6793 Forráskút, József Attila u 84

PapMihályné

6750 Algyő. Keszeg u. 7.
6783 Asotthalom, Béke ú. 6.

Hajdú Istvánné
Hecskó Janosné

6756 Tiszasziget. JOzsel Attila Ú 17.

6727 Szeged, Zágráb u. 36
6723 Szsged. KeteszBőaés u 27/A. III. 7
6763 Synymaz. Kis u. 5

6800 Hódmezővásárhely. Hóvirág u 13.

Papp Tibomé Beáta
Piti Mihály

Júzsáné Bánhidi Márta

6723 Szeged, Tápaiu 24/B

Polyák Jenőnk

6795 Bordány, Petőfi u. 76.

Juhász László Atilla
Kálmán Gábotné

6762 Sándortalva. Atilla ú. 6.

Rudnev József

6762 Sándortalva, Ady E. u. 51/A

6795 Bordany, Pelflll u 43

Schikné Temesr Erzsébet 6723 Szeged. Lomniciu. 29.

Kamocsay Gabriella
Kelemen László

6723 Szeged. Tabán u 36

Simon Béléne

6726 Szeged. Hargitai u 61/B 1 47a

SókiMána

6931 Apátiáivá, Liget u. 24.

Kispál Csabánk

6760 Kistelek. Molnár Ú. 47.

KoczKás Ktss Ida

6750 AJgyö. Vásártvkyi u. 21

Somogyi László
Sótól Róbert

6724 Szsged. Jakab Latos u. 19.

Kovács Zsymond

Szabó János

6795 Bordány. Toldy u 6

LuKács Lászlónk

6723 Szeged. Csaba Ú. 23IÁ 2 em. 3.
6724 Szeged. Rókusi kii. 35 . VII. 41

Szántó Lőrincné

6794 Ullés. Rúzsai u. 19.

Makai Zoltán

6750Algyö, Téglás u. 110.

Széli Irén

6762 Sándortalva. PetöSu 1

Makra Ilona Erika

6724 Szeged, Csongrádi sgt. 110.

Tari Lásztóné

6793 Forráskút, Haladás u. 18.

Marlonosi Csabánk

6755 Kübekháza, Kossutb u. 335

Tóth Renáta

6775 Kiszombor, Szőlő ú. 7.

Mkrai György

6640 Csongrád, Móra u. 11.

Vízink Brte Málta

6900 Makő. Iskola 8.

Mkszáros Andrea

6723 Szeged. Retek u 7/B.IXJ36

Zilahi Eszter

6723 Szeged. Budapesti krt 15/A. tsz 2.

6635 Szegvár, Rozmaring ú 8

6775 Klszomboi. Rákóczi u. 2/B
6800 Hódmezővásárhely. Nefelejcs u 3.

Minden nyertes 4 db belépőt kap!
A vetítés időpontja: 2010. november 30. (kedd), 18 óra • Helyszíne: Szeged Plaza, Cinema City.
3-as terem. • A beengedés lista alapján, a vetítés helyszínén történik 17.40 órától.
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DL Kft.: fél
Magyarország
az ügyfele

AKI PÉNZTÁRTAG MARAD, ELVESZÍTI AZ ÁLLAMI NYUGDÍJÁT

Viszik a megtakarításainkat
Egyelőre senki se lépjen át sietve az állami nyugdíjalapba, az
új törvény december közepén
várható parlamenti végszavazását érdemes megvárni - tanácsolta tegnap egy szakértő, tápunk kérdéseire válaszolva. A
pénztárak ugyanúgy tanácstalanok, mint az ügyfelek.

vannak, de a választható portfoliókban, vagyis vagy állampapírokban,
részvényekben.
Még a szakértők se tudják elképzelni, hogy lehet 2 hónap
alatt kilépni a hosszú távra lekötött papírokból, alapokból,
hirtelen eladni részvényeket,
értékvesztés nélkül.
A pénztár - tudtuk meg - már
20-30 embert elküldött Csong-

CSONGRÁD MEGYE
FEKETE KLÁRA

Mit lépjünk?

Csupán 2 hónapjuk van a jelenlegi magán-nyugdíjpénztári
tagoknak arra, hogy eldöntsék, visszalépnek az állami
tb-kassza védernyője alá, vagy
maradnak a magánkasszáknál.
Január 31-éig adott gondolkodási időt a kormány: aki nem
nyilatkozik, az automatikusan
az „állami kalapba" kerül.
Azt a z o n b a n Matolcsy György

nemzetgazdasági miniszter egyértelművé tette: ha valaki maradni szeretne az úgynevezett
második pillérnél, nem lesz jogosult állami nyugellátásra,
csupán a saját bruttó béréből
származó megtakarításokra számíthat, és nyugdíjának 70-75
százalékát elveszíti.
Mert melyek is a jelenleg érvényes szabályok? Három pilléren áll a nyugdíjrendszer: az

A hónap legszebb napja: érkezik a postás a nyugdíjjal - ugye mindig így lesz!? FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

állami nyugdíjalap, valamint a
magán- és önkéntes pénztárak
kezelik a befizetéseket. A magán-nyugdíjpénztári
tagság
1998 óta volt kötelező az újonnan a munka frontjára lépőknek, azoknak nem, akiket kevesebb mint 15 év választott el
a nyugdíjtól.
A biztosítottak után jelenleg
a munkáltató 24 százalék

Az AXA jói teljesített. Az AXA Magán-nyugdíjpénztárának Csongrád
megyében 8500 tagja van - válaszolt kérdéseinkre Bangáné Jarecsni
Rita, az AXA Önkéntes és Magán-nyugdíjpénztárának ügyvezető igazgatója. Eddig 27-en kérték, hogy visszamehessenek az állami nyugdíjalapba, többségük olyan tag, aki az 50. életévét betöltötte. Az AXA 2009-es
nettó hozamrátája a klasszikus és a növekedési portfolióban több mint
9 százalék volt, a 10 éves átlagos hozamráta 5-8 százalék közötti.

nyugdíjjárulékot fizet az állami
nyugdíjalapba, a munkavállaló
bruttó béréből pedig 8,5 százalékos járulékot a magánnyugdíjpénztárnak és 1 százalékot
az államinak. 2011. december
31-éig azonban a 9,5 - jövőre 10
- százalék teljes összege a
tb-kasszát illeti. A második pillérnél maradók pedig kizárólag
a 8,5-10 százalék közötti, mindenkori bruttó bérükből levont
megtakarításra számíthatnak
időskorukban, a 24 százaléknyi
részből nem kapnak semmit.
A korábbi tervek is arról
szóltak, hogy a magánkasszatagok ellátását 25 százalékban
fedeznék a pénztárak, 75 százalékban azonban az állami
tb-től kapnák nyugellátásukat.

Nos, ettől a 75 százaléktól vehetnek búcsút azok, akik nem
lépnek vissza az állami rendszerbe. Úgy tűnik, a 3. pillért,
az önkéntes nyugdíjpénztárt
nem fenyegeti veszély.
Tegnap az egyik pénztár
szakértőjétől próbáltunk választ kapni kérdéseinkre, de
kiderült, ugyanúgy nem tudnak semmit, ahogy az átlagember. Matolcsy azt mondta: a
visszatérők készpénzben felvehetnék vagy önkéntes kasszájukba utalhatnák a tagságuk
kezdete óta felhalmozott hozamnak az inflációt meghaladó mértékét. Informátorunk
szerint azonban kérdés, ez
hogy működne a gyakorlatban. A pénzek ugyanis meg-

5

Tegnap próbaképpen felhívtuk
két pénztár ügyfélszolgálatát,
ahol azt tanácsolták: mindenki
várja meg a törvény december
közepére tervezett parlamenti
végszavazását, mert addig bármi történhet. Ráadásul csak a
törvény végrehajtási utasításából derülhet ki, hogyan tovább.
Az egyiknél közölték, ha most
vissza akarnánk tépni, kitölthetjük ugyan a formanyomtatványt, de nem leszünk előrébb.
Amíg nincs jogszabály, a papír
a pénztárnál parkol. Korábban
egyszerű volt a helyzet, a kilépéssel a pénz a nagykalapba
került, még szó sem volt egyéni számlavezetésről, és a legújabb problémáról, a hozam kiszámolásáról.

rád megyei munkatársai közül,
mivel nem lesz munkájuk. Eltűnt a pénz, amit kezelhetnének,
hiszen azt az APEH nem továbbítja számukra. Hogyan foglalkoznak majd a visszalépőkkel,
miként számolják ki a hozamokat, ha nincs rá emberük? - tette
föl a kérdést a szakember.

SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

A DL Dél-alföldi Leolvasó
Szolgáltató Kft. 2006-ban pályázta meg és nyerte el a Délmagyarország kezdeményezésére alapított Presztízs díjat
Üzleti innováció kategóriában. Az elismert vállalat az azóta eltelt időszakban is jelentős eredményeket ért el mondta el lapunknak Pipicz
András ügyvezető igazgató.
A DL Kft. mára az ország
13 megyéjében szolgáltat alapításakor, 2002-ben még
csak a 3 dél-alföldi megyében látta el az ügyfeleket. Elsősorban fogyasztásmérő-leolvasással,
számlanyomtatással járó feladatai vannak
a
Dél-Alföldön
és
az
Észak-Dunántúlon, de az Elmű, az Émász és a Tigáz szolgáltatási területén is leolvassa a villany- és gázmérőket.
A DL Kft. ügyfeleinek száma
5 millió 500 ezer: ezzel a magyarországi villamos energia
és
gázenergia
közüzemi
szektor ügyfeleinek közel 64
százalékával áll kapcsolatban. Szolgáltatási területének nagysága mintegy 66
ezer négyzetkilométer - ez
Magyarország területének a
71 százaléka. A DL Kft. - az
EDF Démász Zrt. valamint a
GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. közös leányvállalata - sikere a cég korszerű
technikai, folyamatszervezési és innovációs képességeire épül.

15 ÉVES A SZEGEDI KLIN SZEMÉSZETI KFT.

Újra élesen látni
Világszerte több mint 10 millió ember
éleslátását adták már vissza lézeres
látásjavításos eljárással. 1987-ben
Drezdában végezték el az első dioptriakorrekciós beavatkozásokat, azóta
nemzetközileg elterjedt a gyors, fájdalommentes, biztonságos beavatkozás,
amelynek köszönhetően sokan tehetik
le addig nélkülözhetetlennek hitt
szemüvegüket, kontaktlencséjüket.

a segédeszközöktől; gyógyítható vele
a szemtengelyferdülés. Azoknak, akik
a távoli éleslátáshoz szemüveget viselnek, de van olvasószemüvegük is,
szintén megoldást jelenthet a beavatkozás, melynek ára pár éven belül
megtérül, hiszen nem kell többé szemüvegre, kontaktlencsére, dioptriás
napszemüvegre költeni.
- A szemünk alkalmazkodik, mint
egy fényképezőgép zoom objektívje,
a tizedmásodperc töredéke alatt fókuszál fiatalkorban. Ez a képesség 40
éves korunk tájékára olyan mértékben
leromlik, hogy zavarhatja a közeli látást, nem látjuk a könyv betűit, a varrnivalót. Egy speciális, Magyarországon
egyedülálló lézeres optikai módszert
alkalmazva 50 éves kor fölött kiküszöbölhető ez a probléma is - mondja a szemorvos-igazgató.

Corneal Wavefront Analysator a szaruhártya egyénre szabott
feltérképezése

- Nagyon széles réteg veheti igénybe a lézeres látásjavítást, gyakorlatilag felső korhatár nélkül - mindössze
bizonyos szembetegségek esetén, illetve 18 éves kor alatt nem ajánlott t á j é k o z t a t Hidasi Vanda, a s z e g e d i

Klin Szemészeti Kft. szemorvos-igazgatója. Segít a műtét azoknak, akik
csak szemüveg vagy kontaktlencse
segítségével látnak élesen távolra, és
szeretnének megszabadulni ezektől

A szegedi KLIN Szemészeti Kft.
éppen 15 esztendeje, 1995 novemberében alakult. Magánrendelője a Szegedi Tudományegyetem Szemészeti
Klinikájának épületében található,
az egyetemmel együttműködésben.
2008-ban Németországban elnyerte
az ipari és az orvosi formatervezés
nagydíját az a német berendezés,
amellyel dolgoznak - korszerűbbet
MED1CAL
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nem találni Magyarországon. Operáló lézernyalábja mindössze fél milliméter átmérőjű, így egészen apró
hibák korrekciójára is képes.

Schwind Amaris excimerlézer-készülék

szúr a szem, könnyezik, hiszen a szaruhártyának be kell hámosodnia.
Utána mind jobb lesz a látás, az eredmény 7-10 nappal a műtétet követően érezhető - fogalmaz Hidasi Vanda.
Tartós javulást hoz a beavatkozás:
csupán az esetek 20-30 százalékában tapasztalható némi visszaromlás. Ilyenkor újabb korrekcióra van
szükség. A cég jelenleg egy hosszú
távú követéses vizsgálatot végez: több
mint 10 éve operált betegeit hívja viszszaellenőrzésre - a tapasztalatok szerint kiválóan tartják a látásukat.
Crosslinking vagy riboflavin-kezelés

A rendelő előjegyzéssel dolgozik,
24 órás telefonos szolgálatot tart fenn
(száma: 62/545-092).
- Amikor ide kerül a páciens, mintegy másfél órás átfogó vizsgálatot végzünk el, hogy kiderítsük: alkalmas-e a
beavatkozásra. Elolvassa a tájékoztatót, célzottan felteheti kérdéseit. Tájékoztatjuk, hogy teljesen megszüntethető-e a fénytörési hiba. Szinte tökéletes az eredmény a rövidlátóknál mínusz 12 dioptriáig, pluszosoknál 3-4ig, a szemtengelyferdülésnél 4 - 6 dioptria esetén. Ezeknél nagyobb értékek esetén is jelentős, bár nem teljes
javulást lehet elémi - tudatja Hidasi
Vanda.
A páciens akár két nap után műthe-

tő - hamarabb azért nem, mert a vizsgálatkor kitágítják a pupillát, aminek
vissza kell állnia megszokott pozíciójába. A puha kontaktlencsét 10 nappal,
a keményet egy hónappal a vizsgálat
előtt le kell tenni, mert benyomatot
okoz a szaruhártyán - ha így operálják
meg, majd felveszi eredeti állapotát,
nem lesz precíz a műtét. A vizsgálat
eredménye 1-2 hónapig érvényes.
- Úgy kell érkezni, mintha kirándulni menne az ember, nem altatjuk
a pácienst, nem kell éhgyomorra
jönni. Cseppentéssel érzéstelenítjük a
szemet, 15-20 perc múlva már lehet is
távozni. A PRK-műtét (Photo Refactive Keratectomy) után két napig tör,

Egynapos ellátást is nyújt a szakrendelő: magánrendelésen végezhető
például szürkehályog-műtét vagy szemhéjplasztika is. Rengeteg beteg érkezik hozzájuk Romániából, Szerbiából is.
2008 óta alkalmazzák az úgynevezett
crosslinking, más néven riboflavinkezelést is, amely időben elvégezve hatásos gyógyír egy speciális szaruhártya-betegségre, a keratoconus gyógyítására. A szaruhártya kiboltosulásos
betegségeit sokáig csak szaruhártyaátültetéssel lehetett kezelni - manapság már hatékony ez az UV-fénnyel történő szaruhártya-erősítő kezelés.
(x)

Szemészeti Kft.
6720 Szeged, Korányi fasor 10-11.
Tel.: 62/545-092, fax: 62/544-573
Weblap: www.klinkft.hu
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Ma este adják át
]
a megyei Prima díjakat

ÚJRA A MAKÓI NYOMOZÓ LETT MR. POLICE

Debreczeni Gábor az ország
a legizmosabb zsaruja

Ismét Magyarország legizmosabb rendőrévé választották
Debreczeni Gábort. A makói
kapitányság nyomozó alosztályvezetője kis híján a válogatottba is bekerült, de nem akar
hivatásos sportoló lenni - zsaru marad.

zőnyben. A testépítést a 33
esztendős rendőr 16 éves korában kezdte, mert úgy érezte, nagyon vékony. Ma már
persze nem otthon, h a n e m
egy helyi edzőteremben erősít, és ehhez évek óta szakembertől is kap segítséget:
edzője a Tozó néven ismert
Tóth

MAKÓ
SZABÓ IMRE

SZEGED. Ötödször adják át a
Csongrád megyei Prima díjakat
ma 18 órakor a Tisza Szállóban.
Mind a 19 megyében 3-3, a helyi
közösség által elismert, a szellemi életben, a kultúrában, a tudományban, az oktatásban, a
köznevelésben és a sportéletben kimagaslót nyújtó személyiség vagy jogi személy kapja a
Vállalkozók és Munkáltatók Or-

Zoltán,

a

Tozó

Debreczeni Gábor büszke érmeire,
kupáira, FOTÓ FRANK YVETTE

Tekintélyt parancsoló külseje természetesen
segíti
rendőri
munkáját.
Talán
emiatt is v a n n a k már követői
a kapitányságon - több kollégának
ad
rendszeresen
edzési és étkezési tanácsokat. Azt m o n d j a , a testépítés
egyben életforma is, és ennek jegyében egészségesen
él, nem fogyaszt alkoholt,
rendszeresen diétázik, és
táplálékkiegészítőkből
is
csak olyat fogyaszt, ami szigorúan ellenőrzött, legális.
Mr. Police felesége egyébként ugyancsak testépítő, de
nem jár versenyekre, az
alakformálás a célja.
Debreczeni Gábor a mostani
mellett természetesen nagyon
sok versenyeredményre büszke
még. Megnyerte a Mr. Uniform
fantázianevű országos versenyt, majd a világbajnoki válogatóba is bekerült - igaz, végül nem lett a nemzeti csapat
tagja, mert a hivatásos testépítőkkel már nem tudta állni a
versenyt. Ezt azonban nem is
bánja. Zsaru akar maradni, szereti a hivatását, a profi testépítő karrier nem vonzza. Ugyan-

Amikor a gyerek másodszor leváük a szülőről a prepubertáskor
vagy pubertáskor környékén először ez akkor történik meg,
amikor megteszi az első önálló
lépéseit -, megpróbál a saját korcsoportjából barátokat találni.
PSZICHOLÓGIA
NYEMCSOK ÉVA

i

akkor célja minél több versenyen sikerrel szerepelni - már
csak azért is, mert 3 és fél éves

BIZTONSÁG - TELJES S Z A B A D S Á G
- T Á R S A S Á G I ÉLET

Tel.: 62/424-760; 06-30/9151-304
6726 Szeged, Derkovits fasor 15-17.

ÉRDEKLŐDÉS:

www.gesztenyeliget.hu
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Edit p s z i c h o l ó g u s .

Nyugdíjas Lakócentrum

NYÍLT NAP: DECEMBER 3., 9-17 ÓRÁIG

- A gyerekeknek a kamaszkori
szerelmen kívül kell egy intim
érzelmi kötődés, egy olyan barát, akire rá merik bízni a titkaikat, akivel azonos az érdeklődésük, akivel lehet beszélgetni lányokról, fiúkról, szexualitásról - olyan dolgokról,
amelyeket otthon esetleg nem
tudnak megbeszélni a szülők
gátlásossága, szemérmessége
miatt, vagy azért, mert a gyerek nem meri feltenni ezeket a
kérdéseket - mutat rá Rusz

Mr. Police. FOTÓ: DM/DV

. GESZTENYEL1GET

APARTMANOK MEGVÁSÁROLHATÓK
[AKÁR 100%-QS VISSZATÉRÍTÉSSEL ISjJ

milliót a d össze Demján Sándor,

a VOSZ központi költségvetése,
és a helyi vállalkozók közössé^
ge. Az országos Prima Primisstt
ma Díj társadalmi tanácsadó
testületében idén helyet kapott
Nóvák István

építész,

Szeged

díszpolgára, 2008-as díjazott is.

Helyettesíthetik-e
a barátok a családot?

Body

Formers Team alapítója.

Újra a makói Debreczeni Gábor lett az ország legerősebb
rendőre. A városi kapitányság nyomozó alosztályának
vezetője először két éve
nyerte el a Mr. Police címet az abszolút kategória mellett
akkor a plusz 85, most a
plusz 90 kilogrammos me-

szágos Szövetségének (VOSZ)
helyi szervezetétől. Megyénként
3-3 millió forint a díj, egy-egy.

HUNOR CO-OP Zrt.
6600 Szentes,
Petőfi u. 5.
63/562-232/124.
gazdasági igazgatónál

kislánya, Anita nagyon örül
minden éremnek és kupának,
amit hazahoz.

KIADÓ ÜZLETHELYISÉGEKI
A HUNOR CO-OP Zrt. bérleti
üzemeltetésre meghirdeti a
2011.1. negyedévben megújuló
és bővülő KÁLA Áruház (Szentes,
Apponyi tér 7.) még szabad

üzlethelyiségeit
(földszint: 86 m2, emelet:
70 + 71 m2).

A mai világban sajnos nagyon sok családban nem túl
sikeres a kommunikáció, a
szülők és a gyerekek között
nincs
megfelelő
nyíltság,
nincs beszélgetés, nem osztják
meg a gondjaikat egymással.
- Természetes, hogy az ember akar valahová kötődni, ha
csonka családban nőtt fel, ha
nem jó a párkapcsolata. Ez a
vágy akkor is megjelenik, ha a
szülők negatívan állnak bizonyos kérdésekhez, ha a családban nem alakul ki egy olyan
demokratikus fórum, ahol meg

Haszonjármű szerviz

lehet minden - akár intim kérdést beszélni. Barátkozni
azért akarunk, mert a barátnak
bármit el lehet mondani. Ő az,
aki az én érdekeimet képviseli,
ha panaszkodom, ha konfliktushelyzetbe kerülök, engem
támogat, örömben, bánatban
mellettem ál. Miután kötődik
hozzám, és szeret, mindennap
megbizonyosodhatok
arról,
hogy értékes vagyok - tette
hozzá a szakember. Rusz Edit
szerint a „bajban ismerszik
meg a jó barát" igazságánál
erősebb az, hogy egy barát a
sikereinknek is tud örülni,
nincs benne féltékenység.
Az ideális persze az, ha valaki számíthat a családjára és a
barátaira is - ugyanakkor tény
az is, hogy a barát az apa-gyerek, anya-gyerek kapcsolatot
nem pótolja, mert egészen más
alapokról indul. A barát nem
tudja visszafelé velünk együtt
megélni az életünket a születésünktől. A barátságból hiányzik a feltétlen szeretet és a feltétel nélküli elfogadás is.
- Gondoljunk csak arra,
hogy egy anya a fogyatékos
gyermekét is felneveli, és a gyerekét akkor sem tagadja meg,
ha az börtönbe kerül - sorolja
Rusz Edit. - A vér szava, a „vér a
véremből" köteléke mindennél
erősebb. Ha viszont a gyerek
nem beszél a szüleivel, mert a
kapcsolatuk elmérgesedik, egy
barát képes pótolni a családot,
de csak valamilyen szinten.

Megérkezett!
Ö s s z h a n g b a n a várossal

LÉPCSŐKORLÁTOK
ABLAKRÁCSOK GYÁRTÁSA

T.: 0 6 - 7 0 / 5 4 1 - 5 4 0 1
MÉDIART KFT. T.: 6 2 / 6 4 9 - 4 5 4

1741

Csak e g y hívás,
es O n m a r i s
100 Ft-tal
segíti a k ó b o r
állatok m e n t é s é t !
KÖSZÖNJÜK!
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SZEGEDI

SZABADTÉRI

ki

Haszonjárművek teljeskörű javítása,
műszaki vizsgáztatása
Gépjárművek zöldkártyás vizsgálata
Alkatrészek beszerzése, értékesítése
Szeged, Bakay N. u. 48.
Tel /Fax: (62) 560-198
Makó, Justh Gy. u. 67.
Tel /Fax: (62) 211-363

Tisza Volán Zrt.

Járműjavító és Ipari Divízió

2011

Szentes, Vásárhelyi út 114.
Tel /Fax: (63) 318-883

Már

2.590.000
NISSAN

Ft-tól

HOVÁNY

A crossover é s 4x4 specialista

S z e g e d , A l g y ő i út 4 4 / 9 . Tel: 6 2 / 5 5 9 - 5 2 0
www.nissannovany.hu •J.lJiMJU.tWUlWBlBM
J
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A tájékoztatás nem teljes kört. tesztetekről érdeklődjön mátkakereskedésurtcben. Vegyes átlagfogyasztásul 1/100 km. C 0 2 ktocsátás 115-125 g/km. A kép tUusztrácrt.

KARÁCSONYRA

SZABADTÉRI JEGY
1500 FT-TÓL

ÜDÜLÉSI CSEKK
BEVÁLTHATÓ

MEGYEI TÜKÖR
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AZ ÖSSZES MEGASZTÁR-DÖNTŐS MEGNÉZI A SZENTESI KONCERTET

Péter élete a szaxofon
- minden versenyt megnyer Fivérek: most kezdődik
Elkápráztatta a szakmai zsűrit
a vásárhelyi Erdélyi Péter, aki
nemcsak első helyezett lett, de
a különdíjat is elhozta a Pomázon rendezett IV. Országos Szaxofonversenyről.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KOROM ANDRÁS
A v á s á r h e l y i Erdélyi Pétert (17)

még hatodikos korában ösztönözték arra a szülei, hogy tanuljon valamilyen hangszeren játszani, ha már a Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola diákja. Hiába volt odahaza szintetizátor, gitár, nagybőgő, azt mondta, szaxofonozni szeretne.
- A hangszer választott engem, nem én azt, így a sors keze is hozzájárult a sikereimhez.
Almási Istvánnál

A Megasztárból az év legjobb együtteseként távozó Fivérek eddigi legnagyobb koncerjét adja szombaton. FOTÓ: TV2
A szentesi-csongrádi Fivérek
zenekart azután sem hagyják
unatkozni, hogy a fiúk kiestek
a Megasztárból. A hétből három napot a fővárosban töltenek. Szombati szentesi koncertjükre az összes Megasztár-versenyző eljön.

(aki a v á r o s

egyik alpolgármestere - a
szerk.) kezdtem tanulni a
hangszeren, kihagyva a szokásos furulyás előképzést mondta Péter. A Bethlen Gábor
Református Gimnázium 12.-es
diákja a pomázi versenyen külön engedéllyel indulhatott a
felnőttek között, és nyert.
- Az előző versenyen is
ugyanaz volt a gyerekkategóriában a kötelező anyag, mint
most, ezért kérvényeztem,
hogy a felnőttek között indulhassak.
Péter játékát élvezettel hall-

SZENTES, BUDAPEST
BÍRÓ DÁNIEL

Minden most kezdődik el dúdolhatnák az Ákos-nótát a
szentesi-csongrádi Fivérek,
A hétköznaponként leg- de ők saját szerzeményekkel
alább egy, míg hétvégenként lépnek fel holnap a szentesi
napi hat órát is gyakorló ze- sportcsarnokban. Korábban
nész diákot a versenyre Zol- - Seress Formációként - már
adtak koncertet 500 ember
tán Péter m ű v é s z t a n á r , Almási István és Kollman Gá- előtt, de akkor ingyenes volt
a belépés, most viszont úgy
bor készítette fel.
is több mint ezer rajongóra
számítanak, hogy jegyet kell
vennie a közönségnek. - Eddigi legnagyobb koncertünk
lesz - erősítette meg felveté-

Péter napi hat órát gyakorol hétvégenként. A SZERZŐ FELVÉTELE

szaxofonművészből álló szakmai zsűri. Az első és a különdíjat azzal indokolták, hogy játég a t t a az Elek Istvánból, Borbély
Mihályból (a Liszt Ferenc Zene- kával nem egy neves előadót
művészeti Egyetem docensei), próbált utánozni, hanem egyév a l a m i n t Puskás
Leventéből, ni színekkel mutatta be a hangszer egész történetét.
Götz Nándorból é s Kendi László

TISZTELT PINGVIN PATIKA
TÖRZSVÁSÁRLÓK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a most tervezett
jogszabályi változások miatt gyógyszertárainkban a

törzsvásárlói kártyáikra újabb pontokat
- nagy valószínűséggel csak év végéig gyűjthetnek.

Használják ki a lehetőséget még most,
2010. december 31-ig a Pingvin patikákban,
hogy v á s á r l á s a i k után megkaphassák
törzsvásárlói pontjaikat.
• ••

s ü n k e t Seres Antal

zenekar-

vezető. Személyesen szerettünk volna találkozni vele,
de csak telefonon értük el,
mert a Megasztár miatt még
mindig rengeteg kötelezettségük van Budapesten.
- Egy hónapja estünk ki a
versenyből, és azt hittük, mi-

Keresik
a régió
szépségkirálynőjét

Az eddig összegyűjtött pontok természetesen nem veszhetnek el, azokat

201 !• április végéig
a Pingvin Pont pontbeváltó üzletekben.
• •

Gyűjtsék pontjaikat december 31-ig,
és váltsák be azokat ajándékokra!
Igyekszünk Önöket meglepni újdonságokkal is.
•
Megértésüket

és bizalmukat

ezúttal is köszönjük!

A PINGVIN PATIKÁK VEZETŐSÉGE

Pingvin

patika

DÉL-ALFÖLD
MUNKATÁRSUNKTÓL

Csongrád, Bács-Kiskun és
Békés megye legszebbjei indulnak a Dél-Konstrukt II.
Dél-Alföld Szépe választáson. Az eseményt idén december 11-én rendezik meg
az IH Rendezvényközpontb a n - m o n d t a Dancsok Zol-

tán ügyvezető a csütörtöki
sajtótájékoztatón. A 15 induló közül 12 szépség a 3 megye 4 településén küzdött
meg a döntőbe jutásért, 3
lányt SMS-ben szavazhatnak
be a nézők a műsorba péntek
éjfélig.
A csinos lányok mellett 3
órás műsor és több millió forintos díjazás várja az indulókat, a
nézőket pedig ajándékokkal
halmozzák el a szervezők. A királynőjelölteknek szépségükön
túl okosnak, csinosnak és sportosnak kell lenniük.

vel nem sokat leszünk képernyőn, valamelyest lassulni
fog a munkatempó. Tévedtünk - mondta lapunknak Antal. A hétből legalább három
napot a fővárosban töltenek,
annyi helyre hívják őket. Természetesen a TV2-s kötelezettségekből van a legtöbb, hiszen hol a Mokkában, hol a
Megamániában kell szerepelniük, de például keddenként
egy budapesti klubban lépnek
föl a többi sztárjelölttel, és ott
egy órát külön az autogram-

és pesti próbatermüket is felkereste a stáb, hogy megnézzék, hogyan készülnek a szentesi koncertre.
- Több mint 500 jegy már
elkelt, és úgy hallottuk, az
ország minden pontjáról, sőt
külföldről is jönnek, hogy
megnézzenek
bennünket.
Számunkra örömteli hir, és
egyben megtisztelő, hogy az
összes döntőbeli vetélytársunk - akik az elmúlt hónapokban barátaink lettek - eljön megnézni bennünket.

Detti és Bence a Singben. Szegeden, a Sing Sing-ben koncertezik ma
a Megasztár két, városhoz kötődő döntőse, Varga Detti és Gusztos
Bence. Bence osztálytársai miatt a szórakozóhelyen ezen az estén kicsit elnézőbbek lesznek a fiatalkorúakkal, ám alkohollal nem szolgálják
ki őket. A buli este 9-kor kezdődik. A fellépések végén közös fotók készítésére és autogramok begyűjtésére is lehetőség nyílik.

vadászokra kell szánni. A rajongók élnek is a lehetőséggel, sőt olykor meg is táncoltatják kedvenceiket. A Seres
testvérek roma származásúak.
Nemrég az ml egyik műsorába
kaptak meghívást, ahol társadalmi kérdésekről faggatják
majd őket. Mindemellett forgatott már velük az Aktív
Szentesen, a gimnáziumban,

Úgy tudjuk, a zsűritagok közül is érkezik valaki Szentesre szombaton. 18 nótával készülünk. Szerettünk volna
közösen előadni egy dalt a
többi megasztárossal, de a
technikai lehetőségek ezt
nem engedik meg. A rajongók viszont kérhetnek majd
autogramot és közös fotót tőlük - tette hozzá Antal.

BEVÁSÁRLÓKÖZPONT

Stéged, 1<1 u. 1 W.: 62/470 270

IDEN IS KARACSONYI
NAGYBEVÁSÁRLÁS
A BELVÁROS SZÍVÉBEN!
ÜZLETEINK ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:
hétfő-péntek:
8.30-19.00
szombat:
8.30-18.00
vasárnap:
8.30-15.00
december 11.:
8.30-19.00
december 24. és 31.:
8.30-12.00
december 25-26.:
ZÁRVA
DECEMBERBEN VASÁRNAPONKÉNT IS V Á R J U K ÖNT!

KÉSZÜLJÖN AZ ÜNNEPEKRE!
SZEGED NAGYÁRUHÁZ ^ S j S j P

SZUPERMARKETTEL

Vásároljon szerdánként legalább 5.000 Ft értékben,
és

10% ENGEDMÉNYT

adunk!

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS:
• hétfő-péntek:
6.00-21.00
• szombat:
6.00-18.00
> vasárnap:
8.00-15.00
• december 11.:
6.00-19.00
• december 24.:
6.00-12.00
• december 25-26.:
ZÁRVA
• december 31.:
6.00-15.00

MEGYEI TÜKÖR

2 0 1 0 . NOVEMBER 2 6 . , PÉNTEK

Családi események Csongrád megyében
SZEGED
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
Monostori Róbert és Tamás Szilvia
Anna, Major István Árpád és Nánási Zsófia Ágnes, Lázár Antal
Sándor és Kiszel Annamária. Török Szabolcs Zoltán és Fodor Gabriella, dr. Tichy Zoltán Pál és Császár Anikó, Strack Gábor és Vajda
Beáta Ágota, Orbán Csaba és
Nagy Tímea, Mészáros Gergely és
Rojkó Zsuzsanna. Kerényi Tamás
és Horváth Klaudia, Borsos László
és Kovács Daniella, Gaml Eldin
Hisham és Hajdák Szilvia, Nagy
Lajos László és Konkoly Gabriella,
Szurmai Sándor Dániel és Mészáros Melinda, Halmos Zoltán és dr.
Csépány Éva, Navratyil Csaba és
Müller Szilvia. Balogh Ede Péter
és Toroczkai Piroska, Kiss Zoltán
és Imre Marianna, Sajtos Norbert
és Madarász Ildikó, Kiss Balázs és
Szarvas Nóra.

MEGHALT
Szűcs Imréné Tanács Etel, Jáger
Istvánné Balog Mária, Egri Józsefné Czinkóczi Valéria Ottília, Beke
Mátyás, Hajdú Ferenc Józsefné Váradi Mária Erzsébet, Császár Jenő
Vincéné Móra Ilona, Berta József,
Varga Miklós József, Kasza Nándorné Kiri Piroska, Zombori józsefné Nógrádi Mária, Kovacsik Józsefné Dobák Magdolna, Újvári Ferenc, Fekete László, Buknicz Istvánné Kapás Julianna, Gyuris Antalné Farkas Etel, Mélykúti József,
Nagy Sándorné Vass Gizella, Varga
Ferencné Kis Juliánná, Lovászi
Szilveszter, Bárányi Lajos, Szabó
Ferenc, Herpai Irméné Szabó Klára, Tóth Jánosné Tóth Mária Anna,
Szélér Ilona, Korom Dezső, Fekete
János, Polyák József, Szabó Nándor János, Patyi István, Sallai Sándorné Papp Jolán, Frányó József,
Balogh Mihályné Farkas Etel, Bátori Géza Zoltán, Tusjak Tibor Andrásné Fejes Ilona, Ruzscsák Andrásné Sinkó Ilona, Tóth Sándorné
Tóth Gizella Ibolya.

mánnak és Kurucz Hortenziának
Lőrinc, Farkas Zoltánnak és Lázár
Erzsébetnek Áron Péter, Komlósi
János Tibornak és Reisz Beatrixnek
Luca Sára. Vancsó Andrásnak és
Olas Piroskának Kinga, Lovász Richárdnak és Kohut Amália Gyöngyvérnek Katalin Édua, juhász-Nagy
Tamásnak és Albert Viktóriának Jácint, dr. Heffner Gábor Istvánnak és
dr. Varga Évának Dávid, Loksai Árpádnak és Soós Anasztáziának
Anasztázia, Farkas Gábornak és Piri
Ánkicának Bálint, Tárkány László
Csabának és Újhelyi Adriennek Zénó László, Bese Ernőnek és Bitó
Katalinnak Zsombor Zétény, Wehli
Péter Márknak és Mezei Aranka
Annának Xavér Dániel, dr. Drexler
Donát Bélának és Tóth Erikának
Szófia, Nagy Gábor Ferencnek és
Török Erikának Judit, Csontos Norbertnek és Kruzslicz Ildikónak
Szonja, Pataki István Tamásnak és
Budaházi Beátának Lilla, Ifkovics
Róbertnek és Kovács Katalin Juditnak Viola Kata, Tóth Jánosnak és
Dudás Juditnak Tamás, Tessényi
Imre Tibornak és Ráczki Ritának
Zalán, Petróczi István Károlynak és
Mészáros Erzsébetnek Bálint, Szabóki Erik Lajosnak és Rózsa Julianna Máriának Alexander Erik, Balogh
Józsefnek és Koltai Anitának Brigitta nevű gyermeke.

SZÜLETETT
Csongrádi Csabának és Pap Zitának Janka és Csaba, Csiszár Péternek és Mohácsi Andreának Richárd,
Kovács Péter Szabolcsnak és Juhász-Dora Ivettnek Zétény Péter,
Nyerges Lászlónak és Hegedűs Melinda Annának Veronika Sára és
Boglárka Ildikó, Kiss Ferencnek és
Papfalvi Nórának Vivien, Papp Kál-

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
Rácz Mihály Zsolt és Muhi Katalin
Ilona, Miklós Gábor Károly és Lukács
Erika, Huszár Lajos és Rácz Melinda,
Kopunovics Zsolt és Bozóki Kriszti-

na, Hódi Zsolt és Kovács Terézia,
Szűcs Róbert János és Plánka Judit,
Zaka Péter Pál és Szender Anikó,
Tóth Attila és Száraz Szilvia, Csányi
Viktor és Balogh Tímea, Szabó Gergely és Szilágyi Szilvia Noémi, Rátódi
Krisztián és Szántó Regina, Haska
György Péter és Bende Kinga Zsófia,
Kalmár Norbert és Katona Éva, Szabó László Csaba és Daru Krisztina,
Herédi Mihály és Bertók Tünde, Rákos Attila és Kun-Balog Andrea.

Máriának László, Mikecz Attilának
és Szalinka Mária Brigittának Edina, Gazda Rudolf Norbertnek és
Halustyik Brigittának Szonja Magdolna, Czirle Mihály Tamásnak és
Baffia Tímeának Hunor Farkas,
Bárdos Roland Szabolcsnak és
Szarvas Márta Diánának Hanna,
Patocskai Istvánnak és Raffael Renátának Loretta Éva, Timár Lászlónak és Nándori Ildikónak Gergely
nevű gyermeke.

SZÜLETETT
Nyáry józsefnek és Tóth Katalinnak Réka, Paku Tamásnak és Kardos Andreának Melissza, Bába Attilának és Détár Edinának Attila
Balázs nevű gyermeke.

MEGHALT
Kozák János, Dobóczki István Tamás, Góg Imre, Majzik Mátyásné
Ágoston Terézia, Gyovai Dezső jenő, Bereczki István, Lovas jánosné
Fűri Magdolna, Bakai Margit, Héjjá
József, Bozó Istvánné Bari Juilanna, Pogány Istvánné Vas Eszter,
Bihari Mihályné Késmárki Klára
Zsuzsanna, Bimbóné Hajdú Ibolya
Erzsébet, Bárányi Imréné Varga
Gizella Jolán, Gombos János, Lipitor Lászlóné Pálinkás Ilona, Herczeg Károly (Kunszentmárton),
Katona Istvánné Kósa Ágnes (Felgyő), Blaskovics András (Csongrád), Harnyas Ferencné Túri Margit (Csongrád), Gyovai József Albert (Csongrád), Kun László, Török Jolán (Csongrád), Kallai András (Csongrád), Tápai Mária
(Csongrád), Menárik András

MEGHALT
Szentirmai László Péterné Sajti
Anna, Nagy János Sándor, Rácz
Gábor Árpád, Lázár Istvánné Gyenes Erzsébet, Pigniczki jánosné
Túri Valéria, Száva-Nagy Mátyás.
SZENTES
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
Darabos János István és Szabó
Tünde, Szalva Tamás és Cserháti
Kitti.
SZÜLETETT
Nagy Lászlónak és Roszik Etelka

LCD tv-t vagy a 200.000 Ft értékű
KBERENDEZÉSI KUPONT
Ingatlanbazar.hu felajánlásával!
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Beküldési határidő: 2010. november 30.

Személyes adatok, lakhely, elérhetőség,
születési adatok

I

• Keresztnév:

•

Munkanélküli

• Irányítószám:

I Nyugdíjas

• Van személygépkocsija?

• Város:

I

•

Igen

•
•

Nem

• Milyen évjáratú az autója?

• Utca, házszám, emelet:

•

• Mobiltelefonszám:
• Vezetékes telefon van-e: •

Igen

•

Nem

Férfi

Q

Nő

• Születési idő:
•

•Nem:

Iskolai végzettség, foglalkozás, beosztás
Legmagasabb iskolai végzettsége
I 8 általánosnál kevesebb
Szakmunkás

5 évesig •

Igen

•

• Van mbtorkerékpárja?

•

Igen

Q

Nem

• Van bankszámlája?

[ ~ j Igen

Q

Nem

A háztartás mérete és felszereltsége
• Hány fős háztartásban él? •

•

Középiskola

Q

3fő Q

• Házas?

4fő Q

5fő Q
•

• Gyermekei születési dátuma?

•

Alkalmazott

Q

Vállalkozó

•

Középvezető

•

Felsővezető
I Szakmunkás

1 fő •

•

Mosógép

Igen, a felsoroltakkal rendelkezem

I

Í Sport/üdülés/egészséges életmód

Nem

í Politika/tudomány/szociális és közösségi kérdések

I

í Csak pihenés

•

Wellness

•

Városnézés

•

Körutazás, programokkal teli

•

500 ezer Ft fölött

Igen

•

Nem

• Ha nem rendelkezik előfizetéssel, vásárol árusítóhelyeken Délmagyarország/Délvilág újságot?

•

Évente

•

5 évente

•

Igen, rendszeresen

•

Néha

•

Soha

Milyen lapotfizetelő vagy vásárol
rendszeresen?

100-500 ezer Ft

• Milyen gyakran jut el nyaralni?
I Évente többször

y

vagy Délvilág-előfizetéssel? •

Utazás
100 ezer Ft alatt •

Ritkábban

előfizetői azonosítószámát is:

Oktatás/tanfolyamok/nyelvtanulás

•

éves a DÉLMAGYARORSZÁG |

• Milyen típusú üdülések érdeklik a leginkább?

I Üzlet/befektetés/pénz/gazdaság

2-3 évente

IWPW

• Amennyiben rendelkezik előfizetéssel, adja meg

Műszaki cikkek, technológia/internet

•

m

• Rendelkezik-e ön vagy háztartása Délmagyarország-

r j Bulik/éjszakai élet/fesztiválok

I

k

Előfizetés

• Személyenként mennyit szokott nyaralásra költeni?

6fő v.több
Igen

Hűtőgép •

I Művészetek/kultúra/zene/könyvek

•

2 fő

í Asztali számítógép •

Notebook

I

I

14

•

DVD-házimozi Q j DVD-kamera

Érdeklődési kör, életmód

I

8 általános

Mi a pontos beosztása?

10 év felett

Nem

Q

I Felsőfokú

I

5-10 év •

• Tervez-e a közeljövőben lakáscserét vagy vásárlást?
•

Tv/DVD Q

r j Digitális fényképezőgép •

jövedelem, személygépkocsi és
bankválasztás

• E-mail cím:

í Eevéb szellemi

I Tanuló/diák

Q

j

Biztosítók Á r u h á z a

§q|( s z e r e n c s é t '

• Van-e az Ön háztartásában?

| Segéd-, betanított, mezőgazdasági munkás

I

• Vezetéknév:

[I

I

•

í ^ r e n d f z e s i

Hogy öné legyen valamelyik értékes ajándék,
^ töltse ki a lenti kérdőívet, vágja ki, majd:

küldje vissza postán nekünk „JÁTÉK" jetigével, Délmagyarország Kiadó,
6701 Szeged, Pf. 153 címre
• vagy adja le személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban:
E Szeged, Gutenberg u. 5. E Szeged, Szabadkai út 2 ö l Makó, Szegedi u. 9-13.
Szentes, Kossuth u. 8.
Hódmezővásárhely, Kinizsi u. 27.

I

MEGHALT
Balázs Mátyásné Korom Anna, Virág János Zsolt, Bús Istvánné Hürkec Erzsébet, Szabó Imréné Bálint
Franciska, Kovács Marianna.

NYERJE MEG ON

, •• •

•

CSONGRÁD
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
Berkes Roland és Burus Szabina,
Prohászka Dániel és Antal Ibolya
Éva, Licsicsányi Péter Mihály és
Oláh Izabella, Ujszászi Dániel és Takács Ágnes, Kapás Attila és Dönczi
Izabella, Hajdú Márton László és
Hajdú Edit, Kincses Krisztián és
Maszlag Klára, dr. Fehér Bálint és
Bálint Mónika, Horváth Antal Attila
és Darida Mónika.

közös nyereményjátéka

A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILAG és a m

I

(Nagyszénás), Zsíros Mihály István (Csongrád), Hajdú Mihály
(Csongrád), Molitérusz Jánosné
Kerekes Margit (Fábiánsebestyén),
Mihály Jenő Lukács (Minszent),
Tropa Istvánné Barta Mária
(Csongrád), Varga Istvánné Király
Mária, Kissné Pulya Ilona, Vincze
Lászlóné Fekete Rozália, Dancsó
Dénes, Szepesi Antalné Galambosi
Julianna, Bús józsefné Deák Etelka
(Csongrád), Sági Istvánné Gulyás
Erzsébet (Csongrád), Török József
(Csanytelek), Kalcsu László Lajos
(Csépa), Kérdő Eszter (Csongrád),
Kása Pál (Csongrád).

^ p

I

I Női

•

Lakberendezés

•

Bulvár

I

| Tv

•

Autós

•

Reitvénv

I

í Országos közéleti I

É Szakmai ^TjhGverek

nyereményeket sorsoljuk ki: LCD televízió, lakberendezési kupon*. A nyereményjátékban csak nagykorú személyek vehetnek részt. Nem v
szerinti közeli hozzátartozói. A nyeremények átruházhatók. A nyereményekkel járó adókötelezettség a nyerteseket terheli. A nyereményjáték szabályzata a www.nyeremenyjatek.delmagyar.hu oldalon elérhető. *A lakberendezési kupont az Ingatlanbazar.hi
il felajánlásával sorsoljuk ki. maximális értéke: bruttó 200.000 Ft. • Ezúton hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott adatokat a Lapcom Kft. (székhely: 9021 Győr, Újlak u. A/A) reklámozás, piackutatás és közvélemény-kutatás céljából kezelje és feldolgoztassa. A hozzájárulásom alapján a:
i a jövőben számomra reklámot küldjön, piackutatás, közvélemény-kutatás céljából velem kapcsolatba lépjen. Tisztában vagyok azzal hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérhetek, és kérhetem az adatok törlését is.

» NAPRÓL NAPRA MINDIG MAS

A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG MELLÉKLETE

Hétfő

Kalendárium, A hét témája,
Lakberendezés

Kedd

Gyógy-ír

Szerda

Légy-ott

Csütörtök Bizalmasan
Délmadár
Szombat

Ki lesz a férjünk,
a feleségünk?

Ki lesz a férjünk, a feleségünk, az élettársunk, a
gyermekeink anyja, apja? Hát, aki rokonszenves.
Igaz és egyszerűnek tűnik. Csakhogy azt, mielőtt
két ember között kialakul a szimpátia,
nagyon bonyolult folyamatok előzik
meg. Bagdy Emőke pszichológussal
beszélgettünk a témáról. Amikor egy férfi
és egy nő egymásra néz, és összevillan a
tekintetük, vonzerőt vélhetnek felfedezni
egymásban - késztetést éreznek arra, hogy
jobban megismerjék a másikat. Hirtelen remegni
kezd a gyomor, hevesebben ver a szív.
Tárgyias világunk.
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VESZÉLY
FORRÁSAI
A mai új ge-

Elanyagiasodott világunkban nehéz ápolni a

párkapcsolatokat, hiszen ha az intimitás és a szenvedély meg is van

egy kapcsolatban, a felelősségvállalás gyakran hiányzik. A kultúránk
azt sugallja, ha valami elromlott, nem kell megjavítani, dobjuk ki,
vegyünk másikat. így van ez a kapcsolatainkkal is.

nerátiós mobiltelefonok
szintén lehetővé teszik a
gyerekek számára, hogy
ilyen filmeket,

PÁRVÁLASZTÁS
KANCSÁR TÍMEA

MÁR MAGZATI KORBAN
ELDŐLHET

- Az alapmegszólítás érzelmileg és testileg történik. Már az
intrauterin korban, azaz az
anyaméhben
raktározódnak
bennünk a zsigeri érzelmi tapasztalatok, amelyek a későbbiekben sémákat alkotnak. Az
érintés, a szaglás, az ízérzékelés segítségével emlékképeket
rakunk össze. Később a kisbaba érti, hogy akkor kap ölelést,
amikor megszólal az anyanyelv és amikor a szülők veszekednek a háttérben, akkor
nem kap gyengédséget. Ez
ilyenkor még komfortérzetet
jelent, de nagy jelentőséggel
bír a későbbiekben, hiszen
minden, amit átélünk, raktározódik a jobb agyféltekénkben,
Bagdy

Emőke

az „érzelmi agyunkban". Érzelmi ősmintáink meghatározzák, hogy felnőttkorunkban
egy férfira vagy egy nőre hogyan fogunk reagálni, agyunk
ezen funkciója összeköttetésben van a gyomrunkkal, a szívünkkel és a bélrendszerünkkel is. Ezért van az, hogy tudatunk érzelmi tára már hamarabb tudja, ki nekünk a szimpatikus, mint ahogyan felfogjuk, vagyis a „racionális
agyunk" megmagyarázza azt világított rá Bagdy Emőke pszichológus, milyen ravasz módon alakulnak ki érzelmi emlékképeink, melyek felnőttként meghatározzák párválasztásunkat.

IDEALIZÁLUNK

Szóval rokonszenves valaki,
akit meglátunk egy kávézóban
vagy akivel éppen az első randinkat töltjük. De hogyan tovább? Mint ahogyan a szakember már említette: a testünk
tudja, mit szeretnénk, így ha
valami nem is tetszik a másikban, azt nem vesszük észre,
mert nem akarjuk. Rávetítünk
a másikra egy csomó mindent,
hiszen tökéletesnek szeretnénk látni - idealizáljuk. Hajt
bennünket a cél: „megtaláljam, akit nekem teremtettek" szoktuk mondani. - Ilyenkor
nagyon erős a kémia, mágnesként vonzzák az emberek egymást, vakfoltjaik vannak. És

ha egy kapcsolat folytatódik,
törvényszerű, hogy a szemről
szép lassan lehull a „fátyol",
rádöbbennek a szerelmesek,
hogy hoppá, esetleg nem teljesen olyan életük párja, mint
ahogyan azt elképzelték. A túlzott idealizálás azért veszélyes, mert annak az ellentéte a
devalválás, azaz a teljes leértéktelenítés - próbálta megértetni a szakember, hogy miért
van az, hogy egyszeriben nem
tetszik nekünk, ahogyan a párunk az orrát fújja, és miért
mondjuk neki azt: „Jaj, ne
trombitálj már úgy!" És el is érkeztünk a kapcsolat fejlődésének „kritizálásos" időszakához.

PÁRKAPCSOLATBÓL
VIZSGÁZNI

A kapcsolati fejlődés első évében, amikor már a testi kontaktus is létrejött, nagyon erős
a kémia, fontos szerepet kapnak az illatok, az érintés. A
második „életévben" már nem
annyira ezek dominálnak, sokkal inkább azt keressük, hogyan tudnánk utat találni a
másikhoz - illeszkedünk, csiszolódunk. Ilyenkor jönnek a
problémák is, ha elmulasztottunk megbeszélni bizonyos
dolgokat - például a családi
kassza kérdését vagy a gyermekvállalást - , hogy milyen
szabályok szerint fogunk élni.
- Sok energiát és boldogtalanságot spórolhatnának meg az

emberek maguknak, ha megtanulnák, hogyan is. működik
egy párkapcsolat. Autóvezetésből is le kell vizsgázni, mielőtt jogosítványt kapunk. Hiszen ez nem csupán ösztön,
igen komolyan tanuljuk, gyakoroljuk és az életünk múlhat
rajta. Sok ember azért boldogtalan, mert nem tanulja meg
azt, amit jó előre meg lehetett
volna. Egy párkapcsolati iskolára olyan nagy szükség lenne,
mint egy falat kenyérre - figyelmeztetett a szakember.

képeket nézzenek.

IS

KEZDET
A kilencvenes
évek elejének
legsiretesebb
brit fiúcsapata
újra a klasszikus feiállásban
dolgozik, hiszen nyáron
visszatért Robbie Wlliams,
aki 1996-ban
kilépett az öttagú fbrmádóból Williams
visszatérése
mögött nyilelmútt időszak-

A nyájszellem érvényesül a gyalogosok körében, amikor átkelnek
egy útkereszteződésen, és hajlamosak vakon követni másokat. A
gyalogosok másfélszer, két és félszer nagyobb valószínűséggel
vágnak neki a tilos jelzés alatt az átkelésnek, ha valaki más elsőnek lelép a járdáról. A férfiak lényegesen nagyobb valószínűséggel
követnek másokat, mint a nők.
Az emberek nagyobb biztonságban érzik magukat, amikor
másokkal együtt vágnak neki egy veszélyes útkereszteződésnek. A nemek viselkedése között megmutatkozó különbség
azzal magyarázható, hogy a nők sokkal tudatosabban, megfontoltabban mérik fel környezetüket, mint a férfiak, akik
más(oka)t követve hajlamosabbak kockázatot vállalni.

ban meglehetősen siker-

Az állatvilágban számtalan
példa ismeretes: a gnúcsorda
idegesen várakozik a folyóparton

mindaddig míg valamely egyed össze
nem szedi a bátorságát, és a vízbe
nem lép. A csorda követi és ennek
van értelme, hiszen ha krokodil
leselkedik a vízben, az az első állatra

csap le. Hasonlóképpen a pingvinek a
jégtábla szélén toporognak, míg
valamelyikük a víz alá nem bukik
hogy magára vállalja az esetleges
oroszlánfóka-támadást.

Megdöbbentő tényeket adott közre egy tanulmány: a tízéves gyerekek harmada néz pornográf oldalakat az interneten.
A szakértők arra figyelmeztetnek: a gyerekeknek az ilyen képek és filmek súlyos lelki és
személyiségfejlődésbeli károsodást okoznak,
idősebb korukban pedig gátolja azt, hogy felnőttként egészséges kapcsolatokat alakítsanak ki.
Nagy-Britanniában a szakértők keményen
kampányolnak azért, hogy a kiskorúak számára ne tegyék hozzáférhetővé a nem nekik való internetes
tartalmakat, és a filmek is kapják meg
a nekik járó 18-as
karikát. Jó lenne
persze az is, ha ezeket a figyelmeztetéseket a szülők is komolyan vennék. A
szakértők azt is hozzátették: a pornográf tartalmak zöme erőszakos, a testiséget durván, megalázó módon mutatja be. Félő, hogy azok a gyerekek, akik ezekkel a filmekkel és képekkel találkoznak, azt fogják hinni, hogy a szexualitásban ez a normális viselkedési minta.
- Aggasztó, hogy a legtöbb szülőnek fogalma sem volt arról, hogy a gyermeke hozzájut
pornográf képekhez - mondta Tanya Byron
pszichológus. Hozzátette: „A gyerekek egyszerűen képtelenek feldolgozni ezeket az élményeket, amelyek szinte dömpingszerűen
lepik el az internetet. A hard core pornográfia, a nők brutális bántalmazásának látványa azt a képet alakithatja ki
a gyerekekben, hogy a nők tárgyak, és
tárgyként kell bánni velük."

"

*J

Évről évre egyre lesújtóbb felmérések születnek a britek tájékozottságáról. Egy friss tanulmányból az derült ki, hogy minden ötödik brit azt hiszi: a Twist
Olivért Charles Darwin irta. Arra
a kérdésre, hogy kicsoda Charles
Dickens, senld nem tudott válaszolni.

DÜBÖRÖG A TAKE THAT

vánvalóan az

CSORDASZELLEM A ZEBRÁN

A TÍZÉVESEK HARMADA NÉZ PORNÓT

MÉLYPONTON AZ INTELLIGENCIA

A SZÜLŐKTŐL
TANULHATNÁNK

De hát nem a szüléinktől tanulunk? - tesszük fel a kérdést.
De igen: a gyerek lekopírozza
az édesanya és az édesapa egymás iránti viselkedését, azonosul vele, mélyen a gyökerekben
ott van. Csakhogy manapság
már olyan ritka az ideális családi minta! Rengeteg a csonka
család, és sokszor a szülők
együtt élnek, de nincs harmónia, rossz minták rögzülnek.
Miután megtudtuk, hogy a párkapcsolat egy közös fejlődés,
kíváncsiak lettünk, hogy a második, az illeszkedés szakasza
után mi vár ránk. Kiderült, ha
kialakult a megfelelő egyensúly, akkor a három-öt éves
időszakban következik be a
gyermekvállalás. De ilyenkor
már családdinamikáról beszélünk, és a kapcsolat átlép egy
másik „életszakaszba".

Szieszta

telenszólókamerje
álL

Több mint félmillió példányban kelt el a Take That
új albuma a megjelenést követő egy hét alatt,
ilyen eladási mutatóra a XXI. században még nem
volt példa Nagy-Britanniában.
A Prestige című új Take That-albumot mintegy
520 ezer példányban vásárolták meg az elmúlt egy
hét során; legutóbb az Oasis volt képes hasonlóra
1997-ben a Be Here Now című lemezzel.
A Take That 2006-ban Williams nélkül állt újra
össze, népszerűségéből keveset veszített a kilencvenes évek óta: a 2008-as The Circus című albumot
bemutató turnéra öt óra alatt 600 ezer jegyet adtak
el. Jövő májusban immár teljes létszámban indulnak egy 20 állomásos európai turnéra.
Az együttes (Robbie Williams, Gary Barlow, Mark
Owen, Howard Donald, Jason Orange) több mint 40
millió lemezt adott el eddig. A Take That a Beatles
után az első olyan zenekar volt, amelyik négy egymást
követő slágerlista-vezető dalt
produkált.
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Jaj, csak a fülem maradjon meg!

Dr. Mekk rovata
DOKTOR MEKK MONDJA:

Mindenhol jó, de legolcsóbb otthon.

Kedves uram!
Maga szerint miért van az, hogy a karácsonyi bevásárlás már
elkezdődik ősszel? Hát nem kellene meghagyni a gyerekeknek azt az örömet, hogy decemberben jön a Mikulás és a Jézuska? Akik egyébként nem tudom, rokonok-e, de nagyon
hasonló a világnézetük, ha lehet ilyet mondani. Maga szerint
miként küzdhetnénk az elkarácsonyosodás ellen?
Tolvaj Firnyák László
László!
Szerintem ha a varjú károg, ne bántsd, mert azt hiszi, énekel.
Márpedig minden ének jobb, mint a csönd. A rokoni viszonyok tekintetében pedig javaslom, olvassa el Czeizel Endre
Hírességek genetikája (nem genitáliája!) című alapművét.
Amint megírja.

AZ ÖREGEDÉS JELEI

1. Külön alszol a fogaidtól.
2. Megpróbálod kihúzni a redőket a zoknidból, amikor rájössz,
hogy nincs is rajtad zokni.
3. Ha reggel felébredsz, pont úgy nézel ki, mint a fényképed a
jogsidban.
4. Csak a második próbálkozásra tudsz kikelni az ágyból.
5. A „kimaradok éjszakára" számodra azt jelenti, hogy a kertben alszol.
6. A „boldog órák" szunyókálással telnek.
7. Nyaralni mész, de előbb fáradsz el, mint ahogy a pénzed elfogy.
8. A gyerekednek olyat mondasz, amit az anyád mondott neked, és amit mindig utáltál.
9. A súlyemelésről alkotott elképzelésed a „felállás a székből".

Egy kis furfang
Sürgősen kellett pár nap szabi, de a főnököm nem
engedett. Sokat gondolkoztam, hogy ha őrültnek tettetném magam, akkor talán elküldene pár nap betegszabadságra. Ezért felkapaszkodtam a mennyezeti
lámpára és elkezdtem lógni, miközben halkan zümmögtem hozzá. A szőke kolléganőm megkérdezte:
- Hát te meg mit csinálsz?
- Úgy csinálok, mintha villanykörte lennék, így
a főnök biztos azt hiszi, hogy agyamra ment a
munka és hazaküld pár napra.
Pár perc múlva bejött a főnök az irodánkba,
és megkérdezte:
- Mi az ördögöt csinál ott fent?
Mondtam, hogy villanykörte vagyok. Azt válaszolta:
- Látom, teljesen bekattant. Menjen haza, és
pihenjen pár napot!
Leugrottam és elindultam kifelé. A kolléganőm
felállt és elindult velem együtt.
- Hát maga meg hova megy? - kérdezte a főnök.
- Én is hazamegyek - mondta a kolléganőm. Nem tudok sötétben dolgozni...

Kedves Glavina!
Belátom, igaza van. A tapasztalat és az olvasói levelek segítenek minket, hogy ugyanazt a hibát legközelebb sokkal ravaszabban kövessük el. A barátainak szólhat, felesleges a
Moszkvában divatos újságírói meggyőzéssel élni. Egyszerűbb
és nem is olyan piszkos, ha magyar hagyományok szerint inkább megvesztegetnek.

Szerelmes horgász

Téli sport - jégmotorozás

ORVOSI JÓ TANÁCS

Jön egy nő a dokihoz:
- Istenem, mi történt magával?
A nő sírva mondja:
- Akárhányszor jön haza az uram részegen,
mindannyiszor megver.
- Hmm - mondja az orvos - , tudok erre egy teljesen biztos és hatásos szert! Azután, hogy az
ura hazaért, vegyen egy csésze kamillateát és
öblítse vele a torkát, és alaposan öblögessen!
Két hét múlva jön ugyanez a nő a dokihoz; virágzóan néz ki és mondja:
- Doktor úr, ez csodálatos, amit javasolt! Képzelje, jön az uram holtrészegen, én meg csak
öblögetem és öblögetem a torkom, ő meg nem
bánt engem...
- No látja! - mondja a doki szerényen. - Egyszerűen csak nem kell beszélni...

10. Jóval hosszabb idő alatt pihened ki magad, mint amennyi
idő alatt elfáradtál.
11. Emlékezeted rövidül, panaszaid hosszabbodnak.
12. A noteszodban a legtöbb név úgy kezdődik, hogy „dr.".
13. Csak ülsz a hintaszékben, de nem tudod beindítani.
14. A gyógyszerész a legújabb barátod.
15. Akkor nevezed magad szerencsésnek, ha megtalálod a kocsit a parkolóban.
16. Kétszer annyi ideig tart, hogy feleannyit láss. •
17. Minden fáj. Ami meg nem, az nem működik.
18. Két órán át keresed a szemüveged, ami a fejeden van.
19. Belemélyíted a fogaidat a húsba és azok ott maradnak.
20. Már feladtad az összes rossz szokásodat, de semmi sem lett jobb.
21. Türelmesebb lettél, de ez tulajdonképpen csak fásultság.
22. összeszeded a gondolataidat, de akkor meg a tested esik szét.

Mekkecske!
Hogy maga mekkora egy sudribunkó. Azt hiszi, hogy válaszolgathat csak úgy átabotában szerelmeskedő üzenetekre?
Hát a múltkor írt egy pasas arról, hogy elhagyta a nője, maga
meg vigasztalja. Hát tudja meg, az a nő én voltam, és jogos
volt, amit tettem, mert nem elég, hogy elhanyagolt, de még
pénzt sem adott. Maga meg beszól nekem? A mercédeszemet
nem volt hajlandó egy fiatalabbra cserélni, pedig egyéves
kocsinál ez kötelező. A lakásom, amit bérelt, alig volt négy és
fél szoba. Hát ne oktasson ki, miért tettem azt, amit. Hanem
inkább azon gondolkozzon el. Remélem, meg lettünk értve.
És ne kérdezze meg a címemet, vagy a telefonszámomat,
mert igaz, hogy jó nő vagyok, de nem akárkinek. A barátaim
meg felkeresik és megtanítják móresolni.
Glavina Petroszkaja Ukrajnovka

Nyuszi és a medve

•1

Az állatok sorban állnak az erdei közért előtt, bár a redőny még nincs felhúzva. A kis nyuszi előresiet, de a medve elkapja:
- Hajnal óta itt állunk sorban, te meg most jöttél - förmed rá - , és volna pofád
elém tolakodni? Na takarodj hátra!
. 1
Azzal fölemeli a nyuszit, és hátrahajítja. Másnap ugyanolyan hosszú sor tolong a közért előtt. Megint jön a nyuszi, és siet előre. A medve most is elkapja,
és hátradobja a sor végére. A nyuszi bosszúsan tapogatja a fájó fenekét.
- Na, úgy látszik, ma sem fogok kinyitni.
A kis nyuszigyerek sírva megy haza. Apja megáll előtte, felgyűri az ingujját.
- Ne sírj, fiacskám! Ki vele, ki mert téged bántani?
- A medve - hüppögi a kis nyuszi.
- A medve? - gyűri vissza ingujját a papa. - A te bajod! Minek kötöttél bele?

A hét mondása a pénzügyi válságról

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
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A hét mondása

A házasság az egyetlen olyan bűn,
amelyre még az egyház is megtagadja a feloldozást.
Klímás verda
tetőcsomagtartóval eladó

v
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TAPASZTALAT

Ha két hideg, esős nap után végre ragyogó napsütésre ébredsz, akkor biztosan hétfő van.

TŐKE

- Tudod, amikor vállalkozó lettem,
csak a tudásomra és a tehetségemre
támaszkodhattam.
- Más is indult a nulláról.

Egy sajtos parizert
még valakinek?

HAGYOMÁNY
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Ugye mondtam,
hosv elfér a cső?!

O
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A Mikulásnak nem volt jó napja. Beteget jelentettek a manók, akik segítettek volna; egy csomó ajándék tönkrement; rájött, hogy a rénszarvasai közül egy vemhes, kettő pedig megszökött; a szán is eltörött. Mindennek tetejébe Mikulásné bejelentette, hogy az
anyja náluk tölti a karácsonyt. Ekkor
csöngettek. Kinyitotta az ajtót és meglátott egy angyalkát, aki nevetve
mondta:
- Boldog karácsonyt, Mikulás! Hát
nem csodálatos ez a nap? Hoztam neked egy gyönyörű fát. Hová állítsam?
...Hát azóta van az a szokás, frogy a
karácsonyfa csúcsára egy angyalkát
húznak.

GYÓGYMÓD

Egy fickó megy be a gyógyszertárba és
megkérdi a gyógyszertárost:
- Kérem, tudna nekem adni valamit
csuklás ellen?
A gyógyszertáros áthajol a pult fölött,
jól hátba vágja a fickót, majd megkérdi:
- Na, használt?
- Nem tudom, mindjárt kimegyek a
parkolóba a feleségemhez és megkérdezem.

SZÉTVÁLASZTÁS

re
:
> $z
•a •
x ü
>

A frissen bevonult ejtőernyősújoncoknak tartja az
első foglalkozást a kiképző:
- A tanfolyam háromhetes
lesz. Az első hétén szétválasztjuk a gyerekeket és az
igazi férfiakat. A második
héten szétválasztjuk az igazi férfiakat és az idiótákat.
Nagy csend, majd egy
újonc:
- És a harmadik héten?
- A harmadik héten aztán
elvégzik az első ugrásukat
az idióták!
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LÓ, FARKAS, DISZNÓ
A ló az erdőben baktat. Egyszer csak eléje ugrik a farkas.
- Jó, hogy jössz komám, már
nagyon éhes vagyok. Most
meg foglak enni.
A ló töpreng, aztán támad
egy ötlete:
- Most az egyszer ne tedd! mondja. Ugyanis fontos üzenetet viszek a városba. Jó, ha
te is tudsz róla, ide van írva a
hátsó lábamra.
A farkas kíváncsi, odamegy a
ló hátsó lábához, mire az felrúgja, és vidám nyerítéssel elrohan. A farkas hosszú percek múlva tér csak magához,
és dühöng:
- Kellett nekem megjátszanom magam, amikor még olvasni sem tudok.
* +

•

Jótett helyébe jót ne várj:
Megbetegszik a gazda lova.
Kihívja az állatorvost, aki felír
három injekciót, és azt mondja, hogyha ez nem segít, sajnos le kell lőni a lovat. Az első
után semmi változás, a ló csak

PRÓBA

fekszik, meg sem mozdul. A
második injekció után ugyanez
a helyzet. Erre odamegy hozzá
a disznó, és így szól:
- Ide figyelj, ló! Ha holnap jön
az állatorvos és beadja az injekciót állj fel, mert halottam,
amint azt mondták, különben
lelőnek.
Harmadnap jön is az állatorvos, és beadja az utolsót. Erre a
ló feláll, nyerít, eszik. Örül a
gazda, hogy rendbe jött a lova.
- Ezt megünnepeljük, holnap
levágjuk a disznót.
* * *

Két ló beszélget. Az egyik nagyon panaszkodik fuvaros
gazdájára. A goromba, részeg
tulajdonos állandóan üti-veri.
Erre a másik ló megkérdezi:
- De hát miért tűröd ezt? írj
egy panaszlevelet az állatvédő ligának!
- No, még csak az hiányzik!
Ha a gazdám megtudná,
hogy tudok írni, ezentúl velem intéztetné az üzleti levelezését is.

Egy ember megy Wolksvagen
Golffal az autópályán 140-nel.
Hirtelen egy rendőr ugrik ki az
úttestre és pisztollyal rácéloz.
A sofőr nyomja a féket, ahogy
bírja. Kiszáll, remegnek a térdei, és kérdezi:
- Mi a baj... mit csináltam?!
Rendőr: - Á semmit. Csak
én is akarok venni egy ilyen
kocsit, de azt mondják,
hogy nem megbízható a
fékje...

SZENZÁCIÓ

Tv-riporter interjúvolja az
erdélyi havasokban az öreg
székely pásztort:
- Meséljen a kedves városi
nézőknek valami izgalmas
történetet innen, a vadregényes erdélyi havasokból!
Az öreg sokáig rágja a pipája szárát, majd kiböki:
- Eccör elvöszött ögy köcskö.
- És? - kérdi felcsigázottan
a riporter.
- Oszt möglött.

Jövedelme?

Mese

Kabaré

Tragikomédia

Vásárlási szokásai?

Igénye szerint mindent megvesz

Fizetéskor a diszkontban
bespájzol

Nézegeti a kirakatokat

Hol eszik?

Étteremben

Otthon

Hol eszik, hol nem

Hogyan öltözködik?

Méretre varrat

Készen vásárol

Turkál magának

Mit visel általában?

BOSS öltönyt

Konfekciót

Közterheket

Ho( szórakozik?

Gardenpartin

Házibulin

Tömegdemonstráción

Hogyan közlekedik?

Új nyugati autóval

Használt keleti autóval

Tömegben

Milyen szerencsejátékot űz? Rutette, black jack, tőzsde

Totó, lottó, bingó

Bliccel a BKV-n

Miben tartja a pénzét?

Ékszer, valuta, ingatlan

Takarékbetét

A gyerek malacpersetyében

Álláslehetősége?

Ügyvezetői, igazgatói állás

Mérnöki állás

Sorban állás

Mi nyomasztja?

Még egyszer betörnek hozzá

Egyszer betörnek hozzá

Egyszer be fog tömi valahova

Mit sportol télen?

Síel Franciaországban

Ródlízík a környéki dombokon

Összetöri magát a síkos járdán

Mit vár a Jövő évtől?

Alacsonyabb adókat

Magasabb bért

Magasabb segélyt
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RADIOHALLGATASI SZOKÁSOK SZEGEDEN.
A Facebookon közzétett kérdőívre 700 szegedi válaszolt.
•1. Elsősorban miért hallgat rádiót?

2. Mennyi időt töt egy átlagos napon rádióhallgatással?

10,2%

14,5%
F.

7,3%
#23,9%

89,8%

24,3%
89,8%
10,2%

• Zene:
• Szöveg, beszélgetés:

• Kevesebb mint 1 óra:
• 1-2 óra:
• 2-4 óra:
• Több mint 4 óra:

14,5%
23,9%
24,3%
37,3%

4. Hány napon hallgat rádiót egy átlagos héten?

3. Mennyit hallgatott rádiót egy évvel ezelőtt?

vj

3

16,6%

• Többet:
• Kevesebbet:
• Ugyanennyit:

20,7%
62,7%

• Hetente egyszer:
• Hetente 2-3 alkalommal:
• Hetente 4 vagy több alkalommal:
• Egyáltalán nem hallgat rádiót:

33,2%

NeoFM

Rádió Plusz

1,1%

35,7%

5. Melyik az Ön kedvenc rádiója?

Class FM

2,5%
17%
79,3%

MR1 Kossuth

Rádió 88

Összes
egyéb rádió
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Csörög a telefon
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.
Ezen a számon várjuk cikktéma javaslataikat is, e-mailben pedig
a szerkesztoseg@delmagyar.hu címen.
Olvasói levelek, fotók: kapcsolatok@delmagyar.hu
SMS-számunk: 06-30/303-0921
Ha nem kapott újságot: 62/567-864, terjesztes@delmagyar.hu

PAPP LÁSZLÓ
ügyintéző:
- Nekem nem kellett belépnem a
magánnyugdíjpénztárba, így nem
érint az államiba való visszalépés
lehetősége. De figyelemmel kísérem a történteket. Nem tartom
helyénvalónak a kormány részéről, hogy képletesen szólva pisztolyt szegez az emberek fejéhez.

ALLATORVOSI ÜGYELET
VÁSÁRHELY ÉS KÖRNYÉKE: Bel
városi Állatorvosi Rendelő, Bocskai
u. 1. TeL: 30/346-6539, fél 9-től
11-ig. Szombaton 9—11-ig kisállat-gyógyászati ügyelet, dr. Kovács
István, Vásárhely, Simonyi u. 18., tel.:
20/950-9892. VÁSÁRHELY
ÉS MÁRTÉLY: nov. 27-28-án: dr.
Horváth Zoltán, Vásárhely, Dr. Rapcsák A. út 43. Tel - 30/978-9062.
Szombaton 8—11-ig: dr. Papp Károly,
Dózsa Gy. u. 2. TeL: 62/241-309.
SZÉKKUTAS TERÜLETE: nov.
27-28-án: ifi. dr. Makay Attila, Vásárhely, Károlyi u. 92. TeL: 30/499-7645.
SZENTES, DEREKEGYHÁZ, NAGYTŐKE: nov. 27-28-án: dr. Búzás Károly, Szentes, Tavasz u. 10. Tel.:
63/313-251. SZEGVÁR, MINDSZENT: nov. 27-28-án: dr. Gyovai Tibor, Mindszent, Mátyás k. u. 4. TeL:
30/436-7401. ÁRPÁDHALOM,
EPERJES, FÁBIÁNSEBESTYÉN,
NAGYMÁGOCS: nov. 27-28-án: dr.
Fülöp Tamás, Fábiánsebestyén, Petőfi u. 18. Tel.: 20/476-2172. MAKÓ,
FERENCSZÁLLÁS, FÖLDEÁK, KIRÁLYHEGYES, KISZOMBOR, MAROSLELE, ÓFÖLDEÁK KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE: nov. 26-án
16-tól nov. 29-én 6-ig: dr. Fejes Péter, Makó, Arany J. u. 50. Tel.:
20/470-7535. AMBRÓZFALVA,
APÁTFALVA, CSANÁDALBERTI,
CSANÁDPALOTA, KÖVEGY, MAGYARCSANÁD, NAGYÉR, PITVAROS, NAGYLAK TERÜLETE: nov.
26-án 16-tól nov. 29-én 6-ig: dr. Kovács józsef, Apátfalva, Templom u.
55. Tel.: 20/976-3413. CSONGRÁD,
BOKROS, FELGYŐ, CSANYTELEK,
TÖMÖRKÉNY: nov. 27-28-án: dr.
Lovászi Zsolt, Csongrád, Muskátli u.
20. Tel.: 30/409-5356. SZEGED ÉS
KÖRNYÉKE, KISÁLLATÜGYELET:
pénteken 20-tól hétfő 6-ig, hétköznap 20-6-ig: nov. 26-29-éig: dr.
Papp Zalán, Szeged, Farkas u. 4. TeL:
20/973-9149. Pénteken 18-tól hétfő
6-ig SZEGED KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE ÉS ALGYŐ, nov. 26-29-éig:
dr. Major József, Algyő, Géza u. 33.
Tel - 30/938-3233. DOMASZÉK,
ZÁKÁNYSZÉK, RÖSZKE, MÓRAHALOM: nov. 26-29-éig: dr. Kovács
Tibor, Mórahalom, Felszabadulás u.
45. TeL: 30/965-3114. BAKS, CSENGELE, DÓC, KISTELEK, BALÁSTYA, PUSZTASZER, ÓPUSZTASZER, SÁNDORFALVA, SZATYMAZ: nov. 26-29-éig: dr. Sipos Attila, Dóc. Tel.: 30/390-4624. ÁSOTTHALOM, ÖTTÖMÖS, FORRÁSKÚT,
PUSZTAMÉRGES, BORDÁNY, RÚZSA, ÜLLÉS, ZSOMBÓ: nov.
26-29-éig: dr. Papp Zalán, Üllés, Vásártér u. 1. TeL: 20/973-9149.
DESZK, KLÁRAFALVA, KÜBEKHÁZA, SZÖREG, TISZASZIGET, ÚjSZENTIVÁN: nov. 19-22-éig: dr.
Mender Ferenc, Szeged, Küküllői u. 5.
Tel.: 30/257-1838.

MOKÁNSZKY JÁNOS
autókereskedő:
- Olvastam a neten, hogy jobban jár
az ember az állami nyugdíjpénztárral.
Abban sem vagyok biztos, hogy a
magánnyugdíjpénztárból kivett
pénzt az állam egyáltalán vissza tudja-e majd adni. Egy állam csak nem
mehet csődbe, remélem, hogy a
nyugdíjamért sem kell aggódnom.

FORGÁCS JÓZSEFNÉ
személy- és vagyonőr:
- Szerintem mindenki félti. A magánnyugdíjpénztárra leginkább a minimálbérből élőknek van szükségük:
nem jó, hogy az állam ilyen radikálisan beleavatkozott ebbe a rendszerbe. Most úgy vélem, hogy nem megyek vissza az állami rendszerbe, de
még bármi közbejöhet.

GYURIS LÁSZLÓ
mestercukrász:
- Államinyugdíjpénztár-tag vagyok,
nem féltem a nyugdíjamat. Anno
megvizsgáltam a lehetőségeket, és
úgy találtam, hogy nagyobb garanciát tud adni az állam, mint bármelyik
bank. A pénzintézetek alaposan
megérezhetik majd a váltást, hiszen
a fiatal korosztály elpártolhat tőlük.

Szavalóverseny az Alsóvárosi Általános Iskolában

KÖTELEZŐ
Tóth Klára e-mailben írta: „Már
napok óta bombáznak e-mailekkel
(sajnos jóhiszeműen sok helyen
megadjuk a címünket), hogy kössek kötelező biztosítást
ilyen-olyan kedvezménnyel, ajándékot kapok, leveszik a vállamról
az adminisztráció terheit, stb.
Nem válaszoltam. Tegnap különös
e-mail érkezett Mit rontottam el?
címmel. Az e-mailben X. Y. (van
neve!) azon töprengett, szinte sírt,
miért nem válaszolok. Haragszom
rá? Megbántott? Csak ül a számítógépe előtt, s nem találja nevemet a listáján. Miért? S hosszan
vádolja magát. Nahát, úgy meghatódtam, hogy erre a levélre válaszoltam. Igaz, elég szűkszavúan,
de azt hiszem, érthetően: Nincs
autóm!"
SZOKÁSBÓL NEVEZZÜK ÍGY
Szabó Gyula szegedi olvasónk elmondta: az SZTK-nál megálló tömegközlekedési járművek a hangosbemondóba bemondják: az
SZTK-megálló következik. Olvasónk felhívta a figyelmet arra,
hogy az 1. számú rendelőintézet
már 25 éve a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárhoz tartozik, és
nem a Szakszervezetek Társadalombiztosítási Központjának hívják, hivatalosan. Szóval a megnevezést csak szokásból használják
az emberek.

BUSZVÁRÓ
Az újszegedi füvészkertnél lévő
buszmegállóba szeretnének az ott
lakók fedett várót. Reggelente sok
diák ázik-fázik, amíg a buszra vár
- jelezte olvasónk a 435-849-es
számról.
"WittdeH, ami cfoíetin!

www.gobelinaruhaz.hu

Pántlika Gobelin Szoba
Szeged, Vedres u. 2. • Tel.: 06-20/805-5500 •

NINCS VÉCÉ
Olvasónk a 70/308-8838-as
számról panaszolta: a Szent István
téren kellett ügyet intézniük, de a
megbeszélt időpontnál hamarabb
érkeztek meg. Neki sürgősen vécére kellett mennie, a téren azonban egyáltalán nincs nyilvános vécé. A közeli kocsmába tértek be,
ahol használhatta a mosdót, de
két kávét is rendeltek udvariasságból, így 500 forintba került a
toaletthasználat. Olvasónk szerint
szükség lenne egy nyilvános vécére a szegedi Szent István téren.
ÖNZETLEN SEGÍTSÉG
Tóth Antal Hódmezővásárhelyről
írta szerkesztőségünknek: „Jó látni, hogy az egész ország önzetlenül segít az iszapkárosultakon.
Igaz a régi bölcs mondás: „Amit
elköltöttél, megvolt. Amit elhagytál, elveszett. Amit adtál, az meglesz."

2010. november 23-án az Alsóvárosi Általános Iskolában rendezték meg a Szeged városi 3-4. osztályos szavalóversenyt. A kiemelkedően magas színvonalú versenyen az alábbi eredmények születtek: I. helyet i v f t e l e t é i e l
zés: Nagy Aliz, Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola - felkészítő tanár: Hockné Farkas Karola, különdíj: Antal
Kinga Kincső, Gedói Általános Iskola - felkészítő tanár: Szabó Ildikó. II. helyezés: Kovács Enikő Lili, Arany Já- V e
t t m , MM
% t á d i m é m Á !
nos Általános Iskola - felkészítő tanár: Arató Andrea. II. helyezés: Oroszi Levente, Jerney János Általános Iskola - felkészítő tanár: Dobó Imréné. III. helyezés: Krajcsovics Emese, Rókusi Általános Iskola - felkészítő tanár:
Marosán Péter. A tanulók továbbjutottak a megyei versenyre. FOTÓ: ALSÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA
• A készleten lévő MINDEN KÖTŐFONAL-10% kai olcsóbb!

CSAK 3 NAPIG (november 25-26-27-én)!

ORVOSI ÜGYELETEK
SZEGEDEN
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: 80/820-111.
Gyógyszertár: Széchenyi gyógyszertár (Horváth M. u. 9., tel.:
425-178), hétfő-szombat 22-7-ig,
vasárnap 20-7-ig, munkaszüneti
napokon 7—7-ig. Fogászati ügyelet: szombat, vasárnap: 7-13
óráig: fogászati klinika, Tisza Lajos
krt. 64.
TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET
DENTHA FOGÁSZAT
Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532
H-p. 8-22, szo-v. 9-19 óráig.
www.dentha.hu
.„,

UTANAJARTUNK

• 100 db-os Puppets fonalkészlet (98 szín):

SMS-SZAM:

mFt 4.600 Ft!

PÁNTLIKA COBELINSZOBA

Egy anyuka telefonált a
Újszeged, Vedres u. 2. • Tel.: 06-20/805-5500
20/993-4683-as telefonszámról,
mert állítása szerint a 1-es villamoson körülbelül egy éve minden regKERESZTREJTVENY - SZERELEM
gel-fél nyolc és nyolc között - egy
zsebtolvaj zaklatja az utasokat. Olvasónk lánya már kétszer rászólt,
Rejtvényünk számozott soraiban a szerelemről szóló megállapítás olvasható. Előző rejtvényünk meghogy ne nyúljon hozzá a táskájához fejtése: A hazug embert hamarabb utolérik, ha sánta.
ez a nő. Legutóbb is így tett, amikor
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ORVOSI ÜGYELETEK A MEGYEBEN

Ml LESZ A KISERDŐVEL?
VÁSÁRHELY, ORVOSI ÜGYELET:
Szabó Mária a Csongrádi sugárút
62/474-374. FELNŐTTEKNEK ÉS
110. szám alatt (akik, az épülő kettes GYEREKEKNEK hétköznap 18-tól
villamos kanyamlatánál, a kiserdő
reggel 7-ig, hétvégén 7-től a kötövében. A 80-as években a lakók
vetkező munkanap reggel 7-ig: Vásaját pénzükből rakattak le a Vértó sárhely, Lázár u. 10. LELKISEdomboldala és a kiserdő között járó- GÉLY-SZOLGÁLAT: 62/249-529,
lapokat, hogy ne kelljen kerülő úton ingyenes 16-02-ig. GYÓGYSZERközlekedniük. Megkérték a munká- TÁR: hétköznap 20-22 óráig,
sokat, ha egy mód van rá, ne törjék munkaszüneti napokon 8—12-ig.
össze a járólapokat, amikor felszeKészenlét szombaton 20-8-ig, vadik azokat, és kerüljenek vissza a
sárnap 20-tól 7.30-ig nov. 28-áig:
helyükre. Érmek ellenére a felét ösz- Susán Gyógyszertár (Tornyai J. u.
szetörték, és nem tették vissza Emi- 2/A, tel.: 62/244-658), nov.
att pocsolyák, sáros részek kelet29,-dec. 5-éig: Szent István
keztek az útvonalon, a napokban
Gyógyszertár (Nádor u. 46., tel.:
egy apuka kisgyerekével a kezében 62/534-595).
esett ott eL A háznál a parkoló végét
is feltúrták, és úgy hagyták, ezenkí- SZENTES, KISTÉRSÉGI KÖZPONvül a ház előtt is van egy feltúrt rész, TI ORVOSI ÜGYELET: hétköznap
olvasónk azt sem érti, miért éppen 15-7-ig, hétvégén reggel 7-től regoda kellett elhelyezni áramerőforgel 7-ig: Szentes, Sima F. u.
rás-dobozt. A lakók kérik a járóla29-33. Tel.: 62/474-374 vagy
pok és a feltúrt részek helyreállítá- 104 GYERMEKORVOSI RENDELÉS: hétköznap 15-17-ig, hétvésát
Csanádi Zoltán, a Szeged Pólus Nonpro- gén 9—11-ig: Sima F. u. 29-33.
Ezenkívül a kórház gyermekosztáfit Kft. projektigazgatója válaszolt: a
2-es villamosvonal végállomásánál lévő lyán. GYÓGYSZERTÁR: mindenkiserdő rendezett parkká alakítása is ré- nap 20 órától nyitásig, munkaszüsze a projektnek. Ez azt jelenti, hogy ez neti nap 20-tól másnap nyitásig,
a terület új, kivilájptott és kiépített gya- nov. 28-áig: Pingvin Patika (Rákólogosútvonalakkal fog bővülni. A kérdé- czi u. 12., tel.: 70/563-5139), nov.
ses területen pedig megtörténik az ere- 29,-dec. 5-éig: Rákóczi Gyógydeti állapotnak megfelelő helyreállítás a szertár (Rákóczi u. 52., tel.:
70/563-5139).
kivitelezés befejezését megelőzően.

MAKÓ, FELNŐTT: hétköznap
16-8 óráig; hétvégén 8-8-ig: Vorhand rabbi tér 3., tel.: 474-374.
GYERMEK: hétköznap 14-16 óráig
a rendelőintézetben, 16-8 óráig a
kórházban. Hétvégén 8-16-ig:
Kórház u. 2., gyermekorvosi rendelő. 16—8-ig: kórház, gyermekosztály, tel.: 511-151. Az ügyelet ellátja AMBRÓZFALVA, APÁTFALVA,
CSANÁDALBERTI, CSANÁDPALOTA, FERENCSZÁLLÁS, FÖLDEÁK,
KIRÁLYHEGYES, KISZOMBOR, KLÁRAFALVA, KÖVEGY, MAGYARCSANÁD, MAKÓ, MAROSLELE, NAGYÉR, NAGYLAK, ÓFÖLDEÁK, PITVAROS lakosságát is. FOGORVOSI
ÜGYELET: hétvégén 8-11-ig: Kálvin u. 24., makói lakosok részére.
GYÓGYSZERTÁR: hétköznap
20-22-ig, ünnepnap 7.30-20-ig.
Készenléti idő hétköznap
22—7.30-ig, szombaton 20-9-ig,
vasárnap 19-7.30-ig, munkaszüneti napokon 20-7.30-ig nov.
28-áig: Maros Gyógyszertár, (Csanád vezér tér 5/A, tel.:
62/510-268, készenléti telefon:
30/276-0085), november
29.-dec. 5-éig: Pingvin Patika
(Deák F. u. 4., tel.: 62/510-285,
készenléti telefon: 30/276-0085).
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT MAKÓN: 62/212-515,16-02-ig ingyenes.

MEGJÖTTÜNK
CSONGRÁD, CSONGRÁD-BOKROS, FELGYŐ ÉS CSANYTELEK:
FELNŐTTEKNEK munkanapokon
15-7-ig, hétvégén 24 órás ügyelet: Csongrád, mentőállomás (József Attila u. 1. Tel.: 63/481-104
vagy 104). Tömörkény lakóinak
ellátása csak hétvégén és ünnepnapokon. GYERMEKORVOSI
ÜGYELET: hétköznap készenlét
este 7-től reggel 7-ig: Csongrád,
mentőállomás. Hétvégén és ünnepnapokon ügyelet 9-12-ig:
Csongrád, Szentháromság tér 10.
Tel.: 63/481-104 vagy 104. Ezenkívül készenlét a csongrádi mentőállomáson. GYÓGYSZERTÁR:
szombaton 13-20 óráig, vasárnap
8—20-ig. Készenlét hétfőtől csütörtökig 19-7.30-ig, pénteken
19-8-ig, hétvégén 20-8-ig, munkaszüneti napokon 20-7.30-ig
nov. 28-áig: Kabay Gyógyszertár
(F u. 40., tel.: 63/483-246), nov.
29.-dec. 5-éig: Központi Gyógyszertár (Fő u. 2-4., tel.:
63/483-220).
MINDSZENT: KÖZPONTI ÜGYELET: Egészségház, Csokonai u. 2.
FELNŐTTEKNEK ÉS GYERMEKEKNEK: hétköznap 15-7-ig, hétvégén
7—7-ig. Tel.: 06-30/550-5050. Az
ügyeleti ellátás csak sürgős esetben vehető igénybe.

ELVESZETT, KÖSZÖNET

POSTABONTAS

Harmincas övezet
Harmincas övezetben lakom Újszegeden. Napi négyszeri sétám
kutyusommal alkalmanként
egy-egy óra. Bámulatos tempóban száguldanak a gépkocsik, főleg reggel, de bármikor. A hosszú
utcákon, például a Tárogató utcán általános a 70-80-as tempó.

Olvastam nem túl régen a lapban, hogy Szegeden újabb harmincas övezetet alakítanak ki.
Az a rendelet, amely betartásának rendszere ellenőrzéssel
nincs kikényszerítve, és az állampolgárok részére előnytelen,
miért lenne betartva? A magára

hagyott, ellenőrizetlen rendeletek aláássák az állampolgárok
amúgy is gyenge jogtiszteletét.
Hatása kifejezetten káros, nevetségessé teszi a jogalkotás komolyságát.
Paku Sándor,
Szeged

PÉNTEK

KERESIK A KULCSCSOMÓT
A 30/453-1576-os számról telefonáló
olvasónk elvesztette kulcscsomóját
Kecskéstelepen.
ROSSZUL LETT, SEGÍTETTEK
A 20/318-9311-es számról telefonáló olvasónk kedd reggel vérvételre ment a szegedi Tisza Lajos
körúti rendelőbe, és rosszul lett.
Ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik segítettek neki.

SZEGED
UDVARI ISTVÁN
LEVENTE
November 23., 10 óra 57 perc,
2490 g és
UDVARI RÉKA ANITA
November 23., 10 óra 58 perc,
2400 g. Az ikrek szülei: Rácz Rita
és Udvari István (Földeák).
SZABÓ BARNABÁS
November 23., 10 óra 30 perc,
2830 g. Sz.: Vígh Éva és dr. Szabó
Attila (Makó).
BÚS GYÖRGY
November 23., 15 óra 19 perc,
3470 g. Sz.: Széles Anita és Bús
György Mihály (Nagyér).
MESZLÉNYI ALIZ
November 24., 1 óra, 2860 g. Sz.:
Nagy Gabriella és Meszlényi Mihály Zoltán (Szeged).
KULUNCSICS MÁRK
November 24., 8 óra 25 perc,
3640 g. Sz.: Bánhegyi Eszter és
Kuluncsics Alex (Szeged).
SZÉCSI BALÁZS
November 24., 11 óra 39 perc,
4150 g. Sz.: Nemcsok Irén és Szécsi Csaba (Petőfiszállás).
VASS DÁVID
November 24., 17 óra 11 perc,
3630 g. Sz.: Süli Edina és Vass
Gábor (Szeged).
MAKÓ
VISERÁCZKI KINGA
November 22., 18 óra 20 perc,
3350 g. Sz.: Kecskés Anita és Viseráczki András (Makó).
PÁSZTOR KITTI
November 21., 8 óra 55 perc,
2790 g. Sz.: Kócsó Márta és Pásztor István (Földeák).
SZENTES
SIPOS ZÓRA
November 23., 13 óra 44 perc,
2830 g. Sz.: Kollár Hajnalka Judit és Sipos Zoltán (Cserkeszőlő).

GYENES MILÓ VALENTIN
November 23., 7 óra 8 perc, 3390
g. Sz.: Dósa Katalin és Gyenes Zol-i
tán (Szegvár).
WOLFORD KRISTÓF
November 24., 8 óra 15 perc, Pt
3270 g. Sz.: Berkes Ilona és Wolford Márton (Csongrád).
SZÁNTÓ NIKOLETT
November 24., 9 óra 5 perc, 2430
g. Sz.: Zsadony Margit és Szántó
Zsolt Dániel (Orosháza).
LAKATOS JÁZMIN
November 24., 11 óra 47 perc,
3170 g. Sz.: Szűcs Petra és Lakatos Adalbert (Szentes).
ROGOZSÁN REBEKA
November 24., 12 óra 35 perc,
3430 g. Sz.: Surányi Andrea és
Rogozsán Péter (Csongrád).
KUCSORA MILÁN
November 24., 18 óra 44 perc,
3460 g. Sz.: Ország Tünde és Kucsora Róbert (Kiskunfélegyháza).
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MOLNÁR CSILLA
November 23., 16 óra 9 perc,
3210 g. Sz.: Gózon Angéla és Molnár Zsolt Attila (Vásárhely).
GYARMATI PÉTER
LEVENTE
November 23., 18 óra 52 perc,
4050 g. Sz.: Tóth Renáta Enikő és
Gyarmati Péter (Vásárhely).
MOLNÁR HANNA VANESSZA
November 24., 1 óra 30 perc,
2850 g. Sz.: Gazsi Krisztina és
Molnár Mihály (Vásárhely).
DEBRECZENI-BERETZK GELLÉRT
November 24., 2 óra 37 perc,
3560 g. Sz.: Wollner Nóra Krisztina és Debreczeni-Beretzk László
(Vásárhely).
PALÓCZ BENCE
November 24., 16 óra 40 perc,
3170 g. Sz.: Sisák Zsuzsanna és
dr. Palócz Levente (Vásárhely).
GRATULÁLUNK!
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MEGNYÍLIK A KENYÉRVÁRÓ!
Mórahalom város és a Homokháti Kistérség újabb sikereknek örvendhet, hiszen megnyílik a
Kenyérváró, a homokháti portékák üzletháza!

Szeretettel várunk mindenkit a mórahalmi
KENYÉRVÁRÓ ÁTADÓ ÜNNEPSÉGÉN
november 27-én, szombaton 10 órától,

az István király út 8. szám alatt! Az ünnepélyes eseményen színes programokkal, forralt borral, teával, friss kaláccsal, zsíros kenyérrel, kézműves
foglalkozással és adventi hangulattal várunk kicsiket és nagyokat! Az új
üzletek nyitási akcióval várják az érdeklődőket: a zöldség, gyümölcs, savanyúság, szárazáru, termelői tejtermékek és pékáru részlegeken!
Az alkalom apropóján rádiós telefonos játékot is
indítottak a szervezők a Rádió 88-on, s a nyertesek már az átadón átvehetik ajándékaikat.

A BERUHÁZÁS CÉUA:

A már nevében is hagyománytisztelő „Kenyérváró" szeretné hozzásegíteni a helyi termelőket, vállalkozásokat ahhoz, hogy helyben értékesíthessék portékáikat, termékeiket, ezért az üzletekben
előnyt élveznek a Homokháti térség termelői és termékei, de helyet kapnak majd az ökotermékek és
más minőségi magyar áruk. A „Kenyérváró" a
vidék fenntarthatóságát segítő, helyitermék-központként kíván funkcionálni a jövőben.
Hamarosan az épület felső szintjei is megnyílnak: további termelői részlegek, a későbbiekben pedig
egy bemutató- és konferenciaterem fog működni, ahol biogazdaképzések és egyéb szakmai programok kerülnek majd megrendezésre. A projekt részeként kialakításra kerül a helyi és környezeti tartalmat egyszerre hordozó minősítés-kritériumrendszer és védjegy is, mely a fent bemutatott
forgalmazandó termékek körét határozza meg. Az üzletekben megvásárolhatóak lesznek a „ H o mokháti Portéka" védjegyezett termékek, melyek a környék termelőinek jó minőségű
helyi mezőgazdasági termékei, élelmiszerei. A védjegy használati jogát bármely helyi élelmiszeripari és mezőgazdasági vállalkozó megszerezheti, ha megfelel annak a kritériumrendszernek,
melyet a védjegyszabályzat előír.
A beruházás az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet és Energia Operatív Program keretében 200.784.809 Ft támogatási forrásból valósulhatott meg „ A m ó r a h a l m i F e n n t a r t h a tó Fejlődés Háza" című, KEOP-6.2.0/B-2008-0007 azonosítószámú projekt részeként.

További

információ:

www.feffiaz.hu,

62/660-001
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Örülnek a vásárlók
a megújult SPAR üzletnek!
2010. október 28-án,
másfél hónapos átalakítási munkálatokat követően modernebb formában, kibővült szolgáltatásokkal újranyitott a
Kistelek, Ifjúság tér 15.
szám alatt található
SPAR szupermarket.
Az üzlet átépítésével az
volt a célunk, hogy még
inkább hangsúlyossá tegyük a SPAR üzletekre
jellemző minőséget és
széles választékot, kényelmesebb vásárlási kör-

nyezetet biztosítsunk és
magas kereskedelmi színvonalon szolgáljuk vásárlóink megelégedettségét.
Vevőink nagy örömmel fogadták a szupermarketben
tapasztalt változásokat. A
kibővített áruválasztékban
mindenki megtalálja a kedvére valót. Kedvező árakkal és számos kedvelt
SPAR sajátmárkás termékkel segítünk a spórolásban. Az újítások közül kiemelt jelentőséggel bír a
friss hús-, csemege-, és

önkiszolgáló sajtpult kialakítása, ahol a kínálat jól
tükrözi a SPAR-ra jellemző
kiváló minőséget. A zöldség-gyümölcs kihelyezés
átrendezésével nemcsak
látványosabb, hanem praktikusabb, átláthatóbb is lett
a választék, ami megkönynyíti a vásárlást. Az új látványpékség folyamatosan
biztosítja az üzletben a
friss pékáru kínálatot. A
megkérdezett vásárlók kellemes vásárlási tapasztalatot szereztek, és örülnek a
megszépült üzletnek.

Jöüön el Ön is
megújult üzletünkbe,
ahol udvarias,
szakértő
kiszolgálással I
várjuk a hét
minden napján!

Kistelek,
Ifjúság tér 15.
Nyitva tartás:
H-P: 6.30-20.00,
Szo: 6.30-17.00,
V: 6.30-17.00

2010.

NOVEMBER

26.,

PROGRAMPONT - NAPI KULTURÁLIS AJÁNLÓ ÉS TÉVÉMŰSOR j

PÉNTEK

1. rész (m. b.): 13,30,14.45,16.15,
17.30,19, 20.15, 21.45 óra.
Machete (feliratos): 14,16,18,
SZEGED
20, 22 óra.
NAGYSZÍNHÁZ
Jackass - 3D (angol): 20.15, 22.15
19 óra: Csárdáskirálynő - nagyóra.
operett. Bérletszünet.
KISSZÍNHÁZ
Száguldó bomba (m. b.): 15.15,
20, 22 óra.
19 óra: Édes Anna - színmű.
Nemzeti Premier l.-bértet.
Ördög (feliratos): 15, 20.30 óra.
Bérgyilkosék (m. b.): 13.45,17.45,
19.45, 21.45 óra.
MÓRAHALOM
Social Network - A közösségi
ARANYSZÖM RENDEZVÉNYHÁZ
háló (feliratos): 16 óra.
19 óra: Szigligeti Ede Liliomfi című darabját adja elő a 10 éves ju- Már megint te (feliratos): 14,
bileumát ünneplő mórahalmi szín- 18.15 óra.
társulat.
Terhes társaság (m. b.): 14.30,
16.30,18.30, 20.30, 22.30 óra.
Gru - 3D (m. b.): 13.30,15.30,
DESZK
17.30,19.30 óra. .
FALUHÁZ
19 óra: A helyi DeszkaSzínház Ör- Fűrész - 3D (feliratos): 18.45,
22.30 óra.
kény István Tóték című darabját
Alfa és Omega - 3D (m. b ): 13,
mutatja be.
17 óra.
ízek, imák, szerelmek (feliratos):
12.30,17.15, 21.30 óra.
The expendabtes - A feláldozSZEGED
hatók (m. b.): 15.45 óra.
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
A csodálatos univerzum - 3D
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
(magyar): 14 óra,
ízek, imák, szerelmek (feliratos):
Harry Potter és a halál ereklyéi, 18.30 óra.
1. rész (m. b.): 15,17.45, 20.30
BALÁSTYA
óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Csingiling és a nagy tündérmenSoul kitchen (feliratos): 16,
tés (m. b.): 18 óra.
20.30 óra,
DESZK
Terhes társaság (magyar): 18.15
óra.
Kutyák és macskák - A rusnya
CSÖKE JÓZSEF TEREM
macska bosszúja (m. b ): 16 óra.
Szerelmi bűnök (feliratos): 17
óra,
KIÁLLÍTÁS
Nömadax Tx (feliratos): 19.30
óra.
SZEGED
A GRAND CAFÉBAN
20 órakor nyílik Ágoston Lóránt
GRAND CAFÉ
40 lépcső című kiállítása, amely
Tőzsdecápák - A pénz nem aldecember 10-éig tekinthető meg.
szik (feliratos): 19 óra,
Mary és Max (feliratos): 21
óra.
KOZELET

SZÍNHÁZ

PLAZA CINEMA CITY
Harry Potter és a halát ereklyéi,

SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye

A ROOSEVELT TERI HALASZCSÁRDÁBAN
17 óra: 50 év alatt a Föld körül érdekességek a nagyvilágból: Japán.
A HANGOSKÖNYVTÁRBAN
17 óra: A Vakok Klubjában
Kiss Katalin könyvtáros előadása hallható Agatha Christie
címmel.
AZ ODESSZAI FIÓKKÖNYVTÁRBAN
16.30 óra: A mesetarisznyában:
diafilmek - diavetítés.
A RÓKUSI FIÓKKÖNYVTÁRBAN
16 óra: A mesedélutánon meseolvasás és barkácsolás alsó tagozatosoknak.
A RENDEZVÉNYHÁZBAN
18 óra: Kalandozás a történelmi
Magyarország borvidékein című
előadássorozat következő estje Fejezetek a szekszárdi borkultúra
történetéből című előadás és borkóstoló.
A KŐRÖSY JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN (STEFÁNIA 14.)
18 óra: Ismerd meg a Camino portugál részét - író-olvasó találkozó
dr. Tokaji Ferenccel.
A GÁL FERENC HITTUDOMÁNYI
FŐISKOLA KLEBELSBERG-TERMÉBEN (DÓM TÉR 6.)
10 óra: Hit és tudomány - határok nélkül, kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán
című konferencia,
16 óra: Zakar Péter: A tábori püspökség története 1773-1868 című
kötetének bemutatója.

SZABADIDŐ
SZEGED
ADVENT
DÓM TÉR
16.30 óra: Langaléta Garabonciások és a Tél Hercege: vásárnyitó
csinnadratta,
18 óra: Gulyás Laci: Szekérmesék,
bálalabirintus,
19 óra: Balga-koncert.

SZÉCHÉNYI TER
16.30 óra: Megnyitó, zenés-táncos felvonulás,
17 óra: Steven Frost Big Band,
18 óra: Flame Flowers tűzzsonglőrök fellépése,
16-18 óra: Karácsonyi kézműves
játszóház.
VENDÉGLÁTÁS
A DUGONICS TÉRI KISVENDÉGLŐBEN (DUGONICS TÉR 2.)
Novemberi libanapok - pazar libatortál, libamájjal töltött libanyak
és ropogós töltött libamell, fokhagymás libacomb almás lila káposztával, roston libamáj, habos
burgonya, parajpüré. Asztalfoglalás: 62/438-010.
SÁNDORFALVA
BÖLLÉRNAP
PIAC TÉR
15 óra: Sándorfalva a gasztronómia világában - Régi magyar ételek bemutatója, kóstolója.
18 óra: Dél-alföldi táncház.

Mága Zoltán ad jótékonysági koncertet ma 18 órától a hódmezővásárhelyi Szent István-templomban. Közreműködik a Péczely Attila
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vonósegyüttese. A hegedűművész kezdeményezésére 2009-ben indult útjára az egyedülálló, 100
templomi koncert című sorozat, amelynek első állomása a budapesti
Szent István-bazilika volt.

SZENTES
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
18 óra: Élő zenés salsaest a Salsa
juanita együttessel.

KONCERT ES BULI
SZEGED
AZ AFRICA CAFÉBAN
20 óra: Electric Mix Party.
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
21 óra: Salsaest Rakonczai László
szervezésében, közreműködik a
Salsa Juanita zenekar.
AZ M-KLUBBAN
18 óra: Házibuli, diszkó & karaoke. A lemezjátszóknál DJ Sodar.
A PORT ROYAL ÉTTEREMBEN
21 óra: Zenél a Gotda Meir Szalonzenekar.

Szeged új hangversenyzongoráját, a 37 millió forintért vásárolt Bösendorfer Imperialt mutatják be ma 19.30-kor a Korzó Zeneházban.
A koncerten Balázs János zongoraművész Schumann-Liszt Widmung,
Liszt Szerelmi álmok, Szózat és magyar himnusz, valamint 2. magyar
rapszódia című művét, továbbá Chopin három keringőjét adja elő az új
hangszeren.

ASZTALFOGLALAS.

(62)422
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G ó i y P i n c e & Terasz, 6723 Szeged, Liszt u . 9.
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AHOL A TÁLALÁSBAN FENSÉGES RÁADÁS VAN!

©

5.25 Teleshop
6.00 Alexandra Pódium
Kulturális magazin
6.25 Tények reggel Hírműsor
7.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinműsora
9.00 Stahl konyhája
9.10 Babapercek
9.20 Telekvíz Telefonos játék
10.25 Teleshop
11.30 Mike kapitány hadjárata Amerikai dokumentumfilm [12] (2007)
13.25 Kvízió Telefonos játék
1450 Megamánia
Megasztár mindennap [12]
15.25 Rex felügyelő 40. Négy Bxxi járó
angyal 2/2 [12] (1994-2004). Utána Boszorisiiykonyha
16.30 Marina 44. [12] (2006-2007)
17.30 Árva angyaí
13. [12] (2008-2009)
18.30 Tények Hírműsor [12]
19.05 Ezek megőrültek!
Szórakoztató műsor [12]
20.00 Aktív A TV2 magazinja [12]

5.23 Kárpát expressz
5.50 Ma reggel
8.00 Híradó
8.02 Körzeti híradók
8.10 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Jelfogó
9.55 Nappali
12.00 Déli harangszó
12.01 Hfradó délben
12.15 Időjárás-jelentés
12.18 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz
(2008) [12]
13.00 Szomszédok
15.20 Mindörökké szerelem Mexikói
13.35 Körzeti magazinok
14.30 Átjáró
filmsorozat, 10. (2008) [12]
16.10 A szerelem rabjai Argentin film- 15.00 Nemzet és védelem
sorozat, 11. (2005) [12]
15.30 Sírjaik hol domborulnak?
17.20 Vacsoracsata
16.00 Bárka
Gasztroreality [12]
16.30 Híradó
18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
16.40 Időjárás-jelentés
19.05 ValóVilág
16.41 Körzeti híradók
Élö adás [12]
16.55 Teadélután
20.10 Fókusz
17.35 A Silla királyság ékköve
Közszolgálati magazin [12]
62/22. (2009)

5.50 Ma reggel
8.00 Híradó
8.02 Körzeti hiradó
8.10 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Hrvatska krónika
9.25 Ecranul nostru
9.55 Körzeti magazin - Szeged
10.45 Pódium
11.25 A hét műtárgya
11.30 Most a Buday!
12.00 Déli harangszó
12.01 Híróra
12.55 Záróra
13.45 jelenetek a szobrok életéből
14.05 jelfogó
14.55 Drága doktor úr
52/11. Jó hír gyorsan száll
(2000)
15.45 Színészpalánták
24/17. Nyomorultak (2004)
16.30 Bűvölet 240/139.
17.00 Rövidpályás úszó Európa-bajnokság 2010
Élő közvetítés Eindhovenből

5.20 Váltó Gazdasági híradó
5.35 Gazdakör
6.00 Hattól nyolcig
8.00 Második esély 172/130. (2006)
9.00 Heuréka! Megtaláltam!
9.30 Lélek Boulevard
10.00 Család-barát
10.55 Carlo és vendégei
11.30 Kívánságkosár
14.00 Híradó - Nemzeti krónika
14.15 Kikötő - Kulturális hírek
14.25 Univerzum

20.05 lóban-rosszban
Magyar filmsorozat, 1316. [12]
20.40 Megasztár 5. - Döntő
Legenda csak egy van! [12] Közben: kenósorsolás
23.15 Tények este
Hírműsor [12]
23.45 Ezo TV 06-90/602-022
0.40 Hősök Amerikai misztikus filmsorozat. 41. Az leszel, ami vagyok! [18] (2006-2010)
1.35 SmaUville
Amerikai akciófilm-sorozat, 119.
Földalatti [12] (2001-2010)
2.25 Alexandra Pódium

20.40 Barátok közt 5437-5438. [12]
Közben: RTL-hírek
21.20 CSI. A helyszínelők
5. évad, 13. Két emigráns [16]
22.20 Vámpírnaplók
1. évad, 22. (2009) [16]
Utána: RTL-hírek
23.20 A főnök
3. évad, 7. Négytől nyolcig [16]
0.20 Reflektor Sztármagazin [12]
0.35 ittHON Belföldi utazási magazin
1.00 Odaát
Amerikai akciófilm-sorozat, 2.
évad, 8. Alku a démonnal [16]
1.45 Autómánia Autósmagazin

19.00 Átjáró
19.25 Esti mese
19.40 A Mikulás-tanonc
19.50 „Életcélok-hitvallások"
20.00 Hiradó
20.25 Sporthírek
20.29 Időjárás-jelentés
20.30 Dublini doktorok 56/5. (2003)
21.25 24 - Ötödik évad
24/17. 23.00-0.00 (2005) [16]
22.05 Csak ön után!
Francia film (2003)
23.55 McLeod lányai
22/19. Nyomtalanul (2008)
0.40 A Silla királyság ékköve

21.05 Hiradó - Nemzeti krónika
18.00 A médium
21.25 Sára Sándor köszöntése
Amerikai krimisorozat
Sára Sándor-fotómontázs (1993) 18.55 A dadus
21.25 Tüske a köröm alatt
Amerikai vígjátéksorozat
Magyar játékfilm (1987)
19.30 A dadus
23.00 Sport - Esti
20.00 jó barátok
23.00 Váltó Gazdasági híradó
Amerikai vígjátéksorozat
23.15 Drót Amerikai tévéfilmsorozat, 5. 20.30 CSI. Miami helyszínelők
évad, 9. Késői kiadás (2008)
Amerikai bűnügyi sorozat
0.15 Moziéjszakák: A szajha és a
21.30 Halálos barátság
bálna Argentin-spanyol játékfilm
Amerikai thriller (1990)
(2006)
23.35 Kés/alatt
2.20 Kikötő - Friss Kulturális hírek
Amerikai filmsorozat
2.25 Vers
0.30 Cogburn, a békebíró
2.30 Himnusz
Amerikai western

FILMSOROZAT

0.40 HŐSÖK
Suresh elmegy a Pinehearsthöz,
ahol Mr. Petrelli a szeme láttára veszi el Maya képességét. Ezt látva
pedig csatlakozik a kutatócsoporthoz. Elte és Ciaire úgy döntenek,
hogy ők is elmennek a Pinehearsthöz, hogy megtudják, mit kínálnak
nekik. Mr. Petrelli eközben megbízza Daphnét, hogy ölje meg Mattét.
Suresh Peteren akar kísérletezni,
amikor is Sylar siet a segítségére.
Nathan pedig megtudja, hogy él az
apja, így találkozni akar vele...

5.30 Topshop
6.00 Menetrend Utazási magazin
6.25 Fókusz Közszolgálati magazin [12]
6.55 Reggeli Reggeli magazinműsor
9.05 Te vagy az életem
Argentinfilmsorozat,18. [12]
10.05 Topshop
12.00 RTL-híradó - Déli kiadás
12.15 Asztroshow
13.30 Fél kettő Magazin a legjobb történetekkel [12]
14.20112 - Életmentők
Német akciófilm-sorozat, 39-40.

KRIMISOROZAT

21.20 CSI. A HELYSZÍNELŐK
Két fiatat nőt is holtan találnak a sivatagban. A lányokról kiderül, hogy
orosz emigránsok voltak, akik a
gazdag üzletemberhez, Andrew
Meltonhoz kerültek volna, ám csak
Svetlana ért célba. A nyomozás során kiderül, hogy Melton szinte rabként tartotta otthon a lányt, aki végűt fellázadt és szökni próbált. Közben Sara az irodában összetűzésbe
kerül Eckleyvel és Catherine-nel,
ám Grissom még felszólításra sem
hajlandó kolléganőjét kirúgni.

18.40 McLeod lányai
22/19. Nyomtalanul (2008)
19.30 Híradó este
19.55 Sporthírek
20.00 Időjárás-jelentés
20.05 Üdítő Szilágyi Tibor műsora
21.05 Az este Szondás György köszöntése
21.35 Rosszemberek Magyar Hm (1978)
23.05 A nagy versmondás Kosztolányi
Dezső: Hajnali részegség
23.35 Prizma
23.50 Hírek
23.55 Sporthírek
0.05 Ma reggel
1.50 Szent Pál nyomain Máltán

FILM

21.35 ROSSZEMBEREK
A film a kiegyezés előtti Magyarország szegénylegényeinek világát
eleveníti fel korabeli újsághírek,
néprajzi anyagok felhasználásával.
Gelencsér Jóskát és bandáját a
nincstelenség és a nyomor hajtja a
szegénylegények közé. Egy rablás
alkalmával Jóska felismeri az öcscsét kivégeztető marcali bírót. Meg
lehet bocsátani az ilyet? Vagy a vér
vért követel?

AKCIÓFILM-SOROZAT

21.25 24 - ÖTÖDIK ÉVAD
Mivel a belbiztonsági hivatal átvette az
irányítást a terrorelháritás felett, Jack
már nemigen bízik az irodában. Wayne
és Jack megpróbálják kiszabadítani
Evetyn kislányát, hogy a nő cserébe átadja nekik a leleplező bizonyítékot.
Audrey és Chloe titokban segítik Jack
akcióját.

15.00 Sára Sándor köszöntése: Szerelmes földrajz
15.35 Szórvány
16.05 Beavatás
16.20 Anya, az állatorvos
26/29. Öreg és fiatal (2006)
17.15 Térkép
18.00 Hiradó
18.35 Mese
18.45 Töf-töf elefánt
19.00 Labdarúgó-mérkőzés
Monicomp Liga, 16. forduló: Budapest Honvéd-Vasas

V Telin
(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és vonzáskörzete)
0.00 Képújság 8.00 Szeged ma hírek 8.15 Deszki magazin (ism.)
9.00 Mórahalmi magazin (ism.)
9.30 Tudományegyetem (ism.)
10.00 Csongrád megyei magazin
(ism.) 10.30 Lélektől lélekig
(ism.) 11.15 Könnyűzene 11.45
Képújság 15.00 Csongrád megyei
magazin (ism.) 15.30 Színház
(ism.) 16.00 Szaniszló Quartet
16.20
Tóth
Jonatán
16.30
SZÓ-TÉR extra: A gének tudománya 6. 16.55 Könnyűzene 17.55
Képújság 18.00 Szeged ma - hírek 18.15 Sportkoktél 18.30
Könnyűzene
18.45
SZÓ-TÉR
19.30 Megálló 20.00 Szeged ma
(ism.) 20.15 Sportkoktél (ism.)

5.10 Mutasd a ruhádat!
Angol realitysorozat
6.10 Egy kórház magánélete
Amerikai filmsorozat
7.00 A médium Amerikai krimisorozat
7.50 Gyilkos sorok
Amerikai krimisorozat
8.55 Egy kórház magánélete
Amerikai filmsorozat
10.00 Tuti gimi
Amerikai filmsorozat
11.00 Cogburn, a békebiró
Amerikai western
13.10 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai krimisorozat
14.05 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai krimisorozat
15.05 CSI. Miami helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
16.00 Egy kapcsolat szabályai
Amerikai vigjátéksorozat
16.30 Egy kapcsolat szabályai
Amerikai vígjátéksorozat
17.00 Feleségcsere
Amerikai valóságshow

20.30 Szegedi panoráma (ism.)
21.00 Receptvarázs 21.30 Könynyűzene 22.00 Szeged ma (ism.)
22.15 Sportkoktél (ism.) 22.30
Könnyűzene 23.00 Képújság

1.15 A bolygó neve: Halál
Amerikai-angol sci-fi horror
(1986)
3.30 Buliszerviz 3. - A gólyák éve
Amerikai vígjáték (2009)
5.10 A csatád az család - Rosie
O'Donnelt szemével
Amerikai dokumentumfilm
6.00 Elet a birtokon
Angol-amerikai filmdráma
(1999)
7.35 Sodró lendület 2. - Hív a természet
Amerikai vígjáték (2009)
9.05 Helen Amerikai-angol-német-kanadaifilmdráma(2009)
11.00 Az üresfejű
Amerikai vígjáték (2008)
12.30 A csikós pizsamás fiú
Angol-amerikai filmdráma

(2008)

14.00 A függetlenség napja
Amerikai fantasztikus akciófilm
(1996)
16.20 Milyen bór van a képeden?
Francia vígjáték (2008)
18.10 Filmek és sztárok
Holland mozimagazin (2010)
18.35 Ausztrália
Ausztrál-amerikai-angol romantikus kalandfilm (2008)
R: Baz Luhmiam Sz.: Bt^n Brown,
Nicole Kidman, jack Thompson. Dávid
Wenham, Lkgh jadtman
21.20 Szuperbojz Magyar vígjáték
(2009)
22.40 Terminátor - Megváltás Amerikai-német-angol-olasz sci-fi akciófilm (2009)
kulturális magazin (ism.) 21.30
Képes sport - sportmagazin
22.30 Híradó 22.50 A nap kérdése 22.55 Csillagposta - napi horoszkóp 23.00 POPcorn - popzenei magazin (ism.)

V Á R O S I TV

S
16.00 Egyszer volt - válogatás a
Vásárhelyi Televízió archívumából
1991-1992, 8. rész (ism.) 17.00
Kimba 17.30 Híradó 17.50 A nap
kérdése 17.55 Csillagposta 18.00
Buksi és barátai - Kisállatmagazin. Benne: Kutyakozmetika, Törpekecske, Kacagó gerlék, Kisállat
- élelmezési tanácsok 19.00 Csillagszem - beszélgetés sztárokkal
- Szekeres Adrién 19.30 Rendvédelmi magazin (ism.) 20.00 Híradó 20.20 A nap kérdése 20.25
Csillagposta 20.3a Publikum -

Z

E

G

E

D

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi hírek
7.55 Körút 8.55 Képújság 17.00
Ökoházak. Építészeti magazinműsor 17.30 Képújság 18.00 Szabadegyetem - Szeged - Bozsóné
dr. Margóczi Katalin előadása
19.00 Szegedi hírek 19.25 Mese
3. 19.30 Kilátó 20.00 Nóvum, a
jövő záloga - Fogy az energia
20.35 Hírháló 21.00 Üldözés a
Balkánon. Olasz akciófilm 23.00
Szegedi hírek 23.25 Képújság
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PÉNTEK
ESTÉNKÉNT
HANGULATOS
ÉLŐZENE.

© Apróbörze

GRATULÁLUNK
„Szivetekben béke, lelketekben nyugalom.
Legyetek boldogok, mint sok-sok éve e napon!"
HALASI
JÓZSEFNEJ
VARGA
ERZSÉBETNEK
5 0 . házassági évfordulójuk
alkalmából gratulálunk, jó
egészséget és további szép éveket
kívánnak: fiuk Sanyi, menyük
Ibolya és unokájuk Nándi

• SOPRONI munkahelyre
gyakorlott, szakképzett autófényezőt keresünk, versenyképes jövedelem, jelentkezéseket fényképes,
szakmai önéletrajz megküldésével
a
berta.attila
©hondakudo.hu
e-mail
címre várjuk. Érdeklődni
munkaidőben a06-70/5728566
telefonon
lehet.

• ÉPÍTŐANYAGOK, tűzifa,
fabrikett kiszállítással! Baktóépker..
62/471-882
(100447964)

KÖNYV

• A KÖRÚTantikvárium vásárol használt könyveket,
(100810090)
könyvhagyatékokat, ma• VEGYES háziorvosi pra- gánkönyvtárakat, régi és új
xis eladó Lepsényben. Köz- kiadású könyveket. Tisza L.
ponti ügyelet van. Ér- krt. 59. Ingyen hívható:
deklődni lehet: drharaszti 80/8 2 0-82 0.(092622941)
@lex-med.hu, vagy 06-30/
387-5753-as telefonszáMEZOGAZD. GEP
•

RUDOLFNAK
Zsombára! Születésed napján
kívánunk sok szépet,
boldog s vidám legyen számodra
az Élet!
Sok szeretetlel
köszöntünk:
Kecskeméti
és Csanádi család /"SO •

ALAPÍTVÁNYOK

ALLAST KINAL

ÜGYFÉLTANÁCSADÓ,

99 8-3 1 78(100791697)

• DÍSZNÖVÉNYEK.

ALBÉRLETET KÍNÁL

AGYKONTROLL

9 - 1 4 éveseknek december 4-5.
Szeged - 30/619-2294
www.lehetszjobb.hu

9 9 1 .(100558959)

Gázépszerker Kft.
(6760 Kistelek. Ede u. 6.)
keres

víz-, szennyvízépitö
mérnök (művetetői,
építésvezetői munkakörbe)

végzettségű
ambiciózus fiatal
egyéneket,
továbbá

komplett szennyvízépitö csoportot
BÉREZÉS: megállapodás alapján.
JÉLENTKÉZNI: szakmai, fényképes
önéletrajzzal, végzettséget igazoló
bizonyítványok fénymásolatával.
ÉRDEKLŐDNI:
tel 62/259-180/101 mellék
Gyurkóné Vetró Erika

(h.-p: 8.00-15 00-ig)

• J Ó kommunikációs képességgel
rendelkező,
szorgalmas munkatársakat
keresünk irodai értékesítési
feladatokra kiemelkedő fizetéssel (nem MLM, biztosítás). Tel.: 06-30/9871663),
e-mail:
irodaiértékesites. szeged
©gmail.com. (100811674)
• KERTÉSZ kollégát keresünk kertészeti munkák (fűnyírás, hólapátolás, faaprltás, metszés, parkgondozás) elvégzésére. Feltétel:
szakirányú középfokú végzettség, szakmai tapasztalat, B kategóriás jogosítvány. Önéletrajzát küldje a
human@szilank.hu e-mail
címre vagy postai úton:
6724 Szeged, Pulcz u. 46.
(100812410)

OKTATAST VALLAL

SZOLGALTATAS
A KIDUGiTÓ!
Duguláselhárítás
mindennap. Érd.:
7577,
(100452508)
•

Szász Péter.
garanciával,
+36-30/94562/533-999.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

csatornakamerázással, 17
éve, éjjel-nappal. 62/499992(100462582)

Szeged, Londoni krt. 5. T.: 62/550-602. www.diablotrade.hu

Szeged,
Brüsszeli krt. 24. sz.

TANFOLYAM
•

ASZTROLÓGIAISKOLA

indul Szegeden. Hivatalos
végzettséget ad. 06-70/
380-2282,
www.asztrolog.us.
(100198830)

• MÜKÖRÖMÉPÍTŐ,

láb

ápoló OKJ-s, nem OKJ-s
tanfolyamok
indulnak,
www.mukoromtanfolyam.hu,
30/376-1702
(100701214)

7624.(100812870)

A HALAKAT A FELDOLGOZÓ KAPACITÁSA
E R E J É I G MEGTISZTÍTJUK, K I F I L É Z Z Ü K .
Előrendelés a 62/461-444,
v a g y 62/469-107-es telefonszámon.
EGÉSZSÉGÜGY
Méresse fel és mentesítse lakását és munkahelyét

FÖLDSUGÁRZÁS

VARGA Á R P Á D - O K L E V E L E S RADIESZTÉTA
+36-30/9456-919

FANTOMMÉRÉSSEL

(100676243)

- NEM CSAK CSAJOKNAK.

wmtíMliDsgjEizto
noi oldal

A DÉLMAGYARORSZÁG
ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

3 garázzsal, 100 m'-es
raktárral, nagy udvarral

bérbe adó I
telephelynek.

Érdeklődni: 3 0 / 9 - 4 3 3 - 7 7 3 as
telefonszámon.

Szeged, Mars tér 11. sz

alatti (az új nagycsarnok bajárai
2
mellett) 1600 ltl -eS,

Üzleti Célú (üzlethelyiségek. garázsok, raktárak)

ingatlan eladó.
Tel. 06-30/541-2682
T Í M Á R U . - R ó m a i krt.

sar-

4 3 3 . - 7 7 3 . (100791602)

9 0 3 - 0 5 2 6.(100808528)

• SZEGED,
Csongrádi
sgt.-i, 18 m2-es üzlet eladó.
Érdeklődés:
06-70/24776 3 7.(100808131)

OLVASSA

a (feftfiFpEftfím
blogjait!
Nekünk fontos
a véleménye!

KOZLEMENY
A DEMASZ Prímavill Kft.
Szegedi Létesítésvezetősége értesíti Hódmezővásárhely lakosságát, hogy az alábbi területen létesített
közép- és kisfeszültségű hálózat üzembe helyezése a
következő időpontban történik:
2010.11.26-án Hmv.-hely, Andrássy u. 58. sz. ingatlantól sarkán lévő' villamos vágási szekrénytől az
Andrássy u. 56/A sz. ingatlanig létesített új kisfeszültségű földkábel és kábelfogadó szekrény.

PRÍfilAViLL
Hálózatszerelő Kft.y

Az üzembe helyezést követően a középfeszültségű kábelek,
vezetékek és berendezések érintése tilos és életveszélyes!

A DÉMÁSZ Prímavill Kft.
Szegedi Létesítésvezetősége értesíti Hódmezővásárhely lakosságát, hogy az alábbi területen
létesített közép- és kisfeszültségű hálózat üzembe
helyezése a következő időpontban történik:
2010.11.26-án, Hmv.-hely, Görbe u.-Kistöltés sarkán létesült BHTR állomás, betápláló 20 kV-os
földkábelek és kitápláló 0,4 kV-os földkábelek.
Az üzembe helyezést követően a középfeszültségű
kábelek, vezetékek és berendezések érintése tilos
és életveszélyes!

PRÍfilAViLL
Hálózatszerelő Kft.

A DÉMASZ Prímavill Kft.
Szegedi Létesítésvezetősége értesíti Szentes
lakosságát, hogy az alábbi területen létesített középés kisfeszültségű hálózat üzembe helyezése a következő időpontban történik:
2010.11. 26-án Szentes, Mentettrét hrsz. 0387/2,
hrsz. 0385/9 és hrsz. 0245/6 ingatlanok villamos
energia ellátásához létesült 0,4 kV-os légvezetékes hálózat.

PRÍfilAViLL
Hálózatszerelő Kft

Az üzembe helyezést követően a középfeszültségű kábelek,
vezetékek és berendezések érintése tilos és életveszélyes!

A DEMASZ Prímavill
Kft. Szegedi Létesítésvezetősége értesíti
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY LAKOSSÁGÁT, hogy az alábbi területen létesített közép- és kisfeszültségű hálózat üzembe helyezése a következő időpontban történik:
2010. 11. 26-án, Hmv.-hely, Radnóti BHTR állomástól a Nagy András János u. végén lévő, 20 kVos vasoszlopig létesített 20 kV-os földkábel.

PRÍfilAViLL

Hálózatszerelő Kft

Az üzembe helyezést követően a középfeszültségű kábelek,
vezetékek és berendezések érintése tilos és életveszélyes!

PRÍfilAViLL

Hálózatszerelő Kft.

..

SCgltllllk!

Keresse az AJÁNDÉKUDVARTadelmagyar.hu
oldalán!

'A'welishop \
•
nyitva tarfása:' ' +
2010. november 20- ^
december 31.

A DEMASZ Prímavill Kft. Szegedi Létesitésvezetősége értesíti Hódmezővásárhely lakosságát, hogy az alábbi terüle-

ten létesített közép- és kisfeszültségű hálózat üzembe helyezése a következő időpontban történik:
2010.11. 26-án Hmv.-hely, Nagy András J á n o s u. 39. sz.-tól
a Kertész köz BHTR-ig létesült 2 0 kV-os és 0 , 4 kV-os földkábeles hálózat, a Kertész köz BHTR állomás és kitápláló 0,4
kV-os földkábeles hálózata, a Kertész köz BHTR és a Radnóti BHTR állomás összekötő 20 kV-os földkábel, valamint a Radnóti BHTR és kitápláló 0,4 kV-os földkábeles hálózata.
Az üzembe helyezést követően a középfeszültségű kábelek,
vezetékek és berendezések érintése tilos és életveszélyes!

a delmaayar.hu oldaton
#

06-30/5 42-12 86(100793072)

Szex és New York

KARÁCSONYI AJÁNDÉKUDVA
Nincs ideje
ajándékokat
keresgélni?

• MÓRAHALMON, a fürdőhöz kapcsolódó vendéglátóegység bérleti joga eladó.

alatti, 140 m'-es

KÖZLEMÉNY

PONTY, AMUR, BUSA,
HARCSA ÉS KÁRÁSZ
December 6-tól 23-ig
hétköznap 8 . 0 0 - 1 6 . 0 0 óra,
szombatonként és vasárnaponként
7.00-12.00 óra között
a Szeged-Fehértói Halgazdaságban.

FELMÉRÉS

• SZEGEDEN, a Vértói
úton 47 m2-es, 1,5 szobás,
erkélyes, jó állapotú, jó
infrastruktúrával
rendelkező, 9. emeleti panellakás
eladó: 5.600.000 Ft. Ingatlan Cafe, Lőrinczné Misik
Mónika,
' +36-70/469-

Érd.

ingatlan

• FELÚJÍTÁSRA
váró,
földszinti panellakás a Makkosházi krt.-on, hosszútávra, irodának, vállalkozásnak kiadó. Érd.: 06-30/

2010-BEN!

SZILVÁSVÁRADON!
06-70/941-2649.

ÜZLETH., MŰHELY, IRODA

LEGYEN ONE
AZ ÉV OTTHONA

SZILVESZTEREZZEN

20/6 1 2 - 9 2 1 2(100807892)

kán,
borházként üzemelő, 50
m 2 -es üzlet kiadó. 06-30/9-

Mert lakni kell...

H A L V Á S Á R

ELŐZETES

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

iilMHlfrMH

S?eged, Horváth Mihály utca 8.
Tel: 62 /635-355
www.icszeged.hu

(100559275)

és megszüntetése érdekében.

Német és francia autóalkatrész-szaküzlet

(100795568)

TEGLAEPITESU LAKAS

• ÜVEGEZÉS, képkeretezés. Kovács Üveg, Magyat
u. 207. Tel.: 62/414-140

okozta egészségügyi problémák megelőzése

AUT0

TARSKOZVETITES

A pályázat részleteiről érdeklődjön
irodánkban vagy a
www cszegad.bu weboldalon!

K A R A C S O N Y I

KÁROS

• SZÁRÍTOTT kukorica eladó Szentmihálytelken. Ár:
5.500 Ft/mázsa. Érd.: 0630/509-78 30. (100807670)

• VITORLÁS- es motoros- • T Á R S K Ö Z V E T Í T É S
kishajó oktatás Szegeden. klasszikus formában. Tel.:
06-30/878-0045,
8.00- 06-20/406-9250.
15.00 óráig!(100808066)
(100677795)

EGYEB

(10081271.3)

ALLAST KINAL

a

• MINŐSÉGI tűzifa: 7.000
Ft/m'-től. 06-20/268-7223

TERMENY, T A K A R M A N Y
Sze-

ged-Kecskéstelep, Gera S.
18. Nyitva: h-szo. 62/427-

HÓDMEZŐVÁSÁRHE-

• ETKA ANYÓ munkatár• ALAPÍTVÁNY
a
Hód
sat keres csereoktatásra,
mezővásárhelyi Szent Ist- aki napi 4-5 órában az
ván utcai Óvodáért megkö- irányításommal
beszer- • 400X6000 mm-es PVC
szöni a 2009. évi 1%-ot keszti a készülő könyvei- csövek, M 2,5, M 5, M 20, M
(77.112 Ft-ot). Az összeget met. További információért 30-as rekeszek, tejes-, hújátékok vásárlására fordít- keresd
a
honlapot: sosládák,
fakonténerek,
juk. (t00809051)
www.etkajoga.hu.
Big-Bag
zsákok,
800x1200-as, 1000x1200(100809833)
as rakodólapok, necczsá• DÉL-KONSTRUKT
kok hengerben,
neccÉpítőipari Kft. könyvelő tömlők lila, piros színben, fa
VÉDÓNÖ ilbérICtársat ke- asszisztenst keres. Főbb
res kétszobás, egyedi mérőó- feladatok: bejövő- kimenő WC-k, műanyag rakodólapok eladók. Érdeklődés: a
rás, felújított. Római krt.-l lakásba tiszta, ápolt hölgy sze- számlák, illetve átutalások 06-70/311-9538-as, 06ellenőrzése, 76/441 -417-es telefonszámélyében. 06-30/9-433-773. rögzítése,
kontírozása,
munkaügyi m o k o n . (100558996)
(100791614)
feladatok ellátása, projekHÁROMSZOBÁS, felújított. tek költségeinek kalkuláci- • Á G Y N E M Ű T A R T Ó S h e
Római krt.-l. egyedi mérőórás. ója, kontrolling feladatok. verő, tévészekrény, forgat87 m'-es lékás irodának, la- Főbb
elvárások: ható polcos állvány, kis- és
kásnak kiadó. 06-30/9-433gazdasági/pénzügyi felső- nagyméretű kutyakosár el773. (100791621)
fokú végzettség, könyve- adó. Irányár: 3000 Ft-tól.
06-20/573-1737.
• IGÉNYES, jól felszerelt, lésben szerzett tapaszta- Érd.:
újszegedi, gázfűtéses gar- lat, nagyfokú munkabírás, (100791880)
zon az új híd lábánál kiadó. rugalmasság. A fényképes
EGYEB OKTATAS
Ár: 35.000 Ft/hó + rezsi. önéletrajzokat a hr@delÉrd.:
06-30/239-7048. konstrukt.hu e-mail címre
Várjuk. (100702092)
* Szeretné, ha gyermeke jobban^
(100808467)
tanulna ? Ha problémáit egyre
• ELEKTRONIKAI nagykekönnyebben megoldaná? $
reskedés Szegedre, értékeHa nyugodtabb lenne? c
sítői és műszaki feladatok
AUTÓ
A VÁLASZ:
ellátására keres munkatársat. Szakirányú végzettség
• MERCEDES
E200, előny. Fényképes, kézzel
kompresszoros, friss mű- írott önéletrajzot a végzettszakival, garázsban tartott, séget igazoló okiratok mákevés kilométerrel, megkí- solatával a Délmagyarormélt szép állapotban eladó. szág
ügyfélszolgálatára
Megegyezünk! 06-30/243- (Szeged, Gutenberg u. 5.)
7158(100663672)
várjuk. Jelige: "Műszaki értékesítő
100812713"

2 0 1 0 . (100795429)

NOVENY

LYEN, főútvonalon, vállalkozói környezetben 25 m2es üzlethelyiség kiadó. 0670/20 7-10 7 0. (100809589)

Tel.: 20/97-87-252
www.SzabasVarazs.hu

i

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI

karácsonyi vásárba kézművesek, gyártók, vásározók
korlátozott számú jelentkezését várom, alacsony helypénz, zárt területen. Telefon:
+36-30/508-9294
(100808182)

•

2006(100677946)

(100683523)

BERLEMENY

06-20/662-8474

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

• KOMBÁJN,
dobkosár • TANULJON
szakmát,
felújítása. Tel.: +36-30/ www.2007kapos.hu. Kérje
9 4 7-56 72.(100587882)
ingyenes tájékoztatónkat!

(100793109)

•

december 4-én!
A részletekről érdeklődjön itt:

NEMZETKÖZI szállítmányozói OKJ-s képzés indul a
Szt.
Benedek Szakképző Isko• K E R E S E K saját részre
PESZE-F-12.5B, 4,5 ton- lában. Szeged, Mars tér 14.
Tel.: 06-62/543-533, 06-30/
nás ukrán pótkocsit. 06-30/ 606-2175.
Nysz.:
01103-

kapcsolatfenntartó munkatársakat, pályakezdőket is
keresünk Szegedre főállásban. Elvárások: kommunikációs készség,középfokú
iskolai végzettség. Érdeklődós:
62/542-372.

TAE"

tanfolyam indul

•

Üdülés heteiket eladásra

3 2 4-69 2 8.(100808325)

szabásminta
szerkesztő

VÁLLALKOZÁS

és kiadásra felkínálhatják. S

• AKCIÓS tűzifa 7500 Ft/
m3-től, szállítással. 06-20/

Kezdő

UDULES
üdülési jog
tulajdonosok, figyelem!

TÜZELŐANYAG

ÉPÍTŐANYAG

m o n . (100689269)

NAGYMIHÁLY

is)

™
Részletek
a honlapon

21
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Í
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Z

G

ORTOPEDCIPOKÉSZÍTÉS
rövid határidőre.

Tel.: 20/352-3812

06-30/362-3003

K É R .

™

Árnyékolástechnika!
REDŐNY, NAPELLENZŐ,
SZALAGFÜGGÖNY,
EGYÉB ÁRNYÉKOLÓK

H ú s f ü s t ö l é s

Zsombó, Szegedi út 103.
(benzinkút mellett)
7 0

F t / k g

Ny.: h.-p.: 14-18, szo.: 8-16, vas: 8-12
Tel.: 62/255-627
a|
06-20/381-2600
Szegedtől 10 km-re!

a gyártótól garanciával.
Tel.: 0 6 - 2 0 / 9 7 0 - 7 3 5 0
62/486-636
NEM É H EL? SEGÍTEK ÖNNEK!

Bíró Gergely

vállalkozó
Hódmezővásárhely. Táncsics M. ól 14.
Tel.: (30) 978-6545
Tel./fax: 62/240-244
«

kosarasautá-bérheadás
:
41 m magasságig
• veszélyes helyeken lévő fák
kivágása, ill gallyazása
park-, kertépítés, -gondozás

Szeged, Szentháromság u. 33.
Tel.: 06-30/205-3085
Munkafelvétel: szombat 9-12

•

BŐR-SZŐRME-IRHA ÜZLET
Szeged, Bartók Béla tér 11.

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

3

Teljes körű
a
gepjarmutisztitas °

S z e g e d , B a k a y N . u. 29.
(Max Konyha
mellett)
T e l . : 06-30/859-4141,
06-20/924.4622

|

mm ÜZLET: • •

ÜVEGEZÉS,^

képkeretezés, 1

biztositói üvegezés. §
Kovács Ü v e g c e n t r u m Kft.

KÉMÉNYFELÚJÍTÁS,
kéménybélelés,
gyűjtőkémény-felújílás
f u r á n f l e x technológiával.
Szerelt és t u r b ó r e n d s z e r ű

Tel.: 62/427-255
^ Mobil: 06-30/813-8463

VARGA-VENT

í

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

TeL

B t . j

06-30/389-4414

Nyitva: h-p. 9-17 óráig.
m

változat-

itatas,

+36-30/943-6411 §
Török Tibor

|

F E L H Í V Á S :

ÚJ B Ő R - S Z Ő R M E - I R H A K A B Á T O K „
KÉSZÍTÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE!

I

lehetősége

=

Bór-szőrme-irha kabátok tisztítását,-

H a nincs ideje v a g y

festését, javítását, átalakítását

vásárolni?

vállaljuk szakszerűen, szakműhelyben.

Web: w w w . c i f r a b c . h u

^70/06-30/465-1625

www.bundaszalon.hu

GUMISZERVIZ

SZERELÉS, CENTRlROZÁS,JAVÍTÁS,
ABRONCSÉRTÉKESlTÉS I
TÉLIGUMI-AKCIÓ
I

06-30/638-9412
Szeged, József A. sgt. 63.
(A KEDVES PRESSZÓ MELLETT)

SZOLGÁLTATÓK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
A MEGYE EGÉSZ
TERÜLETÉRŐL

H . - P . : 7.00-17.00, SZO.: 7 . 0 0 - 1 2 . 0 0

PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
|
Kun Mihály
Vásárhely, Dr. Rapcsák András u. 40.

Hirdetéséi telefonon is
feladhatja:

(volt Szántó K. J. u. 40.)
Tel 62/246-174, 06-20/9557-964
Új és használt pénztárgépek

62/567-835

forgalmazása és szervizelése

Szeged, Csongrádi sgt. "
88/B fszt. 3.
fe
Tel.: 06-70/578-1993 §
Tel.: 06-21/2000-914 -

TESZTELJE TUDÁSÁT,

készüljön fel
KRESZ-vizsgájára

készítése, javítása.
|

c

PAC-MANN KFT. B A R C S GÁBOR

ÁIUSZÁLLÍTÁSI

ban is), reluxa, szúnyogháló

b

KFT.

Szeged, Gutenberg u. 10.

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

A

06-30/365-5967

KEPKERETEZES
K é p S z í n A r t

r

rövid határidőre vállalok.

06-70/363-7945

EREDETISEG-

f

Szobafestést,
mázolást, teljes
lakásfelújítást I

kémények kivitelezése.

Szeged, Szabadkai út 41.

i

Gyorsan, megbízhatóan,
korrekt áron!

06-70/380-2350

társasházak szennyvíz- és

KRESZ-tesztjeivel!
v

csapadékvíz-csatorna

q

j

javítása.

p

1

61 éves korában súlyos betegségben elhunyt.
Búcsúztatása 2010. november30-án 11 órakor lesz
a Dugonics temető ravatalozójából.
Gyászoló család

elhunyt. Búcsúztatása 2010. november
29-én 14.30 órakor lesz a katolikus
temetőben.
I00K097H7

Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

FURDI GYULÁNÉ
NÉGYESI EMŐKE

66 éves korában elhunyt. Kérésére
szűk családi körben örök nyugalomba
helyeztük.
100795423

Gyászoló család

KISS JÁNOSNÉ

Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

HÓDI ROZÁLIA

KIRÁLY SÁNDORNÉ

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

SZATMÁRI ERZSÉRET

81 éves korában elhunyt. Temetése
november 29-én 14 órakor lesz a Sándorfalvi Alsó temetőben.
. „ „ „ G y á s z o l ó család, Sándorfalva

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
Édesanya, Nagymama, Dédnagymama,

2010. november 29-én 13 órakorlesza
Kincses temetőben.
ioo«w7rw

Gyászoló családja

MAKÓ
GYÁSZHÍR

KOCSÁRDILÁSZLÓNÉ
RADITS KATALIN

Tudatjuk, hogy

90 éves korában elhunyt. Temetése
december l-jén 14 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
100809514
Gyászoló család

RARANYI JÁNOSNÉ
NÉMETH ERZSÉBET
makói lakos, 85 éves korában elhunyt.
Temetése november 29-én 14 órakor
lesz

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

a

belvárosi

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünk,

Köszönetet mondunk mindazoknak a
rokonoknak, szomszédoknak és jó
ismerősöknek, akik szerettünk,

KISS LUKÁCS GÉZÁNÉ
született
SZÉP MARGIT RÓZSA

FRANK ANTALNÉ

temetésén megjelentek, részvétükkel,
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
Gyászoló család, Sándorfalva

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétüket
nyilvánították, fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
10080905?

Gyászoló család

Fájó szíwel tudatjuk, hogy drága Édesanyám,

SÍPOS GYULÁNÉ
VÍZHÁNYÓ JULIANNA
életének 78. évében elhunyt. Temetése november 27-én 10 órakor lesz a
Földeáki temetőben.
,008,1572

A gyászoló család

Gyászoló fia és családjai

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünket,

Köszönetet mondunk mindazoknak a
rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik drága szerettünk,

ÚJVÁRI PÁL ISTVÁNT
utolsó útjára elkísérték, fájdalmunk-

VŐNEKI JŐZSEFNÉ

ban osztoztak.

temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk
köszönetet a Szegedi és a Mórahalmi
Mentőállomás orvosainak, dolgozóinak áldozatos munkájukért.
ino7oi 366

református

ó-temetőben.

,00795807

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Tisztelettel mondunk köszönetet a csanádpalotai Plébánia Hivatal alkalma-

Gyászoló család

zottainak, a temető gondnokának, a
Rekvium temetkezés munkatársainak,
akik szerettünk,

SZÁNTÓ MÁTYÁSNÉ
DESZPOT ROZÁLIA
temetésével kapcsolatban lelkiisme-

Gyászoló szerettei

retes munkájukkal hozzájárultak az
előkészület, illetve a szertartás lebonyolításához.

MEGEMLEKEZES

,00809656

Gyászoló család

Számunkra Te
sosem leszel halott,
szívünkben örökké élni fogsz,
mint a csillagok.

RÓVÓ JÓZSEF

Felesége, fiai és unokái

Fájdalommal emlékezem feleségem,

VARGA PÁLNÉ
VARGA PIROSKA

DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

ID. SZARÓ KÁROLY
szám alatti lakos, 85 éves korában

halálának 2. évfordulójára.

CSATLAKO/ kedvenc közösségi oldaladon L E G Y E N A T U D Ó S Í T Ó N K !
Küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót
a & ü m m & m
( i ^ r i
a tudósító a (féQűI^íJptíiIS e-mail címre!
T
k l u b h o z !
1

rettünk,

Hódmezővásárhely, Késmárk u. 11.

(POSTÁS)

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS.
Panelházak és téglablokkos

a (^fíííFUSEiiüiíim

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága sze-

>008) 1570

Szeged, Bartók Béla l é 11. (troli megállóban)

C

62/631-886,06-30/841-3580

www.rollo-mr.hu

Hideg-, melegburkolás,
! kőművesmunkák, víz-, gáz' és központifűtés-szerelés,
festő-, mázoló-, lakatos-, s
asztalos-, villanyszerelő
§
munkák közületeknek is. -

B0R-S20RME-IRHA Ü2LET

Szeged, Csongrádi sgt. 54.

62/407-133

Telefon: 469-404

NÓGI AUTÓMOSÓ
ÉS KOZMETIKA

[90 000 Ft-ért
Szeged,
Petőfi S. sgt. 73.
j20/569-8357

(Mézesbolt mellett)

szúnyogháló

RELUXA

Rózsa é s Tsa B t .
Szeged, Kereszttöltés u. 12.

1

(a trolimegálóban)

Szeged, Berlini krt. 5/a

GYÉMÁNT LÁSZLÓ

i

folyamatos a k c i ó k . igény
szerint h á z t ó l - h á z i g szállítón.
RÉSZIETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN
WEBOLDALUNKON VACY
TLI.LLONSZÁMt NKON.
www.vasala.sliazliilhazig.eu
Tel.: 30/948-4348

VÁSÁR!! 1

R E L U X A ,

SZÚNYOGHÁLÓ

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy

Vasaltasson profikkal
kedvezményes árakon,

R E D O I U Y ,

REDŐNY

ífi

nyugodjék

békében."

06-30/945-6088

Régi képkeretek,
régiségek restaurálása.
Aranyozás.

Tel.: 62/492-606

I^ROLLÓ^Xft.

GYÁSZHÍR

Dér Lajos halkereskedő

AIUTIK-MÜHELY

I

,,Úgy m e n t e i , ahogy élt, csendben és
szerényen, drága lelke

Várom minden új « régi vásárlómat.

mar

(30)3955-950

T e l . : 62/457-562,

a Mars téri piacon,

GYÁSZHÍR

SZEGED

minden szerdán,
pénteken, szombaton f

Ú

MinDIgJV
Extra

G y á s z k ö z l e m é n y e k

FRISS ELO HAL

| CSERÉPKÁLYHA,
KANDALLÓ

SZŐTTESBOLT, Szeged |

Redőny (elektromos

Dr. Bánki H o r v á t h Ildikó

Fül-orr-gégész

IRHABUNDA

SZEGÉS-TISZTÍTÁS

VIZSGÁLAT

soosklimatechnika@t-online.hu

• Lakásdoktor!

SZŐNYEG
JAVÍTÁS

Tel.:

E-mail:

endoszkópja
- dobűri nyomásmérés
- arcíiregi ultrahang
- mikroszkópos íúlvizsgálal
allergiateszt
Szeged. Gutenberg u. 18.
Rendel hétfő: 17-18 óráig.
Egyéni időpontok: úó-3(l/303-108J

Telefonhívásra házhoz

megyek. 6 2 / 2 2 5 - 2 2 7

i

Teleion: 6 2 / 4 7 0 - 0 4 1

í

Emelőeszközök

térítéssel,

'

N a g y ügyfélparkolóval!!!

iioiitisztítás 2 0 0 F t / k g

100336363

Drótkötelek i

egészségbiztosítási

,,

minőséggel várjuk ügyféléinkéi.
JÉ

06-30/205-2023
Peryiolclc Kft.

1

Igényes k ö r n y e z e t b e n , a megszokott

•medenceásás" '

s o

híítögépjavítás,
klímaszerelás, §
klímakarbantartás.
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P I H E Tolltisztító M ű h e l y

GÉPI FÖLDMUNKÁK

halálának 6. évfordulójára.
Gyászoló férje

Tiszteli Hirdetőink!
Gyászközleményeke
t a megjelenés előtti
munkanapon 9 éráig
tudunk elfogadni.
Gyászközlemény
megrendelésekor
kérjük
a személyi
igazolvány
bemutatását!
Köszönjük!

Mi kló : december 27., hétfő, 20.00 óra
Vendégek: Gallusz Nikolett, Roy és Ádám.

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:

Jegyárak: 5990-18 000 Ft* Helyszín: SYMA Sport és Rendezvényközpont, Budapest

62/277-382; CS. M.-l KEGYELETI KFT., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6900

Magna Cum Laude karácsonyi koncert: december 28., kedd, 20.00

Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840; 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197; 6 8 0 0

Az immár hagyományosnak számító Magna Karácsony idén az előzetes tervek szerint

egyben a banda fennállásának legnagyobb produkciója lesz. \ endt j: Paí iky A U ü a .

Jegyár: 5900 Ft • Helyszín: SYMA Sport és Rendezvényközpont, Budapest

hónaljmirigy 20 éves jubileumi koncert:

A jegyek

érán felül 200 Ft kezelési

költséget

is

Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1. Tel./fax: 62/534-985, 62/534-986 É G I S Z '90 TEMETKEZÉSI KFT., 6600 Szentes, Sima F. u. 45.

Tel.: 63/400-162;

TOURINFORM

C S O N G R Á D , Csongrád, Szentháromság tér 8. Tel.: 63/570-325, 6640 Csongrád, Fő u.

17-19. Tel.: 63/483-975; ORHIDEA TEMETKEZÉS, Csongrád, Erzsébet u. 32. 63/471-121;

december 29., szerda, 20.00 óra.

A legújabb dalok és a 20 év legsikeresebb paródiái
Jegyárak: 4900-9900 Ft • Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna

A M B R U S JÓZSEF, 6762 Sándorfalva, Alkot-

mány krt. 24. Tel.: 62/252-515; B E R G HENRIKNÉ, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.:

Jj^^^jígjte

felszámltunk.
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FLÓRA CENTER KFT., 6722 Szeged, isza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869; PIETAS TEMETKE-

ZÉSI VÁLLALKOZÁS, 6722 Szeged, Bartók tér 10.62/424-992; REKVIEM TEMETKEZÉSI

VÁLLALKOZÁS, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 20/9436-544; REKVIUM TEMETKEZÉS,

6900 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514 S Z E G E D I TEMETKEZÉSI KFT., 6722 Szeged,

Attila u. Tel.: 62/543-747; S Z Ö G I ÉS TÁRSA TEMETKEZÉSI IRODA Szeged, Török u. 11/B
Tel.: 62/425-847; G Y E V I É P KHT. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567,

BOROSTYÁN

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLAT, 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 11. Tel.: 62/238866; M É C S E S 2001. TEMETKEZÉSI BT. 6600 Szentes, Sima F. u. 31. Tel./fax: 63/400-889.

22

SPORT

2010. NOVEMBER 26.,

BELLA ARPAD IZGALOMMAL VARJA A MEDVEGYI ELLENI VASARNAPI MÉRKŐZÉST

Négy együttes, hat meccs

Pick Szeged, a régió csapata

Ma és holnap a négy Csongrád
megyei OB l-es vízilabdacsapat
összesen hat mérkőzésen ugrik
medencébe.

Vasárnap 17.45-kor a férfi kézilabda BL hatodik fordulójában
hazai környezetben lép pályára
a Pick Szeged csapata. A magyar együttes a kilencszeres
orosz bajnok Csehovszki Medvegyit - egy hete Oroszországban 26-25-re nyert a Pick - fogadja. Bella Árpád ügyvezetővel beszélgettünk a vasárnapi
meccs előtt.

SZEGED, SZENTES
MUNKATÁRSAINKTÓL
Az újdonsült kupagyőztes, a
Hungerit-MetalCom Szentesi
VK női gárdája ma 16 órakor a
brit válogatott, holnap 18 órától a BVSC ellen játszik otthon, a ligeti uszodában. A kupasiker után először szerepelnek hazai közönség előtt
Zantleitner Krisztina vezetőedző tanítványai, s mindkét
találkozónak ők az esélyesei.

SZEGED
SÜLI RÓBERT
- Az európai kézilabda-társadalom is felkapta a fejét a múlt heti
csehovi, 26-25-ös Pick-győzelemre. Milyen érzés volt megélni
ezt a remek sikert?
- Mivel a helyszínen voltam: csodás. A csapat és az
edző, Skaliczki László érdeme
volt ez a győzelem. A mester
remekül felkészítette a Pick
Szegedet, a játékosok pedig
nagyon odatették magukat,
ennek volt az eredménye a
győzelem.
- A szurkolók már a kölni BL Final Főúrban látják a csapatot.
- Maradjunk a realitások
talaján. Célunk a csoportból
való továbbjutás, erre minden esélyünk megvan. Nem
szabad, hogy a Medvegyi elleni győzelem elvakítson
bennünket, ne gondolja senki azt, hogy a vasárnapi
meccsen mi vagyunk az esélyesek. Az már látszott, hogy
ebben a társaságban benne
van egy bravúros eredmény.
A Veszprém ellen is meg volt
minden esélyünk, talán ott
nem volt szerencsénk, Oroszországban viszont igen.
- A nyáron többen féltették a
szegedi kézilabdát. Kétkedve fogadták a csapatot, az átalakulást.
A fiúk erre alaposan rácáfoltak!
- Nemcsak a csapat, hanem a menedzsment is átalakult. A változásra mindenképpen szükség volt. Az első nagy
igazolásunk az edző, Skaliczki
László volt. Szakmai munkás-

Bella Árpád (jobbról) nagy igazolásnak tartja az edzőt, Skaliczki Lászlót, FOTÓ:
sa, harcossága hozza a szurkolókat. Nagyon bízom benne, hogy vasárnap csurig telik
az újszegedi sportcsarnok.
- Beszéljünk a pénzről, ami nélkül nem működik a profi sport. A
csapat elindult egy úton, nem
várt
remek
eredményeket
99 Az első nagy igazolásunk az
ér el, legyőzte a
edző, Skaliczki László volt.
svájci és orosz
Szakmai munkássága,
bajnokot, megverte
a világ élelhivatottsága garancia a
vonalába tartominőségi munkára.
zó dán AalborBella Árpád ügyvezető
got. Mennyivel
könnyebb így
kézilabdások jöttek hozzánk, támogatót találni, hogy van

sága, elhivatottsága garancia
a minőségi munkára. Szerencsére olyan játékosokat sikerült szerződtetnünk, akiknek
kihívás a Pick Szegedben, a
BL-ben, a magyar bajnokságban szerepelni. Nem kiégett

ezt a szurkolók is láthatják.
- Egyre népesebb a Pick-tábor, a
drukkerek visszatalálnak a lelátóra, a régiót mozgatja meg a
csapat.
- Jó a megfogalmazás. A
Csehovszki Medvegyi elleni
meccsre Békéscsabáról, Kecskemétről, Mezőtúrról, Szentesről, Földeákról is érkeznek
szurkolók. A régió csapata lett
a Pick. A játékosok hozzáállá-

CSONGRÁD MEGYE HÉTVÉGI SPORTMŰSORA
PÉNTEK
VÍZILABDA

OB I, nők: Nagy-Britannia-Hungerit MetalCom-Szentes, Szentes, ligeti uszoda, 16
OB I, férfiak: Bodrogi Bau-Szentes-Vasas. Szentes, ligeti uszoda. 18.

SZOMBAT
ASZTALITENISZ

ATSK-s verseny, Szeged, SZTE sportközpont, 10.
KÉZILABDA
NB l/B, Keleti csoport, nők: Szeged-Dorozsma-Algyő-Kecskemét, Kiskundorozsma, Orczy-csamok, 16 (ifik: 18).
NB II, Délkeleti csoport, férfiak: Makói
KC-Szolnoki Főiskola-Rákóczifalva. Makó,
Erdei lános Sportcsarnok, 15 (ifik: 17).
NB II, Délkeleti csoport, nők: Kistelek-Újkígyós, Kistelek. 16 (ifik: 17.45).
LABDARÚGÁS
NB III, Alföld csoport, 15. forduló: Kl-

TE-Szeged-Dabas (játékvezető: Mihálik).
Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 13.
Megyei III. osztály. Röszke ll.-Mártély
(Fazekas). Röszke Makó FC III -Komlósi
Trans Baktó SC (Bán), Makó. Kübekháza-Tiszasziget (Fodor). Kübekháza. HFC
III -Sándorfalva II. (Bartucz). Hódmezővásárhely. Deszk-Domaszék (Kasza),
Deszk. Algyő ll.-Ruzsa (Cser), Algyő. Valamennyi meccs 13 órakor kezdődik.
BB Mentor-kupa a 2001-ben és
2003-ban született gyerekekből álló
csapatoknak. Szeged, Topolya sori
SZTE-sportcsarnok, 9.

VÍZILABDA
OB I, nők: Taylor&Nash Universitas Szeged-Nagy-Britannia, újszegedi sportuszoda, 16. Hungerit MetalCom-Szentes-BVSC, Szentes, ligeti uszoda, 18.
OB I. férfiak: Szeged Beton-Bodrogi
Bau-Szentes, újszegedi sportuszoda, 18

OB l/B. férfiak. Fehér csoport, 9.
forduló: HVSC-Neptun. Hódmezővásárhely, Gyarmati uszoda, 16.
OB II, férfiak, E csoport. 3. forduló:

Szegedi UVTt-Csabai Öregfiúk, 10.30.
HVSCII—SZTE EHÖK SE, 11.30. Szegedi
UVTE-HVSCII., 13.30. SZTE EHÖK
SE-Szarvas, 14.30. Az összes meccset a
vásárhelyi GyarmatíTiszodában rendezik.

VASÁRNAP
ASZTALITENISZ

ATSK-s diákverseny: Szeged. ATSK
asztalitenisz-terem (Budapesti krt.
5-7), 10.
KÉZILABDA

Bajnokok. Ligája, férfiak: Pick Szeged-Csehovszki Medvegyi (orosz),
újszegedi sportcsarnok, 17.2S.
NB II, Délkeleti csoport, nők: Kézilabda Szeged SE-Túrkeve, Szeged,
Etelka sori sportcsarnok. 16 (ifik:
18). Marosmenti NKSE-Szeghalom,
Makó. Erdei jános Sportcsarnok, 17
(ifik: 15).
LABDARÚGÁS

Megyei I. osztály: Kistelek-Csongrád. Kistelek, 13.
Megyei III. osztály Csengele-IKV-AIsóváros (Szűcs D.), Csengele. Öttömös-Csongrádi TSE II. (Szalai Sz.), öttömös. Forráskút-Pusztamérges (Csamangó), Forráskút. A meccsek 13 órakor
kezdődnek.
BB Mentor-kupa a 2001-ben született
gyerekeknek. Szeged. Topolya sori csarnok, 9.

HÉTFŐ

FUTSAL
NB II, Keleti csoport, férfiak. 9.
forduló: Újszegedi TC-Borsod Volán (Hegyesi), Csonka-szakközépiskola, 19.

eredmény?
- Könnyebb. Elég csak egy
példát említenem: amikor
Csehovból hazaértünk Ferihegyre, ott várt egy leendő
támogató, akivel már hetek
óta egyeztettünk. Annyira
örült az oroszországi győzelemnek, hogy kijött elénk a
reptérre. A vasárnapi meccsre nyomban 13 jegyet le is
foglalt. Visszatérve a kérdés-

FRANK YVETTE

re, könnyebb, most már kevesebb elutasító választ kapok,
nem nyomják ki a telefont
egyből,
meghallgatnak.
Azonban sok-sok támogató
kivár jelen pillanatban, várja
az adótörvényt, talán januárban már okosabbak leszünk.
- Mit vár a Csehov ellen?
- Ha valaki azt mondja,
hogy két meccsen két pontot
szerzünk az idei szezon BL Final Fourjába jutott Medvegyi
ellen, aláírom a papírt. A két
pont megvan. Ebből lehet
négy, de megmaradhat ez a
kettő is. Remek csapat az
orosz bajnok, félelmetesen jó
játékosok alkotják a keretét.
A közönség nagy segítség lehet. Ha hullámvölgybe kerül
a csapat, akkor nagyot lendíthetnek, erőt adhatnak a fiúknak, akiket úgy ismerek,
hogy mindent megtesznek a
győzelemért. Kemény csata
lesz! Egyben biztosak lehetünk: Skaliczki László remekül felkészíti majd a fiúkat,
ez garancia lehet.

Bocskay István, a Szentesi
VK elnökségi tagja megerősítette: tisztelik ellenfeleik eredményeit, de egyértelműen a győzelem az elvárás. A sportvezető
azt is elmondta, a szurkolók a
férfi bajnoki előtt, 17.45-től köszönthetik
a
kupagyőztes
együttest, adhatják át virágaikat, ajándékaikat a lányoknak.
A Bodrogi Bau Szentesi VK ezt
követően 18 órától a Vasas,
majd szombaton 18-tól Szegeden a Beton ellen meccsel.
- Papírforma szerint mindkét összecsapásnak a riváli-

EINDHOVEN. Verrasztó Evelyn és
Jakabos Zsuzsanna révén a magyarok két aranyéremmel zárták az eindhoveni rövidpályás
úszó Európa-bajnokság nyitónapját. Előbbi 200 méter vegyesen megvédte címét, utóbbi
pedig 200 méter pillangón diadalmaskodott.
A Jövő SC 21 éves versenyzője, Verrasztó az első forduló
után még a második volt, ám
innentől kezdve ellépett a mezőnytől. Egy darabig a belga
Kimberly Buys még tartotta vele a lépést, de az utolsó 25 méternek Verrasztó már két testhossz előnnyel vágott neki, és
végül magabiztosan győzött.
Verrasztó ideje a világ idei
legjobbja.

Bizakodó hangulatban

Holnap 13 órakor megkezdi
szereplését a férfi tekecsapat
Bajnokok Ligájában a Szegedi
TE, amely a nyolcaddöntő első
mérkőzésén idegenben, Szerbia fővárosában, Belgrádban
lép pályára.
SZEGED
MÁDI JÓZSEF

Kovács Péter és a Szegedi TE holnap Belgrádban szerepel. IOTÓ: KARNOK CSABA

csén a szerbiai KK Beograd lesz
Karsaiék ellenfele - Belgrádban.
- Az őszi idény legjobb teljesítményét várom a fiúktól. A
zentai tesztmérkőzések, amelyek közül a legutóbbit kedden
játszottuk, és nyertünk 6:2-re, jól
jöttek, biztató eredmények születtek, ezért vagyok én is bizakodó - nyilatkozta lapunknak a
szegediek vezetőedzője, Zdenko
Pavlics, akivel segítője, Kaszás
így van ez most is, bár a né- Zoltán révén beszélgettünk.
gyes fináléig azért még bőven - Négy játékos képes arra, hogy
vannak feladatok. Rögtön az el- átlépje a bűvös, hatszázas haső szombaton 13 órakor követke- tárt, és akkor meg lehet az idezik, amikor a 2010-11-es sorozat genbeli siker is mondjuk 6:2-vel.
nyolcaddöntőjének első mecs- A belgrádi csapatból Gorán Osz-

sunk a favoritja - mondta Tóth
László, a Szentes trénere
nem adjuk olcsón a bőrünkéi.
Úgy kell vízilabdáznunk, hogy
a Vasas és a Szeged is méj^
küzdjön, megszenvedjen a sikerért, valóban bizonyítania
kelljen, hogy jobb csapat.

A Szeged Beton trénere,
Kásás Zoltán a mai, OSC elleni
bajnokin
(Hajós
uszoda,
20.30) és a holnapi, Szentessel szembeni meccsen is olyan
védekezést szeretne tapasztalni, mint a Debrecen elleni
szerdai összecsapáson.
- Muszáj hat ponttal lehoznunk a két mérkőzést, de ez
csak a minimum elvárás - fogalmazott a mesteredző. - A
Debrecen ellen kiválóan védekeztünk, ezt szeretném viszontlátni az OSC és a Szentes ellen
is. Török Bélára sajnos bordasérülése miatt nem számíthatunk,
most az a legfontosabb, hogy a
jövő szerdai, Herceg Noviban
játszandó Euroliga-meccsre felépüljön. Az OSC ellen Baksa Lacinak is pihenőt adok, Németh
Zsolt védi a kapunkat.
Az mk-döntős Taylor&Nash
Universitas Szeged női csapata szombaton Nagy-Britanniát
fogadja 16 órától.

Két magyar nyitóarany

HOLNAP 13 ORAKOR BELGRADBAN LEP PALYARA A SZEGEDI TE

A férfi tekecsapat Bajnokok Ligája 2002 óta íródó történetében szombaton a tizedik sorozat kezdődik meg. A Szegedi TE
ebből a tíz alkalomból hatszor
került a legjobb négy közé: egyszer nyert (2006), kétszer második (2005, 2010), egyszer harmadik (2009), kétszer pedig negyedik (2002, 2007) volt. Ennél
jobbat csak a német Bamberg
(három elsőség, egy második,
egy harmadik és egy negyedik
hely) tud felmutatni - ugyanennyi BL-finálé-szereplésből.
Nem túlzás, amikor azt állítjuk,
a BL meghatározó, örök esélyes
csapata a Szegedi TE.

PÉNTEK

tojicsot emelem ki, aki most kiváló formában van. Az ausztriai
egyéni világbajnokságon a
szerb bajnokcsapatból hárman,
Osztojics mellett Antal és Tepsa
is szerepelt, szóval ők hárman
kiváló játékerőt képviselnek.
A Bajnokok Ligája további párosítása: ZalaegerszegZapresics (horvát), Zerbst (német)-Jihlava (cseh), Maribor
(szlovén)-Banja Luka (bosnyák), Podbrezova (szlovák)Szkopje (macedón), Novska
(horvát)-Neumarkt
(olasz),
Zadar
(horvát)-Strasbourg
(francia), Bamberg (német)St. Pölten (osztrák).

A döntőbe a legjobb idővel
jutó Jakabos kiegyensúlyozottan úszott. Az olasz Alessia
Polieri hatalmas tempót diktált, ám ezt nem bírta végig,
így a pécsiek 21 éves sportolója végül elsőként érkezett be.
Mutina Ágnes a negyedik helyét főként remek hajrájának
köszönhette.
A magyarok közül 200 méter háton Bernek Péter negyedik (ideje: 1:52.81 perc, új országos csúcs), 200 méter vegyesen Verrasztó Dávid hetedik (1:56.98 perc), 50 méter
gyorson
Takács
Krisztián
nyolcadik (22.09 másodperc),
400 méter gyorson pedig
Zámbó Balázs 11. (3:48.14
perc) lett.

Tollasérmek

SZEGED. A szegedi tollaslabdázók több korosztályban is szép
sikereket értek el.
Eredmények, Multi Alarm Kupa
2010, utánpótlásverseny, Pécs,
U11 fiú egyes: 2. Pápai Balázs (Tisza Tollas SE). U15 lány egyes: 1.
Boda Boglárka (Ságvári DSE). U15
fiú páros: 2. Ruzicska Máté (Ságvári
DSE), Schild Áron (Klébi DSE). U15
lány páros: 2. Boda Boglárka, Kornseé Fanni (Ezerjó SE). Edzők: Tary
Gábor, Hatvani Csaba. Szenior Országos Bajnokság, Budapest, műanyag labda, férfi egyes, +45:2.
Nagy László Máté (Tisza Tollas SE).
+50:3. Hajdú Tamás (Universitas
SC). Toll-labda, férfi egyes, +35:2.
Fodor István (Universitas SC), 3.

Pap Zsolt (Universitas SC). +40:1.
Hatvani Csaba (Tisza Tollas SE), 3.
Pozsik László (Universitas SC). +45:

2. Pozsik László. +50:3. Hajdú Tamás. Férfi páros: 1. Hatvani Csaba,
Hatvani Szabolcs (BEAC). Vegyes
páros: 1. Hatvani Csaba, Ferencz
Viktória (HZSE). Szeged-kupa, felnőtt ranglistaverseny, Szeged,
férfi egyes: 1. Hatvani Csaba, 3.
Csató Zsolt (Universitas SC). Női
egyes: 2. Boda Boglárka, 3. Németh
Ágnes (Tisza Tollas SE). Férfi páros:
3. Csató Zsolt, Révész Gergely (REAC-SISE), 3. Hatvani Csaba, Czirok
Balázs (Universitas SC). Női páros:
3. Varga Ildikó (Tisza Tollas SE), Németh Ágnes. Vegyes páros: 3. Hatvani CSába, Németh Ágnes.
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Kiss Zsolt nélkül
irány Salgótarján
Nem léphet pályára a mai, Salgótarján elleni idegenbeli bajnokin (19 óra) Kiss Zsolt (képünkön), a Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák kosarasa. Költi még a Debrecen ellen szenvedett orrcsonttörést, csak a jövő héten kezdhet el mozogni - addig jobb híján figyeli a társak edzését.

GRAN CANARIA

SALGÓTARJÁN

Jarvis nélkül. Talán a legjobbkor játszik Salgótarjánban a Szedeálc a sereghajtó együttes a
héten elveszítette két amerikai
légiósát, az irányító Róbert Jarvist és a center Gábriel Hughest,
ráadásul edzőválságban is van, a
Szájer Józsefet hétfőn váltó Földi
Sándor ugyanis végül mégsem
kötelezte el magát a csapathoz.

Súlyos Szeviép-vereség
Utolsó Európa-kupa-csoportmeccsén harmincöt pontos vereséget szenvedett a Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata a Kanári-szigeteken a spanyol Gran Canaria vendégeként.

MUNKATÁRSUNKTÓL

GYÚRÓS ISTVÁN
- Épp nézem a fiúkat edzés
közben - mondta Kiss Zsolt, a
Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák
válogatott kosarasa. A játékos
a legutóbbi, Debrecen elleni,
győztes idegenbeli bajnoki
(77-66) elején sérült meg, a hazaiak amerikai légiósa, Singletary egy lepattanó megszerzése után „kaszáló mozdulatával" eltalálta, a kiváló kosaras
orra pedig két helyen is eltört.
- Egyből elkezdett vérezni
az orrom, éreztem, nagy a baj,
így már Debrecenben elmentünk a kórházba, össze is kellett
varrni. Soha semmim nem volt
még eltörve, így elég furcsán érzem magam - fogalmazott Kol-

HARMINCÖT PONTTAL KAPOTT KI A KANARI-SZIGETEKEN A SZEGEDI CSAPAT

ti. - A hétre teljes pihenőt kaptam, csak kondiznom lehetett
egy kicsit. Remélem, hogy a jövő héten már kicsit beszállhatok az edzésekbe, legalábbis dr.
Csanádi Miklós ezt jósolta. Mindenesetre már elkészült a védőmaszkom, amellyel az újabb
ütéstől óvhatom a sérült testrészt - mit mondjak, elég viccesen nézek ki benne - mondta.
Bár a sérülés mindig rosszkor jön, Kiss Zsolt esetében ez
hatványozottan igaz, hiszen a
Szedeák ezekben a hetekben
játssza (úgy tűnik, szó szerint)
„vérre menő" meccseit a közvetlen riválisokkal. Debrecenben Költi nélkül is sikerült
nyerni, ma este 19 órától a
még nyeretlen Salgótarján otthonában is ez a feladat.
- Futballnyelven szólva
hatpontos meccs lesz, és bár
nem utazhatok el a srácokkal,
biztos vagyok benne, nélkülem is sikerül megszerezniük
ezt a fontos győzelmet. Én
mindenesetre itthon is szorítok majd nekik - tette hozzá.

A csoportelsőség is a szemük
előtt lebegett, amikor a Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapat útra kelt, hogy lejátssza az
Európa-kupa L csoportjában
utolsó mérkőzését a Kanári-szigeteken. Ehhez először
semmi más nem kellett, mint
győzni a spanyol Gran Canaria otthonában. A találkozóra
elutazott az egy hete térdsérülést szenvedett Keller Annamária is, aki a szegediek legnagyobb örömére vállalta a
játékot.

Aztán gyorsan kiderült: az
első negyedben ennél több
örömre nem volt okuk a vendégeknek. Andersson és Ress
révén - az első tíz percben
előbbi nyolc, utóbbi hét pontig jutott, mellette előbbi
négy, utóbbi három lepattanót szedett - a spanyol alakulat elhúzott 11-0-ra, Roglics ekkor szépített egy duplával, valamint egy büntetővel,
de a tizenegy pontos különbség megmaradt az első szünetig, 19-8.
A második játékrész kiegyenlített játékot hozott, a
szegediek nem engedték el-

Gran Canaria (spanyol)Szeviép-Szeged

83-48
(19-8,13-12, 34-14,17-14)
Női kosárlabda Európa-kupa, L
csoport, 5. forduló. Las Palmas de Gran Canaria, 200 néző.
Gran Canaria: SANCHEZ 11/9,
Arguello 5/3, Staalvant 6, ANDERSSON 12, RESS 19. Csere:
MICHAEL 9/3, Montesdeoca 3,
Diaz 5, Romero 4, NDOUR 9,
Nordstrom. Edző: Díaz Martín
Domingo.
Szeviép-Szeged: Németh 9,
Laklóth 3/3, Rasheed 12/3,
Roglics 11, Keller. Csere: Farkasinszki 8, Lengyel, Fejes
5/3. Edző: Bencze Tamás.
menni ellenfelüket. Az első
néhány percben sikerült felzárkózni hét pontra, de a hazaiak gyorsan visszahozták a
kezdő ötös tagjait, és máris
visszaállt az első negyedben
kialakult előnyük.
Tizenkét pont - ennyit kellett volna egy fél mérkőzés
alatt ledolgozni a Szeviépnek,
ám ez nem sikerült. Bár Fejes
triplája után ismét tízen belülre (32-23) került a szegedi
alakulat, ám 34-25-nél jött
egy 15-O-s spanyol roham,

MEGYEI UTÁNPÓTLÁSBÁZISOK (17.): MURÉNA SZEGEDI ÚSZÓ- ÉS BÚVÁRKLUB

Imre bácsi is büszke lenne rájuk
Éremeső Kecskeméten
Kecskemét adott otthont a cápa- és juniorkorú búvárúszók
ob-jének, amelyen a Muréna
versenyzői ismét remekeltek.
Eredmények, 50 méter búvárúszás: 1. Dimák Dávid. 50 m
uszonyos úszás: 1. Dimák, 3.
Szabó Lujza, 6. Pálfi Lili. 50 m
uszonyos gyors: 2. Paragi Leo-

nárd, 3. Ladányi Réka, 7. Lázár
Eszter. 100 m uszonyos gyors:
3. Ladányi Réka, 6. Lázár Eszter,
7. Tiszai Fruszina, 9. Börcsök
Blanka, 12. Kószó Luca, 13.
Schissler Helga. 100m uszonyos: 1. Dimák. 100 m búvár:

A Kanyó Dénes, Balassa Judit edzőpáros méltán lehet büszke a tanítványokra.
Nemcsak felnőtt szinten, az
utánpótláskorúaknál is az országos lista élén áll a Muréna
Szegedi Úszó- és Búvárklub.

SZEGED

- mondta büszkén a világklasszis sportoló. - Az aranytermésből a fiatalok is vastagon kivették a részüket, a cápa és junior korosztály például a napokban 13-mal járult hozzá a nem mindennapos „terméshez" (lásd keretes írásunkat). Utánpótlás

FOTÓ: K A R N O K C S A B A

ra Géza, Szabó Lujza és Rédli
Alma már nemzetközi szinten
is letette a névjegyét.
A népes csapatnak mindennap van edzése az újszegedi sportuszodában, sőt 12
éves kortól a legtehetségesebbek nemcsak délután, már
reggel is gyakorolnak.
..
- Bár nem
megszerzett 32
nevezhető bő-

2. Dimák. 200m uszonyos: 1.
Dimák, 1. Szabó, 3. Kosara Géza, 5. Pálfi Lili. 200 m uszonyos gyors: 3. Ladányi, 3. Paragi, 5. Pálfi. 400 m uszonyos: 1.
Dimák, 1. Szabó, 3. Kosara. 400
m búvár: 1. Dimák, 2. Szabó.
800 m búvár: 1. Dimák, 3. Szabó. 800 m uszonyos: 1. Dimák,
3. Kosara. 1500 m uszonyos: 1.
Dimák, 1. Szabó, 2. Kosara.

hogy senki nem zavart úszás
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
közben, de az unalomtól
majdnem megőrültem.
A Muréna Szegedi Úszó- és
Búvárklub utánpótlás korKanyó'Dénes csak azt saj...
osztályának versenyzői létnálja, hogy a klub alapítója,
idén a
száma meghaladja a száz főt.
legendás mester, Gyémánt
országos bajnoki címmel
ségesnek a víz aImre
A legkisebbek 5, a legidősebnem érhette meg a je5 F Í E 2 Í : lenkor sikereit.
bek 18 évesek. A fiatalokkal klubrekordot állítottunk fel!
tul megosztokét edző foglalkozik: a kez- Kanyó Dénes edző
zunk rajta az
- Borzasztóan örülök, hogy
dőket Balassa Judit, a hala- szinten eddig a kaposváriak úszókkal, a pólósokkal, a tri- sikerült folytatnom azt a mundókat a klub mindenese (el- és a debreceniek álltak a atlonistákkal - mondta. - Ha kát, amit Imre bácsi elkezdett.
nök, edző, versenyző), Kanyó rangsor élén, most letaszítot- szűkösen is, de elférünk, nem Csak remélni tudom, hogy
Dénes irányítja.
tuk őket a képzeletbeli dobo- bánom, ha nagy a tolongás a büszke lenne rám, abban vi- Idén a megszerzett 32 or- gó legfelső fokáról. Az összes vízben. Emlékszem, volt olyan szont biztos vagyok, hogy nészágos bajnoki címmel klub- versenyzőnkre büszke va- időszakom, amikor egyedül pes létszámunkon alaposan
rekordot
állítottunk
fel gyok, de Dimák Dávid, Kosa- birtokolhattam a pályát, tény, ' elcsodálkozna.
S V F Ö I M

L Ö D S V N :

"

Rasheed (szemben) volt a legeredményesebb szegedi.
amely már teljesen szertefoszlatta a szegedi reményeket. A
28. percben már harminc volt
közte (58-28), és a különbségből csak néhány támadás
erejéig sikerült lefaragni, a
hazaiak szinte azonnal válaszoltak.

FOTÓ: K A R N O K C S A B A

Az utolsó negyedet sem
nyerte meg a Szeged, de legalább ekkor nem nőtt számottevően a különbség. Bár
a Szeviép kikapott utolsó
csoportmeccsén, a továbbjutás a trióból valószínűleg
meglesz.

Amerika meghódítása
SZEGED. Négy amerikai csapat,
valamint további négy válogatott részvételével rendezték
meg az USA-beli Kalifornia állam Oxnard nevű városában a
Dual Series elnevezésű ökölvívótornát. A verseny lényege,
hogy a négy hazai együttes
nem találkozott egymással, hanem négy napon keresztül
mindig más ellenféllel került
szembe a három olimpiai súlycsoportban (48, 57 és 69 kg). A
magyar csapatban - amely
mellett a kanadai, a spanyol és
a lengyel válogatott indult helyet kapott a szegedi Kovács
Mária is, aki a 69 kg-ban szerepelt, és nyugodtan leírhatjuk:
meghódította Amerikát. A Szeged BC edzője, Gál László tanít-

ványa ugyanis a 75 kg-ban az
első három amerikai riválisát
legyőzte, majd a negyedik hazai bokszoló betegségre hivatkozva már ki sem állt ellene. A
csapatgyőzelmet a lengyelek
szerezték meg, míg a magyaroknál Kovácson kívül más
nem nyert meccset. A szegedi
ökölvívó a hét végén már újabb
feladat előtt áll társaival, hiszen Vecsésen rendezik a női
ökölvívó országos bajnokságot. A Szeged BC-ből indul Sándor Lilla (+81 kg), Nagy Bianka
(69 kg), az ifjúsági Európa-bajnokságon szerepelt Pribojszki
Kata (60 kg), Kovács Ildikó és
Király Judit (mindkettő 51 kg),
illetve természetesen Kovács
Mária (75 kg) is.

Útjára indul a labda
SZEGED. Holnap reggel 8 órakor
útjára indul a labda, elkezdődik két helyszínen a 2010-es
Arany Ászok-Cora Kék Mókus-kupa szegedi kispályás
labdarúgótorna. Az első hét végén már mind a négy kategória
csatái elstartolnak.
A hétvégi program, Szeged, szombat,

Etelka sori munkacsarnok, 8: Jan- Ker-TE-

AM (nyílt), 8.50: Szegedi Vízmű- Fit World
(+35), 9.40: Lochner Kft.-TEAM (nyílt),

10.30: Tápéi Topogó-O'Neill Team-AS Lanerossi (+35), 11.20: Lochner Kft.-Jan-Ker
(nyílt), 12.10: SZAK öregfiúk-Dózsa Old

Boys (+45), 13: Együtt Szegedért Egyesü-

let-Első Beton (+45), 13.50: Ficak +35-AS

Lanerossi (+35), 14.40: Eurolakk- Frankcity

(-35) Deák- gimnázium, 8: RET FC-Me

moríes (-35), 8.50: Joker Lottózó-Tisza Volán (-35), 9.40: Corsó Café-Pizzatorony-

SZVSE (35), 10.30: Center Lottózó-Szeged

luniors (-35), 11.20: Pivovár-Blues Kert

(-35), 12.10: Quadratech Kft.-Silver (-35),
16.20: Pivovár-Quadratech Kft. (-35),
17.10: Blues Kert-Silver (-35).

Vasárnap, Etelka sori munkacsarnok, 8:

Silstar-Ságvári (+35), 850: Első BetonChartton (+35), 9.40: Első Beton-Hódmezővásárhely (+45), 10.30: SZAK öregfiúk-Ficak +45 (+45), 11.20: Ságvári- Első Beton
(+35), 12.10: Hódmezővásárhely-Együtt
Szegedért Egyesület (+45), 13: Dózsa Old
Boys-Ficak +45 (+45). Deák-gimnázium, 8:
RET FC-Jóker Lottózó (-35), 8.50: Fapuma-Zsombó Sprint SE (-35), 9.40: Varga
pince-Aranylábúak Kisszállás (nyílt), 10.30:
Corsó café-Center Lottózó (-35), 11.20:
Varga pince-Young Boys (nyílt), 12.10: Pizzatorony- SZVSE-Szeged luniors (-35), 13:
Aranylábúak Kisszállás-Young Boys (nyílt),
1350: Tancsik Team-Laczkó-B. Bt. (-35),
14.40: Hársfa söröző-Szegedi K&F Kft.
(-35), 15.30: Frankcity-Micro Meat (-35),
16.20: Memories-Tisza Volán (-35), 17.10:
Tápé ESK- bakelitbolt.hu. 18: Vörös Kakas
Mezőhegyes-Fit World- O'Neill Team (-35),
18.50: Catenaccio- Szeged étterem (-35),
19.40: Frankcity-Football Fanatics (-35),
20.30: Tancsik Team-Hársfa söröző (-35),
21.20: Laczkó-B Bt.-Szegedi K&F Kft.
(-35).
Támogatók: Arany Ászok, Cora, CSLSZ,
Rádió 88, Szegedi Megyei Jogú Város önkormányzata, Délmagyarország/Délvilág,
Szegedi Sport és Fürdők Kft.
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100 EV - 100 IDEZET
„Lehet itt lódobogni meg
nyeríteni, jurtákat verni,
nyilakkal
célba
lőni:
ilyesmivel
viszonylag
kevéssé lehet fokozni az
emberek
nemzetés
magyarságtudatát.
(...)
Azt minden magyar tudja,
hogy honfoglaló ősei a
nyereg alatt puhították a
húst. Jóformán ez az
egyetlen
kapcsolódási
pont a régiekkel.
Mert
manapság
a
legtöbben
úgy érzik, mintha
ők
maguk
kerültek
volna
nyereg alá (puhulnak is
rendesen),
s ebből
a
nézőpontból nemhogy az
elmúlt ezerszáz
év, de
még a nyugdíjkorhatár is
beláthatatlanul
távolinak
látszik."

»4>

A kínai festő mögött egyik képe látható. A világ, odabentről nézve. FOTÓ:

(1996. július 27.)
Nyilas Péter
újságíró

SCHMIDT ANDREA

Zhao, a megfigyelő
SZEGED
BAKOS ANDRÁS

„Majd berakok egy képet,
hogy lásd, mekkora rajongója
voltam! A dolgozószoba falán
egy nagy festmény van róla. A
festő ... Zhao Jing Zhe." A bejegyzés egy Forma-l-rajongóknak fönntartott internetes
beszélgetőoldalon olvasható,
a festmény persze Michael
Schumachert
ábrázolja. A festő - nevét mulatságosnak találja a kép gazdája - Magyarországon él, a Kilencek alkotócsoport tagja, ők egymástól
tanulnak festeni, kiállításo-

kon mutatkoznak be, legutóbb a szegedi ifjúsági házban, ahol ez a felvétel is készült Zhaóról, egy képe előtt.
A világ tehát magyar-kínai
szemmel egyrészt száguldó
cirkusz, másrészt nyugodt,
csöndes lakás kora délután; az
előszobába besüt a nap, a falon képek, a fogason könnyű
kalap. Ám aki tudni akarja,
mire kíváncsi még Zhao a világból, mit fest meg szívesen,
annak előbb írásban engedélyt kell kérnie a büntetés-végrehajtás országos parancsnokságától - és még azután is előfordulhat, hogy Zhao
nem akar vele beszélni. Az el-

100 éves
a DÉLMAGYARORSZÁG

KALENDARIUM
A Nap kél:
A Nap nyugszik:
A Hold kél:
A Hold nyugszik:

VIRÁG
Magyar eredetű, a Flóra női
név magyarítása. Jelentése: a
szó maga.
Ma ünnepet még: KONRÁD,
PÉTER.

HOROSZKOP
NYILAS (XI. 23.-XII. 21.): Fogja
vissza magát egy munkahelyi vita
során, különben sokat ronthat
presztízsén. Este maradjon otthon
szeretteivel.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Egy egyszerű műszaki hibát ön is meg tud oldani, nem kell szakembert hívnia.
Bölcs pénzügyi döntéseinek köszönhetően egyre biztosabb anyagi hátteret tudhat maga mögött.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Remek
egyéniségének köszönhetően minden üzletfelével megtalálja a közös hangot. Szerelmi élete is csodásan alakul.

BAK (XII. 22.-1.20.): Ne hanyagolja el régi üzleti kapcsolatait.
Egyik családtagja folyton munkái"
után kíváncsiskodik, de ne szidja
le, hiszen ő csak segíteni szeretne.

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Ha anyagi
támogatásra van szüksége új vállalkozása beindításához, forduljon
befolyásos barátjához. Fordítson
több időt testmozgásra.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Ne siesse el egy üzleti döntés meghozatalát, előbb vizsgálja meg az
ügyet több szemszögből is. Egy
műszaki berendezés hibája megnehezíti munkáját.

VÍZÖNTŐ (I. 21.-11. 20.): Ez a
nap kedvez a vásárlásnak, megveheti azt a holmit, amelyre régóta
vágyott. Határtalan képzelőerejének köszönhetően sikerül ígéretes
üzleti terveket kidolgoznia.

RÁK (VI. 22.—VII. 22.): A színfalak mögött készíti elő a terepet új
vállalkozása beindításához. Általában örömmel fogadja mások tanácsait, de egyik kollégája tudálékoskodása ma felidegesíti.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Kiváló
napirendjének köszönhetően minden feladatára bőven jut ideje.
Délután alkalma nyílik arra, hogy
nyugodtan kipihenje magát, és
energiával töltődjön fel.

HALAK (II. 21.—III. 20.): Felelősségteljes munkát kap főnökétől,
amelyet megpróbál a legnagyobb
körültekintéssel elvégezni. Egyik
rokona tanácsai segíthetnek megoldani egy magánéleti problémát.

A napos oldalról

VÍZÁLLÁS
A TISZA Csongrádnál 220
cm, Mindszentnél 261 cm,
Szegednél 252 cm (hőfoka
7,8 °C).
A MAROS Makónál -16 cm.

ORVOSMETEOROLOGIA
A melegfronti hatás fejfájást,
rossz közérzetet okozhat.

1 ÉVE: Idén először dőlt meg
a melegrekord Szegeden, 1,2
fokkal mértek melegebbet az
1984-ben mért 16 foknál.

5 ÉVE: A bankok a karácsony

előtti hetekben kötik meg az
áruhitellel kapcsolatos szerződések több mint egyharmadát.
10 ÉVE: Hat pályázó jelentkezett az Ady téri egyetemi információs központ megépítésére,
januárban születik döntés.

A NAP VICCE

A 22 éves Oszkó Csilla, a 2008-as Miss Internet Hungary döntőse és
különdíjasa a kecskeméti tanítóképző főiskolán tanul. Szeret rajzolni
és keresztrejtvényt fejteni. A legfontosabb számára az életben a szeretet. a bizalom, az őszinteség, és sok-sok finom étel. F O T Ó : N É M E T H N O R B E R T

Szeged
Hódmezővásárhely
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Mórahalom

£5
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Mindszent
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Békéscsaba
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Makó
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Szolnok
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Kecskemét
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Kistelek

£5
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Orosháza

8°

További k i l á t á s o k
Délnyugat felől mediterrán ciklonok okoznak igen változékony időt. Szombaton és
héttőn több órás napsütés is várható. Sokfelé várható csapadék, főként eső, zápor
valószínű, de kis valószínűséggel átmenetileg havas eső is előfordulhat.

£>

Vasárnap

I ' M

Max:5c
Mln:2
Változó

1

1

Max:6
Mln:-2°
Esős

Kedd

£ 5
Max:7°
Min:4°
Zápor

Max:5°
Mbi:-1°
Esős

Ajándékozzon földgömböt, iránytűt,
térképet: 20%-os kedvezmény!
TÉRKÉPBOLT
• Szeged, Attila utca 9.
• 61/424*667, 06-30/982-5918
• H-p. 9-12,13-18, szo. 9-13 óráig:
RUPESKY AUTÓSZERVIZ - SZEGED - FONOGYARIUT 2-4.

NE KOCKÁZTASSON!
MŰSZAKI VIZSGA ELŐTTI INGYENES ÁTVIZSGÁLÁS!
BEJELENTKEZES TELEFONON: 62/558-409,70/4500-513

Túszejtés tűzhely miatt
NAGY-BRITANNIA. Túszul ejtett
egy 72 éves nyugdíjas egy áruházi kiszállítót Nagy-Britanniában, mert állandóan rossz tűzhelyet kapott.
A túszejtő új tűzhelyet vett,
de az néhány nap múlva felrobbant. A második ugyanazt művelte. A harmadik hátulja hor-

padt volt, a vevő visszautasította, mire a kiszállító közölte,
hogy egy hét múlva tudnak
újabb tűzhelyet küldeni. A férfi
erre bezárta lakásába, mondván, addig ki nem megy, amíg
nem lesz új tűzhelye. A szállító
két órán át raboskodott, a rendőrség szabadította ki.

•Beoeesm

EZT IRTUK

Öreg parasztember áll tanácstalanul a Duna-parton, Budapesten. Végül megszólít egy
rendőrt:
- Mondja már meg, biztos úr,
Budán vagyok, vagy Pesten?
- Hát, öregapám, adja csak
ide a személyijét, és megmondom önnek, hogy hívják.

7.03
15.58
20.49
10.58

ISTEN ELTESSE!

A kép viszont tiszta, bűntelen, és szabadon beszélget a
nézővel.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
A mai nap nem kedvez az utazásnak. Egy új hobbi szórakoztató, és
némi átalakítással még pénzszerzésre is használhatja.

Napközben változóan felhős idő várható, majd estétől erős felhősödés kezdődik.
Késő délutántól délnyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor.

Szombat

ső kérdés talán úgyis az lenne,
miért került a szegedi Csillagba. Szóljanak inkább a képek!
A szegedi kiállításon a börtönparancsnok azt mondta,
bizonyított tény, hogy az alkotómunka erősíti az immunrendszert, az pedig, hogy az
ember a festészet révén örömet szerez magának és másoknak, nagyon fontos élmény a rácsokon belül. Kimondatlanul is adódik a kérdés: a tehetség felfedezése vajon megváltoztatja-e az embert? Nem lehet tudni.

KOS (III. 21.—IV. 20.): Fiatal rokona most kezdi el építgetni karrierjét, és minden segítségre szüksége van. Este néhány barátjától sok
jó üzleti tippet kaphat.

VALTOZOAN FELHŐS IDO

Az Országgyűlési Könyvtár
áHományából törölve

KARÁCSONYI BUNDAés BŐRKABÁTVÁS,
Termelői áron!
Női-férfi irhabundák,
bőrkabátok,
női nemesszőrme-bundák,'
féríiirhasapkák,
női szőrmekucsmák,
gallérok Szeged
legnagyobb
szőrmeüzletében.
S z ő r m e & B ő r L52
Szeged, Zákány ii. 41/
Nyitva: h-p. 9-18, szo. 9-13 óráig.

www.pomparszorme.hu

Törtarany-

felvásárlás
készpénzért,

a legmagasabb
napi áron:

4.900 Ft/g*
Ezüst:

100 Ft/g*
Zálogjegyet veszünk!
TESCO Ékszerüzletek
Rókusi krt.-i: 62/459-047
Móravárosi: 62/315-794
SMARAGD Ékszerüzlet
Kígyó u. 2.: 62/420-921
*Az árváltozás jogát fenntartjuk
a világpiaci ártól függően.

VASARNAPI
BÜFÉEBÉD

a Hunguest Hotel Forrás**** éttermében
minden vasárnap 12-15 óráig.

Ar:

2.000 Ft/fő,

10 éves korig további 50% kedvezményt biztosítunk!

Asztalfoglalás a 62/566-466-os telefonszámon.

